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RESUMO

A adição de informação semântica a serviços na forma de ontologias pode
trazer benefícios a SOA, entre eles a descoberta e composição automática de
serviços. Os métodos SOAD (Service Oriented Analysis and Design) usuais não
tratam da criação e manutenção de ontologias e tampouco do relacionamento dos
serviços com essas ontologias. Por outro lado, métodos atuais que tratam da adição
de informação semântica aos serviços não são elaborados a partir métodos SOAD
existentes, o que dificulta sua adoção pela indústria. Neste trabalho é proposto um
método SOAD que permite a geração de uma SOA associada a uma ontologia
utilizando um método SOAD existente (processo SOMA), combinando as suas
atividades com as atividades de um método para criação de ontologias (método
METHONTOLOGY). O método é aplicado em um experimento, utilizando como base
uma SOA fictícia.

Palavras Chave: Web Semântica; Análise e Design orientado a serviços; Semantic
Web Services; SOAD; SSOA

ABSTRACT

Service Oriented Design: An approach integrated to Ontology Engineering

Adding semantic information to services as ontologies may bring benefits to
SOA, for instance automatic service discovery and composition. Usual SOAD
methods (Service Oriented Analysis and Design) do not deal with ontology creation
and maintenance, neither manages the relationship between services and
ontologies. Moreover, current used methods that threat the addition of semantic
information to services are not made existing SOAD methods, which create barriers
for their adoption by industry. This paper proposes a SOAD method which enables
the generation of a SOA associated to an ontology using an existing SOAD method
(SOMA process), combining its activities to the activities of a method for ontology
creation (METHONTOLOGY method). The method is applied in an experiment using
a fictitious SOA base.

Keywords: Semantic web; Service Oriented Analysis and Design; Semantic Web
Services; SOAD; SSOA
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Contexto
Com o objetivo de atender ao aumento da complexidade na integração entre

sistemas, as organizações vêm adotando o modelo de SOA (Service Oriented
Architecture). SOA representa um modelo arquitetural que tem como objetivo trazer
agilidade e diminuir o custo no desenvolvimento e integração de aplicações,
reduzindo dessa forma o ônus de TI nas organizações (ERL, T., 2008, p.37). A
utilização de webservices é o meio predominante para sua implementação, havendo
um grande interesse nos mecanismos utilizados (ALFARIES, A.; BELL, D.; LYCETT,
M., 2009, p.1).
Existem hoje padrões e artefatos amplamente utilizados para tratar das
questões referentes à sua implementação. Dentre os principais podem ser citados
padrões

para descoberta e composição de serviços (WSDL, WS-BPEL),

transformação (XSL) e validação de dados (XSD). Na prática, porém, existem vários
fatores que impedem que os objetivos principais de uma SOA (tais como agilidade a
baixo custo) sejam atingidos de forma integral. Entre eles destaca-se a necessidade
de intervenção manual para a descoberta e composição de serviços (ALFARIES, A.;
BELL, D.; LYCETT, M., 2009, p.1).
Para minimizar o esforço envolvido é reconhecida a necessidade de enriquecer
os webservices com informações semânticas (MARTIN, D. et Al, 2004, p.27). Sem
tal enriquecimento os serviços não podem ser descobertos e compostos de forma
automatizada, pois os meta-dados disponíveis em uma SOA (como descritores de
serviço e XML schemas) não possuem as dados suficientes para isso (ALFARIES,
A.; BELL, D.; LYCETT, M., 2009, p.2). Essa arquitetura pode ser identificada pela
sigla SSOA (Semantic SOA). O uso de ontologias é o meio mais aceito para
adicionar informação semântica a webservices (AKKIRAJU, R. et al., 2011;
BURSTEIN, M., 2005), e existem diversas iniciativas para adição dessas
informações semânticas a webservices (MARTIN, D. et Al, 2004; TRAVERSO, P.,
PISTORE, M., 2004).
O padrão adotado pela W3C para adicionar informações semânticas a
webservices é a linguagem SAWSDL (Semantic Annotation for WSDL), que consiste
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em incluir anotações em descritores WSDL existentes estabelecendo uma ligação
dos serviços com as ontologias. Essas são descritas por meio de linguagens
específicas para esse fim, sendo o padrão W3C a linguagem OWL (Web Ontolology
Language), porém outras linguagens também são aceitas. São encontrados diversos
métodos que podem ser utilizados para criação dessas ontologias, sendo que os
mais difundidos são On-to-Knowledge (OTK) (SURE, Y.; STUDER, R.; 2002) e
METHONTOLOGY (FERNANDEZ, M.; GOMEZ-PEREZ, A.; JURISTO, N.; 1997).
Existem processos de análise e modelagem orientados a serviço, também
conhecidos

pela

sigla

SOAD

(Service

Oriented

Analysis

and

Design)

(ZIMMERMANN, O.; KROGDAHL, P.; GEE, C.; 2004), como os métodos descritos
por Erl (2005), por Marks e Bell (2005), Papazogou & Van Den Heuvel (2006), e o
método SOMA (Service Oriented Modeling and Architecture)(ARSANJANI, A. et Al.;
2008) entre outros. Esses processos, porém, não tratam nem da criação e
manutenção de ontologias, nem do relacionamento de webservices com essas
ontologias.
Na literatura recente, as pesquisas que tratam de processos SOAD com a
adição de semântica, descritos neste trabalho pela sigla SSOAD (Semantic SOAD),
não utilizam processos SOAD existentes e raramente padrões atuais para anotação
semântica em webservices (WAHL, T.; SINDRE, G.; 2009). Dessa forma esses
novos processos podem não ser uma boa alternativa para instituições que já utilizam
SOAD. Além disso, por não utilizarem processos existentes tem possíveis limitações
para implementação na indústria. Isso é mais claro levando em consideração
grandes instituições (por exemplo, empresas de Telecomunicações e Instituições
Financeiras) que já possuem grandes repositórios de serviços existentes e que já
utilizam processos SOAD.
1.2

Motivação
São três as principais motivações para este trabalho:
•

A adição de informação semântica a serviços permite diversos
benefícios a uma SOA, entre elas a automatização de atividades como
descoberta e composição de serviços;

•

Os métodos SOAD existentes não consideram a adição de informação
semântica a serviços de uma SOA;
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•

Os métodos encontrados na literatura que tratam da adição de
informação semântica a serviços não são baseados em métodos SOAD
existentes, limitando assim sua utilização pela indústria.

1.3

Objetivo
Este trabalho tem como objetivo propor um método SOAD que, na especificação

da SOA, compreenda tanto a criação de informação semântica na forma de
ontologias como a adição dessas informações semânticas aos serviços. Esse
método terá como base um método SOAD existente combinado a um método de
engenharia de ontologia. O método proposto deve possibilitar a geração de uma
SOA associada a uma ontologia.
1.4

Contribuições
Este trabalho traz as seguintes contribuições em relação às pesquisas

referentes a processos de análise e modelagem que consideram a adição de
semântica (FANTINI, P. et al.; 2011; SHAPE Project; 2011; HESS, A.;
KUSHMERICK, N., 2004; BRAMBILLA, M. et Al; 2007):
•

A utilização de um método SOAD existente como base, permitindo
assim a adoção de webservices semânticos em ambientes com grandes
repositórios de serviços existentes que já utilizam SOAD;

•

Utilização do padrão W3C SAWSDL para adição de semântica a
webservices, o que pode facilitar a utilização de ferramentas de apoio e
a busca por profissionais capacitados na linguagem;

•

Possível redução do esforço envolvido na anotação semântica de
webservices com a utilização dos conceitos definidos durante a criação
da ontologia para a definição das interfaces desses webservices;

1.5

Método de Trabalho
A seguir estão descritas as atividades que serão executadas para a conclusão

deste trabalho;
•

Revisão Bibliográfica e Estado da Arte: levantamento dos conceitos
necessários para o desenvolvimento da dissertação, tais como SOA e
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suas formas de implementação utilizando webservices, Web Semântica,
Ontologia e os padrões utilizados para sua representação em uma SOA,
métodos SOAD e para criação de ontologias existentes, e do estado da
arte referente aos processos de análise e modelagem de serviços que
consideram informação semântica.
•

Detalhamento dos requisitos para o processo SSOAD: tanto os
métodos SOAD como de engenharia de ontologias seguem padrões
provenientes de processos de desenvolvimento mais consolidados ou a
partir da experiência adquirida pela sua utilização. Nesta etapa são
identificados e detalhados os requisitos que devem ser atendidos por um
método SSOAD com base nesses padrões e a identificação de
requisitos não cobertos pelos processos usuais. Essa definição será
feita com base nos trabalhos de Zimmermann, Krogdahl & Gee (2004) e
Fugita (2009) referente a métodos SOAD, Noy e Mcguiness (2011)
referente a OE e a análise do Estado da Arte referente a métodos
SSOAD;

•

Análise de possíveis pontos de integração entre os métodos SOAD
e OE: tanto os processos SOAD como os processos de criação de
ontologias utilizam insumos que podem ser compartilhados, como por
exemplo, informações sobre o domínio de negócio e comportamento
dinâmico em que estão inseridos. Da mesma forma, produtos
resultantes das etapas de cada processo podem ser utilizados como
insumos comuns, como a definição de um contrato de serviço ou mesmo
as interfaces de um serviço legado existente, que podem ser utilizados
na definição de novas entidades na ontologia utilizada. Para que os
processos possam ser utilizados de forma otimizada é necessária a
identificação desses pontos de integração, dos papéis dos envolvidos no
processo e dos passos para sua execução.

•

Descrição do método proposto: nesta etapa é proposto um método de
análise e modelagem orientado a serviços considerando webservices
semânticos. Isso é feito a partir dos requisitos identificados e que devem
ser atendidos pelo método, dos requisitos não cobertos pelos processos
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existentes e dos pontos de integração entre os métodos SOAD e OE
utilizados.
•

Aplicação do método e análise dos resultados: o método será
validado com sua aplicação por meio de um experimento prático. A partir
dos resultados obtidos nesse experimento o método será avaliado
considerando a sua aplicabilidade, ferramentas utilizadas, atendimento
dos requisitos levantados e a identificação de possíveis pontos de
melhoria.

1.6

Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado da seguinte forma:
A seção 2, Conceitos Básicos e Estado da Arte, apresenta uma revisão dos

conceitos principais e uma análise sobre os trabalhos existentes que tratam de
processos de análise e modelagem orientada a serviços que consideram a adição
de informações semânticas.
Na seção 3, Método Proposto, é apresentado o método proposto, onde é feito o
detalhamento dos requisitos que devem ser cobertos, dos pontos de integração
entre os processos SOAD e OE escolhidos, das atividades e dos papéis que devem
ser exercidos para a execução do método.
A seção 4, Experimento, descreve uma aplicação prática do método proposto.
Finalmente na seção 5, Conclusão e Trabalhos Futuros, são discutidas as
contribuições do trabalho e são propostos possíveis trabalhos futuros utilizando
como base o método proposto.
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2

CONCEITOS BÁSICOS E ESTADO DA ARTE
Nesta seção é apresentado o embasamento necessário para a realização do

trabalho, com o detalhamento do conceito de SOA, seus componentes e meta-dados
existentes,

a

apresentação

da

Web

Semântica

e

seus

mecanismos

de

implementação. Será feita também uma revisão sobre os processos SOAD
existentes e sobre os trabalhos atuais que tratam da análise e modelagem de
serviços considerando a adição de informação semântica a webservices.
2.1

Arquitetura orientada a serviços (SOA), webservices e seus padrões
SOA é um modelo arquitetural para aplicações distribuídas em que as

funcionalidades são disponibilizadas na forma de serviços. Nesse modelo um
processo pode ser decomposto em pequenas unidades de lógica distintas que,
individualmente, podem ser redistribuídas e reutilizadas compondo novos processos
de negócio. Cada unidade de lógica distinta é considerada um serviço. Em uma
SOA os serviços são definidos com base na troca de mensagens entre agentes
provedores e consumidores e não nas propriedades desses agentes (BOOCH, D. et
al., 2011).
Erl (ERL, 2005) define 8 (oito) princípios de projeto de serviços a serem
seguidos para a implementação de uma SOA:
1) Contrato Padronizado: serviços contidos em um mesmo repositório devem
seguir um contrato padrão;
2) Baixo Acoplamento: serviços devem manter um nível baixo de acoplamento
com outros serviços e com o ambiente;
3) Abstrato: serviços devem ocultar os detalhes de sua implementação;
4) Reutilizável: serviços devem possuir uma lógica independente, agnóstica,
que permita sua reutilização;
5) Autônomo: um serviço deve manter o controle de seu próprio ambiente de
execução;
6) Não manter estado: um serviço não deve manter o estado da informação
durante sua execução;
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7) Descoberta: o serviço deve possuir meta-dados suficientes que permitam
sua descoberta e execução;
8) Composição: serviços devem possuir a capacidade de participar de uma
composição;
Um dos requisitos para seguir esses princípios é utilizar um padrão para a
implementação da interface e protocolos para sua integração. Dessa forma os
serviços podem manter um contrato de interface padrão, podem ocultar os detalhes
de sua implementação e fornecer informações suficientes para que sejam
descobertos.
O padrão adotado pela indústria atualmente para a implementação de SOA é
por meio de webservices (WS). O W3C (World Wide Web Consortium) e o consórcio
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)
definem padrões para a utilização de webservices que atendem os princípios
descritos por Erl. Webservices são definidos com meta-dados contidos em
descritores XML por meio da linguagem WSDL (Web Service Description Language).
Esses descritores, junto do padrão UDDI (Universal Description, Discovery and
Integration) e o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) fornecem uma
interface padronizada e mecanismos para a descoberta e execução dos serviços.
Para tratar a composição de webservices, a linguagem WS-BPEL (Web Service
Business Process Execution Language) atualmente é utilizada.
Para a finalidade deste trabalho devem ser destacados os padrões de metadados utilizados para definição e validação de dados (XSD) e definição de contratos
padronizados de serviço (WSDL).
2.1.1

XSD
A XML Schema Definition Language (XSD) é a linguagem de descrição de

documentos XML mais utilizada e suportada pela indústria. Um XML Schema é um
conjunto de declarações que podem ser utilizadas para validação de informações
contidas em documentos XML e na definição de como essas informações se
relacionam hierarquicamente (GAO, S. et al, 2012). O próprio documento XSD é
especificado com a linguagem XML, diferentemente de seu predecessor, o DTD
(Data Type Definition). O XSD possui como diferencial o seu suporte para uma
grande variedade de tipos complexos. Essa característica permitiu que se tornasse
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um padrão para definição e validação de mensagens e na definição das interfaces
de webservices.
Os componentes do XML Schema podem ser divididos em três grupos (GAO,
S. et al, 2012):
•

Primários: definição de tipos simples e complexos, atributos e
declarações de elementos

•

Secundários: definição de grupo de atributos, definição de identidades e
restrições, grupos modelo e notações

•

Auxiliares: anotações e wildcards.

Os componentes mais utilizados em um XML Schema são os elementos
(elements). A declaração dos elementos e seus atributos provê uma visão das
entidades nas quais são definidas informações básicas de conceitos no formato de
classes e propriedades. Essas informações serão utilizadas como base neste
trabalho.
2.1.2

WSDL
Os webservices em uma SOA devem ser definidos de maneira consistente de

tal forma que possam ser descobertos e utilizados por e com outros serviços e
aplicações. A Web Service Description Language (WSDL) é a especificação W3C
para definição de webservices (ERL, 2004, p.66) utilizada para esse fim.
A versão atual do WSDL é a 2.0 (CHINNICI et al.; 2007) e possui as seguintes
seções principais:
• Interface: define a interface do serviço por meio de suas operações;
• Types: define os tipos de dados utilizados. Esses tipos definem o formato das
mensagens de entrada, saída e de erro (fault) dos serviços;
• Service: define as propriedades para acesso ao serviço, por meio de seus
endpoints;
• Binding: fornece o mapeamento entre os endpoints e as operações descritas
pelas interfaces.
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Figura 1 - Estrutura da WSDL 2.0
Fonte: (BOOTH et al., 2004)

Os atributos presentes na seção referente aos tipos de dados (Types) podem
ser descritos em XSD no próprio documento WSDL ou por meio do mapeamento a
um documento XSD externo.
2.1.3

Novas abordagens para implementação de webservices
A utilização de webservices hoje é a maneira predominante para a

implementação de uma arquitetura orientada a serviços utilizando padrões bem
definidos e estabelecidos no mercado. Na prática, porém, ainda existem fatores que
impedem que os objetivos referentes à agilidade e eficiência dessa arquitetura sejam
atingidos, como a grande dependência de intervenção manual para descoberta e
composição de serviços (ALFARIES, A.; BELL, D.; LYCETT, M.; 2009, P.1). O
advento da web semântica trouxe mecanismos para a automatização dessas
atividades por meio de agentes de software trazendo ainda outros benefícios, como
por exemplo a monitoração e tratamento de falhas de forma automatizada (MARTIN,
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D; 2007, p. 12). O uso de ontologias é atualmente o meio mais utilizado para esse
propósito (AKKIRAJU, R. et al. 20011; BURSTEIN, M., 2005).
A seguir será feita uma revisão dos conceitos referentes a ontologias e como
esse assunto se relaciona com este trabalho.
2.2

Web Semântica
O termo Web Semântica representa uma extensão da web que permite a

adição de significado (semântica) de forma que possam ser compreendidas por
sistemas computacionais (BERNERS-LEE, T., HENDLER, J., O. LASSILA., 2001).
Atualmente existem linguagens para adicionar semântica na forma de ontologias a
esse conteúdo web, sendo as principais as linguagens RDF e OWL, que se
relacionam com esse conteúdo por meio de Uniform Resource Identifiers (URI).
Como exemplo de um tipo especializado de URI utilizado para expor conteúdo na
web pode ser citado o URL (Uniform Resource Locator).
Como em uma SOA os serviços são, em sua grande maioria, expostos por
meio de webservices, e podem ser identificados da mesma forma que recursos web
(por meio de URI’s), as mesmas linguagens podem ser utilizadas. A seguir serão
apresentados o conceito de ontologia e as linguagens existentes para sua
representação e associação a webservices.
2.2.1

Ontologia
Existem várias tentativas de definição de ontologia para a área de computação

na literatura, porém a mais aceita (e genérica por assim dizer) é a definição de
Gruber (1993) que define uma ontologia como uma especificação explícita de uma
conceitualização.
Uma definição mais detalhada que segue a mesma linha é de que uma
ontologia é uma especificação explícita e formal de uma conceitualização
compartilhada

(STUDER,

R.;BENJAMINS,

R.;FENSEL,

1998),

sendo

que

conceitualização se refere a um modelo abstrato que representa um fenômeno1 do
mundo real por meio da identificação de seus conceitos relevantes; explícito, pois o
1

O termo “fenômeno” utilizado pelo autor se refere a qualquer coisa que possa ser representada, desde a
definição de uma idéia (p. ex: alma, pensamento, amor, felicidade etc) até a definição de ações (p. ex: vender,
comprar, cair, andar etc), objetos ou seres vivos (p. ex. colher, bola, casa, carro, planeta, homem, macaco,
cachorro etc).
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tipo do conceito, suas propriedades, relacionamento e restrições são definidas
explicitamente; formal, pois deve ser legível por máquinas (não considerando
interpretação de linguagem natural para isso); e compartilhado, pois deve
representar um conceito, não somente aceito por um indivíduo, mas sim por um
grupo ou área.
As ontologias podem ser divididas em tipos dependendo de seu nível de
detalhamento, conforme descrito a seguir (GUARINO, N; 1998):
•

Ontologias de alto-nível: descrevem conceitos genéricos, como espaço,
tempo, matéria, objeto, evento entre outros, que são independentes de
um domínio ou problema particular.

•

Ontologias de Domínio e de Atividades: são respectivamente conceitos
relacionados a domínios genéricos (automóveis, medicina, etc.) ou
atividades genéricas (venda, compra, diagnose, etc.) que especializam
termos introduzidos pelas ontologias de alto nível;

•

Ontologias de Aplicação: descrevem conceitos que dependem de
domínios e atividades específicas, e geralmente são especializações de
ambos tipos de ontologias relacionadas. Tais conceitos geralmente
correspondem a papéis assumidos por domínios específicos quando
executando atividades específicas.

Essa divisão permite que a especialização de ontologias possa ser feita de
maneira estruturada e consistente, facilitando dessa forma o desenvolvimento de
novas ontologias.
A partir dos trabalhos de Studer, Benjamins & Fensel (1998) e Gruber (2008),
podemos destacar os principais componentes utilizados para a definição de
ontologias a seguir:
•

Conceito (ou Classe): é a representação de uma entidade real ou
abstrata, relacionada a objetos, seres, idéias ou atividades. São
descritas por meio de atributos (ou propriedades) que representam
aspectos, características ou parâmetros pertencentes a classe.

•

Instâncias (ou Indivíduos): como o nome diz, representa as instâncias de
um conceito.
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•

Relacionamentos: representam como as classes ou instâncias se
relacionam entre si.

•

Axiomas: são regras que definem de forma lógica uma ontologia. Por
exemplo, Peso = massa x aceleração da gravidade é um axioma que
define o conceito Peso.

De acordo com a definição apresentada é possível representar e definir uma
ontologia de forma que seja legível para seres humanos. Para que essas ontologias
possam ser legíveis também por máquinas é necessário o uso de linguagens que
implementem essas definições. Seguindo essa premissa, nas próximas seções
serão apresentadas tais linguagens para adicionar essa informação proveniente de
ontologias a webservices.
2.2.2

RDF
Resource Description Framework (RDF) é o padrão W3C desenvolvido para

representação de recursos na web (MANOLA, F.; MILLER, E., 2004). Originalmente
o RDF foi concebido para tratar recursos web por meio de meta-dados, como por
exemplo o título, autor e data de modificação de uma página web. Porém devido a
suas características se tornou um padrão para representar informações não
necessariamente acessadas pela web. O grande diferencial do RDF é a sua
capacidade de representar informações de forma que possam ser processadas por
aplicações.
Os

recursos

em

RDF

são

representados

por

meio

de

triplas

sujeito+predicado+objeto. Cada recurso é referenciado em uma URI (Uniform
Resource Identifier). O sujeito em uma tripla RDF é um recurso ou um nó vazio (um
nó vazio é um recurso anônimo nesse caso). O predicado é um recurso que
representa uma propriedade e o objeto pode ser um recurso, um valor literal ou um
nó vazio que representa o valor dessa propriedade. A essa tripla é dado o nome de
declaração.
A linguagem utilizada pelo RDF permite expressar declarações simples sobre
recursos, utilizando nomes de propriedades e valores. Porém não permite a
definição de vocabulários que possam ser utilizados nessas declarações, como
classes e propriedades específicas para descrever os recursos utilizados. Não há
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como tratar esse problema com RDF. Então para isso foi criado o padrão RDF-S
(RDF Schema ou RDF Vocabulary) (MANOLA, F.; MILLER, E., 2004).
Apesar de ser possível representar conceitos, propriedades e relacionamentos
tais como herança, RDF e RDF-S não possuem mecanismos para representar
relacionamentos mais complexos como equivalência, intersecção, cardinalidade e
representar restrições e axiomas para que a ontologia representada possa permitir a
realização de tarefas complexas por aplicações. Para suprir essa deficiência foi
concebida a linguagem OWL.
2.2.3

Adicionando semântica a webservices: OWL e SAWSDL
A Web Ontology Language (OWL) é a linguagem padrão W3C para definir e

instanciar ontologias (SMITH, M.; WELTY, C.; MCGUINNESS, D.; 2004). A
linguagem utiliza RDF e RDF-S para sua definição, incluindo assim suas
características existentes, provendo adicionalmente construtores que permitem a
descrição de lógicas combinatórias (intersecção, união, cardinalidade) e expressão
de axiomas e restrições.
A OWL possui três tipos que são definidos pela sua expressividade. Cada tipo
é entendido pelo outro na ordem abaixo:
•

OWL-Lite: suporta um nível mais simples de abstração, incluindo a
possibilidade de inclusão de restrições e cardinalidade com valores de 0
a 1. Pode ser utilizado para a migração de simples thesaurus ou
taxonomias.

•

OWL DL: inclui todos os construtores da OWL com restrições que
permitem que possa ser processado por aplicações, garantindo a
completude e decidabilidade para o processamento. DL é o acrônimo
para Description Logic, na qual a linguagem é definida.

•

OWL Full: estende a OWL DL sem as restrições impostas por ela.
Permite a utilização de toda a expressividade do RDF, porém sem
garantias para o seu processamento.

A linguagem OWL permite a representação de ontologias complexas que
podem ser utilizados para vários fins, porém a linguagem por si só não possui
mecanismos para associar semântica a webservices. Para esse fim são encontradas
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várias abordagens na literatura, sendo WSML, OWL-S, SWSF, WSDL-S e SAWSDL
as principais. Devido sua capacidade de reutilizar os artefatos existentes atualmente,
a SAWSDL (KOPECKÝ, J. et al., 2007), uma evolução da linguagem WSDL-S, se
sobressaiu sobre as demais.
SAWSDL (Semantic Annotation for WSDL) é hoje o padrão W3C para a atribuir
informações semânticas a webservices. A linguagem permite que qualquer
linguagem com capacidade de expressar semântica possa ser utilizada, pois permite
a associação dessa informação semântica aos webservices com anotações XML
que apontam para URIs dentro de documentos WSDL. Uma das linguagens que
podem ser utilizadas é o padrão OWL.
São definidos três elementos principais em SAWSDL para adicionar informação
semântica a webservices:
• modelReference: elemento que permite a associação entre um elemento
presente em um documento WSDL ou XSD Schema e um conceito definido em um
modelo semântico externo (uma classe em OWL por exemplo). Pode ser utilizado
para anotar definições de tipo, elementos e atributos em documentos XSD assim
como interfaces e operações em documentos WSDL.
• liftingSchemaMapping e loweringSchemaMapping: os dois elementos são
utilizados para o mapeamento e transformação (por meio de XSLT ou Xquery por
exemplo) entre conceitos de modelos semânticos e elementos em um XSD. O
elemento liftingSchemaMapping especifica o mapeamento a partir do elemento XML
para o

conceito

no

modelo

semântico, enquanto o

elemento

loweringSchemaMapping especifica o mapeamento a partir do conceito de um
modelo semântico para o elemento XML.
As linguagens OWL e SAWSDL são, respectivamente, os padrões adotados
pela W3C para representação de ontologias e para sua associação a webservices,
Por esse motivo serão as linguagens consideradas para a representação de
ontologias e sua associação a webservices neste trabalho. A seguir será
apresentado o estado da arte referente aos métodos utilizados para a criação
dessas ontologias.
2.3

Engenharia de Ontologias (Ontology Engineering)
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Engenharia de ontologia (Ontology Engineering - OE) pode ser definida como o
conjunto de atividades relacionadas ao processo de desenvolvimento de ontologias,
ao seu ciclo de vida e as metodologias, ferramentas e linguagens utilizadas para sua
criação (GOMEZ-PEREZ, A.; CORCHO-GARCIA, O.; FERNANDEZ-LOPEZ, M.,
2004, p.5). Referente ao processo de desenvolvimento de ontologias, Noy e
Mcguiness (2011) descrevem uma lista de práticas que devem ser seguidas na
forma de atividades para a criação de ontologias. Essa lista é composta pelas
atividades a seguir:
•

Determinação do escopo da ontologia: nessa etapa é identificado o
objetivo que a ontologia deve atender e para que será utilizada, o que
guia o restante do processo;

•

Reutilização de ontologias existentes: o desenvolvimento a partir de
ontologias existentes diminui o esforço e tempo empregados, sem contar
que permite uma evolução do conhecimento já adquirido;

•

Listar termos importantes na ontologia: devem ser identificados os
termos principais a serem descritos pela ontologia. Essa lista é muito
importante para os passos a seguir;

•

Definição das classes e da sua hierarquia: nessa fase são definidos os
conceitos e seu relacionamento hierárquico (IS-A). Isso pode ser feito
por meio de abordagens Top-Down, Bottow-Up ou uma combinação das
duas;

•

Definição das propriedades das classes (slots): são definidas as
propriedades das classes definidas na atividade anterior;

•

Definição das características dos slots: nessa etapa são definidas as
características dos slots, tais como cardinalidade, tipos e domínios.
Dessa forma são definidos os relacionamentos e, por meio deles, as
possíveis restrições;

•

Criação de Instâncias: o último passo é a criação das instâncias das
classes na hierarquia.

Apesar dessa definição clara de atividades a serem seguidas para a criação de
uma ontologia, os autores citam que não existe apenas uma ontologia correta que
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possa representar um domínio, isto é, pode existir uma alternativa que também é
viável para essa representação.
Existem pesquisas que tratam as metodologias e ferramentas atualmente
utilizadas para o desenvolvimento de ontologias nas quais são feitos estudos
comparativos entre diferentes métodos (CORCHO, O.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, M.;
GÓMEZ-PÉREZ,

A.,

2002)

(GOMEZ-PEREZ,

A.;

CORCHO-GARCIA,

O.;

FERNANDEZ-LOPEZ, M., 2004; p. 107-196) (SIMPERL, E.; MOCHOL, M.;
BURGER, T.; 2010). Dos métodos descritos por esses trabalhos foi feita a opção
pela utilização do método METHONTOLOGY (FERNANDEZ, M.; GOMEZ-PEREZ,
A.; JURISTO, N.; 1997) por ser um dos métodos mais completos (MARIANO, F.;
GÓMEZ-PÉREZ, A.; 2002) e um dos mais utilizados atualmente (SIMPERL, E.;
MOCHOL, M.; BURGER, T.; 2010).
METHONTOLOGY

2.3.1

O método MENTHONTOLOGY foi concebido para a criação de ontologias, com
a possibilidade de reutilização de ontologias existentes. Além de um método bem
definido para criação de ontologias, possui um modelo para gerenciar o seu ciclo de
vida. São definidas também atividades para avaliação da qualidade e manutenção
das ontologias criadas, com ênfase na fase de concepção da ontologia. Algumas
ferramentas existentes, como WebODE e ODE, foram concebidas especialmente
para a utilização com o método, mas outras ferramentas podem ser utilizadas, como
a ferramenta Protégé (PROTÉGÉ; 2011).
O ciclo de vida do método é composto pelas fases de especificação,
conceitualização, integração, implementação, com atividades de aquisição de
conhecimento, validação e documentação que são executadas durante todo o
método. Inicialmente é feito o planejamento, quando são definidas as atividades que
serão executadas, o prazo, esforço e recursos envolvidos.
Na fase de especificação é preparada uma especificação inicial da ontologia a
ser criada, escrita em linguagem natural. Esse documento deve conter ao menos a
seguinte informação:
•

O objetivo da ontologia, para que será utilizada;

•

O nível de formalidade da ontologia, que pode classificada como informal,
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semiformal ou formal;
•

O escopo da ontologia, que inclui o conjunto de termos a serem
representados, suas características e granularidade.

A especificação gerada nessa fase deve ser concisa, consistente e possuir um
nível parcial de completude que permita a identificação inicial dos limites de
detalhamento e granularidade dos termos levantados para a criação da ontologia.
A atividade de Aquisição de conhecimento é uma atividade de apoio e é
executada em todo o processo, sendo com mais intensidade nas fases iniciais e
decrescendo com o andamento do método. A aquisição de conhecimento pode ser
feita de maneira formal por meio da identificação de termos em textos, entrevistas
formais, técnicas de brainstorming, ou mesmo de forma informal, por meio de
entrevistas não estruturadas, como a leitura de documentações diversas sobre o
projeto.

Figura 2 - Ciclo de Vida do método METHONTOLOGY
Fonte: (FERNANDEZ, M.; GOMEZ-PEREZ, A.; JURISTO, N.; 1997)

Na etapa de Conceitualização o conhecimento adquirido é descrito em um
modelo conceitual, modelo esse que representa tanto a solução como o problema
que a ontologia resolve e construído a partir do documento gerado pela fase de
especificação. As atividades dessa fase possuem ordem e escopo bem definidos,
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sendo que para cada atividade uma parte delimitada desse modelo é criada,
iniciando pela criação de um Glossário de Termos (GT), que relaciona conceitos,
instâncias, verbos e propriedades identificados nas fases anteriores. Do GT são
extraídos

os

outros

produtos,

como

o

dicionário

de

conceitos

e

seus

relacionamentos, propriedades e instâncias, o dicionário dos verbos identificados,
as regras para sua execução. São descritos também axiomas formais que definem
regras de relacionamento e de restrição. O resultado dessa fase é o modelo
conceitual, que é utilizado como base para a criação da ontologia.
Na atividade de integração é feita a identificação de ontologias existentes das
quais os termos identificados podem ser reutilizados a partir do modelo conceitual,
agilizando assim o processo de construção da ontologia. Inicialmente deve-se
identificar quais meta-ontologias são mais adequadas ao modelo conceitual
desenvolvido e relacionar os termos a essas meta-ontologias.
A implementação da ontologia é o processo onde a mesma é codificada. Neste
trabalho consideramos a utilização da linguagem OWL para sua implementação com
a utilização da ferramenta Protégé (PROTÉGÉ; 2011), por ser de fácil utilização,
gratuita e uma das mais utilizadas atualmente (KHONDOKER, M. R.; MUELLER, P.;
2010). Já a atividade de formalização envolve a transformação da conceitualização
da ontologia em um modelo formal. Porém, como neste trabalho a implementação da
ontologia é feita utilizando uma linguagem que pode representar um modelo formal
(OWL DL), a atividade de formalização não será tratada neste trabalho.
A atividade de avaliação é uma atividade executada durante a execução do
método, com maior ênfase a partir da fase de Conceitualização. Nessa atividade é
verificado se a mesma está correta, isto é, representa corretamente o conhecimento,
e se o seu escopo atende o objetivo descrito na fase de especificação. Isso é
detalhado no chamado Documento de Avaliação. De acordo com o resultado dessa
análise é verificada a necessidade ou não da revisão da ontologia criada. Se for
necessária,

é

iniciada

pela

revisão

do

modelo

conceitual

na

fase

de

conceitualização.
Com a utilização da ferramenta Protégé, é possível realizar as atividades de
avaliação da ontologia de maneira simplificada. A ferramenta possui integração com
componentes de inferência (reasoners). Estas ferramentas permitem que a
verificação da ontologia seja em paralelo com a atividade de implementação.
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Exemplos de componentes de inferência são os reasoners Hermit (HERMIT; 2012),
integrado com a versão 4.1 da ferramenta Protégé, e Pellet (SIRIN, E.; 2007),
disponível para integração com versões anteriores. O reasoner Hermit utiliza a
linguagem Manchester OWL (HORRIDGE et al; 2006) para validação de classes e
instâncias. Já o reasoner Pellet é utilizado para consultas utilizando SPARQL
(PRUD'HOMMEAUX; SEABORNE, 2008), linguagem utilizada para executar
validações em nível de atributos.
2.3.2

Considerações finais
Nesta seção foram apresentados os conceitos relativos a área de Engenharia

de Ontologias (OE) e apresentado o método METHONTOLOGY, que será utilizado
para a elaboração do método proposto. A seguir será feita uma análise referente aos
processos de análise e modelagem orientados a serviço existentes. Esses
processos não consideram a criação e adição de informação semântica a serviços,
mas serão utilizados como base para a integração ao método OE.
2.4

Processos de Análise e Modelagem Orientados a Serviços (SOAD)
Como visto nas seções anteriores, para a implementação de uma SOA uma

série de princípios de projeto devem ser seguidos. A experiência adquirida a partir
de projetos SOA demonstraram que processos tradicionais de análise e modelagem
de sistemas permitiam que apenas uma parte desses princípios fosse seguida. Isso
levou à necessidade da criação de um processo mais amplo que tratasse desses
requisitos adicionais. Tal processo é chamado de Service Oriented Analisys and
Design (SOAD) (ZIMMERMANN, O.; KROGDAHL, P.; GEE, C.;2004).
Apesar de atualmente existirem processos SOAD já utilizados pela indústria,
eles não compartilham uma base em comum de forma que possam ser unificados
em

um

método

comum,

como

a

linguagem

UML

e

o

processo

RUP

(KONTOGOGOS, A.; PARIS, A.;2009). Dada essa diversidade de métodos SOAD
existentes é necessário identificar qual desses métodos pode ser utilizado como
base para o desenvolvimento do método proposto neste trabalho. Pesquisas
recentes sobre processos de análise, modelagem, desenvolvimento e testes
orientados a serviços (KONTOGOGOS, A.; PARIS, A.;2009;RAMOLLARI, E.;
DRANIDIS, D.; SIMONS, A. J. H.; 2007) comparam métodos existentes utilizando

35

critérios bem definidos. Para este trabalho, os seguintes critérios serão levados em
conta nessa comparação:
•

Cobertura do Ciclo de Vida dos Serviços: alguns métodos tratam de
todo o ciclo de vida dos serviços, desde o planejamento, análise,
modelagem, desenvolvimento, testes e governança, enquanto outras
tratam especificamente algumas fases. No caso deste trabalho será
analisada a cobertura dos processos referentes às fases de análise e
modelagem;

•

Nível de detalhamento do método: alguns dos métodos existentes
especificam detalhes como fases, disciplinas, atividades, papéis e
artefatos gerados em cada parte do processo, enquanto outros não
descrevem (propositalmente ou não) tais detalhes;

•

Validação do método: verifica se o método é ao menos validado por
meio de uma prova de conceito ou mesmo já seja utilizado em projetos
pela indústria.

A seguir, são apresentados os processos SOAD analisados e sua avaliação de
acordo com os critérios apresentados.
2.4.1

Erl (2005)
O processo proposto por Erl (2005), considerado uma das primeiras propostas

independentes de plataforma, contempla as fases de análise, modelagem e
implementação de serviços. Na fase de análise é feita a identificação das operações
candidatas a partir da decomposição dos processos de negócio e das
funcionalidades existentes. Ao final dessa fase são definidos os possíveis serviços
que serão implementados (serviços candidatos) a partir do agrupamento dessas
operações.
Na fase de modelagem, os serviços que deverão ser implementados
(denominados “serviços concretos”) são definidos e especificados a partir dos
serviços candidatos. Suas interfaces lógicas e físicas são definidas na forma de
contratos de serviço independente de plataforma utilizando padrões da indústria que
serão utilizados na sua implementação. O autor sugere uma seqüência para essa
modelagem com base nas camadas nas quais os serviços deverão ser
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implementados: serviços de entidade, utilitários, centrados em tarefas e de
orquestração. Ao final do processo é obtida a estrutura completa de serviços da
SOA, que será implementada a partir da lógica desenvolvida a partir dos contratos
dos serviços estruturados na fase anterior.
O processo cobre as fases de análise e modelagem orientada a serviço, e para
cada etapa do processo são detalhadas as atividades que devem ser executadas
bem como os artefatos gerados, porém sem a definição de papéis específicos para
execução de cada fase. O autor enfatiza que o processo descrito é genérico e deve
ser considerado apenas como ponto de partida, portanto não é utilizado diretamente
na indústria e exige personalização adicional, o que inviabiliza sua utilização neste
trabalho.
2.4.2

Marks & Bell (2005)
Marks & Bell (2005) descrevem um processo de análise e modelagem que

combina as abordagens top-down, baseada na análise conceitual dos serviços, e
bottow-up, partindo de uma visão técnica dos serviços. Tanto na fase de análise
como de modelagem é dada ênfase a análise de granularidade dos serviços.
Na fase de análise top-down são identificados serviços candidatos a partir de
processos de negócio e entidades identificadas. Os serviços são então distribuídos
em um mapa de granularidade, onde essa granularidade é determinada pela
funcionalidade de negócio encapsulada pelos serviços, seus níveis de abstração e o
escopo do processo de negócio que representam. Serviços com granularidade fina
têm um escopo de negócio pequeno e trata uma pequena parte do processo de
negócio. Por outro lado, serviços com granularidade grossa têm um grande escopo
de negócio, realizando mais operações que serviços de granularidade mais fina.
Com base nesses fatores é construído um mapa de granularidade no qual os
serviços são agrupados visualmente. Do grupo de serviços candidatos então são
selecionados quais serviços devem ser implementados de acordo com as
necessidades do projeto ou do negócio.
Na

fase

de

modelagem

os

serviços

escolhidos

são

agrupados

ou

fragmentados, de acordo com um contexto em comum, como o negócio em que
fazem parte, padrões de utilização dos serviços, contratos de nível de serviço e
parâmetros de ambiente que possam influenciar na sua execução. A utilização do
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mapa facilita esse processo, que pode ser feito de maneira visual. A partir dessa
definição é feita a implementação, quando são definidos os contratos de serviços e
os componentes que serão utilizados.
A outra abordagem proposta, classificada pelos autores como bottow-up, segue
um processo mais simplificado de análise e modelagem, focado inicialmente na
análise dos requisitos e desenvolvimento de componentes que são, então,
agrupados em serviços de negócio, sem utilizar nenhuma análise de granularidade.
O processo definido por Marks & Bell cobre as fases de análise e modelagem
orientadas a serviço, porém não é demonstrado claramente como as duas
abordagens (top-down e bottow-up) são utilizadas em conjunto. Para a abordagem
top-down,as fases do processo são detalhadas de forma abstrata, com um grande
foco na análise de granularidade dos serviços. Não são definidos papéis específicos
e não há relatos sobre sua utilização na indústria ou de estudos de caso sobre a sua
aplicação da mesma forma que o método de Erl (2005), o que também inviabiliza
sua utilização neste trabalho.
2.4.3

Papazoglou & Van Den Heuvel (2006)
Papazoglou & Van Den Heuvel descrevem um método derivado de processos

existentes, como RUP, CBD e BPMN. O método descrito é focado no
desenvolvimento de processos de negócio seguindo como princípios chave o baixo
acoplamento e a alta coesão entre os serviços.
O método é dividido em oito fases distintas, que devem ser executados de
forma cíclica, pregando um processo contínuo de descoberta, criação e
implementação de serviços a cada iteração. Apenas a fase inicial de preparação não
faz parte do ciclo, quando é feita a análise de viabilidade, da arquitetura tecnológica
existente e dos objetivos de negócio, além de atividades gerenciais.
Na fase seguinte, de análise, são identificados os requisitos que devem ser
implementados, o modelo atual dos processos de negócio (as-is) e no modelo futuro
após a implementação (to-be). A partir desses modelos é feita a identificação de
funcionalidades

necessárias,

porém

não

implementadas,

que

consiste

na

determinação de quais serviços podem ser reutilizados e quais novos devem ser
desenvolvidos. Essa etapa também é chamada de análise de GAP.
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Na fase de modelagem os serviços identificados são então especificados em
interfaces abstratas, sem dependência de plataforma, quando são definidos tanto os
serviços como suas composições. A especificação dos serviços é feita levando em
conta a análise de granularidade e a facilidade de composição.
O método é fortemente baseado em BPM, sem uma clara separação da análise
de processos de negócio da análise orientada a serviço, o que pode causar uma
modelagem de serviços de menor granularidade. O ponto positivo da abordagem é a
grande importância dada a reutilização de serviços existentes por meio da atividade
de análise de GAP. O método cobre todo o ciclo de desenvolvimento, inclusive as
fases de análise e modelagem. Não há relatos sobre sua utilização na indústria ou
de estudos de caso sobre a sua aplicação, inviabilizando sua utilização neste
trabalho.
2.4.4

Service Oriented Modeling and Architecture (SOMA)
O método SOMA (ARSANJANI, A. et Al.; 2008) é um método mantido pela

IBM, que engloba todo o ciclo de desenvolvimento, desde a análise e modelagem,
implementação, testes até a governança. É executado na forma de iterações
sucessivas, que tem suas raízes no modelo espiral de desenvolvimento de software.
Por não imprimir uma seqüência de atividades muito rígida, permite que essa
iteração seja facilitada.
O processo possui quatro fases principais relacionadas a análise e modelagem:
modelagem do processo de negócio, identificação, especificação e realização dos
serviços. Além dessas, o processo descreve as fases iniciais de planejamento e
definição das entregas (solution management), e também as fases referentes a
construção (implementation), instalação e monitoração (deployment, monitoring and
managment), não tratadas neste trabalho.
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Figura 3 - Ciclo de vida do Método SOMA
Fonte: (ARSANJANI, A. et Al.; 2008)

A fase de modelagem do processo de negócio (business modeling and
transformation) é uma fase intermediária que permite um direcionamento das
atividades seguintes a partir do processo que deve ser implantado ou alterado. O
autor cita que, apesar de ser opcional, essa fase é altamente recomendada.
Na fase de Identificação são aplicadas diferentes técnicas para identificação
de serviços candidatos, isto é, serviços que podem ou não se transformar em
serviços reais no final do processo. Adicionalmente podem ser identificados nessa
fase possíveis componentes e processos (flows). São utilizadas três técnicas para a
identificação dos serviços:
•

Modelagem baseada em Objetivo de Negócio (Goal Service Modeling GSM): inicialmente é feita a decomposição de objetivos de negócio
(business goals) em objetivos secundários, dos quais são derivados
serviços candidatos. Desses objetivos de negócio secundários também
são extraídos indicadores de desempenho (Key Performance Indicators KPI) e métricas que serão utilizadas após a implementação para verificar
se esses objetivos de negócio foram atingidos;
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•

Decomposição do domínio (Domain Decomposition): utilizando uma
análise top-down é feita a decomposição do domínio em questão
baseado em seu comportamento estático e dinâmico. A análise do
comportamento estático é feita por meio da modelagem das entidades
principais envolvidas no processo e de acordo com o escopo definido
com a técnica GSM. Adicionalmente modelos existentes para o negócio
em questão também podem ser utilizados. Já o comportamento
dinâmico é detalhado pela identificação de processos de negócio novos
ou existentes (flows). Esses flows permitem identificar possíveis serviços
que podem ser utilizados.

•

Análise de ativos existentes: com a aplicação dessa técnica são
verificadas possíveis funcionalidades existentes, já expostos na forma
de serviços ou internamente em sistemas legados, com base nos
serviços candidatos levantados utilizando as técnicas anteriores.

Ao final da fase de identificação é feita a análise da granularidade e revisão dos
serviços, resultando em uma lista de serviços e processos que envolvem a
composição desses serviços.
Na fase de Especificação é feito o detalhamento dos serviços, iniciando por
uma revisão dos serviços identificados na fase anterior, avaliando quais desses
serviços devem ser implementados. Após essa análise são executadas as etapas a
seguir:
•

Especificação dos Serviços: nessa atividade é feito o detalhamento dos
serviços e operações que esses serviços deverão conter, para então
serem definidas quais operações desses serviços que serão expostas. A
partir dessa definição são especificados o detalhamento lógico de
mensagens de entrada, saída, erros, de requisitos não funcionais, regras
e políticas para execução e gerenciamento desses serviços. É feito
também um detalhamento de possíveis orquestrações de serviços
necessárias para atender os processos de negócio identificados
anteriormente;

•

Análise de Subsistemas: com a análise de sistemas existentes são
identificados componentes para a integração dessas funcionalidades e
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sua exposição como operações de serviços. Essa análise é feita por
meio da definição de fronteiras entre os subsistemas e serviços, e dos
componentes que devem ser construídos ou reutilizados. OOAD é
utilizado como ferramenta nessa etapa;
•

Especificação de componentes: com os insumos provenientes das duas
etapas anteriores é feita a especificação dos componentes que devem
ser construídos. Utilizando OOAD são explorados padrões de projeto
existentes para estruturar os componentes de forma a atender os
requisitos funcionais e não funcionais identificados.

Na fase de Realização, além do refinamento e detalhamento dos serviços e
componentes especificados, é feita uma análise sobre como serão implementados.
Essa análise é feita com base nos requisitos não funcionais e na infra-estrutura
disponível e com a aplicação de padrões de projeto. A utilização de padrões de
projeto consolidados, como por exemplo padrões Enterprise Service Bus (ESB) para
tratar questões relacionadas à integração, permite a solução de problemas comuns
de forma prática, reduzindo os riscos da implementação. O produto final dessa fase
é o detalhamento dos serviços, componentes e composições. Além desse detalhe, é
preparada uma visão arquitetural de toda a solução baseado em uma arquitetura de
referência (SOA Stack Layer) que permite uma visualização de todos os serviços e
sua ligação com os componentes e subsistemas envolvidos.
Atualmente o método está na versão 2.9 (IBM, 2011). Uma mudança
importante em relação à versão apresentada no artigo de Arsanjani et al (2008) é na
fase de modelagem do processo de negócio, quando é executada uma atividade
denominada Modelagem de Casos de Uso de Negócio. Nessa fase o processo de
negócio é detalhado na forma de casos de uso, que são utilizados como insumo
para a fase de identificação de serviços.
Para cada fase do processo são bem definidas as atividades que devem ser
executadas e os artefatos gerados. Ao contrário dos outros processos descritos, as
fases do processo e os papéis são bem definidos e o processo já é utilizado
atualmente sem grandes adaptações.
2.4.5

Análise sobre os processos SOAD apresentados
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Na seção 2.4 foi feita uma apresentação de métodos SOAD existentes e uma
análise com base nos critérios definidos para essa comparação. O resultado dessa
comparação é apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 - Comparação dos Métodos SOAD
#

3 Papazoglou et al

Cobertura do
Ciclo de vida
Análise e
Modelagem
Análise e
Modelagem
Análise e
Modelagem

Validação do
Método
Não encontrado na
literatura
Não encontrado na
literatura
Não encontrado na
literatura

4 SOMA

Total

Utilizado na
Indústria

Método
1 Erl
2 Marks & Bell

Nível
Detalhe
Médio
Baixo
Médio
Alto

Fonte: Preparado pelo Autor

Todos os métodos cobrem a fase de Análise e Modelagem de serviços, sendo
que o método SOMA cobre adicionalmente todo o ciclo de desenvolvimento, desde a
análise de requisitos até construção e monitoração dos serviços. Nos processos
propostos por Erl (2005), Papazoglou & Van Del Heuvel (2006) e SOMA (2008) são
descritos todas as fases e produtos de cada etapa, porém Marks & Bell (2005)
descrevem em detalhe apenas as etapas da abordagem top-down, sem detalhar a
abordagem bottow-up e como as duas abordagens são executadas em conjunto.
Apenas no método SOMA são definidos claramente os papéis para execução de
cada atividade, e também é o único já utilizado na indústria. Por ser o único a
atender todos os requisitos definidos, o método SOMA foi escolhido como base para
o método proposto neste trabalho.
2.5

Métodos SSOAD: Estado da Arte
Na literatura são encontrados trabalhos que tratam do processo de análise,

modelagem e desenvolvimento de serviços, considerando a adição de semântica a
esses serviços. Neste trabalho esses processos serão identificados pela sigla
SSOAD (Semantic Service Oriented Analysis and Design). A seguir serão feitas a
apresentação e a análise dos principais processos encontrados na literatura, tendo
como foco as fases de análise e modelagem.
2.5.1

Métodos existentes
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O projeto SUPER (FANTINI, P. et al.; 2011) propõe um método para
implementação de SSOA baseado em BPM (Business Process Modeling) chamado
SBPM (Semantic BPM), descrito considerando uma arquitetura que já utiliza
ontologias existentes. O processo é composto de quatro fases executadas de forma
cíclica: Modelagem, Configuração, Execução e Análise, com início na fase de
Modelagem, quando os processos são modelados por meio da linguagem BPMN em
conjunto com um processo chamado Modelagem Semântica de Elementos, no qual
é feita uma busca por elementos (tarefas ou responsabilidades) existentes em um
repositório. No caso desse elemento não existir ele deve ser criado no modelo e
ligado ao conceito correspondente na ontologia utilizada (utilizando WSMO). O
resultado dessa fase é um processo BPM anotado semanticamente. Na fase de
configuração são levantados serviços e processos que serão adicionados a esse
BPM. Caso não seja encontrado um serviço semântico existente, um novo deve ser
criado e ligado à ontologia existente. Então é feita a codificação desse processo
utilizando a linguagem WS-BPEL (JORDAN, D. et Al; 2011) (também descrita pela
sigla BPEL),

que, por meio de anotações XML, é ligado a uma ontologia de

processo existente. Na fase de execução é feita a implementação e validação do
processo e, na fase de análise, por meio das informações coletadas durante a
execução do processo, é avaliada a necessidade de evolução do processo e são
gerados insumos para a próxima execução da fase de modelagem. O processo não
possui um método definido para a criação e evolução das ontologias utilizadas,
porém é citada, como possibilidade, a utilização do método METHONTOLOGY. É
utilizada a linguagem WSMO para a construção das ontologias, e uma linguagem
para ligar a ontologia aos processos especificados em WS-BPEL, denominada
sBPEL (semantic BPEL). A abordagem é baseada na modelagem de processos
para, com base nesses, identificar e construir os serviços necessários, porém sem
utilização de métodos SOAD existentes.
O método descrito pelo projeto SHAPE (SHAPE Project; 2011) provê um
arcabouço suportado por ferramentas para as atividades de análise, modelagem e
desenvolvimento de SSOA's com o uso de técnicas de Model Driven Engineering
(MDE). Inicialmente são definidos CIM’s (Computation Independente Models),
representados por BPMN (Business Process Modeling Notation), que são então
transformados em modelos independentes de plataforma (Plataform Independent
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Models - PIM) utilizando a especificação SoaML, um conjunto de extensões a
linguagem UML. Esse modelo então é transformado de maneira automatizada em
PSM's (Plataform Specific Models), nos quais são criados os webservices ligados a
ontologias. Essas ontologias são construídas utilizando linguagens WSMO ou OWLS (não é especificado como é feita a escolha da linguagem). As ferramentas
desenvolvidas utilizam como base EPF (Eclipse Process Framework). Não é claro
como são criadas as ontologias pelo processo ou qual método pode ser aplicado
para tal. O método deve ser especializado conforme a necessidade de aplicação em
que for utilizada, e segue técnicas de MDE, uma abordagem diferente dos processos
SOAD existentes.
Hess & Kushmerick (2004) propõe um processo semi-automático de criação de
anotações semânticas em webservices utilizando OWL-S. É proposta a ferramenta
ASSAM para a execução do processo, que tem como principal funcionalidade a
extração de ontologias de meta-dados existentes e sugestão de possíveis anotações
em serviços. O processo porém carece de detalhes sobre as fases de análise, talvez
pelo foco dado à ferramenta, e não utiliza o padrão SAWSDL para anotação
semântica.
Brambilla et Al (2007) propõem um novo método para implementação de
webservices semânticos utilizando técnicas de BPMN para definição dos processos
e WebML para a modelagem dos serviços. A ontologia utilizada é gerada em
WSMO. O processo é baseado em MDD (Model Driven Design) e segue quatro
passos principais: modelagem dos processos, definição do modelo de dados,
modelagem das interfaces dos webservices e modelagem dos descritores WSMO. A
abordagem considera utilização parcial de técnicas de BPM existentes para a
definição do processo, porém utilizando WSMO para criação das ontologias e sua
associação a webservices. É utilizada uma ferramenta CASE existente para a
definição das interfaces dos serviços, chamada WebRatio. Por ser baseado em MDD
difere dos processos SOAD existentes.
Spiros et Al (2009) descrevem o método FUSION de análise Semântica
Orientada a Serviço (FUSION Service Oriented Semantic Analysis), concebido para
a utilização em conjunto da arquitetura do projeto FUSION (FUSION Project; 2012).
O método considera a utilização de uma ontologia existente descrita em OWL como
base e a linguagem SAWSDL para mapeamento dos serviços a essa ontologia. O
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método possui fases de análise, descritas como semânticas, para a identificação e
mapeamento dessa ontologia a dados dos processos de negócio, serviços novos e
existentes (utilizando SAWSDL), processos de negócio (utilizando a linguagem
BPEL) e dos possíveis estados dos elementos participantes do processo. Durante
todo o processo é feita a revisão e, caso necessário, a extensão da ontologia
existente. O método não é baseado em outros existentes, porém utiliza os padrões
atuais de mercado para representação de ontologias e sua associação a
webservices.

É

apoiado

pela

ferramenta

FUSION

Semantic

Analyser,

especificamente concebida para utilização com a plataforma descrita no projeto
FUSION.
2.5.2

Comparação dos métodos existentes
Wahl e Sindre (2009) fazem um estudo comparativo sobre processos de

desenvolvimento de webservices semânticos, considerando as fases de análise e
modelagem. Os trabalhos de Kontogogos & Paris (2009) e Ramollari, Dranidis &
Simons (2007) provêem critérios para comparação de métodos SOAD, que serão
utilizados para a comparação dos trabalhos avaliados. Com o objetivo de cobrir as
atividades relacionadas a adição de informação semântica, serão adicionados
critérios elaborados a partir do trabalho de Wahl e Sindre (2009). Esses critérios
adicionais são apresentados a seguir:
•

Ferramentas de apoio existentes: tanto a tarefa de análise e projeto de
serviços, criação e manutenção de ontologias e sua associação aos
serviços é uma tarefa bem complexa e que envolve um grande esforço.
Dessa forma deve ser identificado se o método possui apoio de
ferramentas para sua execução;

•

Linguagens utilizadas para descrever as ontologias: atualmente os
padrões W3C para representação de ontologias e para sua associação a
webservices se baseiam, respectivamente, na Web Ontology Language
(OWL) (SMITH, M.; WELTY, C.; MCGUINNESS, D.; 2004) e na
SAWSDL (Semantic Annotation for WSDL) (KOPECKÝ, J. et al., 2007).
Serão analisadas as linguagens utilizadas pelos métodos e sua
aderência a esses padrões;
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•

Utilização de métodos SOAD usuais (ou parte deles): deve ser
avaliado se o método é baseado em métodos existentes. Se o método
proposto utiliza algum existente para sua execução, menor a curva de
aprendizado e conseqüentemente, maior a facilidade para sua utilização
pela indústria.

As pesquisas analisadas propõem métodos que seguem desde abordagens
sem automação do processo (SUPER), até propostas de geração semi-automática
de ontologias e sua associação a serviços (Hess & Kushmerick). Apenas o método
(Hess & Kushmerick) não aborda totalmente as fases de análise e modelagem de
serviços, tratando de forma parcial a fase de modelagem. Quanto a validação dos
métodos, (Brambilla et Al) e (FUSION) foram validados por meio de provas de
conceito, enquanto (Hess & Kushmerick) não possui um estudo sobre sua utilização.
Já os métodos (SUPER) e (SHAPE) possuem estudos de caso reais.
Todos os métodos são bem apoiados por ferramentas, sendo que o método
(SHAPE) em particular utiliza um conjunto de plugins extensíveis, o que permite que
sejam especializados conforme a necessidade do ambiente em que forem utilizados.
A maioria dos métodos analisados utiliza as linguagens OWL-S e WSMO para
especificação das ontologias e seu relacionamento a webservices, sendo que
apenas o método (FUSION) utiliza o padrão SAWSDL. Os métodos (SUPER) e
(Brambilla et Al) utilizam BPM para a fase de análise, enquanto o método (SHAPE)
utiliza uma abordagem baseada em MDE, e o método (FUSION) não tem relação
direta com outros métodos existentes. Nenhum dos métodos porém utiliza um
método SOAD existente como base. O resultado da comparação entre os métodos é
apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 - Comparação dos Métodos SSOAD apresentados
#

Cobertura
do Ciclo
Método
de vida
Análise e
1 SUPER
Modelagem
Análise e
2 SHAPE
Modelagem
Hess &
Modelagem
3 Kushmerick (parcial)
Brambilla
4 et Al

Validação
do Método
Estudo de
Caso
Estudo de
Caso

Nível
Detalhe

-

Análise e
Prova de
Modelagem Conceito

Médio

WSMO
WSMO ou
OWL-S

Parcial (MDE)

Baixo

ASSAM

OWL-S

Não

Alto

WebRatio, BPMN
Editor e Glue

WSMO

Parcial (MDD,
BPM)

Alto

Linguag.
Ontologia

Utiliza
métodos
SOAD usuais

Ferramentas
Existentes
WSMO Studio e
plugins adicionais
Eclipse e plugins
adicionais

Parcial (BPM)
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5 FUSION

Análise e
Prova de
Modelagem Conceito

Médio

FUSION Semantic SAWSDL e
OWL
Não
Analyser

Fonte: Preparado pelo autor

A utilização dos métodos SSOAD, apresentados na tabela 2, têm possíveis
limitações de uso na indústria:
I. Apesar de utilizarem técnicas existentes em algumas etapas, os métodos
analisados não utilizam métodos SOAD usuais como base, aumentando
assim o tempo de aprendizado e dessa forma, o custo e o tempo de
implantação dos métodos;
II. Com exceção do método FUSION, todos os outros métodos não utilizam o
padrão SAWSDL para anotação semântica em webservices;
III. Apesar de o método FUSION utilizar o padrão SAWSDL, o método só é
aplicável a nova arquitetura SSOA descrita no projeto FUSION,
inviabilizando sua utilização em SOA’s existentes.
Devido a essas limitações, nenhum dos métodos SSOAD apresentados será
utilizado como base para a definição do método proposto neste trabalho.
2.6

Considerações Finais
Nesta seção foram apresentados os conceitos principais que serão utilizados

para a elaboração do trabalho, e o estado da arte referente aos processos SOAD
que consideram a adição de informação semântica a webservices. A partir da
análise dos métodos existentes foram identificados os que serão utilizados como
base para o método proposto: o método de análise e modelagem orientado a
serviços SOMA e o método METHONTOLOGY para criação e manutenção de
ontologias. A seguir será feito o detalhamento do método proposto.
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3

MÉTODO PROPOSTO
Nesta seção é detalhado o método SSOAD proposto. Inicialmente são

identificados requisitos que o método deve atender, seguido do detalhamento dos
pontos de integração entre os métodos SOAD e OE, base do método proposto,
utilizados para a definição do fluxo de execução do método. Por fim, a partir dos
requisitos definidos e dos pontos de integração identificados é feita a descrição do
método proposto.
3.1

Requisitos de um método SSOAD
Nessa seção é feito o detalhamento dos requisitos que devem ser atendidos

por um método SSOAD. Para isso são levantados na literatura os requisitos que
devem ser atendidos pelos métodos SOAD e OE utilizados, com a adição de
requisitos inerentes apenas ao método SSOAD resultante.
Os requisitos são identificados por um código seqüencial iniciado pela letra R
(ex: R1, R2, etc), para facilitar a sua referência ao longo do trabalho.
Requisitos a partir do método SOAD

3.1.1

Um

método

SOAD

segue

padrões

provenientes

de

processos

de

desenvolvimento mais consolidados ou a partir da experiência adquirida pela sua
utilização. Em seu trabalho, Zimmermann, Krogdahl & Gee (2004) descrevem
requisitos que devem ser atendidos por um método SOAD com base na análise
desses processos consolidados, dentre os quais podem se destacar os requisitos a
seguir:
R1.

Definição formal de processos e notação utilizada: Os processos
e a notação utilizados devem ser formalmente definidos, tomando como
base outros existentes e já consolidados, como OOAD e BPM. O
método SOAD deve estender e integrar esses processos, adicionando
novos elementos caso necessário;

R2.

Atividades de Identificação de serviço claras e bem definidas: A
identificação dos serviços deve ser feita de forma estruturada, com
definição clara das atividades, insumos e produtos dessa etapa. Os
autores citam que pode ser uma opção utilizar OOAD para definição da
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estrutura estática e BPM para o comportamento dinâmico dos serviços,
porém o método deve ter a capacidade de integrar os dois processos.
R3.

Definição clara de papéis envolvidos: Os papéis devem ser bem
definidos para a execução do método, levanto em conta boas práticas
existentes;

R4.

Utilização de ferramentas de apoio: O método deve possuir
ferramentas de apoio para toda a fase de modelagem de serviços, pois
se a premissa de que SOA deve trazer flexibilidade e agilidade ao
negócio, o mesmo deve ser esperado dos métodos utilizados para sua
implementação;

No trabalho de Fugita (2009) são identificados requisitos a partir da análise de
boas práticas utilizadas em métodos SOAD existentes. Do seu trabalho podem ser
extraídos requisitos adicionais aos identificados por Zimmermann, Krogdahl & Gee
(2004):
R5.

Aderência aos princípios de modelagem de serviços: A
identificação de serviços deve ser aderente aos princípios de
modelagem de serviços descritos por ERL (2005);

R6.

Utilizar alternativas para identificação de serviços: O método
deve utilizar diferentes alternativas para identificação e implementação
de serviços, utilizando conceitos de serviços candidatos e análise de
granularidade, levando em consideração tanto serviços existentes em
aplicações legadas como objetivos de negócio;

R7.

Utilização de padrões de mercado: O método deve utilizar padrões
abertos e de mercado, independentes de plataforma ou fornecedor.

3.1.2

Requisitos a partir do método OE
A identificação dos requisitos que devem ser atendidos pelos métodos OE foi

feita com base no trabalho de Noy e Mcguiness (2011), que definem boas práticas
na forma de um guia para criação de ontologias. Desse trabalho são extraídos dois
requisitos principais:
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Criação e manutenção de ontologias: um método OE deve

R8.

considerar a criação de uma ontologia e permitir que seja incrementada
conforme a necessidade de negócio em que é utilizada.
Definição clara do escopo da ontologia: o método OE deve prover

R9.

mecanismos para a identificação do escopo da ontologia, de acordo com
o negócio em que está inserido. Deve possuir meios de limitar o
tamanho da ontologia criada, de forma a deixar claro quais conceitos
devem ser detalhados e seu nível de detalhe.
Requisitos inerentes ao método SSOAD

3.1.3

Com base na análise sobre as pesquisas apresentadas sobre processos de
análise e modelagem que consideram adição de informação semântica a
webservices podem ser identificados requisitos adicionais a processos SOAD e OE
existentes que devem ser implementados pelo método proposto, apresentados a
seguir:
R10.

Associação de informação semântica aos serviços: para que os

serviços tenham a capacidade de ser encontrados, compostos e
invocados de forma automática, é necessário que as informações
semânticas sejam associadas a esses serviços, de forma que agentes
de software possam executar suas operações. Dessa forma, o método
proposto deve contemplar a atividade de associação da informação
semântica a serviços.
R11.

Considerar informação semântica na identificação dos serviços:

a atividade de identificação de serviços deve considerar a informação
semântica que é associada aos serviços existentes, permitindo assim a
automatização desse processo.
3.1.4

Considerações Finais
Após a análise dos trabalhos existentes foi identificado um conjunto de onze

requisitos que um método SSOAD deve atender. Esses requisitos foram
identificados com base na análise sobre processos já consolidados, em boas
práticas encontradas em métodos SOAD e OE existentes e na análise sobre
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métodos SSOAD encontrados na literatura. O método proposto deve possuir
artefatos ou atividades que atendam aos requisitos identificados.
3.2

Pontos de Integração entre os métodos SOAD e OE
Após a análise dos métodos SOMA e METHONTOLOGY, pôde ser verificado

que ambos utilizam insumos que podem ser compartilhados durante a sua execução
como, por exemplo, informações sobre o domínio de negócio e comportamento
dinâmico em que estão inseridos. Da mesma forma, produtos resultantes das
atividades de cada processo podem ser utilizados como insumos entre si, como a
definição das mensagens de entrada e saída de um serviço, que pode ser utilizada
na definição de novas entidades na ontologia utilizada. A essência do novo método
proposto é a integração entre os métodos SOMA e METHONTOLOGY, feita por
meio desses artefatos.
Para a elaboração do método proposto foi feita a análise desses possíveis
pontos de integração, com base nos artefatos gerados por cada atividade,
considerando as atividades do método METHONTOLOGY e do método SOMA.
Caso o artefato possa servir de insumo para uma atividade do outro método, é
identificada como um ponto de integração. Os pontos de integração são identificados
por um código seqüencial iniciado pela letra I (ex: I1, I2, etc), para facilitar a sua
referência ao longo do trabalho.
O ciclo de vida do método METHONTOLOGY, apresentado na seção 2, é
composto

pelas

fases

de

especificação,

conceitualização,

integração,

implementação, apoiados principalmente pelas atividades de aquisição de
conhecimento e validação. Os artefatos gerados nas etapas de conceitualização e
implementação podem ser utilizados como base para atividades do método SOMA, e
serão descritos a seguir:
I1. Modelo Conceitual: Na fase de conceitualização da ontologia, o
conhecimento adquirido é descrito em um modelo conceitual, modelo esse
que representa tanto a solução como o problema que a ontologia resolve.
Esse modelo é construído partindo do documento gerado pela fase de
especificação e do conhecimento adquirido. O resultado dessa fase é o
modelo conceitual, que é utilizado como base para a criação da ontologia. O
modelo conceitual é um insumo importante para a fase de identificação de
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serviços candidatos, pois fornece a modelagem das entidades identificadas,
suas propriedades e relacionamentos, informações contidas no modelo de
Domínio. Dessa forma, o Modelo Conceitual gerado pela fase de
especificação da ontologia pode substituir o Modelo de Domínio e ser
utilizado com insumo dessa atividade.
I2. Ontologia (codificada em OWL): A Implementação da ontologia é a
atividade em que ela é codificada. Neste trabalho é considerada a utilização
da linguagem OWL para sua implementação, feita com a ferramenta
Protégé (PROTÉGÉ; 2011). Essa ontologia codificada pode servir de
insumo para duas atividades:
a.

Nas atividades de especificação de interfaces e mensagens dos
serviços: A utilização dos elementos da linguagem SAWSDL
liftingSchemaMapping

e

loweringSchemaMapping

permite

a

associação de conceitos de uma ontologia a XSD existentes caso
haja diferenças estruturais entre esses e os conceitos do modelo
semântico. Porém isso traz uma maior complexidade à operação de
associação de serviços, que deve ser feita por meio de linguagens
como XSLT ou Xquery. Se as atividades de definição das interfaces
e dos modelos de dados forem feitos de acordo com conceitos da
ontologia

utilizada

transformação

é

nessa
reduzida

anotação,

essa

apenas

webservices

a

necessidade

de

existentes,

diminuindo assim a complexidade da operação de associação de
informação semântica a serviços;
b. Podemos considerar que a ontologia também será utilizada como
insumo para a atividade de associação de informação semântica aos
serviços, quando a ontologia codificada em OWL deve ser associada
aos serviços por meio de anotações SAWSDL. Essa é uma nova
atividade que será incorporada à fase de especificação do método
proposto.
Caso haja uma ontologia criada e serviços já associados é possível a sua
utilização para a identificação de serviços existentes de forma automatizada. Porém,
como nesse caso seria utilizada uma ontologia existente já associada a serviços
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também existentes, não será considerado como um ponto de integração para o
método proposto, podendo ser alvo de um estudo futuro.
O método SOMA possui três fases principais relacionadas a análise e
modelagem: identificação, especificação e realização dos serviços. Adicionalmente a
essas fases será considerada também uma etapa anterior de levantamento de
requisitos, chamada de Modelagem do processo de negócio. O artefato dessa
atividade é utilizado como base para o método METHONTOLOGY:
I3. Modelo de Caso de Usos de Negócio: O artefato gerado pela fase de
Modelagem de Processos de Negócio, que é insumo para a fase de
identificação de serviços do método SOMA, pode ser utilizado como insumo
também para a fase de Especificação da ontologia, originada no método
METHONTOLOGY.

Nesse

artefato

são

identificados

conceitos

e

propriedades de negócio que devem ser representados pela ontologia.
Na fase de realização são detalhados os serviços, componentes e
composições levando em conta padrões de projeto e a arquitetura física em que
serão implementados. Há vários estudos sobre a composição de serviços de forma
automática (MAURICE; BUCCHIARONE; GNESI, 2006; MILANOVIC; MALEK, 2004;
BINDER et al, 2011). Apesar da SOA semântica resultante permitir a realização
dessa composição automática, isso não será considerado no método proposto,
podendo ser considerado em trabalhos futuros.
3.3

Detalhamento do Método Proposto
A seguir são apresentadas as atividades do método proposto. Para cada

atividade são detalhados: os papéis responsáveis pela execução da tarefa, os
artefatos utilizados como insumo e os gerados, qual a origem da etapa (método
SOMA ou MENTHONTOLOGY). É dada maior ênfase às etapas que sofreram
alguma alteração em virtude da integração entre os processos.
Na figura 4 é apresentado o ciclo de vida do método. As etapas originadas dos
métodos SOMA e METHONTOLOGY estão separadas, com o objetivo de deixar
claro os pontos de integração entre os métodos.
3.3.1

Modelagem do processo de negócio
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A fase de modelagem do processo de negócio é uma fase inicial, extraída do
método SOMA, anterior a análise e modelagem de serviços, porém provê insumos
para as atividades iniciais de análise. Nessa fase é feito o detalhamento do processo
de negócio na forma de casos de uso. Esse detalhamento é feito partindo da
definição do escopo de negócio que será utilizado e na análise dos processos
existentes, para então identificar os que devem ser implementados.
Essa etapa é composta pelas atividades a seguir:
•

Definição do negócio: quando são identificados os processos e os
requisitos de negócio a serem implementados;

•

Modelagem do negócio: nessa tarefa são gerados casos de uso com
nível de detalhe suficiente para o entendimento do processo de negócio;

•

Especificação de cenários de negócio: essa tarefa tem o objetivo de
detalhar operações de negócio que podem ou não ser utilizadas na
criação de serviços

•

Elaboração dos Casos de Uso: A partir da análise dos processos e das
operações que devem ser implementadas é gerado o Modelo de Casos
de Uso de Negócio, onde são descritos os casos de uso, suas
operações e os objetivos de negócio extraídos dessa análise.

Da análise feita nessa atividade é gerado o documento chamado Modelo de
casos de uso de negócio. Esse documento deve descrever de forma macro os
processos de negócio na forma de casos de uso, além da identificação das
principais entidades envolvidas e seus relacionamentos.
•

Papel responsável pela execução: Analista de Negócio

•

Insumos: Nenhum específico (é possível a utilização de documentações
existentes para a sua elaboração, como diagramas BPMN, porém não é
um requisito obrigatório)

•

Artefatos Produzidos: Modelo de Casos de Uso de Negócio

•

Origem: Método SOMA
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Origem SOMA
Origem METHONTOLOGY`
Nova Atividade
Inicio

Ponto de Integração

I3

Modelagem do
processo de
Negócio

Especificação
da Ontologia

Identificação
de Serviços
GoalServiceMo
deling

Conceitualização
da Ontologia
Análise de
Ativos
Existentes

I1

Decomposição
do Domínio

Revisão e
análise de
granularidade
de serviços
Integração da
Ontologia
Especificação
Validação dos
Serviços

Implementação
da Ontologia

I2a
Especificação dos
Serviços

Análise de
Sub-Sistemas

I2b

Associação de
Informações
semânticas aos
Serviços

Especificação
de
Componentes

Realização dos
Serviços

Fim

Figura 4 - Ciclo de vida do Método Proposto
Fonte: Preparado pelo Autor
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Especificação da Ontologia

3.3.2

A atividade de especificação da ontologia é a atividade inicial do método
METHONTOLOGY. Nessa atividade é preparada uma especificação inicial da
ontologia a ser criada, escrita em linguagem natural. Essa especificação deve conter
ao menos a seguinte informação:
•

O objetivo da ontologia, isto é, para que será utilizada;

•

O nível de formalidade da ontologia, que pode ser classificada como
informal, semiformal ou formal;

•

O escopo da ontologia, que inclui o conjunto de termos que devem ser
representados, suas características e granularidade.

A especificação gerada nesta fase deve ser concisa, consistente e possuir um
nível parcial de completude que permita a identificação inicial dos limites de
detalhamento e granularidade dos termos levantados para a criação da ontologia.
A atividade deve ser feita em conjunto pelo analista de negócio e o engenheiro
ontologista, utilizando como insumo principal o artefato produzido pela fase de
Modelagem de Processos de Negócio. Por promover a definição clara do escopo da
ontologia, essa atividade atende ao requisito (R9).
• Papel responsável pela execução: Analista de Negócio, Engenheiro
Ontologista
• Insumos: Modelo de Casos de Uso de Negócio
• Artefatos Produzidos: Especificação Inicial da Ontologia
• Origem: Método METHONTOLOGY
3.3.3

Aquisição de conhecimento
A atividade de Aquisição de conhecimento é uma atividade de apoio,

executada durante todo o método. Pode ser feita de maneira formal por meio da
identificação de termos em textos, entrevistas formais, técnicas de brainstorming, ou
informal por meio de entrevistas não estruturadas e a leitura de documentações
diversas sobre o projeto.
As informações são coletadas com mais intensidade nas fases iniciais para,
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principalmente, prover informações para a execução da etapa de Conceitualização,
decrescendo com o andamento do processo. Para facilitar a visualização do método,
essa atividade de apoio não está representada na figura 4.
•

Papel responsável pela execução: Engenheiro Ontologista

•

Insumos: Informações coletadas das documentações existentes e entrevistas
(formais ou informais).

•

Artefatos Produzidos: Não há artefatos formais produzidos, porém as
informações

coletadas

são

utilizadas

principalmente

na

fase

de

Conceitualização da Ontologia.
•
3.3.4

Origem: METHONTOLOGY
Conceitualização da Ontologia
Nesta fase é preparado um modelo conceitual da ontologia, utilizando como

base as informações levantadas do processo. Esse modelo é construído a partir da
Especificação Inicial da Ontologia e do Modelo de casos de uso de negócio. As
informações coletadas na fase de Aquisição de Conhecimento também são insumos
importantes para a execução dessa etapa. Não há alterações na atividade com
relação ao método original.
Inicialmente é criado um Glossário de Termos, onde termo se refere aos
conceitos, instâncias, verbos e propriedades identificados a partir dos artefatos de
entrada. Essas informações então são agrupadas como conceitos e verbos.
Os conceitos devem ser documentados em Dicionários de Dados, que
descrevem o seu significado, atributos e instâncias. Os atributos de classes e
instâncias são relacionados e descritos em tabelas adicionais, assim como as
instâncias e as constantes identificadas. Os atributos e as constantes podem ser
detalhados em um diagrama chamado Árvore de Classificação de Atributos, onde
são também explícitos os relacionamentos e regras existentes para esses
relacionamentos.
As ações no domínio são identificadas como verbos. Os verbos são
representados em um artefato denominado Dicionário de Verbos, uma tabela com a
descrição do significado dessas ações. Deve ser gerada também uma tabela de
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condições a serem atendidas antes e depois da execução dessas ações, suas
regras e fórmulas.
Ao conjunto de artefatos produzidos nessa fase se dá o nome de Modelo
Conceitual, que é a base para a codificação da ontologia. Neste trabalho é
considerado que esse modelo conceitual fornece as informações contidas em um
modelo de domínio, artefato de entrada na atividade de Decomposição do Domínio
na fase de Identificação de Serviços.
•

Papel responsável pela execução: Engenheiro Ontologista

•

Insumos: Especificação Inicial da Ontologia, Modelo de casos de uso de
negócio e informações coletadas na fase de Aquisição de Conhecimento

•

Artefato Produzido: Modelo Conceitual

•

Origem: METHONTOLOGY

3.3.5

Integração da Ontologia
Com o objetivo de agilizar a criação da ontologia, definições de ontologias

existentes podem ser reutilizadas. Para isso deve ser feita,manualmente, uma
pesquisa sobre meta-ontologias existentes (Ontolingua, por exemplo), e verificar se
alguma delas pode ser utilizada como base para os conceitos que devem ser
criados. Pode ser necessário verificar a existência de conversores caso a linguagem
utilizada por essas ontologias não seja a mesma que será implementada (OWL). A
utilização da ferramenta Protégé e do padrão OWL permite que essa integração seja
feita de forma simplificada, a partir da declaração do namespace que deve ser
utilizado junto dos conceitos referenciados a essas ontologias existentes.
Nessa etapa pode ser gerado um documento de Integração, contendo o
relacionamento entre o termo existente na conceitualização e o termo na metaontologia utilizada, não obrigatório caso a integração seja feita em conjunto da
implementação da ontologia.
•

Papel responsável pela execução: Engenheiro Ontologista;

•

Insumos: Modelo Conceitual;

•

Artefato Produzido: Documento de Integração (não obrigatório);

•

Origem: METHONTOLOGY.
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3.3.6

Implementação da Ontologia
Na etapa de implementação a ontologia é codificada com base no Modelo

Conceitual e no documento de integração. Como a linguagem utilizada para a
criação da ontologia é OWL, as ferramentas utilizadas devem ser compatíveis com
essa linguagem. Nessa atividade é feita a criação da ontologia, atendendo dessa
forma o requisito R8.
•

Papel responsável pela execução: Engenheiro Ontologista

•

Insumos: Modelo Conceitual, Documento de Integração

•

Artefato Produzido: Ontologia codificada em OWL

•

Origem: METHONTOLOGY

3.3.7

Avaliação da Ontologia
A atividade de avaliação é proposta no método METHONTOLOGY como uma

atividade de apoio, realizada durante todo o ciclo de desenvolvimento da ontologia.
Nessa atividade deve ser feita a verificação e validação da ontologia. A verificação
consiste em avaliar se a mesma está correta, considerando o ambiente em que está
implementada e a sua documentação. Já a validação se refere a garantir que a
ontologia corresponde ao sistema que deve representar.
Existem várias abordagens para avaliação de ontologias (TARTIR, S.;
ARPINAR, I. B.; SHETH, A. P. , 2010; CORCHO, O. et al.; 2004). Neste trabalho é
considerada a verificação automatizada de inconsistências e redundâncias na
ontologia com a utilização de um componente de inferência (reasoner) OWL-DL, e a
sua validação por meio da elaboração de questões de competência definidas na sua
especificação, isto é, questões que devem ser respondidas pela ontologia
(GRÜNINGER e FOX, 1995). Caso a ontologia responda a todas as questões de
competência, seu conteúdo estará de acordo com o propósito esperado e poderá ser
considerada validada.
A execução dessa atividade é feita durante a fase de Implementação da
Ontologia. Para facilitar a visualização do método, essa atividade de apoio não está
representada na figura 4.
•

Papel responsável pela execução: Engenheiro Ontologista
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•

Insumos: Ontologia codificada em OWL

•

Artefato Produzido: Ontologia codificada em OWL revisada

•

Origem: METHONTOLOGY

3.3.8

Identificação de Serviços
Na fase de Identificação são aplicadas técnicas para identificação de serviços

candidatos, isto é, serviços que podem ou não se transformar em serviços reais no
final do processo. Adicionalmente podem ser identificados nessa fase possíveis
componentes e processos (flows). São utilizadas três técnicas para a identificação
dos serviços:
•

Goal Service Modeling (GSM)

•

Decomposição do domínio (Domain Decomposition):

•

Análise de ativos existentes:

Ao final da fase de identificação é feita a revisão dos serviços identificados,
quando é feita a análise da granularidade dos serviços, resultando em uma lista
comum de serviços candidatos. As atividades dessa fase atendem os requisitos (R2)
e (R6), pois apresentam um método para identificação de serviços candidatos por
meio de diferentes técnicas. As atividades dessa fase são descritas a seguir.
3.3.8.1 Goal Service Modeling (GSM)
Inicialmente é feita a decomposição de objetivos de negócio em sub-objetivos.
Para medir se esses sub-objetivos de negócio serão atingidos, são extraídos
indicadores de desempenho (Key Performance Indicators - KPI) e métricas que
serão utilizadas após a implementação para verificar se esses objetivos de negócio
foram atingidos. A partir das métricas identificadas nessa etapa podem ser
identificadas operações de serviço candidatas.
Os sub-objetivos de negócio também devem ser utilizados para orientar a
identificação de serviços com as técnicas de análise de ativos existentes e de
decomposição do modelo de domínio. Essa definição permite que a análise seja
feita com foco nos processos mais pertinentes e com alinhamento a esses objetivos.
Por exemplo, serviços e operações identificados que não tenham relação com os
objetivos de negócio identificados nessa etapa podem ser desconsiderados.
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O artefato produzido nessa etapa é uma estrutura hierárquica, considerando
desde os objetivos de negócio até os serviços relacionados a esses objetivos. A
esse documento dá-se o nome de Goal Service Model. A atividade deve ser
executada pelo Arquiteto SOA com o auxílio do Analista de Negócio. Não há
alterações na atividade com relação ao método original (ARSANJANI, A. et Al.,
2008, p.385).
•

Papel responsável pela execução: Arquiteto SOA, Analista de Negócio

•

Insumos: Modelo de casos de uso de negócio

•

Artefato Produzido: Goal Service Model

•

Origem: SOMA

3.3.8.2 Decomposição do Modelo de Domínio
Esta etapa consiste de uma análise top-down, quando é feita a decomposição
do domínio em questão, baseado em seu comportamento estático e dinâmico. Para
a realização dessa atividade são utilizados como base o artefato Goal Service
Model, que permite focar nos principais objetivos de negócio, o Modelo Conceitual e
o Modelo de Casos de Uso de negócio, que fornecem informações para identificação
dos processos e entidades envolvidas.
A análise do comportamento estático é iniciada com a identificação dos
principais domínios de negócio envolvidos. Esses domínios são então decompostos
em áreas funcionais, das quais podem ser identificados e agrupados os principais
subsistemas envolvidos. Desses subsistemas podem ser identificados serviços e
operações necessários para o negócio. Modelos utilizados pela indústria também
podem ser utilizados como insumo nessa atividade (um exemplo para a área de
telecomunicações é o modelo eTOM do TM Forum).
Após a definição dos subsistemas são identificadas as principais entidades
envolvidas a partir do Modelo de Domínio. Dessas entidades podem ser identificados
serviços candidatos com operações que tratam do seu ciclo de vida (serviços com
operações de criação, consulta, alteração e exclusão de entidade).
O comportamento dinâmico é detalhado pela identificação de operações
provenientes do Modelo de Casos de Uso de Negócio e do Dicionário de verbos
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constante no Modelo de Domínio. As operações identificadas são então agrupadas
em serviços candidatos.
A lista dos serviços candidatos identificados e suas operações é considerada
na versão inicial do Modelo de Serviços, utilizado nas fases seguintes.
•

Papel responsável pela execução: Arquiteto SOA, Engenheiro Ontologista

•

Insumos: Modelo Conceitual, Modelo de casos de uso de negócio, Goal
Service Model

•

Artefato Produzido: Versáo inicial do Modelo de Serviços

•

Origem: SOMA

3.3.8.3 Análise de Ativos Existentes
Durante

a

execução

dessa

atividade

são

identificadas

possíveis

funcionalidades existentes, já expostas na forma de serviços, ou existentes em
sistemas legados. Após essa identificação é feita uma análise sobre a necessidade
de re-engenharia desses serviços modificando sua granularidade, adicionando
novas funcionalidades ou modificando existentes. Não há alterações nessa atividade
com relação ao método original (ARSANJANI, A. et Al., 2008, p.388).
Com os dados obtidos a partir dessa análise é preparado um documento, que
descreve os possíveis serviços ou funcionalidades em sistemas existentes não
expostos que podem ser reaproveitados, suas características não-funcionais e
possíveis problemas para implementação. Esse artefato é chamado Asset Fit Gap
Analysis, atualmente utilizado pelo método SOMA.
•

Papel responsável pela execução: Arquiteto SOA

•

Insumos: Modelo de casos de uso de negócio, Goal Service Model, Modelo
de Serviços

•

Artefato Produzido: Asset Fit Gap Analysis

•

Origem: SOMA

3.3.8.4 Revisão e Análise de Granularidade
Com os insumos produzidos pelas três técnicas descritas é feita uma revisão
dos serviços identificados. Inicialmente deve ser feita uma análise de possíveis
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redundâncias de serviços ou funcionalidades, eliminando tais redundâncias quando
possível, levando em consideração características do negócio. Então deve ser feita a
avaliação sobre a granularidade dos serviços. Essa análise é feita por meio da
generalização ou especialização dos serviços seguindo critérios como quantidade de
operações que o serviço mantém, afinidade de serviços pela lógica encapsulada ou
pelas entidades tratadas, ou mesmo por critérios técnicos, como o agrupamento de
operações por sistema envolvido.
Ao final é feita a revisão do Modelo de Serviços, com os serviços candidatos
identificados, preparando o artefato para ser utilizado na fase seguinte de
especificação.
•

Papel responsável pela execução: Arquiteto SOA, Analista de Negócios

•

Insumos: Goal Service Model, Modelo de Serviços, Asset Fit Gap Analysis

•

Artefato Produzido: Modelo de Serviços revisado

•

Origem: SOMA

3.3.9

Especificação dos Serviços
Nesta fase é feita a especificação dos serviços, suas interfaces e dos

componentes utilizados. Inicialmente é feita a identificação dos serviços que serão
realmente expostos. A partir da lista de serviços identificados são realizadas as
atividades de especificação dos serviços e sua forma de implementação. Com a
definição dos serviços que serão especificados, é feita a sua associação às
infomações semânticas.As atividades dessa fase são descritas a seguir.
3.3.9.1 Validação dos serviços
Nessa atividade é aplicado um teste de litmus sobre os serviços identificados
na fase de identificação. O teste consiste em validar se os serviços atendem os
princípios de orientação a serviços descritos por Erl (2005). Com isso essa atividade
atende ao requisito (R5). Além dessa análise, é verificada a viabilidade para
implementação de cada serviço.
São considerados os seguintes critérios para essa validação, identificados pelo
acrônimo CR, seguido de um número de identificação:
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•

CR1: Composição: identificar se as operações expostas pelo serviço
podem participar de uma composição, se o serviço possui autonomia de
execução e mantém um nível baixo de acoplamento com o ambiente e
com outros serviços;

•

CR2: Exposição: identificar se o serviço possui um contrato padronizado,
que ao mesmo tempo oculta os detalhes da sua implementação e
disponibiliza informações suficientes para que seja descoberto e
utilizado de forma automática;

•

CR3: Reusabilidade: verificar se o serviço mantém uma lógica
independente ao sistema subjacente em que é implementado, de forma
que possa ser reutilizado.

•

CR4: Viabilidade: verificar a viabilidade para implementação do serviço,
considerando inicialmente a viabilidade técnica, isto é, se o serviço pode
realmente ser implementado de acordo com os requisitos funcionais e
não funcionais, utilizando as tecnologias disponíveis. Em caso positivo, o
serviço atende o requisito se o esforço para sua implementação for
razoável, de acordo com os objetivos do negócio.

Serviços candidatos não validados nessa atividade, mesmo não sendo
expostos como serviços, podem ser implementados como métodos ou componentes
dependendo da necessidade do negócio.
•

Papel responsável pela execução: Arquiteto SOA

•

Insumos: Modelo de Serviços

•

Artefato Produzido: Modelo de Serviços revisados, apenas com os serviços
que devem ser especificados.

•

Origem: SOMA

3.3.9.2 Especificação dos Serviços
Nessa etapa é feito o detalhamento dos serviços, suas operações e interfaces.
A partir dessa definição são especificados o detalhamento lógico de mensagens de
entrada, saída, erros, requisitos não funcionais, regras e políticas para execução e
gerenciamento desses serviços. É feito também o detalhamento de possíveis
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orquestrações de serviços necessárias para atender os processos de negócio
identificados anteriormente, por meio de diagramas de interação (de sequência ou
de colaboração).
As atividades executadas nessa etapa são detalhadas a seguir. A ordem de
execução inicial é recomendada, porém as atividades podem ser revisitadas
conforme a necessidade.
•

Modelagem de possíveis orquestrações: deve ser preparado ao
menos um diagrama de interação para cada caso de uso de negócio. Os
diagramas servirão de base para verificação de orquestrações de
serviço necessárias;

•

Identificação e modelagem dos participantes: um participante é um
provedor ou consumidor de um ou mais serviços. Os serviços são
associados ao participante de acordo principalmente com características
não funcionais, levando em consideração o sistema legado que provê as
funcionalidades
identificados

expostas

participantes

pelos
por

serviços.
meio

da

Também
análise

podem
de

ser

possíveis

orquestrações de serviço necessárias, que devem ser expostas como
serviço. Para cada participante são identificados os serviços que esse
mantém e o seu relacionamento com demais participantes;
•

Detalhamento das interfaces dos serviços: deve ser feito o
detalhamento das operações e mensagens que devem ser consumidas
ou enviadas pelos serviços. Para cada mensagem devem ser
detalhadas a sua estrutura, tipos e propriedades. Os tipos devem estar
alinhados com as entidades e propriedades identificadas na ontologia
existente. Dessa forma, a integração entre as interfaces criadas e os
conceitos da ontologia por meio de SAWSDL pode ser feita de maneira
simplificada, minimizando a necessidade de conversão de dados;

•

Especificação das mensagens e interfaces dos serviços detalhados,
sem considerar orquestrações de serviço. Nesta etapa os serviços
devem ser descritos utilizando as linguagens XSD e WSDL.
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•

Anotação semântica dos serviços identificados até então, utilizando
SAWSDL (descrita no item

“3.3.9.3 - Associação de Informação

Semântica aos Serviços”);
•

Revisão e especificação de serviços compostos: a partir dos
diagramas de colaboração é possível identificar as orquestrações de
serviço necessárias, que devem ser expostas como serviços compostos.
Essa atividade pode ser feita com o auxílio de um agente de software,
levando em consideração as informações semânticas associadas aos
serviços. Tal agente deve receber como input os serviços que devem
participar da orquestração, a ordem em que devem ser executados e o
repositório de serviços. A partir desses dados o agente pode propor a
utilização serviços existentes que podem ser utilizados nessas
orquestrações, ou indicar a necessidade de novos serviços para
realização da orquestração. A utilização desse agente não é mandatório
para a execução desta atividade, que pode ser efetuada manualmente.
Caso seja identificada a necessidade de novos serviços, esses devem
ser incluídos na lista de serviços candidatos identificados e as atividades
de especificação devem ser executadas novamente, conforme descrito
abaixo:
o Associação dos novos serviços a participantes;
o Detalhamento e Especificação das mensagens e interfaces dos
novos serviços identificados (utilizando linguagens XSD e WSDL);
o Anotação semântica das mensagens e operações dos novos
serviços identificados (utilizando SAWSDL);

Ao final deve ser feita a revisão do Modelo de Serviços especificado, levando
em consideração possíveis redundâncias, padrões para a implementação de
serviços e requisitos não funcionais identificados.
•

Papel responsável pela execução: Arquiteto SOA, Arquiteto de Aplicação,
Engenheiro Ontologias;

•

Insumos: Modelo de Serviços, Ontologia;
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•

Artefato Produzido: Modelo de Serviços revisados com os serviços
especificados, especificação de interface dos serviços (WSDL) e estruturas de
mensagem (XSD) anotadas semanticamente;

•

Origem: SOMA.
Inicio

Modelagem de
possíveis
orquestrações

Identificação e
modelagem de
participantes

Detalhamento
das interfaces
de serviço

Especificação
das mensagens
e interfaces

Anotação
semântica dos
serviços
Sim
Revisão e
especificação
de serviços
compostos

Novo Serviço
identificado?

Não
Fim

Figura 5 - Fluxo Especificação de serviços
Fonte: Preparado pelo Autor

3.3.9.3 Associação de Informação Semântica aos Serviços
Nessa atividade as informações semânticas devem ser associadas aos
serviços. Para a realização dessa tarefa é necessário que a especificação de
serviços tenha sido realizada e que já estejam definidas as mensagens e interfaces
utilizadas pelos serviços. Para este trabalho é considerada a utilização da linguagem
WSDL para a definição dos serviços e XSD para definição das mensagens.
Para cada serviço especificado deve ser feita uma análise dos conceitos
utilizados nas mensagens que estão representados em um XSD. Devem ser então
adicionadas anotações SAWSDL no documento, ligando os artefatos descritos
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(operações de serviço e suas interfaces) a conceitos da ontologia utilizada (classes,
atributos ou instâncias). Caso não haja relacionamento direto entre os conceitos
devem ser preparados os documentos de transformação entre o XSD ou WSDL e a
ontologia. A partir dessa definição, caso necessário, devem ser adicionadas
anotações de liftingSchemaMapping e loweringSchemaMapping ao XSD ou WSDL
referentes ao serviço.
A utilização de padrões abertos para essa atividade (SAWSDL para anotação
semântica, OWL para representação das ontologias e WSDL, XSD entre outros para
a implementação dos serviços) atende o requisito R7. Por tratar da associação de
informação semântica aos serviços essa atividade também atende ao requisito
(R10).
•

Papel responsável pela execução: Arquiteto SOA, Arquiteto de Aplicação,
Engenheiro Ontologista;

•

Insumos: Modelo de Serviços, Ontologia;

•

Artefato Produzido: WSDL / XSD anotados semanticamente com SAWSDL
(caso haja transformação, podem ser adicionados documentos XSLT ou
Xquery);

•

Origem: Novo.

3.3.9.4 Análise de Sub-Sistemas
Na atividade de Decomposição de Modelo de Domínio são identificados os
subsistemas envolvidos na especificação da solução. Por meio da análise desses
subsistemas existentes são identificados componentes para a integração das
funcionalidades e sua exposição como operações de serviços.
É utilizado OOAD para a execução desta tarefa, resultando em uma lista de
componentes existentes identificados e mapeados no Modelo de Componentes,
insumo para a fase seguinte de especificação de componentes. Não há alteração
nesta atividade com relação ao método original (ARSANJANI, A. et Al., 2008, p.392).
•

Papel responsável pela execução: Arquiteto de Aplicação

•

Insumos: Modelo de Serviços

•

Artefato Produzido: Versão inicial do Modelo de Componentes
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•

Origem: SOMA

3.3.9.5 Especificação de Componentes
Com os insumos provenientes das etapas de especificação de serviços e
análise de subsistemas é feita a especificação dos componentes que devem ser
construídos. Utilizando OOAD são explorados padrões de projeto existentes para
estruturar os componentes utilizados na realização dos serviços, atendendo os
requisitos funcionais e não funcionais identificados.
Além da versão final do modelo de componentes é preparada uma
especificação inicial para cada novo componente que deve ser desenvolvido, a ser
revisado e finalizado na fase de realização. Não há alteração nesta atividade com
relação ao método original (ARSANJANI, A. et Al., 2008, p.392).
•

Papel responsável pela execução: Arquiteto de Aplicação

•

Insumos: Modelo de Serviços, Versão Inicial do Modelo de Componentes

•

Artefato Produzido: Modelo de Componentes, Versão inicial da Especificação
dos Componentes

•

Origem: SOMA

3.3.10 Realização dos Serviços
Na fase de realização é feita uma revisão técnica sobre a implementação dos
serviços. Isso é feito com a revisão dos padrões utilizados, com foco em
características não funcionais que devem ser atendidas pela solução. O padrão
arquitetural a ser seguido deve levar em consideração a maturidade da organização
e a infra-estrutura disponível em que será implementada.
Nessa fase é feita a revisão da especificação dos componentes, com o
detalhamento da integração entre as interfaces dos serviços e os componentes de
infra-estrutura que irão executar esses serviços. Essa etapa é intermediária entre a
especificação e a implementação dos serviços, sendo que não há alteração nesta
atividade com relação ao método original (ARSANJANI, A. et Al., 2008, p.393).
•

Papel responsável pela execução: Arquiteto de Aplicação;

•

Insumos: Modelo de Serviços, Modelo de Componentes;
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3.4

•

Artefato Produzido: Especificação dos Componentes;

•

Origem: SOMA.
Papéis
A seguir são descritos os papéis necessários para a execução do método

Essa definição atende o requisito (R3).
•

Analista de Negócio: responsável pela identificação e elaboração dos
casos de uso de negócio. É necessário que possua conhecimento do
negócio, de atividades de modelagem de casos de uso e de modelagem
de processos de negócio;

•

Engenheiro Ontologista: responsável pela identificação, criação e
implementação da ontologia, atuando também como facilitador para a
utilização da ontologia. Deve conhecer técnicas formais e informais para
identificar e catalogar conhecimento na forma de ontologias, utilizar
linguagens e ferramentas para criação dessas ontologias;

•

Arquiteto SOA: responsável pela identificação e modelagem dos
serviços e da arquitetura orientada a serviços, tanto a partir de
processos de negócio como de aplicações existentes. Deve possuir
conhecimentos sobre princípios de orientação a serviço, análise de
sistemas, padrões de projeto e integração de aplicações;

•

Arquiteto de Aplicação: tem a função de definir e projetar as aplicações
necessárias para automatizar processos de negócios da organização. É
responsável

também

desenvolvimento,

pela

identificando

definição
e

de

garantindo

boas
o

práticas

de

atendimento

dos

requisitos não funcionais das aplicações, tais como performance,
escalabilidade, integridade, entre outros. Deve possuir conhecimentos
sobre orientação a serviços, integração de aplicações, governança e
padrões de projeto.
3.5

Considerações Finais
Nesta seção foi detalhado o método proposto com base nos métodos

METHONTOLOGY e SOMA. Para isso foram utilizados os requisitos de um método
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SSOAD, identificados na seção 3.1, e de uma análise sobre os pontos de integração
entre os métodos, descritos na seção 3.2. Foi adicionada a atividade de associação
de informação semântica aos serviços, que é feita utlizando a linguagem SAWSDL.
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4

EXPERIMENTO
Com o objetivo de apresentar o método proposto neste trabalho e validar o

atendimento dos requisitos do método SSOAD levantados no capítulo 3, é proposto
um experimento com base em requisitos de negócio identificados a partir de projetos
reais em execução na indústria, especificamente na área de Telecomunicações.
Inicialmente, na seção 4.1 é feita a descrição do contexto do experimento. Na
seção 4.2 o método proposto é aplicado a partir dos requisitos identificados, quando
são descritos a execução e os eventuais pontos relevantes identificados. Com base
nessa execução é feita, então, a avaliação dos resultados obtidos com a execução
do método na seção 4.3. Essa análise é feita partindo dos seguintes pontos:
•

Validar se os requisitos do método SSOAD, identificados na seção 3, são
atendidos;

•

Verificar se as ferramentas existentes para apoio da execução do método
atendem suas necessidades;

•

Verificar se a ontologia e os serviços anotados semanticamente podem
otimizar as atividades de identificação e composição de serviços.

4.1

Contexto
O cenário considerado para execução do experimento considera uma empresa

fictícia, provedora de serviços de telecomunicações, com foco na área de telefonia
celular, provendo tanto serviços de voz quanto de dados. Atualmente a empresa
possui como meta o aumento do número de acessos e serviços pós-pagos, além da
penetração no mercado de banda larga por meio da aquisição de uma nova
companhia. As duas iniciativas têm como foco principal o aumento de receita de
longo prazo.
Os sistemas existentes de suporte a negócio e operação (Business &
Operation Support Systems - BSS/OSS) são integrados por meio de uma SOA, que
possui uma grande quantidade de serviços. No cenário atual as informações de
clientes são distribuídas em três sistemas legados principais: o sistema de vendas, o
sistema de faturamento e o sistema de CRM (Customer Relationship Management).
O sistema de vendas mantém os dados de clientes pré-pagos (que fazem o
pagamento antecipadamente e recebem créditos para poder utilizar os serviços) e o
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sistema de faturamento mantém os dados de clientes pós-pagos (que recebem a
fatura mensal sobre os serviços utilizados). O sistema de CRM atual mantém tanto
os dados de cliente pré-pagos como pós-pagos, e é abastecido com seus dados
diariamente por meio de processos batch. Não existe integração batch entre os
sistemas de venda e de faturamento.
Com o objetivo de atender às metas de negócio da empresa, foi feita uma
análise sobre a arquitetura existente e foram identificados os seguintes problemas:
• Os sistemas legados de CRM e Vendas estão no limite de capacidade e o
investimento para aumentar essa capacidade é muito alto, envolvendo
grande customização. Os dois sistemas foram construídos utilizando-se
tecnologias antigas e softwares proprietários que já não possuem suporte por
parte dos fornecedores. Dessa forma, o custo para tal customização seria
muito alto por não haver mão de obra disponível no mercado, além de
representar alto risco, por não haver mais suporte do software pelos
fornecedores;
• Hoje os clientes são identificados pela forma de cobrança(de forma pré ou
pós-paga). Porém, um mesmo cliente pode possuir produtos pré e pós-pagos,
o que faz com que seus dados sejam duplicados em diferentes sistemas e
muitas vezes com informações diferentes. Essa falta de integridade e de
consistência entre os diferentes sistemas impede a visão completa e precisa
dos dados dos clientes.
Após um estudo sobre possíveis soluções para os problemas identificados, a
empresa optou pelas seguintes ações:
• Substituição do sistema de Vendas e CRM legados por um novo, que
contenha as funcionalidades dos dois sistemas, visando a atender ao
aumento da demanda e melhorar a qualidade no atendimento;
• Implantação de um sistema MDM de Clientes (Customer Master Data
Management), com o objetivo de manter os dados de clientes íntegros
e consistentes, permitindo melhor direcionamento das campanhas de
marketing, além de facilitar as integrações entre o novo sistema e os
sistemas legados existentes.
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Para efetuar essas duas ações são necessárias: (i) a migração de toda
funcionalidade dos sistemas legados de CRM e Vendas, (ii) a adequação de
sistemas legados e serviços existentes e (iii) criação de novos serviços. A
identificação e adequação de serviços devem ser feitas por meio de análise e
modelagem orientada a serviços.
Com base no cenário apresentado, foi considerado neste experimento:
•

Utilização do método proposto para análise e modelagem de serviços
envolvidos no processo de ordem de venda e ativação de serviços. Nesse
contexto, a adição de semântica aos serviços e a utilização de um agente
para composição podem diminuir a necessidade de intervenção manual para
composição de serviços;

•

Anotação semântica dos webservices envolvidos no processo de venda e
aprovisionamento de serviços de telecomunicações;

4.2

Execução
Nessa seção é relatada a execução de cada etapa do método proposto e de

cada produto gerado. A execução é feita seguindo a ordem apresentada na figura 6.
As atividades de Análise de Subsistemas, Especificação de Componentes e
Realização dos serviços não foram executadas neste experimento. Tais atividades
dependem de informações técnicas da infra-estrutura utilizada, e por se tratar de
uma empresa fictícia e não haver alteração nessas atividades com relação ao
método de origem (SOMA), sua execução não foi considerada neste experimento.
4.2.1

Modelagem do Processo de negócio
Nessa etapa foi feito o detalhamento dos processos de negócio na forma de

Casos de Uso no documento denominado Modelo de Casos de Uso de Negócio.
Neste experimento o processo considerado foi o processo de Venda de Planos
Móveis pós-pagos em lojas físicas. Os casos de uso e os requisitos levantados
foram adaptados com base em projetos reais executados na indústria.
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Origem SOMA
Origem METHONTOLOGY`
Nova Atividade
Inicio

Ponto de Integração
Atividade Não Executada

I3

Modelagem do
processo de
Negócio
1

Especificação
da Ontologia

Identificação
de Serviços

2
GoalServiceMo
deling
4
Conceitualização
da Ontologia

3

Análise de
Ativos
Existentes

I1

Decomposição
do Domínio

5

5
Revisão e
análise de
granularidade
de serviços

7
Integração da
Ontologia

8

Especificação
Validação dos
Serviços

Implementação
da Ontologia

10

9

I2a
Especificação dos
Serviços

Análise de
Sub-Sistemas

11
Associação de
Informações
semânticas aos
Serviços

Especificação
de
Componentes

Realização dos
Serviços

Fim

Figura 6 - Ordem de execução do Experimento
Fonte: Preparado pelo Autor

I2b
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Na figura 7 são apresentados os 13 (treze) casos de uso de negócio
identificados. Seu detalhamento está descrito no Anexo 1.

Figura 7 - Casos de Uso de Negócio Identificados
Fonte: Preparado pelo Autor

Neste experimento foi considerado que a implementação da interface de
usuário, com o objetivo de atender os casos de uso de negócio, será feita no novo
sistema de CRM. Dessa forma, o sistema CRM será o principal consumidor dos
serviços que serão especificados. Ao final desta etapa são executadas as atividades
de Especificação e Conceitualização da Ontologia.
4.2.2

Especificação da Ontologia
A atividade de Especificação da Ontologia foi efetuada utilizando como insumo

o Modelo de Casos de Uso de negócio, conforme o ponto de integração I3
identificado na descrição do método. Com base nesse documento foi feito o
levantamento dos principais termos que deveriam ser considerados para a
implementação da ontologia, sem ainda diferenciar conceitos, instâncias, verbos e
propriedades.
Para manter uma padronização de linguagem, independente de fornecedor de
software e para facilitar a integração e reutilização da ontologia, os termos
identificados foram traduzidos para a língua inglesa. Durante toda a execução do
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método esse padrão de linguagem foi utilizado para identificação de conceitos,
operações e serviços.
O artefato produzido nesta etapa foi o Documento de Especificação da
Ontologia (Ontology Specification Document), que serviu de insumo para a atividade
seguinte, de Conceitualização da Ontologia.
Adicionalmente foram identificadas questões de competência que servem para
dois propósitos: especificar a ontologia com relação a qual informação essa deve
conter, e validar a ontologia durante a atividade de implementação. As questões
foram elaboradas com base no objetivo da ontologia criada para o experimento, de
representar os conceitos referentes ao processo de compra e aprovisionamento de
linhas móveis pós-pagas e aparelhos móveis, e permitir a composição automática de
webservices em uma SSOA, considerando apenas o enriquecimento de mensagens.
O artefato gerado é apresentado no Quadro 1.
Documento de Especificação da Ontologia
Domínios considerados: Telecomunicações (Telecomunication), Processo de
Compra (Purchase)
Objetivo: Ontologia referente ao processo de compra e aprovisionamento de linhas
móveis pós-pagas e aparelhos celulares. A ontologia deve ser utilizada para composição
automática de webservices em ambientes SSOA, levando em consideração apenas o
enriquecimento de mensagens.
Nivel de Formalidade: Semi-formal (implementado em OWL-DL)
Escopo (Lista de Termos Identificados):
Termos relacionados a Telecomunicações: Plan, Mobile Plan, Line, Asset,
Message, Service, SIM Card, Activated SIM Card, Empty SIM Card, Device, Cellphone,
area-code, asset-type, ICC-ID, IMEI, cellphone-brand, celphone-model, service-attribute,
MSISDN.
Termos relacionados ao Processo de Compra: Purchase, Purchase Order, Item,
Billing, Billing Profile, Billing Address, Bill, Product, Contract, Overdue, Billing-cycle, price,
Customer, Main Address, Billing Address, Brazilian Internal Revenue Service (Receita
Federal), Restriction, Fraud, customer-name, identification-document, customer-birth,
customer-gender, document-number, document-type, status, born-country.
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Termos Genéricos: Operation, Query, Create, Update, Delete, Add, Remove,
Cancel, Fulfill, Activate, Deactivate, Place, Address, street, street-type, zip-code, city, state,
country, county, address-complement, address-number, quantity
Artefatos utilizados para identificação do conhecimento: Casos de Uso de
Negócio relacionados ao novo processo de compra e aprovisionamento.
Questões de Competência (utilizadas para criação e validação da ontologia)
Os termos já identificados nas respostas foram mantidos na lingua inglesa:
1. Quais informações são necessárias para criar ou alterar um cliente?
R: customer-name, identification-document customer-birth, customer-gender,

document-number, document-type, born-country
2. Quais os tipos de cliente são considerados no processo? Existem atributos específicos
para cada tipo? Quais são esses atributos?
R: Cliente Pessoa Física, que possui CPF como documento de identificação
(identification-document), e o cliente Pessoa Jurídica, que possui o CNPJ como documento
de identificação.
3. Quais informações são necessárias para criar ou alterar o endereço de um cliente?
R: street, street-type, zip-code, city, state, country, county, address-complement,

address-number
4. Quais informações são necessárias para criar ou alterar o perfil de faturamento de um
cliente? R: dia de vencimento da fatura.
5. Quais informações são necessárias para criar ou alterar o endereço de envio da fatura?
R: street, street-type, zip-code, city, state, country, county, address-complement,

address-number
6. Quais produtos podem ser vendidos em uma ordem?
R: Cellphone, Phone Line, Service, Plan, SIMCard

7. Quais informações são necessárias para ativação de uma linha?
R: MSISDN, o contrato referente a linha associado ao perfil faturamento do cliente.

8. Quais informações são necessárias para executar o aprovisionamento dos itens de uma
ordem?
R: As informações dos produtos que estão sendo vendidos na ordem.
9. Quais são as operações que podem ser utilizadas para a execução do enriquecimento
de mensagem automática em uma composição de serviços?
R: Operações de consulta que não causem alteração de dados após sua execução
Quadro 1 - Especificação da Ontologia

Fonte: Preparado pelo Autor
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4.2.3

Conceitualização da Ontologia
Na etapa de conceitualização da ontologia o conhecimento adquirido foi

catalogado e preparado para a Implementação da Ontologia. O Modelo de Casos de
Negócio e a Especificação da Ontologia foram utilizados como base para sua
elaboração, além dos dados levantados de maneira informal, conforme descrito na
atividade de Aquisição de Conhecimento.
Inicialmente foi preparado o Glossário de Termos, onde os termos foram
descritos e classificados como conceitos, verbos ou propriedades. Nesse artefato
também foi adicionada a sua tradução, do inglês para o português, permitindo assim
o mapeamento dos termos com o Modelo de Casos de Uso de Negócio, escrito em
português. O Glossário de Termos é detalhado na tabela 3, já com a definição de
cada termo.
Durante a preparação do Glossário de Termos foi verificado que os verbos
identificados poderiam ser utilizados por mais de um conceito. Por exemplo, o verbo
“Criar” (Create) pode ser utilizado para os conceitos “Cliente” (Customer), “Endereço
Principal” (Main Address), “Endereço de Faturamento” (Billing Profile), “Perfil de
Faturamento” (Billing Profile). Considerando o objetivo da ontologia definido na
atividade de especificação, utilização para composição automática considerando
enriquecimento de serviços em uma SSOA, foi verificado que os verbos podem ter
relação direta com operações de serviços. Por exemplo, o verbo “Criar” pode estar
relacionado a operações como “Criar Cliente”, “Criar Endereço”, “Criar Perfil de
faturamento”, e assim por diante. Para permitir esse relacionamento direto foi feita a
opção de adicionar aos verbos identificados, do ponto de vista gramatical, os objetos
correspondentes. Citando o exemplo acima, o verbo “Criar” foi substituído por “Criar
Cliente” (Create Customer), “Criar Endereço Principal” (Create Main Address), “Criar
Endereço de Faturamento” (Create Billing Address) e “Criar Perfil de Faturamento”
(Create Billing Profile).
A partir do Glossário de Termos foram detalhados os conceitos e verbos
separadamente. Inicialmente foi elaborado o Dicionário de Dados, que contém as
definições sobre o relacionamento entre conceitos e atributos identificados. Este
artefato foi dividido em 2 itens:
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Tabela 3 - Modelo Conceitual: Glossário de Termos
Nome
Customer
Purchase Order
order-item

Descrição
Customer of the company
A sales order, that incorporate all items that will be selled. Similar to the internet Shopping-Cart concept
An item of the order that are being sold

Tipo
Concept
Concept
Property

Tradução
Cliente
Ordem de Venda
Item da Ordem

Plan

The plan contains the information about how one or more services will be delivered and how they will be charged Concept

Plano

Mobile Plan
Phone Line

It is a plan specific for services related to mobile cellphones
a telephone connection. It is defined by a MSISDN number. Can be defined as an "acesso" in portuguese.

Concept
Concept

Plano Movel
Linha Telefonica

Billing Profile

it is the profile of a customer related to their billing information

Concept

Perfil de Faturamento

Message
Foreign Customer
Address
Main Address

it is an external entity that has information about customers, like their addresses, document numbers, etc. IRS is a
kind of Bureau.
A message showed by any system
A foreign customer
It represents the localization of something in the phisical plan.
The main address of someone

Billing Address

The address where the bill has to be sent

Concept

Place
Bill
Invoice
Product
Service

Concept
Concept
Concept
Concept
Concept

Activated SIM Card

It represents the localization of something in the phisical plan.
It is a document which is registered the value and the due date of a debit
It is a document which is registered the value and the due date of a debit
Something that can be selled
Telecom service that provide any functionality
Subscriber Identity Module - is an integrated circuit that securely stores the International Mobile Subscriber
Identity (IMSI) and the related key used to identify and authenticate subscribers on mobile telephony devices (such
as mobile phones and computers).
SIM Card that already have an MSISDN associated and it is ready to be used

Concept

Empty SIM Card

SIM Card that don’t have any MSISDN aossociated and is not activated

Concept

Device

An electronic equipment
Agreement between two or more parties, especially one that is written and enforceable by law, about some
subject. In this case the company is the contracted, and the customer is the contractor, and the subject is the
phone line.

Concept

SIM Card Ativo
SIM Card Virgem ou
Branco
Aparelho

Concept

Contrato

Internal revenue service that mantain all CPF and CNPJ numbers. Called "Receita Federal" in Brazil

Concept

Receita Federal

Bureau

SIM Card

Contract
Brazilian Internal Revenue
Service

Fonte: preparado pelo Autor

Concept
Concept
Concept
Concept
Concept

Concept

Mensagem
Cliente Estrangeiro
Endereço
Endereço Principal
Endereço de
Faturamento
Lugar
Fatura
Fatura
Produto
Serviço
SIM Card, também
chamado de CHIP
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Tabela 3 - Modelo Conceitual: Glossário de Termos (continuação)
Nome
Overdue
Sale
Restriction
Fraud
Fullfilment
Cellphone
customer-name
customer-birth
customer-genre

Descrição
If true, indicates that the customer has debits to be paid
Related to the operation of sale
An rule that keep or confine within limits
A deception deliberately practiced in order to secure unfair or unlawful gain - instance of Restriction
Act of provisioning
A mobile device
Name of the customer
Birth date of the customer
Genre of the customer

Tipo
Property
Concept
Concept
Instance
Concept
Concept
Property
Property
Property

document-number

Number of the document of the customer

Property

document-type

Type of the document of the customer

Property

status
born-country
address-street
street-type
zip-code
city
state
country
county
address-complement

Status of the customer
Country where the custemer was born
Street of the address
Type of the street (avenue, street, alley, bypass etc)
It is the postal code. CEP for Brazil.
City of the address
State or Federal Unit
Country of the address
Part of a city, district
Address complementar information Apartment number, building, etc

Property
Property
Property
Property
Property
Property
Property
Property
Property
Property

address-number

street number

Property

due-date

due date of the invoice

Property

data de vencimento

area-code
item
ICC-ID
IMEI
brand

Area code for the Line. Called DDD in Brazil
Item of the Purchase Order
Unique serial number of the SIM Card
International Mobile Equipment Identity. It is an unique serial number of a CellPhone
brand of one Device

Property
Property
Property
Property
Property

código de área
Item da Ordem
Marca

Fonte: preparado pelo autor

Tradução
Vencido
Venda
Restrição
Fraude
Aprovisionamento
Telefone Celular
Nome
data Nascimento
gênero
numero de
documento
Tipo de documento
(RG,Carteira
Motorista, etc)
Pais de Origem
Logradouro
Tipo Logradouro
CEP
Cidade
Estado , UF
País
Bairro
complemnto
número do
Logradouro
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Tabela 3 - Modelo Conceitual: Glossário de Termos (continuação)
Nome
cellphone-model
price
service-attribute

Tipo
Property
Property
Property

Tradução
Modelo do Celular
Preço
Atributo do Serviço

Property

-

Validate Document
Query Customer
Create Customer
Create Address
Update Customer
Update Address
Query ZIP Address

Descrição
Model of the Cellphone
Price of some item to be selled
generic attribute of the Service
Mobile Station Integrated Services Digital Network number. It is a number uniquely identifying a subscription in a
GSM or a UMTS mobile network.
Validation of the document on external bureau
Query customer data
Create customer
Create an address. It can be the main address or a billing address
Update customer data
Update address data
query address information related to an ZIP code

Verb
Verb
Verb
Verb
Verb
Verb
Verb

Create Billing Profile

create a billing profile for a customer

Verb

Update Billing Profile

update a billing profile

Verb

Create Purchase Order

create a purchase order

Verb

Add Items
Remove Items

add items to a purchase order
remove itens from a purchase order

Verb
Verb

Cancel Purchase Order

cancel a purchase order

Verb

Activate Mobile Plan
Fullfill
Validate ICC-ID
Query SIM Card
Validate IMEI
Activate Service
Charge
amount
frequency

activate a mobile plan. It can be related to a new line or to a existing phone line.
fulfill the services, plan and lines related to a purchase order
validation of the SIM Card
query for SIM Card
validation of a device by its IMEI
service activation
charge of a product
amount related to some charge
how often something can occur

Verb
Verb
Verb
Verb
Verb
Verb
Concept
Property
Property

Validar Documento
Buscar Cliente
Criar Cliente
Criar Endereço
Alterar Cliente
Alterar Endereço
Buscar CEP
Criar Perfil de
Faturamento
Alterar Perfil de
Faturamento
Criar Ordem de
Compra
Adicionar Itens
Remover Itens
Cancelar Ordem de
Compra
Ativar Plano Movel
Aprovisionar
Validar ICC-ID
Buscar SIM Card
Validar IMEI
Ativar Serviço
Custo
Valor
Frequencia

MSISDN

Fonte: Preparado pelo Autor
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•

Detalhamento dos conceitos (classes) e seus atributos relacionados,
incluindo o tipo de cada atributo (Tabela 4);

•

Diagrama de taxonomia: nesse diagrama foram detalhados os
relacionamentos

taxonômicos

(relacionamento

entre

classes

e

subclasses) entre os conceitos identificados. Esse diagrama, construído
utilizando o padrão UML, serviu de base para o diagrama de domínio
elaborado ao final da atividade de Conceitualização (Figura 8),
considerando também os relacionamentos não taxonômicos entre
classes.
Tabela 4 - Modelo Conceitual: Detalhamento de Conceitos e Propriedades
Conceito

Customer

Individual
Legal Entity
Phone Line
Billing Profile
Invoice

Service

Atributos
customer-name
customer-birth
customer-genre
document-number
document-type
status
born-country
CPF
CNPJ
MSISDN
billing-profile-id
dueDay
Price
dueDate
service-attribute
service-code
service-name

Tipo
String
Date
String
String
String
String
String
String
String
String
String
Number
Currency
Date
String
String
String

Conceito

Address

Atributos
street
zip-code
city
state
country
county

Tipo
String
Number
String
String
String
String

address-complement String

Charge
SIM Card
Contract
Cellphone

address-number
amount
currency
frequency
ICC-ID
contractId
IMEI
brand
model

String
Currency
String
String
String
String
String
String
String

Fonte: preparado pelo autor

Até esta etapa não haviam sido identificadas instâncias ou constantes
relevantes para a ontologia. Foi identificado um único relacionamento hierárquico
entre atributos: o documento de identificação (identification-document) deve conter
diferentes informações para um cliente Pessoa Física (Individual) e Pessoa Jurídica
(Juridical Person). Dessa forma, os atributos CPF (Individual) e CPNJ (Juridical
Person) foram definidos como sub-atributos do atributo identification-number
(Customer). Como não foram identificados mais relacionamentos hierárquicos entre
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atributos, não foi considerada a criação do diagrama de árvore de classificação de
atributos.
Após o detalhamento dos conceitos e atributos, os verbos foram então
detalhados. Esse detalhamento foi feito na tabela 5, contendo tanto o seu
significado, como as pré-condições e pós-condições identificadas para sua
execução. Nessa tabela não foram incluídos os verbos de agregação e composição
(“tem”, “faz parte de”), considerados ao final da especificação.
Tabela 5 - Modelo Conceitual: Dicionário de Verbos e condições
Nome
Validate Document
Query Customer

Pós Condição
Document Validated
-

Update Customer

Pre Condição
Customer does
Create customer
not exist
Create an address. It can be the main address or Address does not
a billing address
exist
Update customer data
Customer exists

Update Address

Update address data

Address updated

Query ZIP Address

Query address information related to an ZIP code -

Create Customer
Create Address

Descrição
Validation of the document on external bureau
Query customer data

Address exists

Customer created
Address created
Customer updated
-

Create Billing Profile Create a billing profile for a customer

Billing Profile
does not exist

Billing Profile created
and associated to a
customer

Update Billing Profile Update a billing profile

Billing Profile
exists

Billing Profile
updated

Create a purchase order

-

-

Add items to a purchase order
Remove itens from a purchase order

-

-

Cancel a purchase order

-

-

Create Purchase
Order
Add Items
Remove Items
Cancel Purchase
Order
Activate Mobile Plan

Activate a mobile plan. It can be related to a new SIM Card
line or to a existing phone line.
validated

Fullfill Purchase
Order Items

Fulfill the services, plan and lines related to a
purchase order

SIM Card
validated

Validate ICC-ID
Query SIM Card
Validate IMEI
Activate Service

Validation of the SIM Card by its ICC-ID
Query for SIM Card by MSISDN number
Validation of a device by its IMEI
Service activation

Service inactive

Plan, Service and
Line related to
Purchase Order
Fullfilled
Service active

Query Address

Query address of a customer

Customer Exists

-

Create Contract

Create a new contract associated to a customer
and to a phone line

Customer exists
and has Billing
Profile

Contract created

Phone line active

Fonte: Preparado pelo Autor

Ao final foi feita a análise do relacionamento entre os verbos e os conceitos
identificados. Como um dos objetivos da ontologia é sua associação a serviços em
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uma SSOA, foi considerado nesta análise que cada verbo identificado poderia estar
relacionado a uma operação de um serviço. A partir disso, foi feita uma análise sobre
requisitos que uma operação de serviço deveria atender em uma SSOA.
Foi identificado no requisito R5 (definido na seção 4.1), que os serviços devem
ser aderentes aos princípios de modelagem de serviços (ERL; 2005). O principio
levado em consideração nesta análise foi a capacidade de reutilização de serviços
(reúso). Para atender a esse princípio, os verbos identificados não poderiam ser
associados a conceitos específicos da ontologia (do ponto de vista gramatical, tratase de um relacionamento entre o sujeito, representado pelo Conceito, e o verbo). Por
exemplo, a associação do conceito “User”, representando o usuário do sistema, com
o verbo “Query Customer”, que representa a operação, determina que a busca de
clientes (“Query Customer”) seria executada pelo usuário (“User”). Caso um novo
sistema necessitasse reusar a operação, a ontologia deveria ser alterada para
considerar o novo relacionamento.
Outro ponto verificado foi que as operações identificadas deveriam ser
utilizadas para composição automática, considerando apenas sua utilização para
enriquecimento de mensagens. Como a premissa para a utilização do método é a
utilização de SAWSDL para associação da ontologia aos serviços, as operações dos
serviços e as mensagens seriam anotadas de forma independente, porém
manteriam seu relacionamento no documento WSDL. Por exemplo, o verbo “Query
Customer” poderia estar associado a uma operação de serviço definida em um
documento WSDL, utilizando a anotação sawsdl:ModelReference. Nesse mesmo
WSDL as mensagens de entrada e saída da operação, definidas por meio de tipos
complexos em um XSD, seriam associados aos atributos do conceito Customer da
mesma forma (utilizando a tag sawsdl:modelreference). Assim, apesar da operação
“Query Customer” e do conceito “Customer” não manterem um relacionamento na
ontologia, estariam relacionados na definição da operação no documento WSDL.
Com base nessa análise foi considerado que, para identificar o relacionamento
de um verbo, que representa uma operação, com os conceitos e atributos, que
representam as mensagens de entrada e saída dessa operação, poderia ser
utilizado o relacionamento entre a ontologia, implementada em OWL, e os serviços,
especificados em documentos WSDL e XSD, por meio de anotações SAWSDL. Um
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autômato, utilizando esse relacionamento, poderia realizar essa inferência de
maneira automática. Dessa forma, os verbos relacionados a operações não
precisam, obrigatoriamente, ter explícito na ontologia seu relacionamento com
conceitos e atributos. A única premissa é que a operação de consulta não cause
efeito após sua execução.
Em resumo, após a análise foram verificadas as seguintes premissas:
1. Há verbos que devem ser relacionados a operações de serviços;
2. Tais operações devem ser passíveis de reúso, portanto os verbos
relacionados não devem ser ligados diretamente a um conceito
específico;
3. As operações devem ser passíveis de utilização para enriquecimento de
mensagens em uma composição automática;
4. A ontologia deve pemitir a identificação das operações que não causam
efeito após sua execução, para que possam ser utilizadas no
enriquecimento de mensagens;
5. Os verbos, conceitos e seus atributos devem ser associados a
operações e mensagens de webservices utilizando SAWSDL.
Para atender a essas premissas foi considerada a utilização de uma nova
classe denominada Operação (Operation), que identifica possíveis operações que
podem ser associadas a serviços nas fases de Identificação e Especificação de
serviços. Dessa forma, os verbos identificados foram definidos na ontologia como
instâncias desse conceito. Para identificação das operações que podem ser
utilizadas para enriquecimento de mensagem, foram definidas duas sub-classes
para a classe Operação: Operação Complexa (Complex Operation) e Operação
Simples (Simple Operation). A diferença entre as duas classes é que a operação
complexa causa efeito, enquanto a operação simples não. Foi criado também o
conceito Efeito (Effect) que, além de servir para diferenciação entre os dois tipos de
operação, pode ser utilizado para identificação do efeito que a operação pode
causar.
Após essa análise foi revisado o Glossário de Termos e preparada a Tabela de
Instâncias (Tabela 6), considerando as instâncias das classes adicionais Simple
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Operation, Complex Operation. Não foram identificados atributos necessários às
instâncias, não sendo necessária sua especificação.
Tabela 6 - Modelo Conceitual: Tabela de Instâncias
Classe

Instância
Create Customer
Create Address
Update Customer
Update Address
Create Billing Profile
Update Billing Profile
Create Purchase Order
Complex Operation
Add Items
Remove Items
Cancel Purchase Order
Activate Mobile Plan
Fullfill Purchase Order Items
Activate Service
Create Contract

Classe

Instância
Validate ICC-ID
Query SIM Card
Validate IMEI
Query Address
Simple Operation
Query Customer
Query Contract
Query ZIP Address
Validate Document

Fonte: Preparado pelo Autor

Com os conceitos e verbos definidos, foi elaborada uma tabela de
relacionamento entre conceitos, incluindo informações de restrição e cardinalidade
(Tabela 7). Não são considerados nessa tabela os verbos relacionados a possíveis
operações, convertidos em instâncias (Tabela 6).
Tabela 7 - Modelo Conceitual: Tabela de Relacionamento não taxonômicos entre Conceitos
Conceito Origem

Relação

Conceito Destino

Relação Inversa

Activated SIM Card
Activated SIM Card
Billing Profile
Bureau
Cellphone
Contract
Contract
Customer
Customer
Customer
Customer
Invoice
Item
Phone Line
PhoneLine
Plan
Plan, Phone Line

identify Phone Line
complement Of
has Billing Address
informs Restriction
uses SIM Card
has Product
generate Invoice
has Billing Profile
has Main Address
has Restriction
has Contracts
has Billing Profile
has Product
identified by SIM Card
has Plan
has Service
has Service

Phone Line
Empty SIM Card
Billing Address
Restriction
Activated SIM Card
Phone Line
Invoice
BillingProfile
MainAddress
Restriction
Contract
BillingProfile
Product
Activated SIM Card
Plan
Service
Service

identified by SIM Card
complement of

Purchase Order

generates Contract

Contract

Purchase Order
Restriction

has Item
informed by Bureau

Item
Bureau

Fonte: Preparado pelo Autor

informed by Bureau
used by SIM Card
generated by Contract

identifies SIM Card

generated by Purchase
Order
informs Restriction

Cardinalidad
e (da
Origem)
1-1
1-1
1-*
1-*
1-*
1-*
1-*
1-1
1-*
1-*
1-*
1-1
1-1
1-1
1-*
1-*
1-*
1-1
*-1

88

A partir das informações de taxonomia e da tabela de relacionamento entre
conceitos foi preparado um Diagrama de Relacionamento, apresentado na Figura 8.

Figura 8 - Modelo Conceitual - Diagrama de relacionamento entre conceitos
Fonte: Preparado pelo Autor
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Esse diagrama foi construído com o intuito de facilitar a visualização dos
conceitos identificados e seus relacionamentos, porém sem detalhar informações de
atributos e instâncias. Para a elaboração desse diagrama, não foram consideradas
as classes Operation e Effect, por não possuírem relação com os demais conceitos
na Ontologia e para facilitar a visualização.
Os artefatos gerados nesta etapa constituem o Modelo Conceitual, e foram
utilizados como insumo para as atividades de Identificação de Serviços (ponto de
integração I2), de Integração e Implementação da Ontologia.
4.2.4

Identificação de Serviços
A identificação dos serviços é iniciada a partir da aplicação da técnica GSM

(Goal Service Modeling). Os serviços são identificados a partir dos objetivos de
negócio, do contexto apresentado e do modelo de casos de uso de negócio. Foram
identificados, inicialmente, dois principais objetivos de negócio: Aumentar o
Faturamento e a Penetração no mercado de banda Larga. O detalhamento da
derivação desses objetivos de negócio em serviços candidatos é apresentado na
Tabela 7.
Com o objetivo de delimitar o escopo para a execução do experimento foi dado
foco ao primeiro objetivo de negócio identificado: “Aumentar Faturamento”. O
objetivo foi dividido em 4 sub-objetivos, dos quais derivaram os indicadores de
performance (KPI’s) base para identificação das métricas e serviços candidatos para
verificação dessas métricas identificadas. Foram identificados 7 serviços por meio
dessa técnica.
Em seguida foi feita a identificação dos serviços por meio da decomposição do
modelo de domínio. Inicialmente foram identificados as áreas funcionais e os
subsistemas relacionados a partir do Contexto de Negócio, com base nos objetivos
de negócio e no modelo de casos de uso. Para manter uma padronização de
nomenclatura e verificar a existência de outras possíveis áreas funcionais, foi feita a
opção pela nomenclatura do modelo eTOM (TMForum, 2012), atualmente utilizado
pela área de Telecomunicações (Tabela 9).
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Tabela 8 - Goal Service Model - Serviços Identificados pela técnica GSM
Objetivos de Negócio
1. Aumentar Faturamento

KPI
Métrica
Aumentar
faturamento anual em
5%

1.1 Aumentar quantidade
de clientes com planos
pós pago

Operações candidatas

Aumentar vendas de
planos-pós pago em
20% no ano

Número de ativação
de planos pós pago

Activate Service

Aumentar quantidade
de clientes

Número de clientes
pós pago

Create Customer
Query Customer
Create Billing Profile

1.3 Permitir maior
assertividade de
campanhas de marketing

Aumentar exatidão de
dados cadastrais de
endereço

Número de
alterações
cadastrais de
endereço

Create Address
Update Address

1.4 Diminuir número de
fraudes

Diminuir vendas para
clientes com
restrições de cadastro
e crédito

Vendas bloqueadas
por restrição de
crédito e cadastro

Validate Customer

1.2 Melhorar atendimento
aos clientes

2. Penetração no mercado de
banda larga (não
considerado)

Fonte: Preparado pelo Autor

Tabela 9 - Identificação de Serviços - Decomposição de Domínio
Domínios
Customer Relationship
Management

Service Management

Áreas Funcionais
Subsistemas
Customer Data Management Customer Data
Management
Sales & Order Handling

Order Management

Billing & Revenue

Invoice Management

Service Configuration &
Activation

Service Fullfilment

Fonte: Preparado pelo autor

Com os subsistemas identificados foi feita a identificação dos serviços
candidatos a partir do modelo conceitual e dos casos de uso de negócio. Partindo do
comportamento estático, foram identificados os serviços de manutenção das
principais entidades apontadas no modelo conceitual. A partir dos verbos
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observados (convertidos em instâncias da classe Operation no modelo conceitual),
foram extraídos do modelo de casos de uso de negócio, também foram identificados
serviços candidatos. Nessa atividade foram consideradas apenas as operações
efetuadas no novo sistema de vendas (agora parte integrante do sistema CRM),
como operações referentes à manutenção do ciclo de vida da ordem de venda
(criação, alteração, exclusão, busca). Os serviços identificados a partir das duas
técnicas estão detalhados nas tabelas 10 e 11 respectivamente.
Tabela 10 - Identificação de Serviços - Serviços Candidatos identificados a partir de
Entidades
Entidade / Serviço
Candidato

Operação Candidata

Cutomer

Create Customer, Update Customer, Query
Customer, Delete Customer

Address

Create Address, Update Address, Query
Address, Delete Address

Billing Profile

Create Billing Profile, Update Billing Profile,
Query Billing Profile, Delete Billing Profile

Service

Create Service, Update Service, Query
Service, Delete Service

Contract

Create Contract, Update Contract, Query
Contract, Delete Contract

Line

Create Line, Update Line, Query Line, Delete
Line

Fonte: Preparado pelo Autor
Por último foram identificadas operações e serviços candidatos a partir de
ativos existentes. No caso deste experimento, foi considerada a existência das
operações candidatas no sistema legado de faturamento (Billing). Os serviços
identificados e suas operações são descritos na tabela 12, que representa o
documento Asset Fit Gap Analysis. Não foram consideradas nesse documento
informações adicionais, como detalhes do sistema, pois não são detalhadas neste
experimento.
No caso do serviço existente Billing Account, são identificadas operações de
manutenção do perfil de faturamento (Billing Profile), além de dados do cliente
(Customer). Com a implantação do sistema de Master Data Management (MDM) de
clientes, a responsabilidade pelo gerenciamento do cliente passa a ser do sistema
MDM. Para isso, o sistema deve manter as chaves de identificação do cliente e seus
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perfis nos diversos sistemas legados existentes. Assim, é identificada a necessidade
de um novo serviço que permita a associação das chaves entre os sistemas. A partir
dos casos de uso identificados, esse serviço deve ser executado sempre que um
novo perfil de faturamento (Billing Profile) for criado, mantendo o relacionamento dos
dados do cliente e do seu perfil de faturamento com o sistema de CRM. Essa
operação identificada é chamada “associate Customer Key”, e é considerada na
versão final da fase de identificação de serviços (Tabela 13).
Tabela 11 - Identificação de Serviços - Serviços Candidatos identificados a
partir de instâncias da classe Operation
Subsistema
Customer MDM

Serviço Candidato
Address

Operação Candidata
Create Address
Query ZIP Address
Update Address

Bureau

Document Validation

Customer

Create Customer
Query Customer
Update Customer

Billing Profile

Create Billing Profile
Update Billing Profile

Contract

Create Contract
Update Contract

Order Management

Purchase Order

Add Item
Create Purchase Order
Delete Purchase Order
Remove Item
Fullfill Purchase Order Items

Service Fulfillment

Device

Validate IMEI

Fulfillment

Activate Line
Activate Service

SIM Card

Query SIM Card
Validate ICC-ID

Invoice Management

Fonte: Preparado pelo Autor
A partir dos serviços identificados foi executada a atividade de revisão e
análise de granularidade dos serviços. A análise foi feita de forma sumária,
identificando redundância de operações e evitando serviços com apenas uma
operação. Nessa análise foi identificado que as operações referentes à entidade
endereço poderiam ser absorvidas pelas operações de manutenção da entidade
Customer (Main address), e de manutenção de perfil de faturamento (Billing

93

Address). Operações de exclusão de entidade não foram consideradas, pois além
de não seren parte dos casos de uso de negócio, não foi identificada nenhuma
situação em que sua exposição como serviço fosse necessária. O mesmo se aplicou
para operações de criação e alteração das entidades Produto (Product) e Serviço
(Service). As operações Query SIM Card e Validate ICC-ID podem ser unificadas,
pois provêem a mesma funcionalidade.
Tabela 12 - Identificação de Serviços - Serviços Existentes (Asset Fit Gap Analysis)
SubSistema
Billing

Serviço Candidato
Billing Account

Operação Candidata
Create Billing Account
Update Billing Account
Query Billing Account

Contract

Create Contract
Update Contract
Query Contract

Fonte: Preparado pelo Autor
As operações de manutenção de Billing Profile foram implementadas
utilizando o serviço existente Billing Account. Nesse caso a operação Create Billing
Account deverá ser alterada, considerando composição com o serviço associate
Customer Key, identificada anteriormente. Outros serviços ou sistemas existentes
que utilizam o serviço Billing Account não foram considerados neste experimento,
porém em sistemas reais deve ser feito esse mapeamento para analisar o impacto
causado na alteração da operação Create Billing Account.
As

operações

de

manutenção

de

Ordem

(Purchase

Order)

foram

desconsideradas, pois serão implementadas apenas na interface de usuário, não
sendo executadas na forma de serviços. As operações dos serviços Line, Service e
SIM Card foram unificadas em um único serviço chamado Network Services
(serviços de rede). O serviço Device foi excluído da lista de candidatos, pois foi
considerado neste experimento que as informações de aparelhos poderiam ser
atualizadas de forma batch no sistema CRM, não sendo necessária criação de um
serviço online para a consulta de aparelhos. Tal interface batch não é detalhada
neste experimento.
Os serviços candidatos e suas operações identificadas são apresentados na
tabela 13, na versão inicial do Modelo de Serviços, com a descrição dos serviços e
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operações, possíveis dados para definição das mensagens, e se o serviço ou
operação é novo ou o sistema do qual é originado.
Tabela 13 - Modelo de Serviços - Serviços Candidatos Revisados
Serviço
Candidato

Operação
Candidata

Bureau

Query ZIP Address

Buscar os dados de endereço CEP
com base no CEP informado

Dados de
Novo
Logradouro, sem
número e
complemento

Validate Customer
Document

Valida CPF/CNPJ e nome do
cliente na Receita Federal

CPF e Nome

Status da
validação e
descrição.

Novo

Create Customer

Cria um usuário no sistema

Informações do
cliente e endereço

-

Novo

Query Customer

Busca dados do cliente

CPF ou CNPJ

Dados do cliente Novo
e endereço

Update Customer

Altera dados do cliente

CPF ou CNPJ e dados a serem alterados

Novo

Associate Customer
Key

Associa cliente a sistemas
externos, mantendo o
relacionamento entre tais
sistemas

CPF ou CNPJ, chaves
dos sistemas
relacionados

-

Novo

Create Billing
Account

Cria perfil de faturamento

Dados do perfil de
faturamento e
endereço de fatura

-

Billing

Update Billing
Account

Altera perfil de faturamento

CPF ou CNPJ, chave
do perfil de
faturamento, dados a
serem alterados

Billing

Query Billing
Account

Busca dados do perfil de
faturamento

CPF ou CNPJ, chave
do perfil de
faturamento

Billing
Dados do perfil
de faturamento e
endereço de
envio de fatura

Create Contract

Cria novo contrato

MSISDN, CPF ou
CNPJ, Dados do
Contrato

-

Billing

Update Contract

Altera contrato existente

MSISDN, CPF ou
CNPJ, Dados do
Contrato

-

Billing

Query Contract

Busca dados do contrato

MSISDN, CPF ou CNPJ Dados do
Contrato

Billing

Purchase
Order

Fullfill Purchase
Order Items

Aprovisiona itens adquiridos
pelo cliente nos sistemas da
companhia

CPF ou CPNJ, dados
dos produtos a serem
aprovisionados

Novo

Network
Service

Activate Line

Ativa uma linha de um cliente MSISDN

-

Novo

Activate Service

Ativa um serviço de um
cliente
Verifica se SIM Card é válido

-

Novo

Customer

Billing
Account

Contract

Query SIM Card

Fonte: preparado pelo Autor

Descrição

Mensagem
Entrada

MSISDN, código e
atributo do serviço
ICC-ID

Mensagem
Saída

Sistema
Origem

Informação se
Novo
SIM Card é válido
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4.2.5

Integração da Ontologia
Essa atividade foi feita a partir do Modelo Conceitual, iniciada com a

identificação de possíveis ontologias existentes que poderiam ser utilizadas como
base para a criação da ontologia. Para este experimento foi feita essa busca
utilizando a ferramenta Swoogle (DING, L. et al; 2004), específica para busca de
conceitos em ontologias na web, e a ferramenta de busca Google, ambas
considerando palavras chaves “Purchase Order”, “Telecom Service”, “Mobile
Service”, “Telecom”. Foi dada preferência a ontologias escritas em OWL para facilitar
sua integração com a ontologia a ser criada.
Foram identificadas as seguintes ontologias para utilização neste trabalho:
•

Ontology of Telecommunication Services (SIMS Ontology; 2012):
ontologia com escopo voltado para

Serviços Móveis da área de

Telecomunicações, que descreve conceitos básicos dessa área.
•

Purchase Order (METEOR-S Project; 2012): ontologia que descreve
conceitos básicos relacionados a ordem de compra.

Após a definição das ontologias que deveriam ser importadas, foi preparado o
documento de integração de ontologias, na forma de uma tabela que relaciona os
conceitos definidos no Modelo Conceitual e os conceitos das ontologias a ser
importadas (Tabela 13). Para facilitar o preenchimento dessa tabela, as ontologias
foram importadas utilizando a ferramenta Protégé (PROTÉGÉ; 2011).
Inicialmente foi feita a criação de uma ontologia vazia com o auxílio da
ferramenta, isto é, um arquivo OWL sem a definição de conceitos. Para disponibilizar
as ontologias que deveriam ser integradas, as ontologias foram importadas na
ferramenta e foram definidos namespaces para seu relacionamento. Isso foi feito
com inclusão da tag owl:imports, conforme definido no quadro 2.
A ontologia TelecomOntology.owl é uma meta-ontologia que não contém
conceitos definidos diretamente, e sim importa outras ontologias. A ferramenta
permitiu que essas ontologias também fossem utilizadas. Na Figura 9 podem ser
visualizadas as ontologias importadas e suas dependências. Após essa atividade
todos os conceitos das ontologias que deveriam ser integradas ficaram disponíveis
para consulta e utilização (Figura 10).
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Tabela 14 - Documento de Integração entre Ontologias
Termo no Modelo
Conceitual
Order Item
Address
Bill
Invoice
Service
Device
Charge
address-street
zip-code
city
state
country
item
amount

Termos utilizados por Ontologia e seu relacionamento
TelecomOntology.owl
TelecomEntity.owl
Location.owl
PurchaseOrder.owl
Item
Address
LogicLocationPoint
Billing
Billing
PaidService
UserTerminal
Charge
has_StreetAddress
has_ZipCode
has_City
city
has_State
has_Country
country
has_Item
hasAmount

Fonte: Preparado pelo Autor
Importação das ontologias:
<owl:imports rdf:resource="PurchaseOrder.owl"/>
<owl:imports rdf:resource="TelecomOntology.owl"/>

Definição de namespace das ontologias integradas:
xmlns:Location="http://www.tele.pw.edu.pl/~sims-onto/Location.owl#"
xmlns:TelecomEntity="http://www.tele.pw.edu.pl/~sims-onto/TelecomEntity.owl#"
xmlns:PurchaseOrder="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdl-s/ontologies/PurchaseOrder.owl#">

Quadro 2 - Exemplo de Integração de ontologias
Fonte: Preparado pelo Autor

Figura 9 - Diagrama de Importação das Ontologias na Ferramenta Protégé
Fonte: Preparado pelo Autor
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Figura 10 - Visualização de Conceitos na Ferramenta Protege
Fonte: Preparado pelo Autor

Após a importação das ontologias foi possível o preenchimento da tabela de
relacionamento (Tabela 13). Como foram encontrados termos nas ontologias
importadas com mesmo significado, esse relacionamento também foi descrito.
4.2.6

Implementação da Ontologia
Com os conceitos das ontologias importadas e disponibilizadas para utilização

durante a criação da nova ontologia foi feita a implementação da ontologia em OWL.
Para exemplificar o resultado desta etapa são apresentados os diagramas
resultantes. Na figura 12 é exibido o diagrama que descreve a taxonomia
implementada. Na figura 11 é exibida a implementação das instâncias, do ponto de
vista do conceito SimpleOperation. As instâncias relacionadas às classes
SimpleOperation e ComplexOperation foram associadas a operações de serviço por
meio da SAWSDL, atividade descrita na execução da especificação dos serviços. A
ontologia criada em OWL está disponível para consulta em: http://ssoadonto.googlecode.com/files/TelecomOrderOntologyV01.owl.
Durante a execução da atividade de Implementação também é feita a
Avaliação da Ontologia, composta pelas atividades de verificação e validação. A
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verificação foi feita de forma simplificada com utilização da ferramenta Protégé. A
ferramenta possui integração com componentes de inferência (reasoners), que
permitem a realização de inferências na ontologia criada. Neste experimento foi
utilizado o componente de inferência Hermit (HERMIT; 2012), parte da versão da
ferramenta Protégé utilizada no experimento (versão 4.1), o que permitiu que a
verificação fosse feita durante a codificação de maneira automática: erros de sintaxe
encontrados durante a codificação já eram identificados pela ferramenta, e com isso
a correção era executada no mesmo momento.
A validação da ontologia foi feita com base nas questões de competência
definidas na especificação da ontologia. Para essa validação foram utilizadas duas
abordagens: a execução de buscas por meio da linguagem Manchester OWL
(HORRIDGE et al; 2006) para identificação de classes e instâncias; a linguagem
SPARQL (PRUD'HOMMEAUX; SEABORNE, 2008) para identificação de atributos.

Figura 11 - Diagrama de Instâncias do ponto de vista da classe SimpleOperation
gerado pela ferramenta Protégé
Fonte: Preparado pelo Autor
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Figura 12 - Implementação da Ontologia - Diagrama de Taxonomia gerado pela
ferramenta Protégé
Fonte: Preparado pelo Autor

A escolha de dois métodos de validação se fez necessária devido a limitação
da linguagem Manchester OWL, que não permite a identificação de atributos e
relacionamentos, definidos na sintaxe OWL, respectivamente, owl:DatatypeProperty
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e owl:ObjectProperty. Para suprir essa limitação foi utilizada uma versão anterior da
ferramenta Protégé (versão 3.4.8), que permitia a execução de consultas com a
linguagem SPARQL. Como o reasoner Hermit não possui suporte para consultas em
SPARQL, foi utilizado o reasoner Pellet (SIRIN, E.; 2007) para realizar essas
consultas.
A abordagem escolhida na conceitualização da ontologia considerou que as
operações (verbos) não seriam associadas diretamente a conceitos e atributos na
ontologia. Esse relacionamento foi feito por meio da linguagem SAWSDL,
associando instâncias da classe Operation a operações de serviços, e classes e
atributos da ontologia a tipos complexos, que definem as mensagens de entrada e
saída das operações dos serviços.
Os conceitos definidos na ontologia foram utilizados para a definição das
mensagens de entrada e saída dos serviços, conforme ponto de integração I2a na
definição do método. Dessa forma, para responder as questões de competência
referente a identificação de atributos de operações (questões 1,2,3,4,5,7 e 8) foi
considerado a execução de consultas SPARQL para validar se os conceitos
referente a tais operações na a ontologia implementada permitem a identificação
desses atributos. Por exemplo, a classe Cliente (“Customer”) deve fornecer todos os
atributos para executar a operação “Criar Cliente” (“CreateCustomer”). As demais
questões (6 e 9) foram respondidas por meio de consultas utilizando a linguagem
Manchester OWL, validando assim a ontologia resultante.
Como exemplo, a questão 1 “Quais informações são necessárias para criar ou
alterar um cliente?” foi respondida a partir da consulta SPARQL demonstrada no
Quadro 3. O resultado dessa execução é visualizado na Figura 13.
1
2

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>

3

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

4

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

5

PREFIX loc: <http://www.tele.pw.edu.pl/~sims-onto/Location.owl#>

6

PREFIX tele: <http://www.tele.pw.edu.pl/~sims-onto/TelecomEntity.owl#>

7

PREFIX po: <http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#>

8

PREFIX base: <http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.owl#>

9

SELECT DISTINCT ?prop ?type
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10

WHERE {

11

{

12

?prop rdfs:domain base:Customer; a owl:DatatypeProperty.

13

OPTIONAL {?prop rdfs:range ?type}

14

}

15
16

UNION
{

17

base:Customer rdfs:subClassOf ?name.

18

?prop rdfs:domain ?name; a owl:DatatypeProperty.

19

OPTIONAL {?prop rdfs:range ?type}

20

}

21

}

22

ORDER BY ?propExt

23
Quadro 3 - Código para validação da Ontologia com SPARQL
Fonte: Preparado pelo Autor

Figura 13 - Execução da Validação da Ontologia com SPARQL
Fonte: Preparado pelo Autor
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Para responder a questão 9 “Quais são as operações que podem ser utilizadas
para a execução do enriquecimento de mensagem automática em uma composição
de serviços”, é feita a consulta para identificar quais instâncias da classe Operation
que não causam Efeito. A questão executada para a busca foi “Operation and not
(causesEffect some Effect),” sintaxe da linguagem Manchester OWL referente a
questão “Quais operações não causam efeito” (Figura 14).

Figura 14 - Execução da pesquisa de Instâncias utilizando DL Query
Fonte: Preparado pelo Autor

4.2.7

Especificação dos Serviços
A primeira etapa da especificação de serviços foi a validação inicial dos

serviços com o objetivo de verificar qual serviço candidato poderia ser
implementado. Para isso foi aplicado o teste de litmus, conforme especificado no
método, que consiste na validação do atendimento do serviço identificado aos
princípios de projeto orientados a serviço. Como para este experimento foi
considerada uma empresa fictícia, o critério referente à viabilidade para
implementação do serviço (CR4) não foi levado em consideração, pois não foram
definidos o ambiente e a linguagem utilizada para implementação. Todos os serviços
identificados passaram no teste, atendendo aos demais critérios.
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Com os serviços identificados validados, foi então executada a atividade de
especificação dos serviços. Inicialmente foram preparados diagramas de seqüência
com base nos casos de uso de negócio, dos quais foram identificados as
orquestrações principais e os participantes. Na figura 15 é apresentado o diagrama
de sequência referente ao processo de aprovisionamento (fulfillOrderItens),
executado no fechamento da ordem de compra. Os serviços e operações indicadas
até esta etapa, associados aos participantes, são apresentados na figura 16.

Figura 15 - Modelo de Serviços - Diagrama do processo de Aprovisionamento
Fonte: Preparado pelo Autor
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A partir das operações de serviço identificadas, foi feito o detalhamento das
mensagens. Para facilitar essa atividade, o diagrama de relacionamento de
conceitos do modelo conceitual foi exportado para o formato XMI (XML Modeling
Interface). Com isso, pôde ser utilizada a ferramenta de modelagem Enterprise
Architect (SPARX SYSTEMS;2012) para as atividades de detalhamento e
especificação das mensagens, executadas em um só passo. Como resultado foi
gerado um documento XSD único, com todos os tipos complexos que devem ser
utilizados nas interfaces dos serviços identificados. Os serviços foram especificados
por meio de uma ferramenta de modelagem gráfica, XMLSpy (ALTOVA;2012), que
permitiu que a associação das mensagens e operações fosse feita de forma
simplificada, com a geração automática da especificação inicial dos serviços e dos
arquivos WSDL e XSD`s relacionados. Um exemplo de especificação de serviço é
descrito no anexo C. Os arquivos WSDL e XSD relacionados estão disponíveis em
https://code.google.com/p/ssoad-onto/source/browse/tags/.

EA 7.0 Unregistered Trial
EA 7.0 Unregistered
Trial EA 7.0 Unregistered Trial
Order Management
Service Fulfillment
EA 7.0 Unregistered Trial

EA
7.0 Unregistered Trial«service»
EA 7.0 Unregistered Trial
«service»
NetworkService

PurchaseOrder

+Trial
activateLine()EA 7.0 Unregistered Trial
«use»
EA 7.0 Unregistered Trial+ fulfillOrderItems()
EA 7.0 Unregistered
+ activateService()
+

EA 7.0 Unregistered Trial

activateSIMCard() : void

querySIMCard() : void
EA 7.0 Unregistered +Trial
EA 7.0 Unregistered Trial
«use»

EA 7.0 Unregistered Trial
EA 7.0 Unregistered Trial
Invoice Management
EA 7.0 Unregistered Trial

EA 7.0 Unregistered Trial

EA 7.0
Unregistered Trial
EA 7.0 Unregistered Trial
«service»
«service»
BillingAccount

EA 7.0 Unregistered Trial
EA 7.0 Unregistered Trial

Contract

createBillingAccount()
EA
7.0 Unregistered
Trial EA 7.0 Unregistere
+ createContract()

+
+
+

queryBillingAccount()
updateBillingAccount()

+

queryContract()

EA 7.0 Unregistered Trial

EA 7.0 Unregistered Trial

EA 7.0 Unregistered Trial
EA 7.0 Unregistered Trial
Customer MDM

EA 7.0 Unregistered Trial

EA 7.0 Unregistered Trial

«service»
EA 7.0
Unregistered Trial
EA 7.0 Unregistered Trial
«service»
Customer

EA 7.0 Unregistered Trial
EA 7.0 Unregistered Trial
EA 7.0 Unregistered Trial

+
+
+
+

External Bureau

EA 7.0 Unregistered
Trial EA
+ queryZIPAddress()
: void 7.0 Unregistered Trial
asssociateCustomerKey() : void
createCustomer()
queryCustomer()
updateCustomer()

+

validateDocument()

EA 7.0 Unregistered Trial

EA 7.0 Unregistered Trial

EA 7.0 Unregistered Trial

EA 7.0 Unregistered Trial

Figura 16 - Modelo de Serviços - Serviços identificados agrupados por participantes
Fonte: Preparado pelo Autor

105

Com os serviços especificados foi feita então a anotação semântica. A
ferramenta disponível para auxiliar essa anotação se mostrou muito complexa e
instável, por isso, essa atividade foi feita manualmente diretamente nos arquivos
XML. Como as interfaces dos serviços foram especificadas tendo como base o
Modelo Conceitual e a ontologia criada, essa atividade foi facilitada não sendo
necessária a utilização de transformação de dados por meio das anotações
sawsdl:liftingSchemaMapping e sawsdl:loweringSchemaMapping, o que tornaria a
atividade muito mais complexa.
Após essa etapa, as orquestrações de serviço foram analisadas, com base nos
serviços, mensagens e diagramas de seqüência especificados. Na análise da
operação de alteração do perfil de faturamento (UpdateBillingAccount), foi
identificada a necessidade de mais uma operação de serviço para conversão do
campo profile-id, chave para a entidade BillingProfile, para o campo customerId,
chave utilizada para o serviço legado BillingAccount, que mantém os dados de perfil
de faturamento. Apesar da identificação desse novo serviço ser feita manualmente
neste experimento, essa operação poderia ter sido executada com o auxílio de um
agente de software, pois os serviços existentes já estão anotados e associados a
ontologia desenvolvida. Na figura 17 é apresentado o cenário em que os conceitos
associados por meio de anotações semânticas poderiam ter sido utilizados para a
execução automática dessa operação.
profileId
dueDay
customerIdentificationNumber

Alterar Billing

Billing Profile alterado

Profile

Billing Address

http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOr
derOntologyV01.owl#billing-profile-id

profile-id

Query
Customer Id

dueDay

http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrd
erOntologyV01.owl#customerId

customerId

due-day

customer-identification-number

document

Update Billing
Account

Billing Address

http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/Telecom
OrderOntologyV01.owl#QueryCustomerId

Figura 17 - Novo serviço identificado durante a especificação
Fonte: preparado pelo autor

Billing Profile alterado
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O campo profile-id, informação que identifica o perfil de faturamento do cliente
no sistema de CRM, é referenciado pelo atributo billing-profile-id na ontologia,
enquanto o serviço que deve efetuar a operação de alteração (Update Billing
Account) espera o campo customerId, referenciado pelo atributo de mesmo nome na
ontologia. Os dois atributos possuem significados diferentes, o que torna necessário
utilização de um serviço para realizar essa conversão (QueryCustomerId).
Inicialmente deveria ser feita uma pesquisa se há algum serviço existente que possa
realizar a operação, mas neste experimento foi considerado que tal serviço não
existia, sendo necessária a criação de mais uma operação que pudesse prover essa
funcionalidade.
Após a identificação dessa nova operação, foi necessária a revisão do modelo
de serviços, identificando tanto o serviço como o participante que poderiam prover
tal operação, com sua interface especificada (WSDL e XSD) e anotada com
informações semânticas (SAWSDL). A operação foi adicionada ao serviço Customer,
pois as duas informações são armazenadas no sistema representado pelo
participante ao qual o serviço faz parte (Customer MDM). Também foi necessário
adicionar a operação à ontologia, pois a mesma não havia sido considerada na
criação dos verbos. Ao final foi feita novamente a revisão sobre as possíveis
composições, não sendo identificada a necessidade de outro novo serviço. O
diagrama de serviços agrupados por participante revisado é apresentado na figura
18, com destaque para a nova operação identificada.
Ao final da atividade de especificação de serviços o Modelo de Serviços
resultante é representado pela definição dos serviços a serem implementados
agrupados por participante (Tabela 13 e Figura 18), a definição das orquestrações
de serviço (Figura 15) e a especificação inicial dos serviços (Anexo C e Anexo D),
junto dos arquivos WSDL e XSD gerados, anotados semânticamente por meio da
SAWSDL.
No experimento realizado não foram realizadas as sub-atividades de
especificação de Análise de Subsistemas e de Especificação de Componentes, pois
dependem de informações mais detalhadas da implementação dos sistemas
existentes. Essas informações não puderam ser pormenorizadas no experimento por
se tratar de uma empresa fictícia e por não haver alterações nessas atividades com
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relação ao método original (SOMA). Isso também se aplica à última etapa, de
Realização dos Serviços.
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A 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version
Nova Operação

A 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version
Figura 18 - Modelo de Serviços - Diagrama de serviços Agrupados por Participantes
Revisado
Fonte: Preparado pelo Autor

4.3

Avaliação dos Resultados
Nesta seção foi feita uma avaliação dos resultados obtidos com a execução do

método proposto neste trabalho. Essa avaliação baseou-se na cobertura dos
requisitos do método SSOAD, descrito na seção 3.1, considerando as ferramentas
existentes e os problemas identificados para a execução do método. Ao final é
apresentado um exemplo de utilização da SSOA resultante para a composição de
serviços, considerando o enriquecimento de mensagens.
4.3.1

Atendimento dos requisitos do método SSOAD

Durante a execução do experimento foi feita validação da cobertura do método
proposto neste trabalho com relação aos requisitos que o método SSOAD deve
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atender, descritos no capítulo 3. A seguir é feita uma análise tomando como base
tais requisitos:
R1. Definição formal de processos e notação utilizada: A execução do método
foi feita sem problemas quanto a definição da seqüência e notações utilizadas, com
base em métodos existentes e com atividades bem definidas, atendendo ao
requisito.
R2. Atividades de Identificação de serviço claras e bem definidas: O método
possui uma atividade inicial de identificação de serviços candidatos por meio de
diferentes técnicas, com atividades claras, onde a cada etapa foram identificados e
revisados os serviços, seguindo uma lógica de execução, com a utilização de
insumos claros, gerando um produto distinto: a lista de serviços candidatos. Durante
a especificação de serviços também foi feita a identificação de novos serviços, na
etapa de especificação de serviços compostos, atividade definida de forma clara
durante a execução da etapa. Dessa forma esse requisito foi atendido plenamente.
R3. Definição clara de papéis envolvidos: como a execução do experimento foi
feita por apenas uma pessoa, não foi possível identificar se, apesar de uma
definição clara na descrição das atividades, os papéis definidos durante a execução
são divididos de forma eficiente. Dessa forma é considerado que esse requisito foi
validado parcialmente.
R4. Utilização de ferramentas de apoio: A avaliação das ferramentas utilizadas
para a execução do método é feita a seguir:
•

As ferramentas EA (Enterprise Architect) (SPARX SYSTEMS; 2012) e
ArgoUML (ARGOUML; 2012) foram utilizadas para a especificação do
Modelo Conceitual, feito com a utilização do diagrama de classes UML. A
primeira ferramenta se mostrou mais completa, pois permitiu a exportação
do modelo criado para XSD, facilitando assim a especificação das
mensagens dos serviços na fase de especificação de serviços.

•

As atividades referentes à criação e integração da ontologia foram feitas
com o auxílio da ferramenta Protégé (PROTÉGÉ; 2011). A ferramenta se
mostrou

bem

completa,

permitindo

que

tanto

a

atividade

de

implementação como de integração da ontologia fosse realizada de forma
simples e intuitiva. Além disso, a facilidade de integração com o
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componente reasoner simplificou a execução das atividades de
verificação. Um ponto negativo é que a ferramenta não possui, na sua
última versão, uma interface para consultas na linguagem SPARQL, o
que dificultou a execução das atividades de validação. Para que a
validação fosse execuada foi utilizada uma versão anterior da ferramenta
Protégé (versão 3.4.8), que possuía tal interface.
•

Para a execução das atividades de modelagem de casos de uso de
negócio e de análise e modelagem de serviços também foram avaliadas
as ferramentas EA e ArgoUML, se mostrando equivalentes para a
execução das atividades.

•

Na atividade de especificação dos serviços foi utilizada a ferramenta
Altova XMLSpy (ALTOVA; 2012). A ferramenta permitiu que a
especificação dos serviços fosse feita de forma intuitiva por meio de uma
interface visual. Outra funcionalidade utilizada foi para exportação da
especificação, visualizável por meio editores de texto, o que facilitou a
documentação dos serviços. Além disso, a ferramenta permite a
importação e exportação de XML, como arquivos XSD e WSDL, o que
facilitou bastante a execução da atividade;

•

Para a atividade de anotação semântica dos serviços com SAWSDL, foi
avaliada a ferramenta Radiant (GOMADAM, K. et AL;2005). A ferramenta
se mostrou muito complexa e instável, o que tornou inviável sua
utilização. Dessa forma a atividade de anotação semântica foi feita
manualmente sem o apoio de ferramentas.

Devido ao esforço despendido na execução da atividade de anotação
semântica dos serviços, na qual não foram identificadas ferramentas adequadas
para sua execução, o requisito (R4) foi atendido parcialmente.
R5. Aderência aos princípios de modelagem de serviços: a execução do teste
litmus para validação dos serviços candidatos no início da atividade de
Especificação de Serviços, quando foram validados se os serviços identificados
atendiam os princípios de orientação a serviços descritos por Erl (2005), permitiu
que o requisito fosse atendido.
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R6. Utilizar alternativas para identificação de serviços: A etapa de Identificação
de serviços é executada utilizando três técnicas distintas: GSM, Análise de Ativos
Existentes e Decomposição de Domínio, atendendo ao requisito.
R7. Utilizar padrões de mercado: o método utiliza os padrões W3C para
especificação de serviços (WSDL) e mensagens (XSD), implementação da ontologia
(OWL) e para anotação semântica de serviços (SAWSDL), atendendo o requisito.
R8. Criação e Manutenção de ontologias: as atividades referentes à criação e
integração de ontologia, originadas do método METHONTOLOGY, permitiram a
criação e manutenção da ontologia durante a execução do método, atendendo o
requisito.
R9. Definição clara do escopo da Ontologia: a atividade de Especificação da
Ontologia permitiu a definição clara dos objetivos, escopo e nível de formalidade da
ontologia, atendendo o requisito.
R10. Associação das informações semânticas aos serviços: apesar de ter sido
feito manualmente, a atividade foi efetuada sem problemas. Com a utilização da
ferramenta Protégé e da linguagem OWL a atividade de integração foi efetuada de
forma simples, atendndo assim o requisito.
R11. Considerar a informação semântica na identificação dos serviços: apesar
de durante a execução da etapa inicial de identificação de serviços não terem sido
utilizadas informações semânticas diretamente associadas a serviços, os verbos e
entidades identificados durante a fase de Conceitualização da Ontologia foram
utilizados como insumo para a identificação dos serviços. Já na fase de
especificação de serviços, os serviços anotados semanticamente permitiram a
identificação de um serviço adicional necessário. Com isso, o requisito foi atendido
plenamente.
Dos requisitos avaliados, o requisito (R3), referente a definição dos papéis, não
pôde ser avaliado plenamente, pois a execução das atividades foi efetuada pela
mesma pessoa em um experimento, não podendo ser avaliada a dinâmica entre
diferente executores com papéis diferentes. Já o requisito (R4) foi atendido
parcialmente, pois não foi possível a utilização de uma ferramenta para anotação
semântica dos serviços, além da atividade se mostrar complexa e trabalhosa para
execução manual.
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4.3.2

Exemplo de utilização de semântica na SOA gerada

Nesta seção é apresentado um exemplo de como a SSOA gerada pelo método
pode ser utilizada. É levada em consideração a premissa, definida no contexto do
experimento, de que a SOA resultante permita o enriquecimento de informações de
mensagens. Para este exemplo são apresentadas atividades que poderiam ser
implementadas por autômato para a execução do enriquecimento da mensagem.
Neste exemplo é considerado que um sistema de ERP (Enterprise Resource
Planning) necessite criar um novo perfil de faturamento para o cliente. Os
parâmetros de entrada utilizados para esta execução são o dia de vencimento da
fatura (due-day), o CPF do cliente (customer-identification-number) e o endereço de
faturamento (representado pelos atributos da classe BillingAddress). A operação é
identificada na ontologia pelo nome CreateBilllngProfile.
Inicialmente

deve

ser

verificado

qual

serviço

executa

a

operação

(CreateBillingProfile). Com base no nome da operação o autômato busca o serviço
que implementa a operação em um repositório. Isso é feito por meio da anotação
sawsdl:ModelReference. Neste exemplo a operação encontrada é a operação
createBillingAccount do serviço BillingAccount, visualizado no trecho do documento
WSDL do serviço BillingAccount, no quadro 4.
<wsdl:description ... >
...
</wsdl:interface>
<wsdl:operation name="createBillingAccount" sawsdl:modelReference=
"http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.owl#createBillingProfile">
<wsdl:input element="tns:BillingAccount"/>
</wsdl:interface>
...
</wsdl:description>

Quadro 4 - Exemplo de Anotação SAWSDL de operações de serviço
Fonte: Preparado pelo Autor

Com o serviço e operação identificados, é feita a verificação dos parâmetros
necessários para a execução. Para isso são mapeados os parâmetros fornecidos
pelo sistema ERP, com os parâmetros de entrada da operação createBillingAccount.
Isso é feito utilizando a anotação sawsdl:ModelReference feita no XMLSchema
referente a mensagem de entrada do serviço. No quadro 5 é apresentado um
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exemplo de anotação semântica feita no XMLSchema utilizado no serviço
BillingAccount.
<wsdl:description ... >
...
<wsdl:types> <xs:complexType name="BIllingAccount"> <xs:sequence>
....
<xs:element name="document" type="xs:string" sawsdl:modelReference=
"http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.owl#customer-identification-number" />
...
</xs:sequence> </xs:complexType> </wsdl:types>
...
</wsdl:description >

Quadro 5 - Exemplo de anotação SAWSDL de elementos
Fonte: Preparado pelo Autor

Para cada parâmetro, é feita a consulta para validar se o parâmetro fornecido
tem o mesmo “significado” do parâmetro de entrada do serviço. Caso a anotação por
meio de SAWSDL seja diferente, deve ser verificado na ontologia se os atributos têm
o mesmo significado. Isso pode ser realizado por meio de consutas SPARQL
utilizando o comando ASK, conforme exemplo no quadro 6, onde é feita a
verificação se as propriedades has_Country e country seriam equivalentes. Isto é
representado na ontologia pela tag owl:equivalentProperty.
1

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>

2

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

3

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

4

PREFIX loc: <http://www.tele.pw.edu.pl/~sims-onto/Location.owl#>

5

PREFIX tele: <http://www.tele.pw.edu.pl/~sims-onto/TelecomEntity.owl#>

6

PREFIX po: <http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdl-s/ontologies/PurchaseOrder.owl#>

7

PREFIX base: <http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.owl#>

8

ASK

9

WHERE

10

{ ?prop owl:equivalentProperty ?prop2
FILTER ( ( ?prop2 = po:has_Country && ?prop = loc:country )

11

||

12
13

( ?prop = po:has_Country && ?prop2 = loc:country) )
}}

Quadro 6 - Verificação de equivalencia semântica de parâmetros
Fonte: Preparado pelo autor
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Após a comparação são identificados os parâmetros de entrada faltantes.
Neste exemplo não são enviadas como parâmetros de entrada as informações de
nome e gênero do cliente (definidos na ontologia como customer-name e custumergender). Para permitir a execução da comparação o autômato deve verificar qual
serviço existente poderia fazer o enriquecimento da mensagem com esses dois
parâmetros adicionais, para que a execução do método possa ser efetuada.
Inicialmente deve ser feita uma busca pelas operações de consulta que não
causam efeito após sua execução. Isso pode ser feito de forma simples,
pesquisando instâncias da classe “SimpleOperation” na ontologia. Um exemplo de
busca em SPARQL que poderia ser efetuada pelo autômato para isso é apresentado
na Figura 19.
Com a lista de possíveis operações, deve ser verificado qual dos serviços
podem fornecer os parâmetros faltantes a partir dos parâmetros de entrada
disponíveis. Essa busca poderia ser executada na seguinte ordem de atividades:
1. Identificar as operações que provêm os parâmetros desejados (nesse
caso customer-gender e customer-name), verificando a mensagem de
saída das operações. Isto deve ser feito utilizando a anotação SAWSDL
dos parâmetros (conforme exemplo do quadro 5) e se esses possuem
mesma semântica (conforme exemplo do quadro 6).
2. Com a lista de operações identificadas, deve ser verficado qual pode ser
executada com os parâmetros existentes. Isto é feito da mesma forma que
o item anterior, porém agora verificando a mensagem de entrada do
serviço pesquisado.
3. No caso de identificação de pelo menos uma operação, essa pode ser
utilizada para enriquecer a mensagem.
Neste exemplo a operação QueryCustomer poderia ser utilizada para trazer
informações necessárias, permitindo assim a execução da operação. A composição
resultante é apresentada na figura 20, onde é apresentada uma visão da
funcionalidade almejada e da composição gerada para sua execução.
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Figura 19 - Identificação de operações para realizar enriquecimento de mensagem
Fonte: Preparado pelo Autor

4.4

Considerações Finais
O experimento documentado neste capítulo permitiu a avaliação do método

proposto considerando os requisitos que o método SSOAD deve atender, definidos
no capítulo 3. Dos 11 (onze) requisitos avaliados apenas 2 (dois) requisitos foram
atendidos de maneira parcial. Melhorias identificadas serão exploradas na próxima
seção. Quanto à análise da possibilidade de composição automática a partir da SOA
resultante, o método proposto se mostrou efetivo para o contexto de enriquecimento
de mensagens, sendo validado com sucesso.
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Figura 20 - Exemplo de Utilização - Composição resultante
Fonte: preparado pelo autor
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo são apresentadas as conclusões sobre o trabalho, com as

considerações finais sobre o método proposto e suas principais contribuições. Ao
final são feitas sugestões para trabalhos futuros.
5.1

Conclusão
O contexto para elaboração deste trabalho trata da necessidade de adição de

informação semântica a serviços em uma SOA, permitindo a automatização de
atividades de descoberta e composição de serviços. Foi proposto um método de
análise e modelagem orientado a serviços que considerasse os requisitos para
criação e adição de informação semântica a serviços e que pudesse ser adotado por
instituições que já utilizam amplamente métodos SOAD. Esse método é descrito
neste trabalho pela sigla SSOAD (Semantic SOAD).
Neste trabalho foi realizado um estudo sobre os conceitos básicos referentes a
SOA, websevices, Web Semântica, Ontologia e os mecanismos para sua associação
a webservices. Foram analisados métodos OE e SOAD usuais, identificando os
métodos METHONTOLOGY e SOMA, respectivamente, como base para o novo
método desenvolvido.
Foi efetuado um estudo crítico sobre diversos métodos SSOAD existentes,
resultando em uma análise comparativa sobre as diferentes abordagens. Dessa
análise, foram identificadas possíveis limitações para a utilização desses métodos
pela indústria. A contribuição aqui apresentada é uma visão sobre o estado da arte
referente a métodos SSOAD, de forma que métodos propostos após a realização
deste trabalho podem ser analisados seguindo critérios semelhantes aos aqui
definidos.
A partir dos trabalhos analisados foi identificado um conjunto de requisitos que
o método SSOAD deve atender, utilizados para a elaboração e validação do método
proposto. Não é possível afirmar, porém, que o conjunto de requisitos identificados
sejam os únicos requisitos aos quais um método SSOAD deve atender.
Possivelmente serão identificados requisitos adicionais a partir da análise de mais
métodos existentes. No entanto, o conjunto de requisitos identificados aqui pode ser
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considerado uma contribuição válida, pois pode ser utilizado como base para a
definição do método proposto neste trabalho.
A execução do método foi feita sem a utilização de agentes de software para
geração automática de composições, porém foi possível verificar a partir do exemplo
apresentado, que a ontologia gerada associada aos serviços poderia, em tese, ser
utilizada para que a composição automática fosse executada. Dessa forma, o
método atingiu um dos seus objetivos, permitindo a geração de uma SSOA.
Um dos objetivos que o método proposto deveria alcançar é o de facilitar sua
adoção, especialmente em grandes organizações que já utilizem métodos SOAD. O
objetivo pode ser considerado alcançado de acordo com as três afirmações a seguir:
•

A identificação de pontos de integração permitiu que os métodos SOMA
e METHONTOLOGY, base para o desenvolvimento do método proposto,
sofressem apenas alterações pontuais, sem grandes alterações no ciclo
de vida dos métodos. Desse modo, o aprendizado do método proposto é
simplificado, considerando-se sua utilização por profissionais com
experiência nesses métodos base;

•

O método proposto gera subsídio para a utilização de mecanismos que
permitem, durante as atividades de identificação e especificação de
serviços, a identificação de operações e composições de serviços de
forma automática,

conforme exposto na seção 4.3.2, onde é

apresentado um exemplo de utilização de semântica na SOA gerada.
Porém, a estruturação do método proposto permite que tais atividades
possam

ser

executadas

inicialmente

sem

a

utilização

desses

mecanismos, que podem ser adicionados em uma fase posterior durante
a implantação do método, que assim pode ser adotado gradualmente;
•

A utilização da linguagem SAWSDL para anotação semântica promoveu
o reúso de documentos WSDL e XSD`s existentes, apenas com a
inclusão de atributos adicionais, sem alteração da estrutura desses
artefatos. Por fomentar a utilização dessa linguagem, é possível
reaproveitar os recursos existentes, o que também facilita sua adoção.

A utilização do Modelo Conceitual para elaboração das interfaces de operações
dos serviços se mostrou efetiva em relação à otimização da atividade de anotação
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semântica. Como a nomenclatura utilizada para definição dos parâmetros nos
XMLSchema’s foi bem próxima da utilizada para a criação das propriedades e
conceitos na ontologia, não houve a necessidade de transformação de dados entre a
ontologia e os serviços, atividade complexa e que exigiria grande esforço adicional
dependendo da quantidade de transformação necessária. Outro ponto positivo
dessa abordagem é que pode facilitar a utilização de mecanismos para automatizar
essa anotação, ao menos parcialmente. Um autômato pode buscar os termos de
mesma grafia e realizar essa anotação de maneira automática: a anotação manual
deveria ser feita apenas para os termos que não tem relacionamento direto com os
atributos. Durante a realização do experimento foi verificado que a quantidade de
termos com grafia diferente foi reduzida.
Apesar da redução do esforço proporcionada pela abordagem, a atividade de
anotação manual se mostrou trabalhosa. A ferramenta avaliada para a execução da
anotação semântica dos serviços, a ferramenta Radiant, se apresentou muito
complexa e instável, impossibilitando sua utilização. Para que o método seja efetivo,
é imprescindível o uso de ferramentas de apoio para a atividade de anotação
semântica dos serviços.
5.2

Sugestões para Trabalhos Futuros
Durante a execução da fase de especificação de serviços foi identificada a

necessidade de uma nova operação que, além de ser adicionada ao portifólio de
serviços, foi adicionada à ontologia. O método não possui pontos de integração
específicos para esse enriquecimento da ontologia durante a execução das
atividades de especificação de serviços. No caso de grandes projetos isso pode
causar inconsistências durante a fase de associação de informações semânticas aos
serviços. Uma proposta de trabalho futuro pode envolver melhor detalhamento dessa
integração.
Devido à complexidade da atividade de anotação semântica, trabalhos futuros
podem tratar da criação de uma nova ferramenta para apoio na execução dessa
atividade, ou mesmo do estudo de mecanismos para que sua execução possa ser
feita de forma automatizada.
O experimento executado não utilizou reasoners para a realização de
identificação e composição automática de serviços, atividade que foi validada
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apenas de maneira conceitual. Uma proposta de trabalho futuro é a aplicação do
método em uma arquitetura utilizando esses componentes.
Para a execução do experimento executado, considerou-se apenas uma forma
de composição automática de serviços, referente ao enriquecimento de mensagens.
É importante validar o método com foco em outras formas de composição
automática, como por exemplo, composições que levam em conta pré-condições,
objetivos e pós-condições para execução de operações de serviços. Dessa forma,
uma proposta de trabalho futuro pode envolver a aplicação do método utilizando
outras formas de composição automática.
A aplicação do método foi avaliada neste trabalho por meio da execução de um
experimento, considerando uma SOA fictícia. Uma proposta de trabalho futuro é
realizar a sua validação em um ambiente SOA real.
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ANEXOS
Anexo A - Modelo de Caso de Uso de Negócio

1

Objetivo

O objetivo do documento é o detalhamento dos casos de uso de negócio para
implementação do processo de venda de linhas e aparelhos pós-pago. O sistema utilizado
como interface gráfica do usuário é o novo sistema de CRM implementado pela empresa.

2 Diagrama de Casos de Uso de Negócio identificados

Figura 21 - iagrama e Casos de Uso de Negócio
Fonte: Preparado pelo Autor

3 Descrição dos Casos de Uso
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CDU001- Consultar Cliente
Objetivo
Permitir a consulta de um Cliente no sistema

Ator

Descrição

Usuário

Pessoa responsável por fazer o contato com o Cliente

Bureau

Entidade externa responsável pela validação de dados do Cliente

Atores
Pré-requisitos
•

O Usuário deverá ter permissão de acesso para efetuar a operação.

Pós-condição do Fluxo Principal
Os dados do cliente são exibido para a consulta ou o caso de uso Cadastrar Cliente é chamado.
Fluxo principal
Passo
1

Descrição
Sistema exibe a tela ”Consultar Cliente”;

2

Usuário informa os dados para pesquisa do Cliente [FA0003]

3

Usuário clica no botão “Pesquisar”; [FE0001], [FE0002]

4

Sistema retorna um Cliente com pelo menos uma linha[FA0010]

5

Usuário clica no botão “Prosseguir”; [FA0007]

6

Sistema realiza a validação do CPF/CNPJ do cliente no bureau externo [SOA014][FA0006]
[FA0013]

7

Sistema apresenta os dados do cliente [FA0001],[FA0002]

8

Fim do Caso de Uso.

Fluxos Alternativos
[FA0001] - Documento informado é do tipo CPF e não existe no sistemaou Cliente está na base mas não
possui linha;
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Passo
1
2

Descrição
Sistema chama o Caso de Uso “Cadastrar Cliente”
Fim do Caso de Uso.

[FA0002] - Documento informado é do tipo CNPJ e não existe no sistema
Passo
1
2

Descrição
Sistema chama o Caso de Uso “Cadastrar Cliente”;
Fim do Caso de Uso.

[FA0006] - Sistema recebe do bureau externo validação OK.
Passo

Descrição

1

Sistema mantém o campo “Nome” com o valor informado pelo usuário;

2

Sistema retorna para o passo 5 do fluxo principal.

[FA0010] - Cliente não está cadastrado no sistema:
Passo
1
2
3

Descrição
Sistema não preenche o nome
Usuáriopreenche o campo nome;
Sistema retorna para o passo 5 do fluxo principal.

[FA0013] - Sistema recebe do NOK do bureau externo e cliente possui pelo menos uma linha:
Passo

Descrição

1

Sistema exibe mensagem informativa;

2

Sistema retorna para o passo 7 do fluxo principal.

Fluxos de Exceção
[FE0001] - Campos obrigatórios Tipo do Documento ou Número do Documento não preenchidos:
Passo
1
2

Descrição
Sistema exibe mensagem impeditiva;
Sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal.
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[FE0002] - Tipo de documento selecionado é Estrangeiro e não foi selecionado País de Origem:
Passo
1

Descrição
Sistema exibe mensagem impeditiva;

2

Sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal.

[FE0005] - Sistema identifica que formato de CPF ou CNPJ é inválido:
Passo
1

Descrição
Sistema exibe mensagem impeditiva;

2

Sistema limpa campo CPF ou CNPJ;

3

Sistema retorna para o passo 2 do fluxo principal.

CDU002 - Cadastrar Cliente

Objetivo
Permitir o cadastro de um Cliente.

Ator

Descrição

Atores
Pré-requisitos
•
•
•

O Usuário deverá ter permissão de acesso para cadastrar os dados do Cliente.
Informação numérica do CPF ou, no caso de estrangeiros, o Número do Documento e o País de
origem do Cliente para início do cadastramento.
Cliente não cadastrado na base.

Pós-condição do Fluxo Principal
•

Cliente cadastrado no Sistema.

Fluxo Principal
Passo

Descrição

1.

Sistema chama o Caso de Uso “Consultar Cliente”;

2.

Sistema preenche automaticamente os campos de cadastro com as informações que foram
preenchidas na tela da consulta; [FE0002]
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3.

Sistema preenche automaticamente os campos de cadastro com as informações que foram
preenchidas na tela da consulta; [FE0002]
Usuário preenche demais informações do Cliente[FE0001]

4.

Sistema chama o Caso de Uso “Cadastrar Endereços”;

5.

Fim do Caso de Uso.

2.

Fluxos de Exceção
[FE0001] - Cliente já cadastrado na base:
Passo

Descrição

1

Sistema exibe mensagem impeditiva;

2

Fim do Caso de Uso.

[FE0002] - CPF e nome informados retornaram erro em validação no bureu externo:
Passo

Descrição

1

Sistema exibe mensagem de aviso;

2

Sistema continua no próximo passo do fluxo original.
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CDU003 - Cadastrar Endereços
Objetivo
Permitir o cadastro de um endereço para um Cliente.

Ator

Descrição

Usuário

Pessoa responsável por fazer o contato com o Cliente

Atores
Pré-requisitos
•
•

Cliente para o qual o endereço será cadastrado deve ter sido cadastrado
Consulta do Cliente executada.

Pós-condição do Fluxo Principal
•

Endereço cadastrado para o Cliente.

Fluxo Principal
Passo

Descrição

1

Usuário seleciona o botão “Novo” para criar um novo registro de Endereço;

2

Usuárioinforma o “CEP” do logradouro;

3

Usuário filtra endereços pelo CEP desejado;

4

Sistema realiza pesquisa do endereço pelo CEP

5

Sistema exibe endereços que resultam da pesquisa; [FA0001]

6

Usuário seleciona o endereço desejado;

7

Sistemainforma todos os campos do endereço;

8

Usuário informa o Complemento e o Número;

9

Usuário confirma cadastro do Endereço;

10

Fim do Caso de Uso.

Fluxos Alternativos
[FA0001] - Alternativa ao preenchimento do CEP, preenchimento de Logradouro e Município e Bairro
Passo
1

Descrição
Usuário preenche obrigatoriamente campo de Localidade;
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2

Sistema preenche automaticamente UF e País;

3

Sistema carrega campo Logradouro relacionados a localidade informada pelo Usuário;

4

Usuário seleciona/preenche Logradouro, Tipo de Logradouro, Número e Complemento;

5

Sistema preenche campo CEP

6

Sistema retorna ao passo 10 do fluxo principal.

CDU004 - Cadastrar Perfil de Faturamento

Objetivo
Permitir o cadastro de um Perfil de Faturamento.
Requisitos Funcionais associados

1.1.1.1

Cadastrar Perfil de Faturamento: O usuário poderá cadastrar um perfil de faturamento para um Cliente. O
perfil de faturamento deverá conter as seguintes informações:
• Local;
• Endereço de faturamento;
• Dia de vencimento da fatura;
Caso seja a primeira ativação do cliente, o endereço de faturamento deverá ser o mesmo endereço de
cadastro do cliente.
Alterar perfil de faturamento: O usuário poderá realizar alterações em um perfil de faturamento previamente
cadastrado para o cliente. As possíveis alterações são:
•
•

Alterar data de vencimento;
Alterar endereço de faturamento;

Ator

Descrição

Usuário

Usuário de Vendas

1.1.1.2

Atores

1.1.1.3

Pré-requisitos

1.1.1.4

•
•

O Usuário deverá ter permissão de acesso para cadastrar o perfil de faturamento.
Cliente cadastrado no Sistema.

•

Execução do caso de uso “Consultar Cliente”.
Pós-condição do Fluxo Principal
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•

Perfil de Faturamento cadastrado no Sistema.
Fluxo Principal

1.1.1.5
Passo

Descrição

1

Usuário seleciona a opção “Cadastro de Perfis de Faturamento”;

2

Sistema exibe tela de cadastro perfil de faturamento;

3

Usuário clica no botão “Novo”;
Sistema atribui ao endereço de faturamento o endereço de cadastro do cliente como sugestão

4

de endereço; [FA0001]

5

Sistema exibe a lista de valores para o campo “Data de Vencimento Fatura”;

6

Usuário seleciona o “Dia de Vencimento Fatura”;

7

Usuário confirma cadastramento; [FE0001]

8

Fim do caso de uso.

1.1.1.6

Fluxos Alternativos

•
[FA0001] - Usuário informa o endereço de fatura:
Passo
1

Descrição
Usuário informa o endereço de fatura diferente do endereço de cadastro do cliente;

2

Sistema retorna ao passo 5 do fluxo principal.
•

1.1.1.7

Fluxos de Exceção

[FE0001] - Campos obrigatórios não preenchidos:
Passo
1
2

Descrição
Sistema exibe mensagem impeditiva; [MSG0001]
Sistema retorna ao passo de origem do fluxo principal.
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CDU005 - Alterar Perfil de Faturamento Associado
Objetivo
Permitir a associação de um acesso a um Perfil de Faturamento existente.
Requisitos Funcionais Relacionados
Alterar Perfil de Faturamento Associado: O usuário poderá associar um acesso existente de um cliente a um
perfil de faturamento também já existente e do mesmo cliente.Caso a alteração esteja sendo feita no final da
execução do ciclo de faturamento, deverá ser exibida uma mensagem informando que a alteração somente
será refletida na próxima fatura.

Ator

Descrição

Usuário

Usuário de Vendas

Atores
Pré-requisitos
•
•
•

O Usuário deverá ter permissão de acesso para alterar o perfil de faturamento associado a um
acesso;
Os acessos tratados por este caso de uso devem ser do tipo Pós-pago.
Execução do caso de uso “ManterOrdem”.

Pós-condição do Fluxo Principal
•

Perfil de faturamento associado alterado.

Fluxo Principal
Passo
1
2
3
4

Descrição
Usuário seleciona o acesso cuja associação de Perfil de Faturamento deseja alterar
Usuário seleciona e confirma o perfil de faturamento desejado. [FA0001]
Sistema associar o perfil de Faturamento ao acesso
Fim do caso de Uso.

Fluxos Alternativos
[FA0001] - Usuário Cadastra novo Perfil de faturamento:
Passo

Descrição

1

Sistema chama o caso de Uso “Cadastrar Perfil de Faturamento”;

2

Sistema retorna ao passo 9 do fluxo principal.
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CDU006 - Criar Ordem
Objetivo
Validar criação da Ordem de venda para o Usuário solicitante de acordo com os status das Ordens
existentes, validação de Perfil x Funcionalidades e responsável pela Ordem.

Requisitos Funcionais relacionados
•

A Ordem de Venda será o centralizador de toda a configuração da venda. Todos os dados
pertencentes aos produtos/serviços escolhidos poderão ser visualizados na Ordem.

Atores
Ator

Descrição

Usuário

Usuário de Vendas responsável por fazer o contato com o Cliente

Pré-requisitos
•
•

Cliente deve estar cadastrado previamente;
Usuário realiza alguma ação que acarreta a criação da Ordem ou a inclusão de um item em
umaOrdem pré-existente.

Pós-condição do Fluxo Funcional
•

Nova Ordem criada ou novo item incluído em uma Ordem existente para o Usuário;

Fluxo Principal
Passo

Descrição

1

Usuário seleciona criação de uma Ordem de Venda;

2

Sistema cria Ordem;

3

Fim do caso de uso.
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CDU007- Manter Ordem
Objetivo
Descrever o processo de manutenção para uma Ordem, descrevendo as opções que o Usuário poderá
realizar no mesmo.
Requisitos Funcionais relacionados
Na Ordem, o usuário poderá realizar as seguintes ações:
•
•
•
•

Adicionar itens para composição da Ordem: ativar um novo acesso e incluir um novo aparelho.
Cancelar a Ordem que esteja Aberta ou Fechada: caso a Ordem venha a ser cancelada e
tenham sido executados processos que realizem a reserva de SIM e número Móvel, os
números reservados deverão ser disponibilizados para uso em outras vendas.
Remover itens sendo modificados na Ordem: o item removido não será excluído da base nem
alterado, apenas as alterações realizadas no mesmo, na Ordem em questão, serão
descartadas.
Selecionar o Perfil de Faturamento: para selecionar o Perfil de Faturamento, o Usuário deverá,
no item do acesso, selecionar o perfil de faturamento desejado através do campo “Perfil de
Fatura”.

Atores
Ator

Descrição

Usuário

Usuário de Vendas responsável por fazer o contato com o Cliente

Pré-requisitos
•

Caso de uso “Criar Ordem” deverá ter sido executado previamente.

Pós-condição do Fluxo Principal
•

Caso de uso “Fechar Ordem” é chamado.

Fluxo Principal
Passo
1

Descrição
Sistema exibe tela da Ordem;

2

Sistema chama o caso de uso “Ativar Plano móvel com Chip Pré Ativado”; [FA0002]
[FA0004], [FA0020], [FE0003]

3

Sistema chama Caso de uso “Fechar Ordem”;

4

Fim do Caso de Uso.

Fluxos Alternativos
•
Passo
1

[FA0002] - Usuário deseja remover um item da Ordem:
Descrição
Usuário seleciona item que deseja remover;
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2

Usuário clica no botão “Remover”; [RN0016]

3

Sistema remove o item da Ordem;

4

Sistema retorna ao passo 02 do fluxo principal.

[FA0004] - Usuário deseja ativar um novo acesso Pós-pago a partir de um Chip Branco ou Virgem:
Passo

Descrição

1

Sistema Caso de Uso “Ativar Plano móvel com Chip Branco ou Virgem”;

2

Sistema retorna ao passo 02 do fluxo principal.

[FA0020] - Usuário deseja comprar um aparelho para seu acesso:
Passo

Descrição

1

Usuário seleciona o acesso;

2

Sistema chama Caso de uso “Configurar Aparelho”;

3

Sistema retorna ao passo 02 do fluxo principal.

Fluxos de Exceção
[FE0003] - Acesso está sendo cancelado na Ordem, fluxo desejado não é permitido:
Descrição

Passo
1

Sistema exibe mensagem impeditiva;

2

Sistema retorna ao passo 02 do fluxo principal.
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CDU008- Ativar Plano móvel com Chip Pré Ativado
Objetivo
Realizar a ativação de um contrato Pós-pago para um Cliente a partir de um Chip Pré-Ativado
Requisitos Funcionais Relacionados
O Sistema deverá validar se estão preenchidos os campos obrigatórios do cadastro do Cliente.
Independente do resultado:
•
•
•

O Sistema deverá validar no Bureau Externo se o Cliente está inadimplente, em fraude ou com
restrição na Receita Federal;
O Bureau Externo poderá retornar uma restrição do CPF/CNPJ que impede o cliente de ativar
um pós-pago, caso exista, esta restrição será exibida para o usuário;
Independente da resposta do Bureau Externo, o usuário deverá ser direcionado para o
processo de Alteração Cadastral.

Caso o cliente possua alguma restrição de Inadimplência/Fraude/Receita Federal, o sistema
exibirá as restrições em mensagem para o Usuário e a operação será cancelada.
Preenchimento do SIM Card
Na Ordem, o Usuário poderá realizar a ativação de um acesso Pós-pago para um Cliente a partir
de um SIM Card Pré-Ativado, branco ou virgem.
•

É necessário validar se o SIM Card pré-ativado é do tipo pós-pago, caso não seja, o Sistema
deverá exibir uma mensagem impeditiva e o Usuário deverá associar um novo SIM Card. O
status “Instalado” identifica que o SIM Card é pré-ativado.

•

O Usuário poderá inserir o número do SIM Card (ICC-ID) em seu campo correspondente a ser
utilizado para a Venda. O Sistema realizará a validação para verificar se o chip inserido é
virgem ou em branco.
o

Caso o SIM Card informado seja pré-ativado, o Sistema retornará o número móvel
(MSISDN) e o Plano para o acesso.

o

Caso contrário, o mesmo não for pré-ativado, o Sistema disponibilizará uma listagem de
números móveis disponíveis na base

SIM Card Pré-ativado x Virgem
Primeiro, o Sistema deverá verificar se o SIM Card a ser vendido é pré-ativado ou virgem.Após
essa verificação, três cenários são possíveis:
o

SIM Cardpré-ativado com plano pré-pago: o Usuário deverá trocar o chip e recomeçar o
seu processo de validação.

o

SIM Cardpré-ativado com plano pós-pago: o Sistema deverá exibir o plano já ativado no
SIM Card e também o MSISDN associado. Em seguida o Usuário poderá configurar
serviços e um aparelho sem possibilidade de alterar o plano.

o

SIM Card Virgem: o Usuário, além de configurar serviços e aparelho, deverá também
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configurar um plano e escolher um MSISDN para o SIM Card.
Configurador de Produtos: Para o caso em que não seja utilizado um SIM Cardpré-ativado, o
Usuário deverá acessar o configurador de produtos para realizar a configuração do acesso (Ex.:
seleção do plano Pós-pago móvel desejado). O Sistema deverá garantir que o Cliente seja elegível
aos produtos selecionados.
Atores
Ator

Descrição

Usuário

Usuário de Vendas responsável por fazer o contato com o Cliente

Bureau

Sistema responsável por validar os dados do cliente

Pré-requisitos
•

Execução do Caso de uso “Manter Ordem”.

Pós-condição do Fluxo Principal
•

Criação de um item de ativação de acesso Pós-pago a partir de um Chip Pré-Ativado na Ordem.

Fluxo Principal
Passo
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição
Usuário seleciona opção "Novo Pós-pago Móvel”;
Sistema valida o Cliente no bureau externo;
Sistema cria Item “Novo Pós-Pago GSM” na Ordem;
Usuário preenche os 20 (vinte) últimos dígitos do ICC-ID do SIM card pré-ativado no
campo “Novo SIM Card”;[FA0002]
Sistema procede á validação do ICC-ID;[FE0002] [SOA018]
Sistema preenche os campos DDD, MSISDN ePlano
Sistema chama o Caso de uso “Selecionar o Perfil de Faturamento”;
Fim do caso de uso. [FA0001]

Fluxos Alternativos
[FA0001] - Usuário pressiona o Botão “Fechar” para fechar a Ordem:
Passo

Descrição

1

Sistema chama Caso de uso “Fechar Ordem”;

2

Fim do Caso de Uso.
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[FA0002] - Usuário preenche MSISDN para consulta dos dados do Chip Pré-Ativado:
Passo
1
2
3
4

Descrição
Usuário preenche o campo MSISDN com a numeração associada a um Chip Pré-Ativado;
Sistema procede á validação do MSISDN; [FE0003]
Sistema preenche campos ICC-ID e Plano;
Sistema retorna para o passo do fluxo anterior.

Fluxos de Exceção
[FE0002] - ICC-ID informado não está com status disponível ou não foi encontrado
Passo

Descrição

1

Sistema exibe mensagem impeditiva;

2

Sistema retorna ao passo 8 do fluxo principal.

[FE0003] - MSISDN informado não está com status disponível ou não foi encontrado
Passo

Descrição

1

Sistema exibe mensagem impeditiva;

2

Sistema retorna ao passo 8 do fluxo principal.

[FE0005] - Status do cliente retornado da Receita Federal é igual a “Cancelado”:
Passo

Descrição

1

Sistema exibe mensagem impeditiva;

2

Sistema retorna ao passo 02 do fluxo principal.

[FE0006] - Validação de Nome x Documento no bureau externo não ok
Passo

Descrição

1

Sistema exibe mensagem impeditiva;

2

Sistema retorna ao passo 14 do fluxo principal.
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[FE0010] - Sistema identifica que o Cliente possui restrição no CPF:
Passo

Descrição

1

Sistema exibe mensagem impeditiva;

2

Fim do caso de uso.
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CDU009 - Ativar Plano móvel com Chip em Branco ou Virgem
Objetivo
Realizar a ativação de um contrato Pós-pago para um Cliente a partir de um SIM Card em Branco.
Requisitos Funcionais Relacionados
O Sistema deverá validar se estão preenchidos os campos obrigatórios do cadastro do Cliente.
Independente do resultado:
•
•
•

O Sistema deverá validar no Bureau Externo se o Cliente está inadimplente, em fraude ou com
restrição na Receita Federal;
O Bureau Externo poderá retornar uma restrição do CPF/CNPJ que impede o cliente de ativar
um pós-pago, caso exista, esta restrição será exibida para o usuário;
Independente da resposta do Bureau Externo, o usuário deverá ser direcionado para o
processo de Alteração Cadastral.

Caso o cliente possua alguma restrição de Inadimplência/Fraude/Receita Federal, o sistema
exibirá as restrições em mensagem para o Usuário e a operação será cancelada.
Preenchimento do SIM Card
Na Ordem, o Usuário poderá realizar a ativação de um acesso Pós-pago para um Cliente a partir
de um SIM CardPré-Ativado, branco ou virgem.
•

É necessário validar se o SIM Cardpré-ativado é do tipo pós-pago, caso não seja, o Sistema
deverá exibir uma mensagem impeditiva e o Usuário deverá associar um novo SIM Card. O
status “Instalado” identifica que o SIM Card é pré-ativado.

•

O Usuário poderá inserir o número do SIM Card (ICC-ID) em seu campo correspondente a ser
utilizado para a Venda. O Sistema realizará a validação para verificar se o chip inserido é
virgem ou em branco.
o

Caso o SIM Card informado seja pré-ativado, o Sistema retornará o número móvel
(MSISDN) e o Plano para o acesso.

o

Caso contrário, o mesmo não for pré-ativado, o Sistema disponibilizará uma listagem de
números móveis disponíveis na base

SIM CardPré-ativado x Virgem
Primeiro, o Sistema deverá verificar se o SIM Card a ser vendido é pré-ativado ou virgem.Após
essa verificação, três cenários são possíveis:
o

SIM Cardpré-ativado com plano pré-pago: o Usuário deverá trocar o chip e recomeçar o
seu processo de validação.

o

SIM Cardpré-ativado com plano pós-pago: o Sistema deverá exibir o plano já ativado no
SIM Card e também o MSISDN associado. Em seguida o Usuário poderá configurar
serviços, ofertas, um aparelho sem possibilidade de alterar o plano.
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o

SIM Card virgem: o Usuário, além de configurar serviços eaparelho, deverá também
configurar um plano e escolher um MSISDN para o SIM Card.

Atores
Ator

Descrição

Usuário

Usuário de Vendas responsável por fazer o contato com o Cliente

Pré-requisitos
•

Execução do Caso de uso “Manter Ordem”.

Pós-condição do Fluxo Principal
•

Criação de um item de ativação de acesso Pós-pago a partir de um Chip Virgem / Branco na
Ordem.

Fluxo Principal
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1

Sistema chama o Caso de uso “Fechar Ordem”;

2

Fim do Caso de Uso.

[FA0003] - Sistema valida as informações do Cliente no Bureau Externo:
Passo
1
2
3

Descrição
Sistema exibe mensagem informativa; [MSG0008]
Sistema identifica a restrição do CPF do Cliente no Bureau externo; [FE0007]
Sistema retorna para o passo 5 do fluxo principal.

Fluxos de Exceção
[FE0002] - ICCID informado não está com status disponível ou não foi encontrado
Passo

Descrição

1

Sistema exibe mensagem impeditiva;

2

Sistema retorna ao passo 8 do fluxo principal.

[FE0003] - MSISDN informado não está com status Disponível ou não foi encontrado
Passo

Descrição

1

Sistema exibe mensagem impeditiva;

2

Sistema retorna ao passo 8 do fluxo principal.

[FE0007] - Sistema identifica que o Cliente possui restrição no CPF:
Passo

Descrição

1

Sistema exibe mensagem impeditiva

2

Fim do caso de uso.

[FE0009] - Sistema identifica que o nome do cliente está diferente da Receita Federal e o mesmo ainda
não realizou alteração cadastral
Passo

Descrição

1

Sistema exibe mensagem impeditiva

2

Fim do caso de uso.
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CDU010 -Fechar Ordem
Objetivo
Descrever o processo de fechamento da venda a partir do momento em que o Usuário seleciona a opção
de Fechar da Ordem.
Atores
Ator

Descrição

Usuário

Usuário de Vendas responsável por fazer o contato com o Cliente

Pré-requisitos
•

Caso de uso “Manter Ordem”executado com sucesso e Ordem possui itens.

Pós-condição do Fluxo Principal
•

Ordem com o status “Fechado”.

Fluxo Principal
Passo
1
2
3
4
5
6

Descrição
Usuário solicita fechamento da Ordem; [FA0001], [FA0002]
Sistema valida que a Ordem não possui nenhum acesso sem o plano correspondente;
Sistema verifica que todos os acessos pós-pagos estão associados a um perfil de
faturamento; [FA0004] [FE0010]
Sistema faz aprovisionamento dos itens contidos na ordem (linhas e seus contratos,
serviços e aparelhos).
Sistema fecha a Ordem [FA0001], [FA0002]
Fim do caso de uso.

Fluxos Alternativos
[FA0001] - Usuário deseja sair da Ordem:
Passo

Descrição

1

Usuário clica no botão “Sair” da Ordem;

2

Sistema sai para tela inicial

3

Fim de caso de uso.
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[FA0002] - Usuário deseja cancelar a Ordem:
Passo

Descrição

1

Usuário clica no botão “Cancelar” da Ordem;

2

Sistema cancela a Ordem;

3

Sistema exibe tela inicial

5

Fim do caso de uso.

[FA0004] - Sistema identifica que existe acesso que está sem a seleção do perfil de faturamento:
Passo
1
2

Descrição
Sistema chama o Caso de Uso “Selecionar Perfil de Faturamento”;
Fim do caso de uso.

Fluxos de Exceção
[FE001] - Sistema identifica que há restrição para realizar a ativação de umdos itens da Ordem:
Passo
1
2

Descrição
Sistema exibe mensagem informativa impedindo a conclusão da operação. [RN01.0200]
Fim do caso de uso.
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CDU012 - Vender aparelho avulso

Objetivo
Permitir a aquisição de um aparelho avulso, junto ou não há um plano ou serviço.
Atores
Usuário

Usuário de Vendas responsável por fazer o contato com o Cliente

Pré-Requisitos
•
•

O Usuário deverá ter permissão de acesso para realizar as operações de venda e pós-venda.
O Usuário posicionado na tela da Ordem interagindo com uma ordem aberta.

Pós-Condição do Fluxo Principal
•

Aparelho Configurado e pronto para ser vendido.

Fluxo Principal
Passo

Descrição

1

Sistema exibe Tela da Ordem;

2

Usuário seleciona opção “Venda de Aparelho Avulso”;

3

Sistema exibe novo item na tela de itensda Ordem; [FA0005]

4

Usuário informa o código IMEI no campo código IMEI;

5

Sistema valida o código IMEI; [FA0001], [FA0002], [FE0001]

6

Sistema preenche marca e modelo e exibe o valor a ser cobrado pelo aparelho;

7

Sistema exibe tela do Configurador de Produtos e se posiciona na aba “Equipamento” com o
aparelhodesejado selecionado.

8

Usuário pressiona botão “Concluir”;

9

Sistema fecha o Configurador de Produtos;

10

Sistema exibe a tela da Ordem;[FE0001]

11

Fim do caso de uso. [FA0003]

Fluxos Alternativos
[FA0001] - Código IMEI não encontrado no ERP, configurar Aparelho Genérico/Outros:
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Passo

1
2
3

4
5
6
7
8

Descrição
Sistema informa que o código IMEI não encontrado no ERP;
Usuário clica no botão “Configurar”
Sistema exibe a tela do Configurador de Produto e se posiciona na Aba “Equipamento”;
Sistema informa o nome do modelo do aparelho “Outros” no campo nome do produto;
Usuário pressiona o botão “Personalizar”;
Sistema exibe tela do atributo com IMEI preenchido
Usuário informa Marca e Modelo como “Outros” e Preço;
Sistema retorna para o passo 8 do fluxo principal.

[FA0002] - Usuário deseja configurar um aparelho de um modelo existente na base:
Passo
1
2
3

Descrição
Usuário seleciona o modelo;
Sistema informa o preço do aparelho;
Sistema retorna para o passo 8 do Fluxo Principal.

[FA0003] - Usuário finaliza a Ordem:
Passo
1

Descrição
Usuário clica no botão “Fechar” da tela da Ordem;

2

Sistema chama o caso de uso “Fechar Ordem”;

3

Fim do caso de uso.

Fluxos de Exceção
[FE0001] - Usuário não informa IMEI ou remove o IMEI informado na tela de itens da Ordem:
Passo
1
2

Descrição
Sistema exibe mensagem impeditiva;
Sistema retorna para o passo 3 do Fluxo Principal.

[FE0002] - Consulta no ERP falhou:
Passo

Descrição
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1
2

Sistema exibe mensagem impeditiva;
Sistema retorna para o passo 3 do Fluxo Principal.
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CDU013 - Ativação de Serviços
Objetivo
Ativar o serviços opcionais disponíveis.
Atores
Ator

Descrição

Usuário

Pessoa responsável por fazer o contato com o cliente

Sistema

Sistema de Suporte ao Negócio (BSS)

Pré-Requisitos
•

Cliente com CPF/CNPJ devidamente cadastrado e sem restrição.

•

O Acesso ativo e sendo modificado para Ativação de Serviços opcionais

•

Execução do caso de uso “Manter Ordem”.

•
Pós-Condição do Fluxo Principal
•

O Acesso ativo ou alterado

Fluxo Principal
Passo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrição
Usuário seleciona acessona Ordem;
Usuário clica no botão “Configurar”;
Sistema exibe o configurador de produtos
Usuário seleciona opção “Serviços”
Sistema busca lista de serviços disponíveis para o acesso.
Usuário seleciona serviço desejado da lista disponível [FA0008] [FA0009]
Usuário clica no botão “Salvar Configurações”
Sistema fecha a tela do “Configurador de Produtos”;
Fim de caso de uso

Fluxo Alternativo
[FA0008] - Usuário deseja adicionar o serviço desejado:
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Passo

Descrição

1

Usuário seleciona o serviço desejado; [FE0001]

2

Sistema exibe “atributos” do serviço selecionado;

3

Usuário preenche/seleciona os valores desejados de cada atributo;

4

Sistema exibe as configurações do realizadas no serviço;

5

Sistema retorna ao passo 8 do fluxo Principal

[FA0009] - Usuário deseja alterar o serviço desejado:
Passo

Descrição

1

Usuário seleciona o serviço desejado;

2

Sistema exibe “atributos” do serviço selecionado;

3

Usuário seleciona o atributo desejado e altera o valor do mesmo;

4

Sistema retorna para o passo 8 do fluxo principal.
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Anexo B - Especificação de Orquestrações
A seguir são apresentadas como exemplo duas especificações de orquestrações
efetuadas durante a fase de especificação de serviços.
1) Criação do perfil de faturamento (CreateBillingProfile):

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Ve

Billing Account
Customer
EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered
Trial Version EA 7.0 Unregistered
Trial Ve
Usuário

CRM

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Ve

Crreate New BIlling Profile()
EA 7.0 Unregistered
Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Ve
create Billing Account()

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Ve
createBillingAccount()

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Ve
associate Customer(cu stomerId, profileId,
customer-identification-id)

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Ve

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Ve

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Ve

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Ve

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Ve
Figura 22 - Especificação de Orquestração - Create Billing Account
Fonte: Preparado pelo Autor
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2) Criação do Cliente (CreateCustomer)

Èxternal Services
EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered
Trial Version Customer
EA 7.0 Unregistered T
Usuário

CRM

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered T
createCustomer()

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered T
add address()

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered T
query ZIP Address()

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered T

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered T
confirmCustomerCreation()

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered T
createCustomer()

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered T

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered T

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered T

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered T

EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered Trial Version EA 7.0 Unregistered T
Figura 23 - Especificação da Orquestração - Create Customer
Fonte: Preparado pelo Autor
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Anexo C - Especificação de Webservices

A seguir é apresentado como exemplo o documento referente a especificação
inicial do serviço Customer (Customer.wsdl), parte do modelo de serviços. Foi
gerado de forma automática por meio da ferramenta XMLSpy (ALTOVA;2012) na
etapa de Especificação de Serviços do método proposto.
WSDL Customer.wsdl
WSDL location:

https://code.google.com/p/ssoad-onto/source/browse/tags/Customer.wsdl

services

bindings

interfaces

Customer

CustomerBinding

CustomerInterface

types

service Customer
diagram

source

<wsdl:service name="Customer" interface="tns:CustomerInterface">
<wsdl:endpoint name="CustomerEndPoint" binding="tns:CustomerBinding"
address="http://localhost:8080/wservice/customer"/>
</wsdl:service>

interface CustomerInterface
diagram

operations

CreateCustomer
pattern

http://www.w3.org/ns/wsdl/robust-in-only
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input

In
ns:Customer

QueryCustomer
pattern
input

output

http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out

In
ns:Customer-identification-id
Out
ns:Customer

UpdateCustomer
pattern

http://www.w3.org/ns/wsdl/robust-in-only

input

used by
source

In
ns:Customer
binding CustomerBinding
service Customer
<wsdl:interface name="CustomerInterface">
<wsdl:operation name="CreateCustomer" pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/robust-inonly"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01
.owl#CreateCustomer">
<wsdl:input messageLabel="In" element="ns:Customer"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:fault name="CreationError"/>
<wsdl:operation name="QueryCustomer" pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out">
<wsdl:input element="ns:Customer-identification-id"/>
<wsdl:output element="ns:Customer"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateCustomer" pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/robustin-only">
<wsdl:input messageLabel="In" element="ns:Customer"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:interface>
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Anexo D - Especificação de XML Schema

O documento a seguir foi preparado como parte do modelo de serviços,
durante a fase de especificação das mensagens. Após a especificação ele foi
gerado de forma automática por meio da ferramenta XMLSpy (ALTOVA;2012),
durante a etapa de Especificação de Serviços do método proposto.
Schema: MestradoIPTAnotado.xsd
schema location:

https://code.google.com/p/ssoad-onto/source/browse/tags/MestradoIPTAnotado.xsd

targetNamespace:

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01

Elements
ActivatedSIMCard
Address
BillingAddress
BillingProfile
Cellphone
Charge
Contract
ContractQuery
Customer
Customer-identification-id
Device
EmptySIMCard
ICC-ID
Invoice
Item
MainAddress
MSISDN
PhoneLine
Plan
Product
PurchaseOrder
Restriction

Complex types
ActivatedSIMCard
Address
BillingAddress
BillingProfile
Cellphone
Charge
Contract
ContractQuery
Customer
Device
EmptySIMCard
Invoice
Item
MainAddress
PhoneLine
Plan
Product
PurchaseOrder
Restriction
Service
SIMCard

Service
SIMCard
zip-code

element ActivatedSIMCard
diagram

namespace
type
properties

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
ActivatedSIMCard
content

complex
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children
source

Charge ICC-ID PhoneLine

<xs:element name="ActivatedSIMCard" type="ActivatedSIMCard"/>

element Address
diagram

namespace

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01

type

Address

properties

content

children
source

complex

address-street city complement country county state street_number zip-code

<xs:element name="Address" type="Address"/>

element BillingAddress
diagram
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namespace
type
properties
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
BillingAddress
content

complex

address-street city complement country county state street_number zip-code address-type
complexType

BillingProfile

<xs:element name="BillingAddress" type="BillingAddress"/>

element BillingProfile
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
BillingProfile
content

complex

dueDay profileId BillingAddress

<xs:element name="BillingProfile" type="BillingProfile"/>

element Cellphone
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
Cellphone
content

complex

Charge brand IMEI model

<xs:element name="Cellphone" type="Cellphone"/>
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element Charge
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
Charge
content

complex

amount currency frequency

<xs:element name="Charge" type="Charge"/>

element Contract
diagram

namespace

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01

type

Contract

properties

content

children
source

complex

msisdn customer-identification-number contractId

<xs:element name="Contract" type="Contract"/>

element ContractQuery
diagram

namespace
type
properties
children

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
ContractQuery
content

complex

msisdn customer-identification-number contractId
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source

<xs:element name="ContractQuery" type="ContractQuery"/>

element Customer
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
Customer
content

complex

id born-country customer-birth customer-genre customer-name document-number document-type status
CPF_CNPJ MainAddress

<xs:element name="Customer" type="Customer"/>

element Customer-identification-id
diagram

namespace

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01

type

xs:string

properties

content

used by
source

simple

complexType

PurchaseOrder

<xs:element name="Customer-identification-id" type="xs:string"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#customer-identification-number"/>

155

element Device
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
Device
content

complex

Charge

<xs:element name="Device" type="Device"/>

element EmptySIMCard
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
EmptySIMCard
content

complex

Charge ICC-ID

<xs:element name="EmptySIMCard" type="EmptySIMCard"/>

element ICC-ID
diagram

namespace

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="ICC-ID" type="xs:string"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#ICC-ID"/>
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element Invoice
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
Invoice
content

complex

profileId amount dueDate contractId

<xs:element name="Invoice" type="Invoice"/>

element Item
diagram

namespace
type

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
Item

properties

content

children

Product

source

complex

<xs:element name="Item" type="Item"/>
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element MainAddress
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
MainAddress
content

complex

address-street city complement country county state street_number zip-code address-type

<xs:element name="MainAddress" type="MainAddress"/>

element MSISDN
diagram

namespace

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01

type

xs:string

properties

content

used by
source

simple

complexTypes

PurchaseOrder Service

<xs:element name="MSISDN" type="xs:string"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#MSISDN"/>

element PhoneLine
diagram

namespace

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
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type
properties

PhoneLine
content

complex

children

Charge MSISDN

used by

complexType

source

ActivatedSIMCard

<xs:element name="PhoneLine" type="PhoneLine"/>

element Plan
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
Plan
content

complex

Charge name Service

<xs:element name="Plan" type="Plan"/>

element Product
diagram

namespace

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01

type

Product

properties

content

children
source

complex

Charge

<xs:element name="Product" type="Product"/>
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element PurchaseOrder
diagram

namespace
type
properties

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
PurchaseOrder
content

complex

children

Customer-identification-id MSISDN plan-item cellphone-item service-item

source

<xs:element name="PurchaseOrder" type="PurchaseOrder"/>

element Restriction
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
Restriction
content

complex

code description

<xs:element name="Restriction" type="Restriction"/>
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element Service
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
Service
content

complex

Charge MSISDN service-attribute service-code service-name

<xs:element name="Service" type="Service"/>

element SIMCard
diagram

namespace

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01

type

SIMCard

properties

content

children
source

complex

Charge ICC-ID

<xs:element name="SIMCard" type="SIMCard"/>

element zip-code
diagram

namespace

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="zip-code" type="xs:string"
sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#has_ZipCode"/>
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complexType ActivatedSIMCard
diagram

namespace
type
properties
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
extension of SIMCard
base

SIMCard

Charge ICC-ID PhoneLine
element

ActivatedSIMCard

<xs:complexType name="ActivatedSIMCard">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="SIMCard">
<xs:sequence>
<xs:element ref="PhoneLine" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType Address
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
address-street city complement country county state street_number zip-code
element
complexTypes

Address
BillingAddress MainAddress

<xs:complexType name="Address">
<xs:sequence>
<xs:element name="address-street" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#has_StreetAdress"/>
<xs:element name="city" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
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sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#has_City"/>
<xs:element name="complement" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#has_complement"/>
<xs:element name="country" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#has_Country"/>
<xs:element name="county" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#has_County"/>
<xs:element name="state" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#hasState"/>
<xs:element name="street_number" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#has_StreetNumber"/>
<xs:element name="zip-code" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#has_ZipCode"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Address/address-street
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="address-street" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#has_StreetAdress"/>

element Address/city
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="city" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#has_City"/>

element Address/complement
diagram

type

xs:string

properties

minOcc
maxOcc
content

source

0
1
simple

<xs:element name="complement" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
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sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#has_complement"/>

element Address/country
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="country" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#has_Country"/>

element Address/county
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="county" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#has_County"/>

element Address/state
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="state" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#hasState"/>

element Address/street_number
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="street_number" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#has_StreetNumber"/>
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element Address/zip-code
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="zip-code" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#has_ZipCode"/>

complexType BillingAddress
diagram

namespace
type
properties
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
extension of Address
base

Address

address-street city complement country county state street_number zip-code address-type
element

BillingAddress

<xs:complexType name="BillingAddress">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Address">
<xs:sequence>
<xs:element name="address-type" type="xs:string" default="Billing" minOccurs="1"
maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="?"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
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element BillingAddress/address-type
diagram

type

xs:string

properties

content
default

source

simple
Billing

<xs:element name="address-type" type="xs:string" default="Billing" minOccurs="1"
maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="?"/>

complexType BillingProfile
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
dueDay profileId BillingAddress
element

BillingProfile

<xs:complexType name="BillingProfile">
<xs:sequence>
<xs:element name="dueDay" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#dueDay"/>
<xs:element name="profileId" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#customerId"/>
<xs:element ref="BillingAddress" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element BillingProfile/dueDay
diagram

type
properties
source

xs:integer
content

simple

<xs:element name="dueDay" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#dueDay"/>

element BillingProfile/profileId
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="profileId" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
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sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#customerId"/>

complexType Cellphone
diagram

namespac
e
type
properties
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
extension of Device
base

Device

Charge brand IMEI model
elements

Cellphone PurchaseOrder/cellphone-item

<xs:complexType name="Cellphone">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Device">
<xs:sequence>
<xs:element name="brand" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#brand"/>
<xs:element name="IMEI" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#IMEI"/>
<xs:element name="model" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#model"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element Cellphone/brand
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="brand" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#brand"/>
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element Cellphone/IMEI
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="IMEI" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#IMEI"/>

element Cellphone/model
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="model" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#model"/>

complexType Charge
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
amount currency frequency
elements

Charge Product/Charge

<xs:complexType name="Charge">
<xs:sequence>
<xs:element name="amount" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.tele.pw.edu.pl/~simsonto/TelecomEntity.owl#hasAmount"/>
<xs:element name="currency" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.tele.pw.edu.pl/~simsonto/TelecomEntity.owl#hasCurrency"/>
<xs:element name="frequency" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#hasFrequency"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Charge/amount
diagram

type

xs:decimal
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properties
source

content

simple

<xs:element name="amount" type="xs:decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.tele.pw.edu.pl/~simsonto/TelecomEntity.owl#hasAmount"/>

element Charge/currency
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="currency" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.tele.pw.edu.pl/~simsonto/TelecomEntity.owl#hasCurrency"/>

element Charge/frequency
diagram

type
properties
source

xs:integer
content

simple

<xs:element name="frequency" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#hasFrequency"/>

complexType Contract
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
msisdn customer-identification-number contractId
element

Contract

<xs:complexType name="Contract">
<xs:sequence>
<xs:element name="msisdn" type="xs:string"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#MSISDN"/>
<xs:element name="customer-identification-number" type="xs:string"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#customer-identification-number"/>
<xs:element name="contractId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#has_contractId"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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element Contract/msisdn
diagram

type

xs:string

propertie
s

content

source

simple

<xs:element name="msisdn" type="xs:string"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#MSISDN"/>

element Contract/customer-identification-number
diagram

type

xs:string

propertie
s

content

source

simple

<xs:element name="customer-identification-number" type="xs:string"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#customer-identification-number"/>

element Contract/contractId
diagram

type

xs:string

propertie
s

minOcc
maxOcc
content

source

0
1
simple

<xs:element name="contractId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#has_contractId"/>

complexType ContractQuery
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
msisdn customer-identification-number contractId
element

ContractQuery

<xs:complexType name="ContractQuery">
<xs:sequence>
<xs:element name="msisdn" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
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sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#MSISDN"/>
<xs:element name="customer-identification-number" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#customer-identification-number"/>
<xs:element name="contractId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#has_contractId"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ContractQuery/msisdn
diagram

type

xs:string

properties

minOcc
maxOcc
content

source

0
1
simple

<xs:element name="msisdn" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#MSISDN"/>

element ContractQuery/customer-identification-number
diagram

type

xs:string

properties

minOcc
maxOcc
content

source

0
1
simple

<xs:element name="customer-identification-number" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#customer-identification-number"/>

element ContractQuery/contractId
diagram

type

xs:string

properties

minOcc
maxOcc
content

source

0
1
simple

<xs:element name="contractId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#has_contractId"/>
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complexType Customer
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
id born-country customer-birth customer-genre customer-name document-number document-type status
CPF_CNPJ MainAddress
element

Customer

<xs:complexType name="Customer">
<xs:sequence>
<xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#customer-identification-number"/>
<xs:element name="born-country" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#born-country"/>
<xs:element name="customer-birth" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#customer-birth"/>
<xs:element name="customer-genre" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#customer-genre"/>
<xs:element name="customer-name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#customer-name"/>
<xs:element name="document-number" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#document-number"/>
<xs:element name="document-type" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#document-type"/>
<xs:element name="status" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#customer-status"/>
<xs:element name="CPF_CNPJ" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#customer-identification-number"/>
<xs:element name="MainAddress" type="MainAddress" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>

element Customer/id
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#customer-identification-number"/>

element Customer/born-country
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="born-country" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#born-country"/>

element Customer/customer-birth
diagram

type
properties
source

xs:date
content

simple

<xs:element name="customer-birth" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#customer-birth"/>

element Customer/customer-genre
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="customer-genre" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#customer-genre"/>

element Customer/customer-name
diagram
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type

xs:string

propertie
s

content

source

simple

<xs:element name="customer-name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#customer-name"/>

element Customer/document-number
diagram

type

xs:string

propertie
s

content

source

simple

<xs:element name="document-number" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#document-number"/>

element Customer/document-type
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="document-type" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#document-type"/>

element Customer/status
diagram

type

xs:string

propertie
s

content

source

simple

<xs:element name="status" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#customer-status"/>

element Customer/CPF_CNPJ
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="CPF_CNPJ" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
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wl#customer-identification-number"/>

element Customer/MainAddress
diagram

type
properties
children
source

MainAddress
content

complex

address-street city complement country county state street_number zip-code address-type

<xs:element name="MainAddress" type="MainAddress" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

complexType Device
diagram

namespace
type
properties
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
extension of Product
base

Product

Charge
element
complexType

Device
Cellphone

<xs:complexType name="Device">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Product"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
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complexType EmptySIMCard
diagram

namespace
type
properties
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
extension of SIMCard
base

SIMCard

Charge ICC-ID
element

EmptySIMCard

<xs:complexType name="EmptySIMCard">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="SIMCard"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType Invoice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
profileId amount dueDate contractId
element

Invoice

<xs:complexType name="Invoice">
<xs:sequence>
<xs:element name="profileId" type="xs:string"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#customerId"/>
<xs:element name="amount" type="xs:decimal"
sawsdl:modelReference="http://www.tele.pw.edu.pl/~simsonto/TelecomEntity.owl#hasAmount"/>
<xs:element name="dueDate" type="xs:date"
sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#has_DueDate"/>
<xs:element name="contractId" type="xs:string"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#has_contractId"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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element Invoice/profileId
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="profileId" type="xs:string"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#customerId"/>

element Invoice/amount
diagram

type
properties
source

xs:decimal
content

simple

<xs:element name="amount" type="xs:decimal"
sawsdl:modelReference="http://www.tele.pw.edu.pl/~simsonto/TelecomEntity.owl#hasAmount"/>

element Invoice/dueDate
diagram

type
properties
source

xs:date
content

simple

<xs:element name="dueDate" type="xs:date"
sawsdl:modelReference="http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/wsdls/ontologies/PurchaseOrder.owl#has_DueDate"/>

element Invoice/contractId
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="contractId" type="xs:string"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#has_contractId"/>

complexType Item
diagram

namespace
children
used by

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
Product
element

Item
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source

<xs:complexType name="Item">
<xs:sequence>
<xs:element name="Product" type="Product" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Item/Product
diagram

type

Product

properties

content

children
source

complex

Charge

<xs:element name="Product" type="Product" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

complexType MainAddress
diagram

namespace
type
properties
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
extension of Address
base

Address

address-street city complement country county state street_number zip-code address-type
elements

MainAddress Customer/MainAddress

<xs:complexType name="MainAddress">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Address">
<xs:sequence>
<xs:element name="address-type" type="xs:string" fixed="Main" minOccurs="1"
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maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="?"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MainAddress/address-type
diagram

type

xs:string

properties

content
fixed

source

simple
Main

<xs:element name="address-type" type="xs:string" fixed="Main" minOccurs="1"
maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="?"/>

complexType PhoneLine
diagram

namespace
type
properties
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
extension of Product
base

Product

Charge MSISDN
element

PhoneLine

<xs:complexType name="PhoneLine">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Product">
<xs:sequence>
<xs:element name="MSISDN" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#MSISDN"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PhoneLine/MSISDN
diagram

type

xs:string

propertie
s

content

source

simple

<xs:element name="MSISDN" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
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sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#MSISDN"/>

complexType Plan
diagram

namespace
type
properties
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
extension of Product
base

Product

Charge name Service
elements

Plan PurchaseOrder/plan-item

<xs:complexType name="Plan">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Product">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#has_PlanName"/>
<xs:element name="Service" type="Service" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element Plan/name
diagram

type
properties
source

xs:integer
content

simple

<xs:element name="name" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#has_PlanName"/>
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element Plan/Service
diagram

type
properties

children
source

Service
minOcc
maxOcc
content

1
unbounded
complex

Charge MSISDN service-attribute service-code service-name

<xs:element name="Service" type="Service" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

complexType Product
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
Charge
elements
complexTypes

Product Item/Product
Device PhoneLine Plan Service SIMCard

<xs:complexType name="Product">
<xs:sequence minOccurs="0">
<xs:element name="Charge" type="Charge" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Product/Charge
diagram

type
properties

children
source

Charge
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

amount currency frequency

<xs:element name="Charge" type="Charge" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
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complexType PurchaseOrder
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
Customer-identification-id MSISDN plan-item cellphone-item service-item
element

PurchaseOrder

<xs:complexType name="PurchaseOrder">
<xs:sequence>
<xs:element ref="Customer-identification-id" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#customerId"/>
<xs:element ref="MSISDN" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#contractId"/>
<xs:element name="plan-item" type="Plan" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="cellphone-item" type="Cellphone" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="service-item" type="Service" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PurchaseOrder/plan-item
diagram

type
properties

children
source

Plan
minOcc
maxOcc
content

1
unbounded
complex

Charge name Service

<xs:element name="plan-item" type="Plan" maxOccurs="unbounded"/>
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element PurchaseOrder/cellphone-item
diagram

type
properties

children
source

Cellphone
minOcc
maxOcc
content

1
unbounded
complex

Charge brand IMEI model

<xs:element name="cellphone-item" type="Cellphone" maxOccurs="unbounded"/>

element PurchaseOrder/service-item
diagram

type
properties

children
source

Service
minOcc
maxOcc
content

1
unbounded
complex

Charge MSISDN service-attribute service-code service-name

<xs:element name="service-item" type="Service" maxOccurs="unbounded"/>

complexType Restriction
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
code description
element

Restriction

<xs:complexType name="Restriction">
<xs:sequence>
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<xs:element name="code" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#hasRestrictionCode"/>
<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#hasRestrictionDescription"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Restriction/code
diagram

type
properties
source

xs:integer
content

simple

<xs:element name="code" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#hasRestrictionCode"/>

element Restriction/description
diagram

type

xs:string

propertie
s

content

source

simple

<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#hasRestrictionDescription"/>

complexType Service
diagram

namespace
type
properties
children
used by

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
extension of Product
base

Product

Charge MSISDN service-attribute service-code service-name
elements

Service Plan/Service PurchaseOrder/service-item
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source

<xs:complexType name="Service">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Product">
<xs:sequence>
<xs:element ref="MSISDN"/>
<xs:element name="service-attribute" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#service-attribute"/>
<xs:element name="service-code" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#service-code"/>
<xs:element name="service-name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#service-name"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element Service/service-attribute
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="service-attribute" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntolo
gyV01.owl#service-attribute"/>

element Service/service-code
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="service-code" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#service-code"/>

element Service/service-name
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="service-name" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#service-name"/>
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complexType SIMCard
diagram

namespace
type
properties
children
used by
source

http://www.ipt.br/schema/2012/8/TelecomOrderSchemaV01
extension of Product
base

Product

Charge ICC-ID
element
complexTypes

SIMCard
ActivatedSIMCard EmptySIMCard

<xs:complexType name="SIMCard">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Product">
<xs:sequence>
<xs:element name="ICC-ID" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.
owl#ICC-ID"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element SIMCard/ICC-ID
diagram

type

xs:string

properties

content

source

simple

<xs:element name="ICC-ID" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
sawsdl:modelReference="http://www.ipt.br/ontologies/2012/7/TelecomOrderOntologyV01.o
wl#ICC-ID"/>
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