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RESUMO
Em função de propriedades como interoperabilidade e reúso, é crescente a adoção
de Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) nas organizações. O uso conjunto de
SOA e Business Process Execution Language (BPEL) permite a automação de
processos de negócio. Analisar eventuais problemas de desempenho em uma SOA
pode ser uma tarefa complexa, principalmente quando há um grande número de
processos de negócio e serviços. Nesse contexto, uma alternativa é priorizar:
selecionar os serviços mais relevantes para a melhoria do desempenho. Visando
facilitar essa priorização, é proposta uma representação dos processos de negócio
de uma SOA na forma de um multidigrafo, o qual, em conjunto com métricas de
desempenho coletadas dos logs do orquestrador BPEL, possibilitam uma definição
de relevância de serviço, para fins de priorização. Desenvolveu-se também uma
ferramenta que calcula a relevância de cada serviço automaticamente, a qual foi
testada numa SOA experimental. Os resultados desse experimento mostraram que a
priorização feita de acordo com o índice de relevância dos serviços permitiu uma
melhoria do desempenho médio da SOA. Também foi possível constatar que a
representação dos processos de negócio com um multidigrafo mostrou-se adequada
para evidenciar o compartilhamento (reutilização) dos serviços, auxiliar na
governança e medir o nível de fragmentação de uma SOA.
Palavras-chave: SOA; BPEL; multidigrafo; priorização de serviços; melhoria de
desempenho.

ABSTRACT
Prioritization of services for SOA performance improvement using
multidigraphs to represent BPEL business processes
Due to properties such as interoperability and reuse, there is an increasing adoption
of Service-Oriented Architecture (SOA) in organizations. The combined use of SOA
and Business Process Execution Language (BPEL) allows automating business
processes. Analyze potential performance issues in a SOA can be a complex task,
especially when there is a high number of business processes and services. In this
context, an alternative is to prioritize: select the most relevant services for
performance improvement. To facilitate this prioritization, it is proposed a
representation of the business processes of a SOA in the form of a multidigraph,
which, along with performance metrics collected from the logs of the BPEL
orchestrator, enable a definition of service relevance, for prioritization purposes. A
tool that automatically calculates the relevance of each service was also developed,
which was tested in an experimental SOA. The results of that experiment showed the
prioritization done according to the index of service relevance allowed an
improvement of the average performance of the SOA. It was also possible to note
that the representation of business processes with a multidigraph proved to be
adequate to highlight the sharing (reuse) of services, assist in the governance and
measure the fragmentation level of a SOA.
Keywords: SOA; BPEL; multidigraph; prioritization of services; performance
improvement.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Contexto
SOA (Service-Oriented Architecture – Arquitetura Orientada a Serviços) tem

emergido como uma alternativa para o desenvolvimento de sistemas corporativos,
em virtude de propriedades como maior interoperabilidade, reúso e agilidade
organizacional (ERL, 2005), propriedades essas que contribuem para sua crescente
utilização nas organizações (CHEN et al., 2008; ABOULSAMH, 2009).
De acordo com Her et al. (2007), SOA, por meio da composição de serviços,
pode ser vista como um mecanismo para implantação de processos de negócio (as
atividades executadas pelas organizações para gerar resultado a um cliente), o que
é relevante quando se considera que as organizações são cada vez mais um grande
conjunto desses processos (GONÇALVES, 2000).
Mediante o conceito de orquestração, e com a especificação BPEL (Business
Process Execution Language – Linguagem de Execução de Processos de Negócio)
(ANDREWS et al., 2003), as organizações podem automatizar seus processos de
negócio numa SOA, representando a lógica de negócio de uma forma padronizada e
baseada em serviços (ERL, 2005). De fato, BPEL tornou-se a linguagem padrão
para orquestração de serviços (CHEN et al., 2008; MA et al., 2009; MAO 2009;
YUAN et al., 2006). No anexo A, pode-se ver um exemplo de processo de negócio
definido em BPEL.
Em função de executar processos simultâneos com serviços comuns, e devido
à própria complexidade inerente à BPEL (BEERI et al., 2007), uma SOA contendo
uma camada de orquestração pode se beneficiar de representações que considerem
suas especificidades: granularidade flexível (BEERI et al., 2006), distribuição (BEERI
et al., 2006), concorrência e sincronização (CHEN et al., 2008; MAO 2009). Essas
representações proporcionam uma visão clara do que está acontecendo durante a
execução dos processos e permitem o controle dos atributos de qualidade daquela
SOA, com destaque para aqueles negativamente afetados por ela, conforme
enfatizado por O'Brien et al. (2007): desempenho, segurança e testabilidade, esses
três atributos de acordo com a definição de ISO/IEC 9126-1 (2001).
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Dentre possíveis representações de processos de negócio especificados em
BPEL, tem-se o grafo de negócio simples (BEERI et al., 2006), BSG (BPEL
Segment Graph – Grafo de Segmentos BPEL) (CHEN et al., 2008), SIG (Service
Invocation Graph – Grafo de Invocação de Serviços) e SRG (Service Redirection
Graph – Grafo de Redirecionamento de Serviços) (JWO et al., 2008), BFG (BPEL
Flow Graph – Grafo de Fluxo BPEL) (YUAN et al., 2006), redes de Petri (HOLANDA
et al., 2009), BPMN (Business Process Modeling Notation – Notação para
Modelagem de Processos de Negócio) e diagramas de atividade UML (Unified
Modeling Language – Linguagem de Modelagem Unificada) (MAO 2009). Todas são
grafos, os quais, para Ma et al. (2009), são, de fato, a representação mais natural de
um modelo de processos de negócio, com propósitos como geração de dados de
teste (YUAN et al., 2006), otimização de sincronização e concorrência (CHEN et al.,
2008), base para consultas a especificações de processos de negócio (BEERI et al.,
2006), consultas a instâncias de execução de processos de negócio (BEERI et al.,
2007), ou, ainda, para a melhoria de desempenho de uma SOA usando
redirecionamento de mensagens (JWO et al., 2008).
1.2

Motivação
A maior interoperabilidade e flexibilidade de SOA (ERL, 2005) tem como

possível tradeoff o atributo de qualidade desempenho, em virtude de fatores como
processamento distribuído, chamadas a diretórios de serviços e a existência de
intermediários entre os serviços. Nas implementações de SOA que utilizam web
services com SOAP (Simple Object Access Protocol – Protocolo Simples de Acesso
a Objetos) (W3C, 2000), o formato de dados do protocolo, XML (Extensible Markup
Language – Linguagem de Marcação Extensível) (W3C, 2008), também influencia o
desempenho. Isso ocorre em função do tamanho das mensagens e das operações
de parsing, validação e transformação dos documentos XML. Essas três operações
exigem mais memória e processamento (ERL, 2005; O'BRIEN et al., 2007). O
desempenho é, portanto, um problema nas implementações de SOA com web
services e estratégias que mitiguem esse problema são, por certo, desejáveis (ERL,
2005).
Há métodos para minimizar a perda de desempenho acarretada por SOA, tais
como os de Chen et al. (2008) e Jwo et al. (2008). Uma outra possibilidade, quando
não é viável melhorar o desempenho de todos os serviços da SOA, é priorizar um
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subconjunto deles. Isso leva a uma possível questão anterior à melhoria: como, a
partir de um dado conjunto de processos de negócio especificados em BPEL,
selecionar quais os serviços mais relevantes para a melhoria de desempenho? Para
responder a essa pergunta, é necessário a priori definir-se “relevância de serviço” no
contexto deste trabalho.
Como será visto adiante, as variáveis consideradas neste trabalho para a
relevância de um serviço são:
a) Número de processos de negócio nos quais o serviço está envolvido: é
logicamente razoável supor que, quanto maior o número de processos de
negócio dos quais o serviço faz parte, maior sua relevância.
b) Número de invocações do serviço ao longo do tempo: métricas de
desempenho do serviço também são necessárias para determinar sua
relevância. Uma dessas métricas é o número de invocações do serviço ao
longo do tempo. A coleta dos logs do orquestrador BPEL permite obter
essa métrica.
c) Tempo de execução do serviço ao longo do tempo: outra métrica de
desempenho necessária para o cálculo da relevância de um serviço é seu
tempo de execução, o qual também é coletado dos logs do orquestrador
BPEL.
d) Tempo de resposta esperado para o serviço: o tempo de execução do
serviço, isoladamente, é apenas uma métrica. É a análise comparativa
dessa métrica com o tempo de resposta esperado que permite extrair
conclusões quanto à relevância do serviço para a melhoria de
desempenho. Por exemplo, para um dado serviço, se o tempo de resposta
esperado for 5 s e o tempo de execução for 3 s, sua relevância seria
menor; mas se o tempo de resposta esperado for 1 s, sua relevância para
a melhoria seria maior. O tempo de resposta esperado de um serviço pode
ser encontrado em documentos do tipo SLA (Service Level Agreement –
Acordo de Nível de Serviço) (ERL, 2007).
Em particular, sobre a variável (a), é desejável que representações de uma
SOA que levem em conta múltiplos processos de negócio simultaneamente
possuam duas características:
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a) Poder representar o fluxo de controle de BPEL, o qual é um tipo de
workflow.
b) Poder representar o compartilhamento (reutilização) dos serviços entre os
processos de negócio.
Uma possível abordagem para representar todos os processos de negócio de
uma SOA, contemplando essas duas características, é um tipo específico de grafo: o
multidigrafo1 (CHARTRAND et al., 2010). Esse tipo de grafo é orientado e admite
arcos paralelos. O fato de ser orientado permite descrever uma abstração do fluxo
de controle do processo de negócio, enquanto que os arcos paralelos permitem
representar mais de um processo de negócio em um único grafo. Assim, com um
multidigrafo, pode-se observar o efeito conjunto dos múltiplos processos de negócio
sobre os serviços da SOA. E quanto maior o número de processos de negócio e de
serviços dessa SOA, mais evidente se torna o poder de expressão de uma
representação desse tipo (LEME; REZENDE, 2012).
Já existem estudos no estado da arte que mostram abordagens para melhorar
o desempenho de uma SOA, tais como os de Chen et al. (2008) e Jwo et al. (2008).
No entanto, eles têm por objetivo a melhoria propriamente dita, e não a seleção
prioritária dos serviços a terem seus tempos de resposta diminuídos. Além disso, as
representações propostas por esses dois estudos, mais as de Beeri et al. (2006),
Beeri et al. (2007), Yuan et al. (2006) e Holanda et al. (2009), representam os
processos de negócio de maneira individual, não contemplando uma visão conjunta
desses processos.
1.3

Problema de pesquisa
Como selecionar prioritariamente, por meio de um índice numérico de

relevância, um subconjunto dos serviços de uma SOA cujos tempos de resposta
serão diminuídos, visando a melhoria de desempenho de SOAs com processos de
negócio descritos por BPEL? Essa pergunta constitui o problema que é objeto de
pesquisa neste trabalho, incluindo a formulação desse índice. Como base para o
índice, considera-se uma representação de todos esses processos em um

1

Para o termo “multidigrafo”, utilizou-se a nomenclatura sugerida por Chartrand et al. (2010).
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multidigrafo para evidenciar o compartilhamento dos serviços, mais as suas métricas
de desempenho.
1.4

Objetivo
São dois os objetivos desse trabalho: o primeiro, dada uma SOA contendo

múltiplos processos de negócio descritos em BPEL, é propor uma representação
desses processos na forma de um multidigrafo, que permita evidenciar o
compartilhamento (reutilização) dos serviços entre todos os processos de negócio,
conforme a definição de compartilhamento de serviços de Erl (2007).
O segundo objetivo é a proposta de um índice numérico de relevância de
serviços, baseado na análise do multidigrafo dessa SOA (primeiro objetivo do
trabalho) e métricas de desempenho coletadas dos logs do orquestrador BPEL, para
determinar os mais prioritários no contexto da melhoria de desempenho.
1.5

Contribuições
As duas principais contribuições deste trabalho são:
a) Mediante a representação na forma de um multidigrafo dos processos de
negócio especificados com BPEL de uma SOA, fornecer uma visão
conjunta do compartilhamento (reutilização) dos serviços entre todos os
processos de negócio; os trabalhos pesquisados representam os
processos de negócio individualmente (BEERI et al., 2006; BEERI et al.,
2007; CHEN et al., 2008; JWO et al., 2008; YUAN et al., 2006; HOLANDA
et al., 2009).
b) Propiciar uma abordagem, utilizando o índice de relevância dos serviços,
para selecionar prioritariamente os serviços a terem seus tempos de
resposta diminuídos em SOAs com processos de negócio descritos por
BPEL, visando a melhoria de desempenho2 de uma SOA.
Além disso, com a representação dos processos de negócio via multidigrafo,

espera-se contribuir também com:

2

Neste trabalho, o desempenho de um serviço é medido por seu tempo de resposta, de
acordo com a definição de Her et al. (2007). Ao longo do texto, também utiliza-se o termo
“tempo de execução”, intercambiável.
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a) Governança de SOA (ERL et al., 2011): auxiliar a administração de uma
SOA, ao permitir a visualização conjunta dos processos de negócio.
b) Visualização do nível de fragmentação da SOA: como a SOA pode conter
orquestrações sem serviços comuns, ou até mesmo serviços isolados, ela
pode ser representada como um conjunto dos componentes fracamente
conexos de um multidigrafo. O número de componentes do conjunto
fornece uma medida do quanto a SOA está fragmentada.
1.6

Método de trabalho
a) Pesquisa bibliográfica.
Primeiramente, pesquisou-se os conceitos básicos de SOA, envolvendo os

tópicos de princípios de orientação a serviços, compartilhamento (reutilização) de
serviços e orquestração. Também foi pesquisada a linguagem que se tornou padrão
para orquestração de serviços, BPEL (ANDREWS et al., 2003), e de como ela
permite uma abstração de processos de negócio em arquiteturas orientadas a
serviços.
b) Levantamento das representações de processos de negócio com grafos.
Tendo-se pesquisado como BPEL permite abstrair a lógica de processos de
negócio, o passo seguinte foi levantar as representações com grafos existentes no
estado da arte de processos de negócio de uma SOA, de forma a fornecer subsídios
para uma representação que mais se adequasse aos objetivos deste trabalho.
Foram estudadas as representações propostas por Beeri et al. (2006), Beeri et al.
(2007), Chen et al. (2008), Jwo et al. (2008), Yuan et al. (2006) e Holanda et al.
(2009).
c) Formalização dos processos de negócio com um multidigrafo.
Das propostas de representação de processos de negócio estudadas na
atividade anterior, escolheu-se a de Beeri et al. (2006) como base para definir de
maneira formal o multidigrafo que permitisse representar todos os processos de
negócio de uma SOA. Tendo-se o modelo formal dessa representação, pesquisouse em Holanda et al. (2009) o conceito de mapeamento dos elementos da
especificação BPEL (ANDREWS et al., 2003) para uma representação de processos
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de negócio, conceito que também foi utilizado neste trabalho para definir as regras
de mapeamento de BPEL para o multidigrafo.
d) Elaboração da proposta de um índice de relevância dos serviços.
Na sequência, a partir de um arrazoado envolvendo variáveis obtidas tanto da
análise do multidigrafo que representa uma SOA quanto das métricas de
desempenho dessa SOA, propôs-se um índice numérico para indicar o quanto um
dado serviço de uma SOA é relevante em termos de melhoria de desempenho, e
como calculá-lo.
e) Teste para obtenção de métricas de desempenho do orquestrador BPEL.
Nesta atividade, que serve de subsídio para duas componentes do índice de
relevância dos serviços, definiu-se de que forma as métricas de desempenho dos
serviços podiam ser obtidas. Um processo de negócio criado especialmente para
esse fim foi executado pelo orquestrador BPEL, gerando logs. Por sua vez, mostrouse como esses logs podiam ser acessados de forma a se coletar as métricas de
desempenho utilizadas por este trabalho.
f) Construção da ferramenta para cálculo do índice de relevância dos
serviços.
Utilizando-se como referência a arquitetura em camadas do arcabouço SPEWS
(HOLANDA et al., 2009), foi especificada, desenvolvida e testada a ferramenta. Em
relação aos testes, foram feitos unitários e de validação (PRESSMAN, 2009), de
forma a se demonstrar que a ferramenta atendia aos requisitos especificados. Com
isso, garantiu-se que a ferramenta estava suficientemente estável para ser utilizada
em um experimento.
g) Experimento de cálculo do índice de relevância dos serviços.
Finalmente, com um experimento, foram avaliados a representação dos
processos de negócio com um multidigrafo e o índice de relevância dos serviços, em
função do objetivo deste trabalho. Isso foi feito acionando os 5 processos de negócio
da SOA experimental com um simulador de chamadas, que invocou os processos
aleatoriamente durante um dado intervalo de tempo. Ao término da execução, a lista
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ordenada dos serviços foi disponibilizada por relevância, a qual foi utilizada na
análise dos resultados3, em conjunto com o multidigrafo.
h) Apresentação das conclusões.
Com o multidigrafo e o índice de relevância testados durante o experimento,
são apresentadas as conclusões finais deste trabalho e sugestões quanto a
possíveis pesquisas futuras.
1.7

Organização do trabalho
O trabalho está organizado da seguinte forma:
Na seção 2, Conceituação e Estado da Arte, são apresentados os conceitos

básicos de SOA e BPEL, e a pesquisa feita das representações com grafos de
processos de negócio em BPEL (BEERI et al., 2006; BEERI et al., 2007; CHEN et
al., 2008; JWO et al., 2008; YUAN et al., 2006; HOLANDA et al., 2009).
Na seção 3, Representação de BPEL com Multidigrafo, a partir das pesquisas
efetuadas em Beeri et al. (2006) e Holanda et al. (2009) é descrita a formalização
adotada para representar os múltiplos processos de negócio de uma SOA em um
multidigrafo, e o mapeamento dos elementos da especificação BPEL (ANDREWS et
al., 2003) para esse modelo formal.
Na seção 4, Índice de Relevância dos Serviços, é apresentada a definição
formal do índice de relevância dos serviços, e a especificação, desenvolvimento e
testes da ferramenta que permite calcular esse índice automaticamente.
Na seção 5, Experimento e Análise dos Resultados, é descrito um experimento
para avaliar a representação dos processos de negócio com um multidigrafo e o
índice de relevância dos serviços em função do objetivo do trabalho, e a análise dos
resultados.
Na seção 6, Conclusão, é apresentada a aplicabilidade da representação dos
processos de negócio com um multidigrafo e do índice de relevância dos serviços, e
possíveis trabalhos futuros.

3

Os critérios de análise encontram-se na subseção 5.7.
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2 CONCEITUAÇÃO E ESTADO DA ARTE
2.1

Introdução
Nesta seção são apresentados os fundamentos conceituais do trabalho, bem

como a revisão bibliográfica da pesquisa efetuada nas áreas que o subsidiam: SOA,
BPEL e grafos. Mostra-se de que forma a representação de processos de negócio
com grafos pode ser usada como ferramenta de análise de SOA, evidenciando que
essa utilização já ocorre no estado da arte, sendo a mesma viável, ainda que não
necessariamente apenas no contexto de melhoria de desempenho.
2.2

Conceituação
São apresentados nesta subseção os fundamentos de arquiteturas orientadas

a serviços, a utilização de BPEL para representar processos de negócio nesse tipo
de arquitetura e os conceitos de grafo e multidigrafo.
2.2.1 SOA
Há várias definições de SOA (Service-Oriented Architecture – Arquitetura
Orientada a Serviços) na literatura. Marks (2008) a define como uma combinação de
um modelo de negócio, uma estratégia de tecnologia da informação, uma
abordagem arquitetural e um padrão de implementação, todos baseados no conceito
de serviço. Para Sarang (2007), SOA é uma arquitetura onde as aplicações são
projetadas para prover serviços com granularidade grossa, os quais são consumidos
por processos de negócio ou outros aplicativos de integração. Segundo Erl (2005),
SOA representa um modelo no qual a lógica de automação é decomposta em
subunidades lógicas distintas, chamadas serviços, que podem estar incluídas em
uma lógica de automação maior, e também podem ser distribuídas.
SOA preconiza que os serviços existam de forma autônoma, embora não
isolados uns dos outros. Para que eles evoluam de maneira independente porém
mantendo um mínimo de uniformidade, Erl (2005) sugere que eles sejam aderentes
a oito princípios de orientação a serviços, sumarizados na tabela 1.
Um desses princípios, reúso, trata da possibilidade de um serviço ser
compartilhado por diferentes clientes automatizando diferentes processos de
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negócio (ERL, 2007). Esse conceito de compartilhamento (reutilização) de um
serviço é exemplificado na Figura 1.

Tabela 1 – Princípios de orientação a serviços
Princípio
Reúso
Contrato formal
Baixo
acoplamento
Abstração da
lógica interna
Composição

Descrição
Os serviços são projetados para reúso em
potencial
Apenas um contrato formal entre os serviços
é necessário para que eles interajam
Os serviços são projetados para interagir sem
dependências entre si
Apenas o contrato formal é exposto para o
mundo externo, a lógica interna do serviço
não
Serviços podem compor outros serviços,
promovendo o reúso e a criação de níveis de
abstração

Autonomia

A lógica de um serviço é bem delimitada, e
dentro desse limite apenas o serviço possui o
controle

Não
gerenciamento de
estado

O serviço não gerencia estado, delegando
esse gerenciamento se necessário

Facilidade de ser
encontrado

A descrição de um serviço é passível de ser
encontrada e entendida por outros serviços e
pessoas

Fonte: Adaptado de Erl (2005)

Figura 1 – Um serviço sendo compartilhado (reutilizado)
Fonte: Adaptado de Erl (2005)
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O reúso de serviços forma a base para outro princípio de orientação a serviços,
a composição de serviços. Esse princípio é uma forma de reúso (ERL, 2007), e está
tipicamente associado com a automação de um processo de negócio (ERL, 2007).
Uma forma de compor os serviços de uma SOA é com uma orquestração, onde
a lógica de um processo de negócio é abstraída e um orquestrador assume a
responsabilidade por expressar as composições (ERL, 2007). Dentre as linguagens
e plataformas que surgiram para prover suporte a esse tipo de composição, a que se
tornou um padrão OASIS (Organization for the Advancement of Structured
Information Standards – Organização para o Avanço de Padrões em Informação
Estruturada) foi BPEL (Business Process Execution Language – Linguagem de
Execução de Processos de Negócio) (ANDREWS et al., 2003).
2.2.2 BPEL
Conforme Andrews et al. (2003) e Erl (2005), BPEL é uma linguagem para
definição de processos de negócio, utilizada na representação de serviços em uma
SOA. Concebida em 2002 por um consórcio de empresas, baseou-se em duas
linguagens anteriores: WSFL (Web Services Flow Language – Linguagem de Fluxo
de Web Services) (IBM, 2001) e XLANG (MICROSOFT, 2001).
Em BPEL, as interações existentes entre um processo de negócio e seus
parceiros são efetuadas com web services e descritas em XML, tendo como prérequisitos três especificações: WSDL 1.1 (Web Services Description Language –
Linguagem de Descrição de Web Services) (W3C, 2001a), XSD 1.0 (XML Schema –
Esquemas XML) (W3C, 2001b) e XPath 1.0 (XML Path Language – Linguagem de
Caminhos XML) (W3C, 1999). A própria especificação de um processo de negócio
em BPEL também é feita com XML.
Os elementos e a sintaxe da linguagem são apenas parcialmente apresentados
neste trabalho (seção 3), embora os detalhes completos possam ser consultados na
própria especificação BPEL (ANDREWS et al., 2003). Além disso, um exemplo de
processo de negócio definido em BPEL pode ser visto no anexo A.
2.2.3 Grafos
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Um grafo G = (V, E) é um conjunto V não vazio de objetos chamados vértices,
mais um conjunto E de pares não ordenados de vértices distintos em G chamados
arestas. A aresta e = {u, v} liga os vértices u e v (CHARTRAND et al., 2010).
Um digrafo D = (V, A) é um conjunto V não vazio de objetos chamados
vértices, mais um conjunto A de pares ordenados de vértices distintos em G
chamados arcos (CHARTRAND et al., 2010), onde o primeiro vértice do par é sua
ponta inicial (origem) e o segundo vértice do par é sua ponta final (destino)
(SEDGEWICK, 2003). O grau de saída de um vértice v em D, od v, é o número de
arcos com ponta inicial em v. O grau de entrada de um vértice w em D, id w, é o
número de arcos com ponta final em w.
Grafos e digrafos estão amplamente presentes na computação moderna,
sendo utilizados como modelos em áreas tão diversas como, por exemplo, circuitos
elétricos, agendamento de tarefas ou redes de computadores (SEDGEWICK, 2003).
A Figura 2 mostra um grafo, à esquerda, e um digrafo, à direita. Nota-se no digrafo a
orientação dos arcos.

Figura 2 – Exemplo de grafo e digrafo
Fonte: O autor

Tanto num grafo quanto num digrafo existe no máximo uma aresta ou um par
de arcos com direções opostas, respectivamente, conectando dois vértices. Nos
casos em que é possível a existência de mais de um arco com a mesma direção
entre dois vértices, tem-se um multidigrafo (CHARTRAND et al., 2010). Arcos com
essa característica são chamados arcos paralelos. Um exemplo de multidigrafo
aparece na Figura 3.
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Figura 3 – Exemplo de multidigrafo
Fonte: Adaptado de Chartrand et al. (2010)

2.3

BPEL e grafos
Nesta subseção são mostrados estudos que utilizam representações na forma

de grafos de processos de negócio especificados em BPEL. Várias delas já foram
propostas, conforme será visto a seguir, e todas têm em comum o fato de terem sido
utilizadas para analisar alguma característica particular de interesse da SOA.
2.3.1 BP-QL
BP-QL (Business Processes Query Language – Linguagem de Consulta a
Processos de Negócio) é uma linguagem para consultas a especificações de
processos de negócio feitas com BPEL, criada por Beeri et al. (2006), cujo modelo
formal é uma abstração de BPEL representada com um digrafo rotulado. Quatro
problemas existentes no campo de consultas a processos de negócio serviram de
motivação para BP-QL: granularidade flexível (o fato de que um serviço na
orquestração pode, na verdade, conter dentro de si outra orquestração), distribuição
(os serviços podem estar distribuídos em mais de uma organização), representações
compactas e finitas de caminhos no fluxo da orquestração (para o caso de consultas
que possam resultar em muitos ou infinitos caminhos) e facilidade de consulta
(utilização de um modelo conceitual e de uma linguagem de consulta intuitivos).
O modelo para grafos e processos de negócio é formalizado em três
definições. Para as três, assume-se a existência de dois domínios, N de nós e  de
rótulos dos nós:
DEFINIÇÃO 3.1 (BEERI et al., 2006). Um grafo de negócio (simples) é um
par g = (G, λ), onde G = (N, E) é um digrafo no qual N ⊂ N é um conjunto finito
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de nós, e E é um conjunto de arcos com pontas em N; e λ : N →  é uma
função de atribuição de rótulos para os nós. Dependendo do tipo do nó em g,
ele pode ser chamado nó de atividade, nó de valor, nó de propriedade, etc. Nós
rotulados por nomes de atividades compostas são chamados nós compostos;
todos os outros nós em g são chamados concretos.
Um processo de negócio (PN) simples é uma tripla p = (g, início, fim),
onde: g é um grafo de negócio; início, fim são dois nós de atividade distintos em
g; e cada nó de atividade em g encontra-se em algum caminho entre início e
fim.
A Figura 4 mostra um exemplo de processo de negócio representado por um
grafo conforme a definição 3.1.

Figura 4 – PN simples de uma agência de viagens
Fonte: Adaptado de Beeri et al. (2006)

DEFINIÇÃO 3.2 (BEERI et al., 2006). Um sistema S de processos de
negócio (grafos) é um par (P, τ), onde P é um conjunto finito de processos de
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negócio (grafos), e τ é uma função (possivelmente parcial), chamada função
implementação, dos nós de atividades compostas em P para processos de
negócio (grafos) em P.
DEFINIÇÃO 3.3 (BEERI et al., 2006). Dado um sistema S = (P, τ) e um
PN p em P, diz-se que p → p’ (com respeito a τ) se p’ é obtido de p
substituindo algum nó de atividade composta n em p por sua implementação
τ(n). [Ou seja, n é removido de p, e uma cópia do PN τ(n) é colocada em seu
lugar, com os arcos de entrada/saída de n agora sendo conectados aos nós de
início/fim de τ(n), respectivamente. Se n era o nó de início/fim de p, o nó de
início/fim de τ(n) agora assume esse papel.]
Se p → p1 → . . . → pk diz-se que pk é um refinamento de p.
Diz-se que S → S’ (com respeito a τ) se S’ é obtido de S substituindo a
implementação p de algum nó de atividade composta n em S por um
refinamento p’ de p. [Ou seja, uma cópia de p’ é adicionado a P, o mapeamento
τ para n é atualizado para apontar para ele, e τ é estendido para mapear nós
compostos em p’, para os mesmos PNs como em P. Finalmente, se p não é
mais a implementação de nenhum nó, é removido de P.]
Se S → S1 → . . . → Sk diz-se que Sk é um refinamento de S.

A partir desse modelo formal, Beeri et al. (2006) mostram como BP-QL foi
implementada, bem como exemplos de sua utilização para efetuar consultas a um
processo de negócio.
2.3.1.1 Aderência ao escopo deste trabalho
•

As definições 3.1, 3.2 e 3.3 foram parcialmente aproveitadas na
definição formal do modelo de grafo proposto neste trabalho: na
definição 3.1, representa-se um processo de negócio com um grafo; na
definição 3.2, um conjunto de processos de negócio é agrupado em um
sistema; e a definição 3.3 mostra como lidar com serviços compostos.
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•

Como o modelo formal de BP-QL não permite a representação de
múltiplos processos de negócio em um único grafo, as consultas podem
resultar num conjunto contendo vários grafos. Por exemplo, para a
consulta “quais processos de negócio utilizam um dado serviço?”, o
resultado conterá um grafo diferente para cada processo de negócio que
utiliza o serviço. Dependendo do número de processos de negócio
envolvidos, analisar o resultado dessa consulta pode ser mais complexo
do que num modelo que admitisse uma representação conjunta dos
múltiplos processos de negócio.

2.3.2 BP-Mon
Também criada por Beeri et al. (2007), BP-Mon (Business Processes
Monitoring – Monitoração de Processos de Negócio) é o complemento à BP-QL,
uma vez que ela é usada para definir consultas a padrões de execução de um
processo de negócio (as instâncias de execução da orquestração BPEL). Inclusive,
já em Beeri et al. (2006), estava prevista a criação de BP-Mon.
Em função dessa complementaridade, o modelo formal, baseado num grafo
dirigido acíclico, e a implementação de BP-Mon são extensões dos existentes em
BP-QL, portanto não serão repetidos aqui, com BP-Mon sendo usada para análise
dinâmica de processos de negócio e BP-QL para análise estática (BEERI et al.,
2007).
2.3.3 OptBPEL
OptBPEL é uma ferramenta criada por Chen et al. (2008) para melhorar o
desempenho de processos de negócio baseados em BPEL. Ela usa dois métodos
de análise, de sincronização e de concorrência, para efetuar otimizações. Ambos
utilizam grafos como base para a análise: na de sincronização, o BSG (BPEL
Segment Graph – Grafo de Segmentos BPEL), aplicada aos elementos <link> do
processo de negócio; na de concorrência, o TCFG (Threaded Control Flow Graph –
Grafo de Fluxo de Controle Concorrente) e o PDG (Program Dependence Graph –
Grafo de Dependência de Programa).
A Figura 5 mostra o TCFG de um processo de negócio.
2.3.3.1 Aderência ao escopo deste trabalho
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•

OptBPEL é um exemplo de utilização de grafos como ferramenta para
auxiliar a melhoria do desempenho de serviços numa orquestração
baseada em BPEL.

•

Após executar a otimização de sincronização, OptBPEL gera uma
versão refinada do processo de negócio especificado em BPEL, a qual é
utilizada como entrada para a otimização de concorrência. Caso a SOA
sob melhoria tenha como restrição não permitir alterações nas
especificações BPEL dos processos de negócio, apenas a primeira
otimização poderá ser feita.

Figura 5 – Exemplo de TCFG de um processo de negócio especificado em BPEL
Fonte: Chen et al. (2008)

2.3.4 SIG e SRG
Jwo et al. (2008) propuseram um método para melhoria do desempenho de
uma SOA baseado no redirecionamento das mensagens trocadas entre os serviços.
Para tal, esse método se apoia num SIG (Service Invocation Graph – Grafo de
Invocação de Serviços).
A Figura 6 mostra um exemplo de estrutura interna de um serviço em um SIG,
com trechos de código-fonte (“1”, “2” e “3”) e chamadas aos serviços “a” e “b”.
O SIG, após sucessivos refatoramentos no código-fonte dos serviços
(FOWLER et al., 1999), é transformado em um novo SIG. A partir dessa versão
refatorada,

extrai-se

um

SRG

(Service

Redirection

Graph

–

Grafo

de

Redirecionamento de Serviços), de forma que as invocações entre os serviços são
substituídas por outras com menor sobrecarga de comunicação.
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A Figura 7 mostra o SIG e, após os refatoramentos intra-serviços, o SRG de
um conjunto de serviços. As mensagens originais foram redirecionadas entre os
serviços dessa SOA.

Figura 6 – Estrutura interna de um serviço em um
SIG
Fonte: Jwo et al. (2008)

Figura 7 – SIG (esquerda) e seu respectivo SRG (direita)
Fonte: Jwo et al. (2008)

2.3.4.1 Aderência ao escopo deste trabalho
•

SIG e SRG são exemplos da utilização de grafos como um instrumento
que pode contribuir para a melhoria do desempenho de uma SOA.

•

O artigo explorou a utilização do método no contexto de trechos de
código-fonte dos serviços, inclusive para fazer os refatoramentos
exigidos no refinamento do SIG. Uma consequência disso é que, caso
não se tenha acesso ao código-fonte dos serviços (incluindo permissão
de alteração), o método não pode ser aplicado. Se ele tivesse sido
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extrapolado para orquestrações em BPEL, nas quais parte da lógica
encontra-se na própria orquestração, essa limitação poderia ser
parcialmente contornada.
2.3.5 BFG
Yuan et al. (2006) criaram uma abordagem para gerar requisitos de teste para
BPEL, a qual lida com as especificidades de BPEL, como sincronização de
atividades e DPE (Dead-Path Elimination – Eliminação de Caminhos Sem Saída).
Essa geração usa como base uma extensão de CFG, o BFG (BPEL Flow Graph –
Grafo de Fluxo BPEL), do qual são derivados os requisitos de teste e, na sequência,
os casos de teste.
A Figura 8 mostra a representação de um processo de negócio com um BFG.

Figura 8 – Processo de aprovação de empréstimo (esquerda) e seu BFG
(direita)
Fonte: Adaptado de Yuan et al. (2006)

2.3.5.1 Aderência ao escopo deste trabalho
•

O BFG é um exemplo de como, a partir de um grafo, pode-se construir
uma abstração de uma orquestração especificada com BPEL de forma a
se poder analisá-la.
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•

A ideia existente no algoritmo de transformação de BPEL em BFG, de se
representar certos elementos de BPEL da mesma maneira em função de
possuírem uma semântica similar, foi aproveitada neste trabalho.

2.3.6 SPEWS
Holanda et al. (2009) propõem uma arquitetura para transformar um processo
de negócio especificado em BPEL numa GSPN (Generalized Stochastic Petri Net –
Rede de Petri Estocástica Generalizada) e avaliar seu desempenho ainda em fase
de projeto, antes de sua execução.
A Figura 9 mostra as camadas que constituem a arquitetura do arcabouço
SPEWS.

Figura 9 – Arquitetura do arcabouço SPEWS
Fonte: Traduzido de Holanda et al. (2009)

A camada SOA modela uma possível implementação de SOA, contendo
provedores de serviços, um integrador e clientes desses serviços, bem como os
artefatos utilizados por eles (arquivos WSDL).
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A camada BPEL mantém as especificações BPEL dos processos de negócio,
seus modelos de dados e as PDFs (Probability Distribution Functions – Funções
Distribuição de Probabilidade) dos tempos de resposta dos serviços.
A camada de Transformação contém os algoritmos que mapeiam os elementos
de BPEL para uma GSPN e atribuem aos tempos de espera das transições dessa
GSPN as PDFs do tempo de resposta de cada provedor de serviço.
A camada de Rede de Petri utiliza a GSPN gerada pela camada de
Transformação como entrada para uma ferramenta de GSPN.
A camada de Avaliação de Desempenho exibe a rede de Petri gerada e
executa a análise de desempenho do processo de negócio.
2.3.6.1 Aderência ao escopo deste trabalho
•

Holanda et al. (2009) utilizaram o padrão arquitetural de camadas
(BUSCHMANN et al., 1996) em seu arcabouço, o que resulta em maior
desacoplamento entre os diferentes níveis de abstração nele presentes,
bem como na possibilidade das camadas evoluírem de forma
independente. Esse mesmo padrão arquitetural foi utilizado neste
trabalho, em função das vantagens citadas.

•

O mapeamento dos elementos da especificação BPEL (ANDREWS et
al., 2003) para uma representação de processos de negócio também foi
utilizado neste trabalho, embora a representação seja outra (e,
consequentemente, as regras de mapeamento também).

2.4

Considerações finais
Conforme mencionado por Ma et al. (2009), e que foi destacado já na na

subseção 1.1 (Contexto), grafos são a representação mais natural para um modelo
de processos de negócio, e isso pôde ser visto nos trabalhos estudados nesta
seção: Beeri et al. (2006) e Beeri et al. (2007) para consultas a processos de
negócio em BPEL; Yuan et al. (2006) para geração de dados de teste para BPEL;
Holanda et al. (2009) para análise de desempenho de BPEL; e, em particular, no
contexto da melhoria de desempenho de BPEL e de SOA, com os trabalhos de
Chen et al. (2008) sobre análises de sincronização e concorrência, e Jwo et al.
(2008) com redirecionamento de mensagens.
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Todos esses trabalhos utilizam uma representação dos processos de negócio
na forma de grafos para resolver os problemas que se propuseram, mostrando a
viabilidade desse tipo de instrumento para analisar uma SOA. As definições usadas
neles serviram de base para que se pudesse definir o modelo de grafo deste
trabalho.
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3 REPRESENTAÇÃO DE BPEL COM MULTIDIGRAFO
3.1

Introdução
Nesta seção, é definida formalmente a representação de múltiplos processos

de negócio em um multidigrafo, bem como o mapeamento dos elementos da
especificação BPEL (ANDREWS et al., 2003) para os arcos e vértices do
multidigrafo, conforme os conceitos pesquisados em Beeri et al. (2006) e Holanda et
al. (2009).
3.2

Modelo formal
Beeri et al. (2006) definiram um modelo formal para representar processos de

negócio, que serviu de base para BP-QL. Esse modelo pode ser adaptado para a
representação dos processos de negócio proposta neste trabalho, com a adoção de
um multidigrafo.
A Figura 10 exemplifica graficamente esse modelo formal adaptado de Beeri et
al. (2006). Nela, dois processos de negócio são representados por um multidigrafo.
O primeiro processo de negócio, de cor preta, invoca os serviços S1, S2 e S3. O
segundo processo de negócio, de cor cinza, invoca os serviços S2 e S3. Nota-se a
existência de arcos paralelos entre S2 e S3, característico de um multidigrafo.

Figura 10 – Dois PNs representados por um multidigrafo
Fonte: O autor

A representação de múltiplos processos de negócio em um multidigrafo é
formalizada em três definições. Essas definições são adaptações do trabalho de
Beeri et al. (2006).
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Para as três definições, assume-se a existência de quatro domínios: V de
vértices, A de arcos, v de rótulos dos vértices e a de rótulos de arcos. Os vértices
podem ser de dois tipos: concretos e compostos. Vértices concretos representam
atividades atômicas (chamadas a serviços), e vértices compostos representam
chamadas a outros processos de negócio.
DEFINIÇÃO 3.1 Um multidigrafo de negócio é uma tripla g = (G, λv, λa),
onde G = (V, A) é um (componente do) multidigrafo no qual V ⊂ V é um
conjunto finito de vértices, e A ⊂ A é um multiconjunto de arcos com pontas em
V; λv : V → v é uma função de atribuição de rótulos para os vértices; e λa : A
→ a é uma função de atribuição de rótulos para os arcos.
Uma coleção de processos de negócio é uma tripla p = (g, I, F), onde: g
é um multidigrafo de negócio; I, F (de “Início” e “Fim”, respectivamente) são
dois subconjuntos de vértices distintos em g; e cada vértice em g encontra-se
em algum caminho entre vértices de I e de F, excluindo-se aqueles
pertencentes a I e a F. Os vértices de I são chamados vértices início, e os
vértices de F são chamados vértices fim.
DEFINIÇÃO 3.2 Um sistema S de coleções de processos de negócio
(componentes do multidigrafo) é um par (P, τ), onde P é um conjunto finito de
coleções de processos de negócio (componentes do multidigrafo), e τ é uma
função (possivelmente parcial4), chamada função implementação, dos vértices
compostos em P para coleções de processos de negócio (componentes do
multidigrafo) em P.
A Figura 11 exemplifica a definição 3.2. Nela, P = {p1, p2}. A coleção de
processos de negócio p1 contém um vértice composto, v3, cuja implementação τ(v3)
= p2. Por uma questão de clareza, os arcos e vértices não foram rotulados.

4

Parcial porque caso a especificação em BPEL do processo de negócio não esteja

disponível em P, o vértice composto não poderá ser implementado (τ(v) não terá
mapeamento em P).
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Figura 11 – Função τ aplicada ao vértice composto v3: τ(v3) = p2
Fonte: O autor

DEFINIÇÃO 3.3 Dado um sistema S = (P, τ) e uma coleção de processos
de negócio p em P, diz-se que p → p’ (com respeito a τ) se p’ é obtido de p
substituindo algum vértice composto v em p por sua implementação τ(v). Ou
seja, v é removido de p, e uma cópia da coleção de processos de negócio τ(v)
é colocada no lugar de v, com:
•

Os arcos de entrada de v sendo conectados aos vértices imediatamente
posteriores aos vértices início de τ(v).

•

Os arcos de saída de v sendo conectados aos vértices imediatamente
anteriores aos vértices fim de τ(v).

•

Arcos paralelos aos arcos de τ(v) sendo adicionados aos vértices de
τ(v), um arco para cada processo de negócio representado em p com
arcos de entrada e de saída em v.

43

Se p → p1 → . . . → pk diz-se que pk é um refinamento de p.
Diz-se que S → S’ (com respeito a τ) se S’ é obtido de S substituindo-se a
implementação p de algum vértice composto v em S por um refinamento p’ de
p. [Em outras palavras, uma cópia de p’ é adicionado a P, o mapeamento τ
para v é atualizado para apontar para ele, e τ é estendido para mapear vértices
compostos em p’, para as mesmas coleções de processos de negócio como em
P. Finalmente, se p não é mais a implementação de nenhum vértice, é
removido de P.]
Se S → S1 → . . . → Sk diz-se que Sk é um refinamento de S.
A Figura 12 contém um exemplo da definição 3.3 sendo aplicada em três
processos de negócio. À esquerda, no sistema S, o vértice v2 é composto,
representando uma chamada a p2. À direita, S’ é um refinamento de S, e p1’ é um
refinamento de p1.

Figura 12 – Um sistema S sendo refinado conforme a definição 3.3
Fonte: O autor

3.3

Mapeamento dos elementos de BPEL para um multidigrafo
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Uma vez tendo-se o modelo formal da representação, é necessário definir-se
como um processo de negócio especificado em BPEL pode ser abstraído para essa
representação. Holanda et al. (2009) definiram uma abordagem para esse problema,
por meio do conceito de mapeamento dos elementos da especificação BPEL
(ANDREWS et al., 2003) para uma dada representação de processos de negócio.
No caso de Holanda et al. (2009), essa representação é uma GSPN, mas o conceito
em si também pode ser aplicado para a representação proposta neste trabalho, com
um multidigrafo.
A abstração de um processo de negócio em BPEL para um multidigrafo pode
ser feita com um método que, tendo como entrada a definição em BPEL de um
processo de negócio, mapeia elemento a elemento dessa definição para a
respectiva abstração do modelo formal, até que todos os elementos tenham sido
mapeados. Ao final, o processo de negócio estará representado em um ou mais
componentes do multidigrafo5.
Nesta seção, são definidas as regras de mapeamento dos elementos da
especificação BPEL para o multidigrafo (aqueles cujo mapeamento é significativo
para essa representação).
Em cada subseção a seguir, há a descrição de um elemento, um exemplo em
XML e uma figura com uma notação visual do elemento e seu mapeamento para o
multidigrafo. As definições gramaticais dos elementos podem ser encontradas em
Andrews et al. (2003).
Em relação à representação gráfica dos elementos, enfatiza-se que BPEL não
define nenhuma notação específica (ANDREWS et al., 2003), de forma que as
figuras utilizadas a seguir são apenas a maneira como uma ferramenta BPEL em
particular apresenta os elementos.

a) Receive
Aguarda a chegada de mensagens para começar a execução do processo de
negócio. Exemplo:

5

O método propriamente dito, bem como sua implementação, são descritos em detalhes na
seção 4.
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<receive name="receiveInput" partnerLink="client"
portType="client:Secao3" operation="process"
variable="inputVariable" createInstance="yes"/>
Como um elemento <receive> no qual o atributo createInstance é verdadeiro
inicia a execução do processo de negócio após a chegada de uma mensagem, ele é
mapeado como um arco com ponta inicial no vértice início do multidigrafo. Esse
vértice pertence ao conjunto I, conforme a definição 3.1. Na ocorrência de múltiplos
elementos <receive> com createInstance verdadeiro, o mesmo arco mapeia todas as
ocorrências.
No caso em que o atributo createInstance é falso, o elemento <receive> não é
mapeado para o multidigrafo. Mas as outras atividades cujas execuções dependem
da chegada de uma mensagem a esse elemento são mapeadas normalmente.

Figura 13 – Exemplo de atividade <receive> e seu mapeamento para o multidigrafo
Fonte: O autor

b) Reply
Envia uma resposta para uma mensagem síncrona recebida por um elemento
<receive> ou por um elemento <pick> quando createInstance é verdadeiro.
Exemplo:
<reply name="replyOutput" partnerLink="client"
portType="client:Secao3" operation="process"
variable="outputVariable"/>
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Como um elemento <reply>, após o envio da resposta, encerra o processo de
negócio (no caso de uma execução bem sucedida), ele é mapeado como um arco
com ponta final no vértice fim do multidigrafo. Esse vértice pertence ao conjunto F,
conforme a definição 3.1.

Figura 14 – Exemplo de atividade <reply> e seu mapeamento para o multidigrafo
Fonte: O autor

c) Invoke
Identifica a operação de um serviço, especificado pelo elemento <partnerLink>,
que o processo de negócio pode invocar. Exemplo:
<invoke name="operacao" partnerLink="S1" portType="ns1:S1"
operation="operacao" inputVariable="inputOpS1"
outputVariable="outputOpS1"/>
Os serviços são mapeados para o multidigrafo como vértices, sendo este
elemento, portanto, aquele que determina a criação de um vértice no multidigrafo.

Figura 15 – Exemplo de atividade <invoke> e seu mapeamento para o
multidigrafo
Fonte: O autor
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d) Terminate
Finaliza a execução da instância do processo de negócio. Exemplo:
<terminate name="Terminate_1"/>
Pela característica do elemento, ele é mapeado como um arco com ponta final
no vértice fim do multidigrafo. Esse vértice pertence ao conjunto F, conforme a
definição 3.1.

Figura 16 – Exemplo de atividade <terminate> e seu mapeamento
para o multidigrafo
Fonte: O autor

e) Sequence
Executa o processamento sequencial de uma ou mais atividades, na ordem
léxica em que elas aparecem dentro do elemento <sequence>.
O mapeamento preserva essa ordem no multidigrafo. Exemplo:
<sequence name="main">
<receive name="receiveInput" partnerLink="client"
portType="client:Secao3" operation="process"
variable="inputVariable" createInstance="yes"/>
<invoke name="operacao" partnerLink="S1"
portType="ns1:S1" operation="operacao"
inputVariable="inputOpS1" outputVariable="outputOpS1"/>
<invoke name="operacao" partnerLink="S2"
portType="ns1:S2" operation="operacao"
inputVariable="inputOpS2" outputVariable="outputOpS2"/>
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<reply name="replyOutput" partnerLink="client"
portType="client:Secao3" operation="process"
variable="outputVariable"/>
</sequence>

Figura 17 – Exemplo de atividade <sequence> para o caso de dois serviços
invocados em sequência e seu mapeamento para o multidigrafo
Fonte: O autor

f) Switch
Os elementos <switch>, <case> e <otherwise>, em conjunto, proveem
comportamento condicional, mediante uma lista ordenada de um ou mais ramos
condicionais. Exemplo:
<switch name="Switch_1">
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<case
condition="bpws:getVariableData('outputOpS1','output','/ns1:ou
tputOperacaoServico/text') = 'success'">
<invoke name="operacao" partnerLink="S2"
portType="ns1:S2" operation="operacao"
inputVariable="inputOpS2" outputVariable="outputOpS2"/>
</case>
<otherwise>
<invoke name="operacao" partnerLink="S3"
portType="ns1:S3" operation="operacao"
inputVariable="inputOpS3" outputVariable="outputOpS3"/>
</otherwise>
</switch>
A cada ramo condicional corresponde um arco no multidigrafo.

Figura 18 – Exemplo de atividade <switch> com um elemento <case> e um
<otherwise> e seu mapeamento para o multidigrafo
Fonte: O autor

g) While
Executa uma atividade de maneira recorrente conforme uma condição lógica.
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Figura 19 – Exemplo de atividade <while> para o caso de um serviço invocado
repetidamente e seu mapeamento para o multidigrafo
Fonte: O autor

Exemplo:
<while name="While_1"
condition="bpws:getVariableData('inputOpS1','input','/ns1:inpu
tOperacaoServico/text') = 'true'">
<sequence name="Sequence_1">
<invoke name="operacao" partnerLink="S2"
portType="ns1:S2" operation="operacao"
inputVariable="inputOpS2" outputVariable="outputOpS2"/>
<assign name="Assign_1">
<copy>
<from variable="outputOpS2" part="output"
query="/ns1:outputOperacaoServico/text"/>
<to variable="inputOpS1" part="input"
query="/ns1:inputOperacaoServico/text"/>
</copy>
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</assign>
</sequence>
</while>
Mapeia-se esse elemento como um arco com ponta inicial no final da
recorrência e com ponta final no início da recorrência.

h) Pick
Bloqueia a execução do processo de negócio até a chegada de uma
mensagem ou até a expiração do tempo limite.

Figura 20 – Exemplo de atividade <pick> e seu mapeamento para o multidigrafo,
sendo que S2 é acionado pela chegada de uma mensagem e S3 pela
expiração do tempo limite
Fonte: O autor

Exemplo:
<pick name="Pick_1" createInstance="no">
<onMessage portType="client:Secao3" operation="process"
partnerLink="client" variable="inputOnMsg">
<invoke name="operacao" partnerLink="S2"
portType="ns1:S2" operation="operacao"
inputVariable="inputOpS2" outputVariable="outputOpS2"/>
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</onMessage>
<onAlarm for="'PT10S'">
<invoke name="operacao" partnerLink="S3"
portType="ns1:S3" operation="operacao"
inputVariable="inputOpS3" outputVariable="outputOpS3"/>
</onAlarm>
</pick>
O mapeamento do <pick> varia de acordo com o valor do atributo
createInstance. Em ambos os casos, a cada elemento <onMessage> e <onAlarm>
corresponde um arco no multidigrafo. Quando createInstance é verdadeiro, a ponta
inicial dos arcos é o vértice início do multidigrafo. Esse vértice pertence ao conjunto
I, conforme a definição 3.1. Caso contrário, a ponta inicial dos arcos é o elemento
imediatamente anterior mapeado do fluxo de controle.

i) Flow
Executa atividades paralelamente, usando em conjunto o elemento <link> para
sincronização.
A cada atividade paralela corresponde um arco no multidigrafo.

Figura 21 – Exemplo de atividade <flow> para o caso de dois serviços invocados em
paralelo e seu mapeamento para o multidigrafo
Fonte: O autor
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Exemplo:
<flow name="Flow_1">
<links>
<link name="S2-completed">
</links>
<sequence name="Sequence_1">
<invoke name="operacao" partnerLink="S2"
portType="ns1:S2" operation="operacao"
inputVariable="inputOpS2" outputVariable="outputOpS2">
<source linkName="S2-completed"/>
</invoke>
</sequence>
<sequence name="Sequence_2">
<invoke name="operacao" partnerLink="S3"
portType="ns1:S3" operation="operacao"
inputVariable="inputOpS3" outputVariable="outputOpS3">
<target linkName="S2-completed"/>
</invoke>
</sequence>
</flow>

j) Processos assíncronos
As regras de mapeamento definidas anteriormente são aplicáveis tanto a
processos de negócio síncronos quanto assíncronos. A única exceção é o elemento
<reply>, não mandatório em processos assíncronos. Nesses casos, a finalização do
processo de negócio, no caso de uma execução bem sucedida, ocorre após a última
atividade desse processo. O mapeamento, portanto, é o mesmo do <reply>: um arco
com ponta final no vértice fim do multidigrafo. Esse vértice pertence ao conjunto F,
conforme a definição 3.1.
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k) Outras considerações
Percebe-se que os elementos <switch>, <pick> e <flow> são mapeados da
mesma forma para o multidigrafo. Apesar de cada um desses elementos ter sua
própria semântica, para o tipo de representação da SOA proposta, com um
multidigrafo, essas semânticas são abstraídas (YUAN et al., 2006), pois o que se
deseja observar é o compartilhamento dos serviços entre os processos de negócio.

Os elementos <assign>, <wait>, <empty>, <throw>, <compensate> e <scope>
não são mapeados para o multidigrafo. A justificativa do não mapeamento, bem
como os detalhes desses elementos, constam no apêndice A.
3.3.1 Exemplo de aplicação dos mapeamentos
As Figuras 22 e 23 contêm um exemplo da aplicação dos mapeamentos
definidos anteriormente. O processo de negócio descrito é uma versão simplificada
do módulo de contestação de um sistema de faturamento pós-pago para telefonia
celular móvel, o qual permite abrir, avaliar e fechar (aceitar/recusar) contestações de
itens de uma fatura de cliente, entendendo-se por “contestação” uma solicitação do
cliente rejeitando um ou mais itens de sua fatura.
Após receber como entrada um ou mais itens de uma fatura a serem
contestados, o processo de negócio percorre essa lista (elemento <while>), obtendo
de cada item da fatura os detalhes necessários à abertura de um item de
contestação (os dois elementos <invoke> seguintes). O elemento <pick> faz com
que o processo aguarde a chegada do resultado da contestação, de forma a
proceder-se ao seu fechamento. Se a contestação tiver sido aceita, o processo, em
paralelo (elemento <flow>), exclui o item contestado de uma eventual régua de
cobrança6 e gera um ajuste de crédito seguido de uma nota de conta. Independente
do resultado da contestação, em ambos os casos envia-se uma mensagem para o
cliente.

6

Termo usado pelos especialistas em cobrança para pontuar todos os passos da cobrança
de um devedor na tentativa de receber o débito.
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Figura 22 – Processo de negócio do módulo de contestação de um sistema de
faturamento pós-pago
Fonte: O autor
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Figura 23 – Mapeamento para o multidigrafo do PN da Figura 22
Fonte: O autor

3.4

Mapeamento dos serviços compartilhados entre os processos de negócio
O método descrito na subseção 3.3 pode ser utilizado para múltiplos processos

de negócio de uma SOA. Como os serviços podem ser compartilhados (reutilizados)
entre esses processos, também faz-se necessário mostrar como os mapeamentos
são aplicados nesse cenário.
Dado um conjunto de processos de negócio especificados em BPEL, para cada
um executa-se o mapeamento de seus elementos para o multidigrafo. Inicialmente,
após aplicar-se o método ao primeiro processo de negócio, o resultado é um grafo
simples, ainda sem as características de um multidigrafo. Ao proceder-se ao
mapeamento dos outros processos de negócio, porém, caso um serviço do processo
em questão já tenha sido mapeado previamente para o multidigrafo, o vértice já
existente é utilizado para representar o serviço no multidigrafo, não se criando outro
vértice. Isso denota uma interseção entre esses processos de negócio.
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Cada arco do multidigrafo tem um rótulo que identifica de qual processo de
negócio ele foi mapeado, um rótulo para cada processo de negócio. Eventualmente,
caso dois vértices adjacentes tenham sido mapeados de n processos de negócio
diferentes, haverá n arcos paralelos entre esses dois vértices, caracterizando assim
um multidigrafo.
Se a SOA contiver processos de negócio sem serviços comuns, haverá
necessariamente um multidigrafo com mais de um componente para representá-la.
Num cenário em que o reúso seja valorizado, a situação usual será de um
multidigrafo com um único componente representando toda a SOA (o multidigrafo
dos processos de negócio será fracamente conexo).
Para ilustrar o que ocorre quando múltiplos processos de negócio com serviços
compartilhados são mapeados para um multidigrafo, pode-se usar o módulo de
contestação definido anteriormente, conforme foi visto nas Figuras 22 e 23, junto
com outro processo de negócio.
O segundo processo de negócio é o módulo de parcelamento desse mesmo
sistema de faturamento, também numa versão simplificada. O processo de negócio
se inicia com a criação de um plano de parcelamento (elemento <invoke>). Na
sequência, o processo, em paralelo (elemento <flow>), exclui o cliente de uma
eventual régua de cobrança, uma vez que sua dívida foi parcelada, e gera um ajuste
de crédito no valor da dívida seguido de uma nota de conta. Por fim, são criadas
iterativamente as n parcelas da dívida (elementos <invoke> e <while>), conforme o
plano de parcelamento. Esse processo de negócio pode ser visto na Figura 24.
A Figura 25 mostra o multidigrafo fracamente conexo que representa os dois
processos de negócio das Figuras 22 e 24, que contêm serviços comuns entre si,
seguindo as regras definidas nesta subseção.
Analisando-se a Figura 25, percebe-se como o multidigrafo permite visualizar o
compartilhamento dos serviços entre múltiplos processos de negócio. Os serviços
gerarAjuste

(ServicoArrecadacao),

excluirDeCobranca

(ServicoCobranca)

e

gerarNotaDeConta (ServicoFaturamento) pertencem aos dois processos de negócio,
visto que possuem arcos de entrada de cores diferentes (cada cor associada a um
processo de negócio) e, no caso dos serviços gerarAjuste (ServiçoArrecadação) e
gerarNotaDeConta (ServiçoFaturamento), arcos paralelos.
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Figura 24 – Processo de negócio do módulo de parcelamento de um sistema de
faturamento pós-pago
Fonte: O autor
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Figura 25 – Exemplo de dois processos de negócio com serviços em
comum e seu mapeamento para o multidigrafo
Fonte: O autor

3.5

Considerações finais
Com o modelo formal da representação de uma SOA com multidigrafos

definido, e tendo-se mostrado como cada elemento da especificação BPEL é
mapeado para esse modelo, foi possível extrapolá-lo para o caso de mais de um
processo de negócio, consoante com o objetivo deste trabalho (subseção 1.4).
Com essas definições em mãos, tem-se uma base disponível para representar
os múltiplos processos de negócio de uma SOA, utilizando-a como um dos
elementos para o cálculo da relevância dos serviços. Na próxima sessão descrevese como o cálculo é feito e de que forma a representação com um multidigrafo dos
processos de negócio de uma SOA contribui para esse cálculo.
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4 ÍNDICE DE RELEVÂNCIA DOS SERVIÇOS
4.1

Introdução
Nesta seção, o índice de relevância dos serviços considerado neste trabalho é

definido. A representação dos processos de negócio de uma SOA com um
multidigrafo apresentada na seção anterior gera uma das variáveis que permitem
obter esse índice. Conforme mencionado na Motivação (subseção 1.2), há também
outras duas variáveis, o número de invocações e o tempo médio de execução dos
serviços, ponderado pelos tempos de resposta esperados. Também é apresentada a
ferramenta para cálculo do índice de relevância dos serviços, com base na
arquitetura do arcabouço SPEWS (HOLANDA et al., 2009).
4.2

Formulação do índice de relevância
Na subseção 1.2, foram mencionadas as variáveis a se considerar para o

cálculo da relevância de um serviço: número de processos de negócio nos quais
está envolvido, número de invocações, tempo de execução e tempo de resposta
esperado. A composição dessas quatro variáveis determina a relevância de um
serviço7. Para isso, define-se quantitativamente como cada uma delas influencia no
cálculo da relevância, de acordo com o arrazoado a seguir:
a) Quanto maior o número de processos de negócio dos quais o serviço
faz parte, maior sua relevância. A partir da análise da representação dos
processos de negócio no multidigrafo, pode-se obter esse valor, definido
como o número de arcos de entrada do vértice que representa o serviço i
(id i). Esse número é normalizado pela média do número de arcos de
entrada de todos os outros vértices da SOA sob análise.
DEFINIÇÃO 4.1 Relevância estática do serviço i: rsi =

id i
1 n
∑ id j
n j =1

, onde id i

é o grau de entrada do vértice i.

7

A formulação proposta para o índice de relevância dos serviços, utilizando essas quatro
variáveis, também faz parte da hipótese de pesquisa, sendo testada no experimento.
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b) Quanto mais o serviço é invocado, maior sua relevância na SOA. Esse
valor é obtido diretamente dos logs de execução da SOA sob análise,
sendo normalizado pela média do número de invocações de todos os
outros serviços da SOA.
DEFINIÇÃO 4.2 Relevância dinâmica do serviço i: rdi =

inv(i )
1 n
∑ inv( j )
n j =1

, onde

inv(i) é o número de invocações do serviço i.
c) O tempo médio de execução do serviço, quando visto como um quociente
do seu tempo de resposta esperado, fornece uma medida do quanto esse
serviço está desempenhando acima (quociente > 1), igual (quociente = 1)
ou abaixo (quociente < 1) do que está definido em seu SLA (Service Level
Agreement – Acordo de Nível de Serviço). Quanto maior esse quociente,
mais o serviço é relevante para melhoria de desempenho.
DEFINIÇÃO 4.3 Relevância de desempenho do serviço i: rpi =

∆ti
, onde
SLAi

∆ti é o tempo médio de execução do serviço i e SLAi é o tempo de resposta
esperado do serviço i.

Conforme o objetivo deste trabalho, para efeitos de melhoria de desempenho
considerou-se um valor que fosse uma composição das três definições, de forma a
se chegar a um índice único.
Essa composição é feita multiplicando-se as três componentes. Como as três
são escalas de razão (STEVENS, 1946) e são adimensionais, pode-se
multiplicar/dividir uma escala de razão por outra, chegando-se assim a uma terceira
escala de razão, que é uma visão consolidada dessas outras três componentes:
ri = rsi × rdi × rpi =

id i
n

1
∑ id j
n j =1

×

inv(i )
n

1
∑ inv( j )
n j =1

×

∆t i
, onde ri é a relevância do serviço i.
SLAi

Enfatiza-se que o índice de relevância apenas propicia uma visão consolidada
de rsi, rdi e rpi: cada componente individual permite ao administrador da SOA fazer
análises separadas. Com rsi pode-se, por exemplo, verificar quais serviços são mais
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críticos, por fazerem parte de múltiplos processos de negócio; com rdi é possível
saber os serviços mais acessados, permitindo que sejam tomadas ações preventivas
para que eles sempre tenham conectividade; e rpi provê visibilidade dos serviços
com possíveis problemas de desempenho.
Particularmente sobre rpi, pode haver serviços onde ∆ti é muito maior que SLAi.
Neste caso, os serviços em questão necessitam de uma atenção específica, pois
trata-se de um indício de falhas graves durante sua execução, e não apenas um
mero ajuste para melhoria de desempenho. Antes de iniciar qualquer esforço de
melhoria de desempenho embasado pelo índice de relevância, convém ao arquiteto
fazer uma análise à parte desses serviços.
Para exemplificar a utilização do índice de relevância dos serviços, ele foi
aplicado a uma SOA arbitrária, contendo três processos de negócio, conforme pode
ser visto na Figura 26. A SOA já está representada como um multidigrafo.

Figura 26 – Multidigrafo representando uma SOA arbitrária
Fonte: O autor

Por tratar-se de um exemplo, os valores do número de invocações, tempo
médio de execução e tempo de resposta esperado dos serviços foram preenchidos
arbitrariamente. O número de arcos de entrada dos vértices é obtido analisando-se o
multidigrafo. A tabela 2 apresenta esses valores e o índice de relevância calculado
para cada serviço, além de suas três componentes.
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Tabela 2 – Índice de relevância dos serviços da Figura 26
Vértice
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
Média

id i
1
1
1
1
2
2
1
1
2
3
1,5

rsi
0,67
0,67
0,67
0,67
1,33
1,33
0,67
0,67
1,33
2

inv(i)
50
60
80
25
50
55
70
20
35
70
51,5

rdi
0,97
1,17
1,55
0,49
0,97
1,07
1,36
0,39
0,68
1,36

∆ti (s)

SLAi (s)
3
3,5
5,5
4
5
3
1,5
4,5
2
2,5

5
3
5
4
4
4
2
5
2
2

rpi
0,6
1,17
1,1
1
1,25
0,75
0,75
0,9
1
1,25

ri
0,39
0,92
1,14
0,33
1,61
1,07
0,68
0,24
0,9
3,4

Legenda
∆ti = tempo médio de execução do
id i = grau de entrada do vértice i
serviço i
SLAi = tempo de resposta esperado do
rsi = relevância estática do serviço i
serviço i
rpi = relevância de desempenho do
Inv(i) = número de invocações do serviço i
serviço i
ri = relevância do serviço i
rdi = relevância dinâmica do serviço i
Fonte: O autor

O índice de relevância de cada serviço é apresentado graficamente na Figura
27, da qual se pode concluir que, para efeitos de melhoria de desempenho
priorizando-se um subconjunto dos serviços, os mais relevantes são S10, S5 e S3, e
os menos relevantes são S8, S4 e S1.

Figura 27 – Gráfico da relevância dos serviços da Figura 26
Fonte: O autor
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4.3

Ferramenta para cálculo do índice de relevância
Mesmo no caso das SOAs mais simples, obter manualmente o índice de

relevância dos serviços é um processo tedioso e propenso a erros. Convém que o
cálculo do índice seja feito de forma automática, por meio de uma ferramenta que, a
partir de todos os artefatos utilizados pelo cálculo, disponibilize o índice de
relevância de cada serviço da SOA sob análise.
4.3.1 Requisitos da ferramenta
Para que a ferramenta atendesse aos objetivos propostos neste trabalho
(subseção 1.4), os seguintes requisitos foram elicitados:
a) Autonomia: a ferramenta não deve depender de sistemas externos para
ser executada. As bibliotecas necessárias à ferramenta devem ser
integradas durante o desenvolvimento.
b) Interface visual: deve haver uma interface que permita ao usuário
visualizar o multidigrafo que representa os processos de negócio, coletar
as métricas de desempenho dos serviços, importar especificações em
BPEL de processos de negócio, registrar o tempo de resposta esperado
de cada serviço e iniciar a execução do cálculo da relevância dos serviços.
c) Usabilidade: mesmo usuários que não tenham conhecimentos avançados
de grafos devem ser capazes de obter o índice de relevância dos serviços
de uma SOA.
d) Persistência: a ferramenta deve manter um banco de dados para
armazenar todos os dados necessários à execução do cálculo da
relevância dos serviços.
e) Vértices compostos: a ferramenta deve procurar sempre o máximo
refinamento possível (definição 3.3 da subseção 3.2), desde que a
especificação em BPEL do processo de negócio representado pelo vértice
composto esteja disponível.
f) Chamadas intra-serviços: apenas serviços chamados pelo elemento
<invoke> da especificação em BPEL dos processos de negócio devem ser
representados no multidigrafo e utilizados no cálculo do índice de
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relevância;

serviços

chamados

internamente

por

outros

serviços

(“chamadas intra-serviços”) não são considerados.

Os requisitos (a) a (d) permitem que o cálculo do índice de relevância seja feito
de forma automática e com um menor esforço por parte do usuário final.
O requisito (e) foi elicitado para que o multidigrafo gerado pela ferramenta seja
o mais representativo possível da SOA que o originou.
Como este trabalho está orientado a orquestrações definidas em BPEL, o que
ocorre internamente aos serviços não foi alvo de estudo, resultando no requisito (f).
4.3.2 Projeto da ferramenta
A arquitetura da ferramenta, em camadas, é baseada na arquitetura do
arcabouço SPEWS (HOLANDA et al., 2009). São cinco camadas, cada uma a cargo
de uma funcionalidade específica, conforme mostra a Figura 28 em um diagrama de
pacotes UML8.
A plataforma adotada para a implementação da ferramenta foi a Java SE 6
(Java Platform, Standard Edition – Plataforma Java, Edição Padrão) (ORACLE,
2006d), à exceção do banco de dados, que utilizou consultas escritas em SQL
(Structured Query Language – Linguagem de Consultas Estruturada).

a) Camada BPEL
Primeira camada da ferramenta, tem como responsabilidade importar as
especificações em BPEL dos processos de negócio de uma SOA, bem como seus
respectivos arquivos WSDL. Esses documentos XML são gravados pela ferramenta
no banco de dados.

b) Camada de transformação
Para cada processo de negócio especificado em BPEL importado para a
ferramenta, efetua o parsing do processo de negócio, carregando-o em memória e
8

Os diagramas de classes da ferramenta são apresentados no apêndice B.
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verificando os processos já carregados em busca de serviços comuns, de forma a se
gerar um multidigrafo.

Figura 28 – Arquitetura da ferramenta para cálculo do índice de relevância dos
serviços
Fonte: O autor

Uma vez que BPEL é descrita com XML, e sendo XML uma linguagem que
permite aninhar elementos, possuindo uma estrutura em árvore (W3C, 2008), utilizase um algoritmo que, a partir da raiz do documento XML, mapeia recursivamente os
elementos filhos para o multidigrafo, até todos os elementos terem sido mapeados.
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Duas bibliotecas foram escolhidas para fazer o parsing dos processos de
negócio: a JAXB (Java Architecture for XML Binding – Arquitetura Java para
Vinculação com XML) (ORACLE, 2009) e o DOM (Document Object Model – Modelo
de Objetos de Documentos) (W3C, 2004). Os objetos manipulados em memória pela
JAXB foram gerados pelo programa de linha de comando xjc, o qual é distribuído em
conjunto com a JAXB.
Para isolar a complexidade das bibliotecas de parsing do restante da
ferramenta, a classe ParserBPEL atua como uma fachada (GAMMA et al., 1994)
para as classes que compõem as bibliotecas.

c) Camada de multidigrafo
Essa camada contém uma biblioteca que representa em memória o
multidigrafo gerado pela camada de transformação. A biblioteca utilizada é a JUNG
(Java Universal Network/Graph – Rede/Grafo Universal Java) versão 2.0.1 (JUNG,
2010).
Em conformidade com a definição 3.1 da subseção 3.2, tanto os vértices
quanto os arcos do multidigrafo são rotulados. Os arcos têm os rótulos “número de
invocações” e “identificação do processo de negócio”, advindos respectivamente da
coleta dos logs do orquestrador BPEL e dos documentos BPEL. Os vértices têm os
rótulos

“tempo

médio

de

execução”,

“tempo

de

resposta

esperado”,

“serviço/operação” e “URL”, oriundos respectivamente da coleta dos logs do
orquestrador BPEL, dos documentos de SLA e dos documentos WSDL. Os vértices
início e fim são casos especiais: têm apenas o rótulo “identificação do processo de
negócio”.

d) Camada de métricas de desempenho
Cabe a esta camada fazer a coleta das métricas de desempenho dos logs do
orquestrador BPEL9, de forma que se obtenha o número de invocações e o tempo

9

O teste feito para a coleta das métricas de desempenho a partir dos logs do orquestrador
BPEL encontra-se no apêndice C.
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médio de execução dos serviços. Essas métricas são gravadas no banco de dados,
junto com o multidigrafo.

e) Camada de seleção de serviços
É com auxílio dessa camada que o usuário interage com a ferramenta. Ela é
composta da rotina que efetua o cálculo da relevância dos serviços, conforme a
fórmula definida anteriormente, e da interface visual da ferramenta, implementada
como uma aplicação desktop com Java Swing (parte do Java SE) e, para a
representação visual dos grafos, com a biblioteca JUNG versão 2.0.1 (JUNG, 2010).
Essa interface visual tem controles que permitem executar cada uma das
funcionalidades da ferramenta.
Na Figura 29 é possível observar a interface visual da ferramenta.

Figura 29 – Interface visual da ferramenta
Fonte: O autor

4.3.3 Desenvolvimento da ferramenta
O código-fonte da ferramenta, com aproximadamente 14000 linhas de código,
encontra-se disponível em https://github.com/rmleme/CalcRelevanciaServico. A
partir do projeto inicial da ferramenta, procedeu-se ao desenvolvimento de cada
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camada, de forma sequencial, codificando-se tanto as funcionalidades quanto os
testes unitários. O ambiente integrado de desenvolvimento Eclipse (ECLIPSE, 2008)
foi utilizado para a codificação.
Ao longo do desenvolvimento, ocorreram mudanças no projeto inicial da
ferramenta, devido a algumas dificuldades encontradas:
•

Na camada de transformação, apenas na terceira tentativa conseguiu-se
definir as bibliotecas para o parsing dos processos de negócio (JAXB e
DOM). Na primeira tentativa, com o compilador BPEL do Apache ODE
(ASF, 2011), e na segunda, com o Eclipse BPEL Designer Project
(ECLIPSE, 2011), não se obteve sucesso.

•

As bibliotecas de grafos JGraphT (NAVEH, 2010) e JGraph (JGRAPH,
2006), inicialmente consideradas para representar os grafos em
memória e na tela, respectivamente, mostraram-se insuficientes para os
requisitos da ferramenta. Ambas foram substituídas pela JUNG.

Enfatiza-se que as mudanças foram feitas sempre com o objetivo de se permitir
o uso da ferramenta num experimento para investigar a hipótese de pesquisa
(subseção 1.3 da Introdução).
4.3.4 Testes da ferramenta
Dois tipos de testes foram executados para a ferramenta: rotinas de testes
unitários, para cada uma das camadas desenvolvidas, e testes de validação, para a
ferramenta como um todo, de forma a se verificar que aquilo que foi desenvolvido
realmente atendia à especificação da ferramenta.
a) Testes unitários
Para os testes unitários, foi escolhido o arcabouço de testes JUnit versão 4.10
(BECK, 2011). Foram criados e executados 85 casos de teste: para cada método
público de cada classe da ferramenta, procurou-se criar tanto o caso de teste
positivo quanto cada um dos possíveis casos de teste negativos.
b) Testes de validação
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Os testes de validação foram feitos manualmente, utilizando processos de
negócio com poucos serviços, de forma a se poder, dados os valores esperados dos
índices de relevância de cada serviço, conferir com aqueles obtidos pela ferramenta.
Os detalhes da execução dos dois tipos de testes podem ser consultados no
apêndice D.
4.4

Considerações finais
Nesta seção, usando-se como base o multidigrafo que representa os

processos de negócio de uma SOA, as métricas de desempenho dos serviços e
seus tempos de resposta esperados, definiu-se o índice de relevância dos serviços.
Também foram apresentados os detalhes da especificação, desenvolvimento e
testes da ferramenta que calcula automaticamente esse índice, a qual permite
importar as especificações em BPEL de uma SOA, coletar suas métricas de
desempenho e gerar a lista ordenada dos serviços por relevância.
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5 EXPERIMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
5.1

Introdução
Nesta seção é apresentado o experimento feito utilizando o multidigrafo, o

índice de relevância dos serviços e a ferramenta que o calcula automaticamente,
detalhando seus preparativos bem como a execução propriamente dita.
Ao término, a representação da SOA via multidigrafo e o índice de relevância
dos serviços foram utilizados para analisar os resultados do experimento, conforme
os objetivos propostos para este trabalho (subseção 1.4).
5.2

Metodologia adotada
Este experimento usa dois métodos de avaliação: para o índice de relevância

dos serviços, um experimento quantitativo 10 (KITCHENHAM et al., 1997); para a
representação de processos de negócio com um multidigrafo, um método
qualitativo10, a análise de funcionalidades por triagem (KITCHENHAM et al., 1997).
Como uma das variáveis usada pelo índice de relevância dos serviços é obtida
da análise do multidigrafo, definiu-se uma única sequência de passos para a
execução do experimento, de forma a se gerar dados para os dois métodos de
avaliação adotados, embora a análise dos resultados seja feita separadamente.
A escolha dos métodos de avaliação baseou-se nos critérios definidos por
Kitchenham et al. (1997), com as justificativas apresentadas na tabela 3.
Nas subseções adiante, a organização do experimento segue as fases
recomendadas por Kitchenham et al. (1997) e Pfleeger (1995): definição do
contexto/concepção,

planejamento/projeto,

preparação,

execução,

análise

e

disseminação (essa última como parte das conclusões).

10

Kitchenham et al. (1997) definem como quantitativas as avaliações que procuram
determinar os efeitos mensuráveis do uso de um método, e definem como qualitativas as
avaliações que procuram determinar a adequação de um método.

72

Tabela 3 – Métodos de avaliação adotados no experimento
Método de
avaliação

Experimento
quantitativo (índice
de relevância dos
serviços)

Análise de
funcionalidades por
triagem
(representação de
processos de
negócio com um
multidigrafo)

Condições favorecendo o
método

Justificativa

Efeitos claramente
quantificáveis?

Os tempos de execução dos
processos de negócio e da SOA
Sim
são medidos durante o
experimento.

Equipe disponível para
participar do
experimento?

Para este experimento, não há a
necessidade de uma equipe.
Kitchenham et al. (1997) preveem
N/A
a possibilidade do contexto de
avaliação ser diferente para
experimentos acadêmicos.

Método/ferramenta
relacionada a uma única
tarefa/atividade?

O índice de relevância é usado
apenas na seleção dos serviços
Sim
mais prioritários para melhoria de
desempenho.

Efeitos diretamente
mensuráveis a partir da
saída da tarefa?

O experimento gera dados que
permitem mensurar a diminuição
Sim
do tempo de execução dos
processos de negócio e da SOA.

Tempo de aprendizado
relativamente pequeno?

Pelo fato de haver uma
ferramenta que calcula
Sim
automaticamente a relevância
dos serviços.

Objetiva uma avaliação
do método/ferramenta
independente do
contexto?

Experimento executado em
ambiente controlado, sem o viés
Sim
de um estudo de caso
(PFLEEGER, 1995).

Grande número de
métodos/ferramentas
para avaliar?

A representação com um
multidigrafo em comparação com
Sim
as pesquisadas no estado da arte
(cinco).

Kitchenham et al. (1997) não
Escala de tempo
definem "pequena", variando de
pequena para o exercício Sim
acordo com o contexto de cada
de avaliação?
avaliação.

Fonte: Adaptado de Kitchenham et al. (1997)

5.3

Objetivo do experimento
Dada a SOA experimental e seus 30 serviços, o objetivo do experimento é

verificar, no contexto da melhoria de desempenho, se a seleção prioritária de
serviços, feita com o índice de relevância, efetivamente diminui o tempo de
execução dos processos de negócio e da SOA. Também faz parte do objetivo do
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experimento averiguar se o multidigrafo que representa a SOA experimental mostrase adequado para evidenciar o compartilhamento dos serviços comuns aos
processos de negócio, auxiliar na governança e medir o nível de fragmentação de
uma SOA.
5.4

Resumo do experimento
No caso do índice de relevância, além de verificar se ocorre uma diminuição do

tempo de execução da SOA, também é feita uma análise comparativa: seleciona-se
um subconjunto dos serviços da SOA para simular um esforço de melhoria de
desempenho e determina-se o quanto a melhoria de desempenho feita de acordo
com o índice de relevância dos serviços se classifica em relação às outras
possibilidades de melhoria.
Na Figura 30 pode-se ter uma visão geral dos passos que constituem o
experimento.

Figura 30 – Visão geral do experimento
Fonte: O autor

Para a execução do experimento, foram adotadas as seguintes premissas:
a) Análise comparativa da melhoria de desempenho: seleção ad hoc de 20%
dos serviços da SOA (ou seja, 6 serviços). Como a SOA experimental é
composta de 30 serviços, com 6 deles tendo seus tempos de resposta
diminuídos, trata-se portanto de uma combinação de 30 serviços tomados
6 a 6, o que resulta em 593775 diferentes possibilidades de melhoria de
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desempenho. É ante as outras 593774 possibilidades que o cenário
específico do índice de relevância é comparado.
b) Fatores aleatórios: para aumentar a confiabilidade dos resultados obtidos
pelo experimento, a SOA é executada múltiplas vezes (30), de forma a se
minimizar a influência de fatores fora do controle do experimento, como a
política de agendamento das threads pelo sistema operacional ou a
liberação de memória pelo sistema de gerenciamento automático de
memória (garbage collector) da máquina virtual Java. De acordo com
Magalhães et al. (1999), esse número fornece uma boa aproximação para
amostras constituídas de variáveis aleatórias independentes, caso da
relevância de um serviço, em função do comportamente aleatório do
experimento, explicado no apêndice E.
c) Tempo de resposta: os serviços selecionados para a simulação de
melhoria de desempenho têm uma diminuição de 50% em seu tempo de
resposta.
5.5

Preparação do experimento
Para que se pudesse proceder ao experimento, quatro atividades foram feitas

previamente: definição do ambiente de execução, criação da SOA experimental,
aplicativo que simula chamadas a essa SOA e, por fim, instalação da ferramenta
para cálculo do índice de relevância dos serviços. Os detalhes desses preparativos
encontram-se no apêndice E.
5.6

Execução do experimento
A entrada consistiu nas especificações em BPEL da SOA experimental, com

seus 5 processos de negócio. As tabelas 4 e 5 mostram como as 30 operações dos
5 serviços estão distribuídas entre as atividades <invoke> dos processos de negócio.

Tabela 4 – Operações existentes em cada serviço
Servico1
operacao1
operacao2
operacao3
operacao4

Servico2
operacao7
operacao8
operacao9
operacao10

Servico3
operacao13
operacao14
operacao15
operacao16

Servico4
operacao19
operacao20
operacao21
operacao22

Servico5
operacao25
operacao26
operacao27
operacao28
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Servico1
Servico2
operacao5 operacao11
operacao6 operacao12
Fonte: O autor

Servico3
operacao17
operacao18

Servico4
operacao23
operacao24

Servico5
operacao29
operacao30

Tabela 5 – Atividades <invoke> existentes em cada processo de negócio
PN1
Servico1.
operacao3
Servico2.
operacao8
Servico2.
operacao12
Servico3.
operacao15
Servico3.
operacao16
Servico4.
operacao22
Servico5.
operacao25
Servico5.
operacao27
Fonte: O autor

PN2
Servico1.
operacao3
Servico1.
operacao5
Servico2.
operacao10
Servico3.
operacao15
Servico3.
operacao16
Servico3.
operacao18
Servico4.
operacao24
Servico5.
operacao30

PN3
Servico1.
operacao1
Servico2.
operacao9
Servico2.
operacao12
Servico3.
operacao13
Servico3.
operacao15
Servico3.
operacao16
Servico4.
operacao19
Servico5.
operacao29

PN4
Servico1.
operacao2
Servico1.
operacao4
Servico2.
operacao7
Servico2.
operacao11
Servico3.
operacao18
Servico4.
operacao20
Servico4.
operacao23
Servico5.
operacao28

PN5
Servico1.
operacao6
Servico2.
operacao10
Servico2.
operacao12
Servico3.
operacao14
Servico3.
operacao17
Servico4.
operacao20
Servico4.
operacao21
Servico5.
operacao26

Dado o caráter experimental dessa SOA, os processos de negócio foram
acionados pelo simulador de chamadas, o qual os invocou aleatoriamente durante 5
minutos (num total de 2,5 h, considerando-se as 30 execuções do simulador).
Ao término da execução da SOA experimental, a ferramenta para cálculo do
índice de relevância dos serviços foi utilizada para disponibilizar a lista priorizada dos
serviços, ordenada por relevância, de acordo com a fórmula definida na subseção
4.2. Essa lista foi coletada para utilização nas simulações de melhoria de
desempenho e, posteriormente, na análise dos resultados. O multidigrafo que
representa essa SOA também foi apresentado, visualmente, na interface gráfica da
ferramenta.
Nas subseções a seguir são descritas cada uma das etapas seguidas para
executar o experimento.

76

a) Implantação dos serviços e processos de negócio
Após iniciar o servidor de aplicações (JBoss) e o orquestrador BPEL (Oracle
BPEL), os serviços e os processos de negócio foram implantados, respectivamente,
nesses dois servidores.
No caso dos serviços, eles foram empacotados num arquivo padrão Java EE e
implantados no JBoss, estando assim disponíveis para receber chamadas SOAP,
conforme mostra a tela de administração do JBoss na Figura 31.

Figura 31 – Serviços do experimento implantados no JBoss
Fonte: O autor
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Em relação aos processos de negócio, eles foram implantados no Oracle BPEL
utilizando-se seu aplicativo de administração, como mostra a Figura 32.

Figura 32 – Processos de negócio implantados no Oracle BPEL
Fonte: O autor

b) Execução dos processos de negócio
Os processos de negócio foram acionados pelo simulador de chamadas. Para
cada processo de negócio, o simulador disparava uma thread, e cada thread, por
sua vez, executava recorrentemente o algoritmo a seguir, ao longo de 5 minutos:
•

Aguardar um intervalo de tempo aleatório (entre 5 s e 30 s).

•

Gerar aleatoriamente o número total de chamadas a serem feitas ao
processo de negócio (entre 1 e 5).

•

Para cada chamada a ser feita ao processo de negócio, agendar uma
thread com início de execução após um período de tempo aleatório
(entre 5 s e 30 s).

O simulador foi executado 30 vezes. A tabela 6 resume o número total de
execuções de cada processo de negócio, obtidos mediante uma consulta SQL ao
banco de dados do orquestrador BPEL.
O tempo de execução e o número de invocações de cada serviço foram
registrados no banco de dados do orquestrador BPEL. A Figura 33 apresenta uma
amostra desses dados.
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Tabela 6 – Número de execuções de cada processo de negócio
Processo de Negócio
ProcessoNegocio1
ProcessoNegocio2
ProcessoNegocio3
ProcessoNegocio4
ProcessoNegocio5
Total
Fonte: O autor

Número de execuções
197
283
94
167
208
949

Figura 33 – Registro da execução dos serviços no banco de dados
Fonte: O autor

c) Coleta dos tempos de execução dos processos de negócio e da SOA
O tempo médio de execução dos processos de negócio e o tempo total de
execução da SOA são coletados do banco de dados. Os resultados dessas
consultas são apresentados na tabela 7.
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Tabela 7 – Tempo de execução dos processos de negócio e da SOA
Processo de Negócio
ProcessoNegocio1
ProcessoNegocio2
ProcessoNegocio3
ProcessoNegocio4
ProcessoNegocio5
SOA

Tempo médio de execução (s)
47,1
32,29
112,97
55,66
43,39
Tempo total de execução (s)
47359,9

Fonte: O autor

d) Geração dos tempos de resposta esperados
Para gerar os tempos de resposta esperados dos serviços da SOA
experimental, foi executada uma rotina para gerar aleatoriamente esses números,
variando entre 2 s e 20 s. O resultado da execução dessa rotina pode ser visto na
Figura 34.

e) Execução da ferramenta para cálculo do índice de relevância dos serviços
Para poder calcular o índice de relevância dos serviços da SOA experimental,
a ferramenta, disponível como uma biblioteca Java SE, foi iniciada11 e procedeu-se
aos seguintes passos:
•

Importou-se os 5 processos de negócio da SOA experimental.

•

Gerou-se o multidigrafo que representa esses 5 processos de negócio.

•

Registrou-se o tempo de resposta esperado dos serviços, usando os
valores gerados no passo anterior.

•

Coletou-se as métricas de desempenho do orquestrador BPEL.

•

Calculou-se o índice de relevância dos 30 serviços, disponibilizando-os
numa lista ordenada pelo índice.

11

Com o comando java -jar CalcRelevanciaServico.jar
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Figura 34 – Tempos de resposta esperados dos serviços do experimento
Fonte: O autor

Na Figura 35 pode-se ver o resultado da execução da ferramenta, com os
vértices do multidigrafo representando as chamadas aos serviços (atividades
<invoke> dos processos de negócio), o número de invocações dos serviços como
rótulos dos arcos e, abaixo do multidigrafo, a lista dos serviços ordenada por
relevância.

Em

particular,

nota-se

a

descrição

abaixo

do

vértice

“Servico4.operacao21”: ele exibe o tempo médio de execução desse serviço (8,99 s)
e seu tempo de resposta esperado (19 s).
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Figura 35 – Execução da ferramenta para a SOA experimental
Fonte: O autor

A lista completa do índice de relevância dos 30 serviços da SOA experimental
pode ser vista na tabela 8.

Tabela 8 – Índice de relevância dos serviços da SOA experimental
Serviço

Rel. estática

Servico4.operacao20
Servico2.operacao12
Servico1.operacao3
Servico3.operacao15
Servico3.operacao16
Servico1.operacao4
Servico1.operacao5
Servico1.operacao6

2,727272727
2,727272727
1,090909091
2,181818182
1,636363636
0,545454545
1,090909091
0,545454545

Rel.
Rel. de
dinâmica
desempenho
2,047688387 3,045196667
2,724790681 0,651979292
0,535129232 8,067719388
2,95413178 0,604433449
2,95413178 0,497069113
0,464142701 8,482817647
1,425191118 1,226192209
1,135784492 2,823040064

Relevância
17,00621959
4,84501936
4,709751795
3,895802314
2,402848904
2,147584307
1,906427177
1,748926432
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Serviço

Rel. estática

Servico2.operacao9
Servico3.operacao18
Servico4.operacao19
Servico5.operacao25
Servico5.operacao28
Servico5.operacao27
Servico1.operacao2
Servico5.operacao26
Servico3.operacao17
Servico2.operacao10
Servico2.operacao11
Servico4.operacao23
Servico3.operacao14
Servico1.operacao1
Servico3.operacao13
Servico4.operacao24
Servico5.operacao29
Servico5.operacao30
Servico4.operacao21
Servico4.operacao22
Servico2.operacao7
Servico2.operacao8
Fonte: O autor

0,545454545
1,090909091
2,181818182
1,636363636
1,636363636
0,545454545
0,545454545
0,545454545
0,545454545
1,090909091
1,090909091
0,545454545
0,545454545
0,545454545
0,545454545
0,545454545
0,545454545
0,545454545
0,545454545
0,545454545
0,545454545
0,545454545

Rel.
Rel. de
dinâmica
desempenho
0,742628322 4,256610772
1,872952312 0,840575542
1,539861667 0,481225177
1,075718966 0,876167005
0,911903895 0,898533599
1,075718966 1,932213198
0,911903895 1,876872754
1,135784492 1,444830769
0,39315617 3,961347222
0,928285402 0,599847059
0,911903895 0,508492427
0,911903895
0,90415758
0,404077175 1,502608108
0,338551147 1,344676282
0,797233345 0,470859192
0,535129232 0,554630466
0,458682199 0,488337654
0,475063706 0,427977011
0,338551147 0,473044143
0
0
0
0
0
0

Relevância
1,724225299
1,717481351
1,616771354
1,542288215
1,340797564
1,1337373
0,933560496
0,895099844
0,849506238
0,607450111
0,505850427
0,449729901
0,33118344
0,248313653
0,204755263
0,16189035
0,122177339
0,110899825
0,087354347
0
0
0

O gráfico da Figura 36 fornece uma medida visual da relevância dos serviços.

Figura 36 – Índice de relevância dos serviços da SOA experimental
Fonte: O autor
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f) Simulação: melhoria do desempenho dos serviços mais relevantes
Numa primeira proposta de simulação de melhoria de desempenho, após se
obter da ferramenta a lista dos serviços mais relevantes, considerou-se executar
novamente a SOA, outras duas vezes, com o simulador de chamadas: primeiro, com
os 6 serviços de maior índice de relevância; na sequência, com um subconjunto
aleatório de 6 serviços. Em ambos os casos, a melhoria de desempenho ocorreria
mediante uma diminuição ad hoc no teto do intervalo de tempo aleatório de
execução do serviço. Essa abordagem, porém, apresenta dois problemas:
•

Uma única amostra aleatoriamente selecionada do subconjunto de
serviços a se otimizar parece ser insuficiente para poder-se tirar alguma
conclusão, numa análise comparativa, quanto à aplicabilidade ou não do
índice de relevância.

•

Dado o caráter aleatório do simulador de chamadas, conforme
especificado no apêndice E, novas execuções da SOA experimental
resultariam num perfil de execução da SOA distinto das execuções
anteriores, tornando os resultados gerados pelo índice de relevância
inconclusivos. Tal fenômeno reflete uma limitação do índice de
relevância dos serviços12.

Em função desses dois problemas, somado ao fato de que as métricas de
desempenho dos serviços já se encontravam disponíveis no banco de dados do
orquestrador BPEL, optou-se por outra abordagem para simular a melhoria de
desempenho dos serviços: partindo-se de uma das premissas mencionadas na
subseção 5.4, de uma diminuição de 50% em seu tempo de resposta, os tempos de
execução desses serviços foram recalculados, bem como os tempos de execução
dos processos de negócio que invocavam esses serviços.
A tabela 9 permite ilustrar, com um exemplo fictício, o funcionamento dessa
abordagem de simulação. S1, S2, S3, S4 e S5 são os serviços, PN é o processo de
negócio, ∑∆tsi é a somatória do tempo de execução dos serviços (atividades
<invoke> do processo de negócio) e ∆tPN é o tempo de execução do processo de
negócio, o qual invoca esses cinco serviços.

12

As limitações existentes neste trabalho são descritas em detalhes na subseção 5.8.
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Tabela 9 – Simulação de melhoria de desempenho
Tempo de
Tempo de
Quociente
execução,
execução,
∑∆tsi/∆tPN
antes (s)
depois (s)
S1
S2
S3
S4
S5

3
5
3
3
1

0,75

3
5
3
1,5
1

15

13,5

∆tPN
20
Fonte: O autor

18

∑∆tsi

Nota-se que ∑∆tsi (15 s) é menor que ∆tPN (20 s), pois o processo de negócio
contém outras atividades além das chamadas a esses serviços (tais como
<receive>, <while>, <assign>, entre outras), de forma que o tempo de execução do
processo de negócio também inclui o tempo de execução dessas atividades.
Nesse exemplo fictício, escolheu-se o serviço S4 para simular uma melhoria de
desempenho, de 50%, reduzindo seu tempo de execução de 3 s para 1,5 s.
O quociente ∑∆tsi/∆tPN indica o quanto do tempo de execução do processo de
negócio é constituído pelo tempo de execução dos seus serviços. Nesse caso, a
soma dos tempos de execução de S1, S2, S3, S4 e S5 equivale a 75% do tempo
total de execução do processo de negócio. Esse quociente é mantido após a
aplicação do fator de melhoria de desempenho em S4, de forma que, tendo-se um
novo valor para ∑∆tsi (nesse exemplo, 13,5 s), ele é dividido por esse quociente,
resultando em um novo tempo de execução para o processo de negócio de 18 s,
pois 75% de 18 s é igual a 13,5 s, mantendo o quociente.
Com a abordagem de simulação definida, ela foi usada para simular a melhoria
de desempenho proporcionada pela seleção dos 6 serviços de maior índice de
relevância:

Servico4.operacao20,

Servico2.operacao12,

Servico1.operacao3,

Servico3.operacao15, Servico3.operacao16 e Servico1.operacao4. A tabela 10 exibe
quais processos de negócio da SOA experimental invocam cada um desses
serviços.
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Tabela 10 – Processos de negócio que invocam os serviços selecionados
PN1
Servico1.
operacao3

PN2
Servico1.
operacao3

PN3

PN4

PN5

Servico1.
operacao4
Servico2.
operacao12
Servico3.
operacao15
Servico3.
operacao16

Servico3.
operacao15
Servico3.
operacao16

Servico2.
operacao12
Servico3.
operacao15
Servico3.
operacao16

Servico2.
operacao12

Servico4.
operacao20

Servico4.
operacao20

Fonte: O autor

Para cada instância de execução de cada processo de negócio (num total de
949 instâncias, como consta na tabela 6), aplicou-se o fator de melhoria de
desempenho de 50% aos 6 serviços selecionados, recalculando-se seus tempos de
execução e o de seus respectivos processos de negócio, conforme a abordagem
explicada anteriormente. A tabela 11 exibe os novos tempos de execução dos
processos de negócio e da SOA.

Tabela 11 – Tempo de execução dos PNs e da SOA após simulação de
melhoria de desempenho com índice de relevância
Processo de Negócio
ProcessoNegocio1
ProcessoNegocio2
ProcessoNegocio3
ProcessoNegocio4
ProcessoNegocio5
SOA

Tempo médio de execução (s)
32,95
27,12
89,94
46,24
35,24
Tempo total de execução (s)
37672,12

Fonte: O autor

g) Simulação: melhoria do desempenho dos outros serviços
A última etapa do experimento consiste em simular as outras possibilidades de
melhoria de desempenho: uma combinação de 30 serviços tomados 6 a 6,
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excluindo-se a combinação da etapa anterior, resultando num total de 593774
diferentes possibilidades.
Pelo grande volume de dados manipulado e gerado por essa simulação, foi
necessário criar uma rotina que permitisse aplicar o fator de melhoria de
desempenho (50%) aos serviços selecionados e recalculasse os tempos de
execução, a partir das métricas coletadas do banco de dados do orquestrador BPEL
(em particular, das tabelas Cube_Instance e Work_Item). Os detalhes dessa rotina
constam no apêndice F.

Tabela 12 – Tempo de execução dos PNs e da SOA após simulação de melhoria de
desempenho sem índice de relevância
Serviços com tempo
de resposta
diminuídos
Servico1.operacao1
Servico1.operacao5
Servico2.operacao8
Servico4.operacao19
Servico4.operacao23
Servico5.operacao28

Servico1.operacao3
Servico1.operacao6
Servico3.operacao13
Servico3.operacao16
Servico4.operacao23
Servico5.operacao26

Servico1.operacao5
Servico2.operacao10
Servico3.operacao15
Servico4.operacao20
Servico5.operacao25
Servico5.operacao30

Processo de Negócio
ProcessoNegocio1
ProcessoNegocio2
ProcessoNegocio3
ProcessoNegocio4
ProcessoNegocio5
SOA
ProcessoNegocio1
ProcessoNegocio2
ProcessoNegocio3
ProcessoNegocio4
ProcessoNegocio5
SOA
ProcessoNegocio1
ProcessoNegocio2
ProcessoNegocio3
ProcessoNegocio4
ProcessoNegocio5
SOA

Tempo médio de execução (s)
47,1
29,69
100,67
46,31
43,4
Tempo total de execução (s)
43905,55
42,08
28,43
97,28
49,38
35,55
Tempo total de execução (s)
41120,1
37,42
24,47
105,76
49,45
37,85
Tempo total de execução (s)
40367,47

Fonte: O autor

Para cada uma das 593774 possíveis combinações foi necessário recalcular os
tempos de execução das 949 instâncias de execução dos processos de negócio.
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Consequentemente, o número de recálculos efetuados é de uma ordem de grandeza
de milhões de vezes, o que indica o quanto o programa foi necessário para que se
pudesse concluir essa etapa do experimento. A tabela 12 apresenta uma amostra
contendo o resultado de 3 simulações.
5.7

Análise dos resultados
A hipótese investigada por este trabalho, formulada na Introdução, é: como

selecionar prioritariamente, por meio de um índice numérico de relevância, um
subconjunto dos serviços de uma SOA cujos tempos de resposta serão diminuídos,
visando a melhoria de desempenho de SOAs com processos de negócio descritos
por BPEL? Partindo-se desse questionamento 13 , a análise dos resultados do
experimento foi feita em duas etapas: na primeira, a representação dos processos
de negócio com um multidigrafo; na segunda, o índice de relevância dos serviços.
5.7.1 Representação dos processos de negócio com um multidigrafo
Durante a revisão bibliográfica, cinco representações de processos de negócio
com grafos foram pesquisadas: grafo de negócio simples (BEERI et al., 2006), BSG
(CHEN et al., 2008), SIG e SRG (JWO et al., 2008), BFG (YUAN et al., 2006) e
redes de Petri (HOLANDA et al., 2009). Todas têm em comum o fato de não
contemplarem uma visão conjunta dos processos de negócio. Já a representação
proposta neste trabalho possui tal funcionalidade, em função de um multidigrafo
admitir arcos paralelos.
O experimento gerou um multidigrafo com um único componente fracamente
conexo representando toda a SOA experimental, o que permitiu evidenciar o
compartilhamento (reutilização) dos serviços entre os 5 processos de negócio,
conforme pode ser constatado na Figura 37.
Nota-se que o uso de cores diferentes para os processos de negócio também
auxilia a identificar quais processos de negócio compartilham um dado serviço.
Uma outra consequência da visualização conjunta dos processos de negócio
em um multidigrafo é permitir que o administrador de uma SOA extraia informações

13

Na hipótese de pesquisa também está incluída a representação dos processos de negócio
com um multidigrafo, visto que uma das variáveis usadas pelo índice de relevância é obtida
da análise do multidigrafo.
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que o auxiliem na governança. Por exemplo, na Figura 37, é possível identificar que
os

serviços

Servico2.operacao10,

Servico3.operacao16,

Servico3.operacao8,

Servico2.operacao12,

Servico1.operacao3,

Servico4.operacao20

e

Servico3.operacao15, por serem compartilhados, são mais críticos para essa SOA.

Figura 37 – Compartilhamento dos serviços entre os processos de negócio da
SOA experimental
Fonte: O autor

Além da análise qualitativa efetuada nesta subseção, a aplicabilidade do
multidigrafo na representação de múltiplos processos de negócio também foi
discutida por Leme e Rezende (2012), incluindo o que diz respeito ao nível de
fragmentação de uma SOA. Particularmente sobre a SOA experimental, como ela é
constituída de um único componente fracamente conexo, seu nível de fragmentação
é baixo (não há subconjuntos de serviços isolados).
5.7.2 Índice de relevância dos serviços
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O experimento descrito na subseção anterior disponibilizou uma massa de
dados que, ao ser analisada, permite verificar se o problema de pesquisa foi
resolvido e, caso positivo, como foi resolvido. Essa verificação é feita, inicialmente,
comparando-se o tempo médio de execução dos processos de negócio e o tempo
total de execução da SOA antes e após a simulação de melhoria de desempenho
usando o índice de relevância; e, depois, classificando cada uma das possibilidades
de melhoria de desempenho conforme o tempo de execução da SOA, permitindo
assim fazer comparações.
A primeira parte da verificação está sumarizada na tabela 13, que permite
quantificar o efeito da melhoria de desempenho com o índice de relevância dos
serviços na SOA experimental. Os dados já haviam sido coletados durante o
experimento, bastando-se compará-los.

Tabela 13 – Efeito do índice de relevância na SOA experimental

Processo de
Negócio
ProcessoNegocio1
ProcessoNegocio2
ProcessoNegocio3
ProcessoNegocio4
ProcessoNegocio5
SOA
Fonte: O autor

Tempo de
Tempo de
Melhoria de
execução
execução (antes)
desempenho
(conforme índice de
(ms)
(%)
relevância) (ms)
47104,42
32295,34
112972,21
55659,80
43395,09
47359903

32948,12
27115,96
89943,87
46238,92
35244,70
37672117,54

30,05
16,04
20,38
16,93
18,78
20,46

A segunda parte da verificação foi realizada consultando-se a tabela
temporária criada durante o experimento, ordenando-se decrescentemente as
593775 possibilidades de melhoria de desempenho pelo tempo médio de execução
(no caso dos processos de negócio) e pelo tempo total de execução (no caso da
SOA). A Figura 38 mostra um gráfico da distribuição dos tempos totais de execução
da SOA em percentis.
Na tabela 14, resumem-se algumas métricas coletadas.
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Figura 38 – Percentis dos tempos totais de execução da SOA experimental
Fonte: O autor
Tabela 14 – Comparativo das melhorias de desempenho

Processo de
Negócio
ProcessoNegocio1
ProcessoNegocio2
ProcessoNegocio3
ProcessoNegocio4
ProcessoNegocio5
SOA
Fonte: O autor

Tempo
mínimo de
execução
(depois)
(ms)

Tempo
máximo de
execução
(depois)
(ms)

23552,21
47104,42
18206,14
32295,34
66379,11
112972,21
30674,91
55659,80
24410,07
43395,09
7581275,66 46491258,19

Tempo de
Percentil
execução
(conforme
(conforme
índice de
índice de
relevância)
relevância) (ms)
32948,12
27115,96
89943,87
46238,92
35244,70
37672117,54

98
81
93
85
87
99

A última coluna da tabela 14 permite ver que, para todos os processos de
negócio, a melhoria de desempenho feita segundo o índice de relevância dos
serviços resultou sempre numa melhoria situada no quarto melhor quartil. Quando se
analisa o tempo de execução da SOA como um todo, os resultados são ainda mais
expressivos: a seleção de serviços sugerida pelo índice de relevância fez com que a
melhoria de desempenho ficasse no 99º melhor percentil.
5.8

Limitações e restrições
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Em função tanto dos testes feitos com a ferramenta (apêndice D) quanto do
experimento, algumas limitações e restrições da abordagem proposta neste trabalho
puderam ser levantadas:
•

Custos da abordagem: num cenário onde uma organização já se decidiu
por um esforço de melhoria de desempenho de uma SOA, o cálculo da
relevância dos serviços, assumindo-se que por meio da ferramenta,
acaba sendo uma etapa a mais, com a consequente necessidade de se
estimá-la, planejá-la e executá-la; outro custo para uma organização é
garantir que as métricas de desempenho da SOA estão sendo
registradas

pelo

orquestrador

BPEL

e

disponibilizadas

para

a

ferramenta, de forma que o índice de relevância possa ser calculado.
Dependendo do nível de maturidade da organização, obter esses dados
pode exigir um esforço adicional.
•

Ao longo de sua existência, uma SOA é dinâmica: conforme serviços
são adicionados, alterados ou removidos, a relevância desses serviços
para a SOA também muda, tornando os resultados gerados pela
ferramenta obsoletos ao longo do tempo. Alterações no perfil de uso do
serviço (por exemplo, aumento da demanda) ou refatoramentos da SOA
também contribuem para a obsolecência dos resultados. Em suma: o
índice de relevância é apenas uma “foto” da relevância dos serviços num
dado momento de tempo. O índice de relevância dos serviços precisa
ser recalculado periodicamente, para manter-se atual.

•

Este trabalho pressupõe acesso às especificações em BPEL dos
processos de negócio, o que pode nem sempre ocorrer. Por exemplo:
em SOAs que usem processos de negócio de terceiros, os fornecedores
dos serviços podem optar por não compartilhar as especificações dos
processos de negócio. Quanto menor o acesso às especificações,
menor é o poder de representatividade do multidigrafo, pois menos
vértices compostos poderão ser mapeados para suas respectivas
implementações (outros processos de negócio, conforme a definição 3.3
da seção 3).
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•

Com relação à relevância dos serviços, este trabalho não considera
aspectos funcionais que, embora também sejam importantes (LEE,
2010), fogem ao seu escopo. Assim sendo, forneceu-se apenas um
critério para a análise de uma SOA, que pode ser complementado por
outros, tais como reputação do provedor de serviço, preço ou valor para
o negócio (LEE, 2010).

5.9

Considerações finais
De forma a se poder avaliar o multidigrafo e o índice de relevância, executou-

se um experimento, no qual uma SOA criada para este fim foi usada como entrada
para a ferramenta. As especificações em BPEL dos processos de negócio foram
importadas, o multidigrafo representando esses processos de negócio foi gerado e
as métricas de desempenho das chamadas aos serviços da SOA foram coletadas, a
partir dos quais calculou-se o índice de relevância dos serviços. Simulou-se um
esforço de melhoria de desempenho considerando-se todas as possíveis
combinações de serviços, o que permitiu verificar como a melhoria feita com o índice
de relevância se classifica em relação às demais possibilidades. Na análise do
multidigrafo, percebe-se como ele se mostrou adequado para evidenciar o
compartilhamento dos serviços entre os processos de negócio, auxiliar na
governança e medir o nível de fragmentação de uma SOA. Na análise do índice de
relevância dos serviços, os números obtidos durante o experimento mostraram que o
esforço de melhoria de desempenho usando o índice situou-se no 99º melhor
percentil, quando se considera o tempo de execução da SOA.
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6 CONCLUSÃO
6.1

Resumo
Nesta seção é feito um resumo do trabalho, listando as atividades principais

que o compuseram, seus resultados e a análise desses resultados.
6.2

Conclusões
Tendo como ponto de partida o problema de pesquisa mencionado na

Introdução, estudou-se uma série de representações de BPEL com grafos, de forma
a se avaliar como esse tipo de representação pode ser usado para processos de
negócio descritos em BPEL; e, como uma das possíves aplicações do multidigrafo, a
partir de um arrazoado constituinte da hipótese de pesquisa estudou-se como obter
um índice numérico de relevância dos serviços, para fins de melhoria de
desempenho de uma SOA.
Durante a pesquisa, duas representações se destacaram: a de BP-QL, com
seu grafo de negócio simples, e a do arcabouço SPEWS, com seu conceito de
mapeamento dos elementos da especificação BPEL para uma representação de
processos de negócio. Ambas puderam ser estendidas e adaptadas para a
representação proposta neste trabalho, com um multidigrafo.
Mostrou-se como múltiplos processos de negócio podem ser mapeados para
um multidigrafo, mediante regras de mapeamento dos elementos da especificação
BPEL para essa abstração. A partir da análise desse multidigrafo e de métricas de
desempenho coletadas da SOA (número de invocações, tempo médio de execução
e tempo de resposta esperado), propôs-se um índice de relevância dos serviços.
Na sequência, procedeu-se a um experimento para avaliar a representação de
processos de negócio com um multidigrafo e o índice de relevância dos serviços,
ambos auxiliados por uma ferramenta criada especificamente para esse fim. Uma
simulação de um esforço de melhoria de desempenho foi efetuada, e dela pôde-se
concluir que a melhoria de desempenho efetuada conforme o índice de relevância
mostrou-se efetiva em termos do tempo de execução da SOA.
A possibilidade de representar todos os processos de negócio de uma SOA
com um multidigrafo também foi avaliada durante o experimento. A funcionalidade
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provida pelos arcos paralelos do multidigrafo, em combinação com as diferentes
cores

usadas

para

cada

processo

de

negócio,

permitiram

evidenciar

o

compartilhamento (reutilização) dos serviços, auxiliar na governança e medir o nível
de fragmentação de uma SOA. A aplicabilidade do multidigrafo para representar
múltiplos processos de negócio também foi exposta em artigo pelo autor deste
trabalho.
6.3

Sugestões para futuras pesquisas
Seguem possíveis sugestões de prosseguimento a este trabalho:
•

Utilizar a representação de processos de negócio com um multidigrafo e
o índice de relevância dos serviços num estudo de caso envolvendo
uma SOA real.

•

Fazer outros mapeamentos de BPEL para um multidigrafo, diferentes
dos feitos na seção 3, e experimentar-se com eles para refinar a
representação proposta neste trabalho.

•

Aplicar propriedades e algoritmos da teoria dos grafos ao multidigrafo,
com o objetivo de extrair outras informações que possam ser úteis desse
tipo de representação.

•

Efetuar uma análise de funcionalidades por experimento (formal): o
multidigrafo foi avaliado no experimento com uma análise de
funcionalidades por triagem, onde um único usuário determina a
funcionalidade a ser avaliada e executa a avaliação. No caso de um
experimento formal, a avaliação é feita por um grupo de potenciais
usuários da abordagem, o que permitiria obter uma maior diversidade de
opiniões.

•

Usar outros atributos de qualidade: neste trabalho, pesquisou-se um
índice de relevância utilizando como critério o atributo de qualidade
desempenho. Uma possível extensão seria criar índices de relevância
para outros atributos de qualidade, tais como confiabilidade ou
disponibilidade.

95

REFERÊNCIAS
ABOULSAMH, M. A. Towards a model-driven approach for planning a standard-based

migration of enterprise applications to SOA. In: CONGRESS ON SERVICES, 1.,
2009, Los Angeles, USA. Proceedings... Washington: IEEE Computer Society,
2009. p.471-474.

ANDREWS, T.; CURBERA, F.; DHOLAKIA, H.; GOLAND, Y.; KLEIN, J.; LEYMANN,
F.; LIU, K.; ROLLER, D.; SMITH, D.; THATTE, S.; TRICKOVIC, I.; WEERAWARANA,
S. BPEL: Business Process Execution Language for Web Services Version 1.1.
[S.l.]: 2003. Disponível em: <http://public.dhe.ibm.com/software/dw/specs/wsbpel/ws-bpel.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2012.
ASF. Apache Orchestration Director Engine. Versão 1.3.5. [S.l.]: 2011. Disponível
em: <http://ode.apache.org>. Acesso em: 21 ago. 2012.
BECK, K. JUnit. Versão 4.10. [S.l.]: 2011. Disponível em:
<http://kentbeck.github.com/junit>. Acesso em: 21 ago. 2012.
BEERI, C.; EYAL, A.; KAMENKOVICH, S.; MILO, T. Querying Business Processes.
In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERY LARGE DATA BASES, 32., 2006,
Seoul, Korea. Proceedings... San Jose: VLDB Endowment, 2006. p.343-354.
BEERI, C.; EYAL, A.; MILO, T.; PILBERG, A. Monitoring Business Processes with
Queries. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERY LARGE DATA BASES,
33., 2007, Vienna, Austria. Proceedings... San Jose: VLDB Endowment, 2007.
p.603-614.
BUSCHMANN, F.; MEUNIER, R.; ROHNERT, H.; SOMMERLAD, P.; STAL, M.
Pattern-Oriented Software Architecture Volume 1: A System of Patterns.
Hoboken: Wiley, 1996. 476p.
CHARTRAND, G.; LESNIAK, L.; ZHANG, P. Graphs & Digraphs. London: Chapman
and Hall/CRC, 2010. 598p.
CHEN, S.; BAO, L.; CHEN, P. OptBPEL: A Tool for Performance Optimization of
BPEL Process. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE
COMPOSITION, 7., 2008, Budapest, Hungary. Proceedings... Berlin: SpringerVerlag, 2008. p.141-148.
ECLIPSE. Eclipse BPEL Designer Project. Versão 0.5.0. [S.I.]: 2011. Disponível
em: <http://eclipse.org/bpel>. Acesso em: 21 ago. 2012.

96

ECLIPSE. Eclipse Platform. Versão 3.2.1. [S.I.]: 2008. Disponível em:
<http://www.eclipse.org/platform>. Acesso em: 21 ago. 2012.
ERL, T. Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology and Design. Upper
Saddle River: Prentice Hall, 2005. 792p.
ERL, T. SOA: Principles of Service Design. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007.
608p.
ERL, T.; BENNETT, S.; CARLYLE, B.; GEE, C.; LAIRD, R.; MANES, A.; MOORES,
R.; SCHNEIDER, R.; SHUSTER, L.; TOST, A.; VENABLE, C.; SANTAS, F. SOA
Governance: Governing Shared Services On-Premise and in the Cloud. Upper
Saddle River: Prentice Hall, 2011. 704p.
FOWLER, M.; BECK, K.; BRANT, J.; OPDYKE, W.; ROBERTS, D. Refactoring:
Improving the Design of Existing Code. Boston: Addison-Wesley, 1999. 464p.
GAMMA, E.; HELM, R.; JOHNSON, R.; VLISSIDES, J. Design Patterns: Elements
of Reusable Object-Oriented Software. Boston: Addison-Wesley, 1994. 416p.
GONÇALVES, J. E. L. As empresas são grandes coleções de processos. Revista de
Administração de Empresas, São Paulo, v.40, n.1, p.6-19, jan-mar 2000.
HER, J. S.; CHOI, S. W.; OH, S. H.; KIM, S. D. A Framework for Measuring
Performance in Service-Oriented Architecture. In: INTERNATIONAL CONFERENCE
ON NEXT GENERATION WEB SERVICES PRACTICES, 3., 2007, Seoul, Korea.
Proceedings... Washington: IEEE Computer Society, 2007. p.55-60.
HOLANDA, H.; BARROSO, G. C.; SERRA, A. SPEWS: a Framework for the
Performance Analysis of Web Services Orchestrated with BPEL4WS. In:
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNET AND WEB APPLICATIONS AND
SERVICES, 4., 2009, Venice/Mestre, Italy. Proceedings... Washington: IEEE
Computer Society, 2009. p.363-369.
IBM. WSFL: Web Services Flow Language 1.0. Somers, 2001. Disponível em:
<http://xml.coverpages.org/WSFL-Guide-200110.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2012.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) /
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). ISO/IEC 91261:2001: Software engineering – Product quality – Part 1: Quality model. Geneva,
2001. 25p.

97

JGRAPH. JGraph. Versão 5.8.3.2-Munich. [S.l.]: 2006. Disponível em:
<http://www.jgraph.com>. Acesso em: 21 ago. 2012.
JUNG. Java Universal Network/Graph Framework. Versão 2.0.1. [S.I.]: 2010.
Disponível em: <http://jung.sourceforge.net>. Acesso em: 21 ago. 2012.
JWO, J. S.; CHENG, Y. C. Performance Improvement for an SOA Based Enterprise
Application Using Service Redirection. In: IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
SERVICE-ORIENTED SYSTEM ENGINEERING, 4., 2008, Jhongli, Taiwan.
Proceedings... Washington: IEEE Computer Society, 2008. p.287-290.
KITCHENHAM, B.; LINKMAN, S.; LAW, D. DESMET: a methodology for evaluating
software engineering methods and tools. Computing & Control Engineering
Journal, Stevenage, v.8, n.3, p.120-126, Jun. 1997.
LEE, Y. Quality factors of business value and service level measurement for SOA. In:
IEEE PACIFIC-ASIA CONFERENCE ON CIRCUITS, COMMUNICATIONS AND
SYSTEM, 2., 2010, Beijing, China. Proceedings... New York: IEEE Communications
Society, 2010. p.473-478.
LEME, R. M.; REZENDE, M. N. An approach with multidigraphs for representing
multiple business processes of a SOA. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON
COMPUTER, INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS, 1., 2012,
Amman, Jordan. Proceedings... Washington: IEEE Computer Society, 2012. pp.1-6.
MA, Z.; LU, W.; LEYMANN, F. Query Structural Information of BPEL Processes. In:
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNET AND WEB APPLICATIONS AND
SERVICES, 4., 2009, Venice, Italy. Proceedings... Washington: IEEE Computer
Society, 2009. p.401-406.
MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. Noções de Probabilidade e Estatística. São
Paulo: IME-USP, 1999. 379p.
MAO, C. Slicing Web Service-based Software. In: INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SERVICE-ORIENTED COMPUTING AND APPLICATIONS, 2., 2009, Taipei,
Taiwan. Proceedings... Washington: IEEE Computer Society, 2009. p.91-98.
MARKS, E. A. Service-Oriented Architecture (SOA) Governance for the Services
Driven Enterprise. Hoboken: Wiley, 2008. 330p.

98

MICROSOFT. XLANG: Web Services for Business Process Design. Redmond,
2001. Disponível em: <http://xml.coverpages.org/XLANG-C-200106.html>. Acesso
em: 21 ago. 2012.
NAVEH, B. JGraphT. Versão 0.8.2. [S.l.]: 2010. Disponível em:
<http://www.jgrapht.org>. Acesso em: 21 ago. 2012.
O'BRIEN, L.; MERSON, P.; BASS, L. Quality Attributes for Service-Oriented
Architectures. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON SYSTEMS DEVELOPMENT
IN SOA ENVIRONMENTS, 1., 2007, Minneapolis, USA. Proceedings... Washington:
IEEE Computer Society, 2007. pp.3.
ORACLE. BPEL Process Manager. Versão 10.1.2.0.2. [S.l.]: 2006. Disponível em:
<http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bpel/overview/index.html>. Acesso
em: 21 ago. 2012.
ORACLE. Enterprise JavaBeans. Versão 3.0. [S.l.]: 2006. Disponível em:
<http://java.sun.com/products/ejb>. Acesso em: 21 ago. 2012.
ORACLE. Java Architecture for XML Binding (JAXB). Versão 2.1.10. [S.l.]: 2009.
Disponível em: <http://jaxb.java.net>. Acesso em: 21 ago. 2012.
ORACLE. Java API for XML-Based Web Services (JAX-WS). Versão 2.1. [S.l.]:
2007. Disponível em: <http://jax-ws.java.net>. Acesso em: 21 ago. 2012.
ORACLE. Java Platform, Enterprise Edition 5. Versão 5. [S.l.]: 2006. Disponível
em: <http://java.sun.com/javaee>. Acesso em: 21 ago. 2012.
ORACLE. Java Platform, Standard Edition 6. Versão 6. [S.l.]: 2006. Disponível em:
<http://java.sun.com/javase>. Acesso em: 21 ago. 2012.
PFLEEGER, S. L. Experimental design and analysis in software engineering. Annals
of Software Engineering, Dordrecht, v.1, n.1, p.219-253, Dec. 1995.
PRESSMAN, R. Software Engineering: A Practitioner’s Approach. New York:
McGraw-Hill, 2009. 928p.
SARANG, P.; JENNINGS, F.; JURIC, M.; LOGANATHAN, R. SOA Approach to
Integration: XML, Web services, ESB, and BPEL in real-world SOA projects.
Birmingham: Packt Publishing, 2007. 384p

99

SEDGEWICK, R. Algorithms in Java, Third Edition, Part 5: Graph Algorithms.
Boston: Addison-Wesley, 2003. 528p.
STEVENS, S. S. On the Theory of Scales of Measurement. Science: New Series,
Washington, D.C., v.103, n.2684, p.677-680, Jun. 1946.
RED HAT. JBoss Application Server. Versão 5.1.0.GA. [S.l.]: 2009. Disponível em:
<http://www.jboss.org/jbossas>. Acesso em: 21 ago. 2012.
W3C. DOM: Document Object Model Level 3 Core Specification 1.0. Cambridge,
2004. Disponível em: <http://www.w3.org/TR/2004/REC-DOM-Level-3-Core20040407>. Acesso em: 21 ago. 2012.
W3C. SOAP: Simple Object Access Protocol 1.1. Cambridge, 2000. Disponível em:
<http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508>. Acesso em: 21 ago. 2012.
W3C. WSDL: Web Services Description Language 1.1. Cambridge, 2001. Disponível
em: <http://www.w3.org/TR/wsdl>. Acesso em: 21 ago. 2012.
W3C. XML: Extensible Markup Language 1.0. Cambridge, 2008. Disponível em:
<http://www.w3.org/TR/xml>. Acesso em: 21 ago. 2012.
W3C. XPath: XML Path Language Version 1.0. Cambridge, 1999. Disponível em:
<http://www.w3.org/TR/xpath>. Acesso em: 21 ago. 2012.
W3C. XSD: XML Schema Part 0: Primer 1.0. Cambridge, 2001. Disponível em:
<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-0-20010502>. Acesso em: 21 ago.
2012.
YUAN, Y.; LI, Z.; SUN, W. A Graph-Search Based Approach to BPEL4WS Test
Generation. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING
ADVANCES, 1., 2006, Tahiti, French Polynesia. Proceedings... Washington: IEEE
Computer Society, 2006. pp.14.

100

APÊNDICE A – ELEMENTOS NÃO MAPEADOS DE BPEL PARA O
MULTIDIGRAFO
Seis elementos da especificação BPEL (ANDREWS et al., 2003) não são
mapeados para o multidigrafo: <assign>, <wait>, <empty>, <throw>, <compensate>
e <scope>. Exemplos desses seis elementos e a justificativa para o não
mapeamento de cada um deles podem ser vistos a seguir.
Assign
Atribui valores para variáveis do processo de negócio. Exemplo:
<assign name="Assign_1">
<copy>
<from variable="outputOpS1" part="output"
query="/ns1:outputOperacaoServico/text"/>
<to variable="inputOpS2" part="input"
query="/ns1:inputOperacaoServico/text"/>
</copy>
</assign>
Como esse elemento tem relação apenas com o fluxo de dados do processo
de negócio, ele não é mapeado para o multidigrafo.

Figura 39 – Exemplo de atividade <assign>
Fonte: O autor
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Wait
Interrompe a execução do processo de negócio durante um certo período de
tempo. Exemplo:
<wait name="Wait_1" for="'PT10S'"/>
Como esse elemento não interfere com a lógica do fluxo de controle do
processo de negócio, ele não é mapeado para o multidigrafo.

Figura 40 – Exemplo de atividade <wait>
Fonte: O autor

Empty
Uma atividade vazia. Exemplo:
<empty name="Empty_1"/>

Figura 41 – Exemplo de atividade <empty>
Fonte: O autor
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Como esse elemento não interfere com o fluxo de controle do processo de
negócio, ele não é mapeado para o multidigrafo.

Throw
Gera uma falha em um processo de negócio. Exemplo:
<throw name="Throw_1" faultName="ns1:BusinessException"/>
Como esse elemento só é executado em caso de uma anormalidade no
processo de negócio (HOLANDA et al., 2009), ele não é mapeado para o
multidigrafo.

Figura 42 – Exemplo de atividade <throw>
Fonte: O autor

Compensate
Invoca uma compensação a uma atividade já completada. Exemplo:
<compensationHandler>
<sequence name="Sequence_1">
<compensate name="Compensate_1" scope="Scope_1"/>
<invoke name="operacao" partnerLink="S2"
portType="ns1:S2" operation="operacao"
inputVariable="inputOpS2" outputVariable="outputOpS2"/>
</sequence>
</compensationHandler>
Como esse elemento só é utilizado em consequência de falhas ou outras
compensações (HOLANDA et al., 2009), ele não é mapeado para o multidigrafo.
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Figura 43 – Exemplo de atividade <compensate>
Fonte: O autor

Scope
Delimita uma atividade aninhada no processo, com suas próprias variáveis,
manipuladores de falhas e de compensações. Exemplo:
<scope name="Scope_1">
<invoke name="operacao" partnerLink="S1"
portType="ns1:S1" operation="operacao"
inputVariable="inputOpS1" outputVariable="outputOpS1"/>
</scope>

Figura 44 – Exemplo de atividade <scope>
Fonte: O autor
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Como esse elemento apenas particiona o processo de negócio em subseções,
sem interferir com a lógica do fluxo de controle, ele não é mapeado para o
multidigrafo, embora seus elementos internos sejam mapeados normalmente.
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APÊNDICE B – DIAGRAMAS DE CLASSES DA FERRAMENTA
Os diagramas de classes de cada uma das camadas da ferramenta para
cálculo do índice de relevância dos serviços encontram-se neste apêndice.
Camada BPEL

Figura 45 – Diagrama de classes da camada BPEL
Fonte: O autor
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Camada de transformação

Figura 46 – Diagrama de classes da camada de transformação
Fonte: O autor
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Camada de multidigrafo

Figura 47 – Diagrama de classes da camada de multidigrafo
Fonte: O autor
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Camada de métricas de desempenho

Figura 48 – Diagrama de classes da camada de
métricas de desempenho
Fonte: O autor
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Camada de seleção de serviços

Figura 49 – Diagrama de classes da camada de seleção de serviços
Fonte: O autor
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APÊNDICE C – COLETA DE MÉTRICAS DE DESEMPENHO
Como subsídio para uma das camadas da ferramenta para cálculo do índice de
relevância dos serviços (subseção 4.3.2), os logs do orquestrador BPEL fornecem as
métricas de desempenho usadas no cálculo.
Neste apêndice, é descrito o teste aplicado ao orquestrador BPEL com o
objetivo de se verificar como as métricas de desempenho podem ser coletadas. O
ambiente de execução do teste seguiu as mesmas especificações de ambiente
usadas no experimento da ferramenta, conforme descrito no apêndice E.
O roteiro de teste é composto de três passos:
a) Início da execução do processo de negócio.
b) Término da execução do processo de negócio.
c) Coleta das métricas geradas pelo orquestrador BPEL.
O processo de negócio monitorado utilizou serviços simulados, com tempo de
execução variando entre 1 s e 15 s, o que tornou o teste mais simples, uma vez que
minimizou as complexidades de uma SOA com serviços reais. Enfatiza-se, porém,
que isso não invalida o teste, uma vez que as métricas de desempenho coletadas do
orquestrador BPEL independem da implementação dos serviços. Na Figura 50 podese ver o processo de negócio usado durante o teste.

Execução do teste
Após os serviços serem implantados no servidor de aplicações (JBoss) e o
processo de negócio ter sido implantado no orquestrador BPEL (Oracle BPEL),
acessou-se a interface visual de administração do orquestrador, de onde o processo
foi iniciado.
No total, o processo de negócio foi executado em 67093 ms. No Oracle BPEL,
os dados de execução de processos de negócio são mantidos na tabela
Cube_Instance do banco de dados. A seguinte consulta SQL permite obter o tempo
de execução total do processo de negócio:
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Figura 50 – PN testado para coleta de métricas de desempenho
Fonte: O autor
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SELECT process_id,
creation_date,
modify_date,
{fn

TIMESTAMPDIFF(SQL_TSI_SECOND,

creation_date,

modify_date)} * 1000 + {fn TIMESTAMPDIFF(SQL_TSI_FRAC_SECOND,
creation_date, modify_date)} / 1000000 as execution_time
FROM Cube_Instance
WHERE process_id = 'TesteColetaMetricas'
O tempo de execução de cada operação dos serviços, por sua vez, é obtido
mediante outra consulta SQL, à tabela Work_Item, onde as atividades criadas pelas
instâncias de processos de negócio são mantidas. Como a variável que se deseja
coletar está relacionada às chamadas aos serviços, a consulta é filtrada para obter
apenas os registros das atividades <invoke>:
SELECT node_id,
label,
creation_date,
modify_date,
{fn

TIMESTAMPDIFF(SQL_TSI_SECOND,

creation_date,

modify_date)} * 1000 + {fn TIMESTAMPDIFF(SQL_TSI_FRAC_SECOND,
creation_date, modify_date)} / 1000000 as execution_time
FROM Work_Item
WHERE node_id LIKE 'BpInv%'
A tabela 15 mostra o tempo de execução de cada invocação a uma operação
de serviço, na ordem em que foram chamados pelo orquestrador BPEL.
O número de invocações de cada operação dos serviços também pode ser
coletada da tabela Work_Item, com uma variação da consulta SQL vista
anteriormente:
SELECT label,
COUNT(*) as number_of_invokes
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FROM Work_Item
WHERE node_id LIKE 'BpInv%'
GROUP BY label

Tabela 15 – Tempo de execução dos serviços do teste para coleta
de métricas
Operação Tempo de execução (ms)
operacao1
3516
operacao2
6547
operacao3
7985
operacao4
9172
operacao1
1094
operacao2
3031
operacao3
7500
operacao4
6890
operacao1
6735
operacao2
10141
operacao3
11547
operacao4
3719
operacao5
7313
Fonte: O autor

Na tabela 16 pode-se ver o número de invocações coletado do Oracle BPEL
para cada uma das operações dos serviços do processo de negócio executado.

Tabela 16 – Número de invocações dos serviços do teste para
coleta de métricas
Operação Número de invocações
operacao1
3
operacao2
3
operacao3
3
operacao4
3
operacao5
1
Fonte: O autor
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APÊNDICE D – DETALHAMENTO DOS TESTES DA FERRAMENTA
Os dois tipos de testes aplicados à ferramenta para cálculo do índice de
relevância dos serviços (unitários e de validação) são descritos em detalhes neste
apêndice.
Testes unitários
Para esse tipo de teste, utilizou-se o arcabouço JUnit versão 4.10 (BECK,
2011). 85 casos de teste foram executados. Na Figura 51 mostra-se o resultado de
uma instância de execução do JUnit.

Figura 51 – Testes unitários da ferramenta
Fonte: O autor

O relatório detalhado da execução desses casos de teste, gerado
automaticamente pelo JUnit, pode ser visto adiante:

Testsuite: br.ipt.servico.relevancia.teste.bd.TesteConexao
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Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 1,922
sec
Testcase: testeGetInstance took 0,5 sec
Testcase: testeObterConexao took 0,875 sec
Testcase: testeObterProximoIdSucesso took 0,359 sec
Testcase: testeObterProximoIdSequenciaNula took 0 sec
Testcase: testeObterProximoIdSequenciaNaoExiste took 0,156
sec

Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.bpel.TesteBpelDAO
Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 2,312
sec
Testcase: testeCriarPNSucesso took 1,359 sec
Testcase: testeObterPNSucesso took 0,203 sec
Testcase: testeObterPNRegistroNaoExiste took 0,063 sec
Testcase: testeExistePNSucesso took 0,062 sec
Testcase: testeExistePNRegistroNaoExiste took 0,078 sec
Testcase: testeObterPNs took 0,313 sec

Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.bpel.TesteImportacaoPN
Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 4,547
sec
Testcase: testeImportarPNSucesso took 2,594 sec
Testcase: testeImportarPNArquivoNaoExiste took 0,063 sec
Testcase: testeImportarPNArquivoInvalido took 0,328 sec
Testcase: testeImportarPNJaExistente took 1,453 sec
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Testcase: testeImportarPNURLNula took 0,078 sec

Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.metricas.TesteColetorMetricasD
esempenho
Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 3,25
sec
Testcase: testeColetarTempoMedioExecucaoSucesso took 0,219
sec
Testcase:
testeColetarTempoMedioExecucaoNomeProcessoNegocioNulo

took

0,172 sec
Testcase:

testeColetarTempoMedioExecucaoNomeOperacaoNulo

took 0,156 sec
Testcase:

testeColetarNumeroInvocacoesSucesso

took

0,141

sec
Testcase:
testeColetarNumeroInvocacoesNomeProcessoNegocioNulo took 0,265
sec
Testcase:

testeColetarNumeroInvocacoesNomeOperacaoNulo

took 0,172 sec

Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.metricas.TesteConexao
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 0,469
sec
Testcase: testeGetInstance took 0,203 sec
Testcase: testeObterConexao took 0,25 sec
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Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.multidigrafo.TesteArco
Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 0,031
sec
Testcase: testeConstrutorSucesso took 0,016 sec
Testcase: testeConstrutorRotulosNulo took 0 sec
Testcase: testeConstrutorRotulosInvalido took 0 sec
Testcase: testeAdicionarRotuloSucesso took 0 sec
Testcase: testeAdicionarRotuloNulo took 0 sec
Testcase: testeAdicionarRotuloValorNulo took 0 sec
Testcase: testeObterValorRotulo took 0 sec
Testcase: testeToString took 0 sec

Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.multidigrafo.TesteMultidigrafo
DAO
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 1,297
sec
Testcase: testeCriarMultidigrafoSucesso took 0,203 sec
Testcase: testeObterMultidigrafoSucesso took 0,078 sec

Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.multidigrafo.TesteMultidigrafo
Util
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 0,125
sec
Testcase: testeContemProcessoNegocioSucesso took 0,11 sec
Testcase:
0 sec

testeContemProcessoNegocioMultidigrafoNulo

took
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Testcase: testeContemProcessoNegocioPNNulo took 0 sec
Testcase: testeContemProcessoNegocioPNNaoExiste took 0 sec

Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.multidigrafo.TesteVertice
Tests run: 15, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 0,141
sec
Testcase: testeConstrutorSucesso took 0,093 sec
Testcase: testeConstrutorRotulosNulo took 0 sec
Testcase: testeConstrutorRotulosInvalido took 0 sec
Testcase: testeAdicionarRotuloSucesso took 0 sec
Testcase: testeAdicionarRotuloNulo took 0 sec
Testcase: testeAdicionarRotuloValorNulo took 0 sec
Testcase: testeAdicionarRotuloInvalido took 0 sec
Testcase: testeObterValorRotulo took 0 sec
Testcase: testeToString took 0 sec
Testcase: testeEqualsSucesso took 0 sec
Testcase: testeEqualsVerticeNulo took 0 sec
Testcase: testeEqualsNaoVertice took 0 sec
Testcase: testeEqualsVerticesDiferentes took 0 sec
Testcase: testeHashCodeSucesso took 0 sec
Testcase: testeHashCodeVerticesDiferentes took 0 sec

Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.multidigrafo.TesteVerticeFim
Tests run: 11, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 0,047
sec
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Testcase: testeConstrutorSucesso took 0,016 sec
Testcase: testeConstrutorRotulosNulo took 0 sec
Testcase: testeConstrutorRotulosInvalido took 0 sec
Testcase: testeAdicionarRotulo took 0 sec
Testcase: testeToString took 0 sec
Testcase: testeEqualsSucesso took 0 sec
Testcase: testeEqualsVerticeFimNulo took 0 sec
Testcase: testeEqualsNaoVerticeFim took 0 sec
Testcase: testeEqualsVerticesFimDiferentes took 0 sec
Testcase: testeHashCodeSucesso took 0 sec
Testcase: testeHashCodeVerticesFimDiferentes took 0 sec

Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.multidigrafo.TesteVerticeInici
o
Tests run: 11, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 0,046
sec
Testcase: testeConstrutorSucesso took 0,016 sec
Testcase: testeConstrutorRotulosNulo took 0 sec
Testcase: testeConstrutorRotulosInvalido took 0 sec
Testcase: testeAdicionarRotulo took 0 sec
Testcase: testeToString took 0 sec
Testcase: testeEqualsSucesso took 0 sec
Testcase: testeEqualsVerticeInicioNulo took 0 sec
Testcase: testeEqualsNaoVerticeInicio took 0 sec
Testcase: testeEqualsVerticesInicioDiferentes took 0 sec
Testcase: testeHashCodeSucesso took 0,015 sec
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Testcase: testeHashCodeVerticesInicioDiferentes took 0 sec

Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.selecao.TesteCalculadoraReleva
nciaServicos
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 0,14
sec
Testcase: testeCalcularSucesso took 0,125 sec
Testcase: testeCalcularMultidigrafoNulo took 0 sec

Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.transformacao.TesteParserBPEL
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 0,719
sec
Testcase: testeParseSucesso took 0,704 sec
Testcase: testeParsePNNulo took 0 sec

Testsuite:
br.ipt.servico.relevancia.teste.util.TesteArquivo
Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Time elapsed: 0,047
sec
Testcase: testeLerArquivoSucesso took 0,031 sec
Testcase: testeLerArquivoNulo took 0 sec
Testcase: testeLerArquivoNaoExiste took 0 sec
Testcase: testeObterExtensaoSucesso took 0 sec
Testcase: testeObterExtensaoArquivoNulo took 0 sec
Testcase: testeObterExtensaoArquivoNaoExiste took 0 sec
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Testes de validação
Testes de validação, pela definição de Pressman (2009), são feitos para
garantir que o software desenvolvido atende aos requisitos do cliente. No caso deste
trabalho, isso implica validar os requisitos que foram elicitados para a ferramenta na
subseção 4.3.1.
O requisito (a), autonomia, é validado como uma decorrência imediata da
execução da ferramenta para cálculo do índice de relevância dos servicos, iniciada
com o seguinte comando:
java -jar CalcRelevanciaServico.jar
Como mostra esse comando, não há dependências com quaisquer outras
bibliotecas além das que já estão empacotadas junto com a ferramenta, tornando-a
autônoma em relação a sistemas externos.
Para validar os outros requisitos, de (b) a (f) (respectivamente, interface visual,
usabilidade, persistência, vértices compostos e chamadas intra-serviços), criou-se
uma SOA com 3 processos de negócio, cada um contendo duas atividades
<invoke>. Os serviços chamados pelos processos de negócio são simulados: não
implementam nenhuma funcionalidade, apenas interrompem sua execução durante
um intervalo de tempo aleatório. Esses serviços são descritos na tabela 17.

Tabela 17 – Serviços da SOA usados nos testes de validação
Serviço
Servico1.operacao1
Servico1.operacao2
Servico1.operacao3
Servico1.operacao4
PNTeste3.process
Servico1.operacao5
Fonte: O autor

Tempo de
resposta
Observações
esperado (s)
10 Chama internamente Servico1.operacao5
15
12
15
20 Processo de negócio exposto como serviço
10 Chamado por Servico1.operacao1

Nas Figuras 52, 53 e 54 pode-se ver os 3 processos de negócio que compõem
essa SOA de teste.
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Figura 52 – Processo de negócio PNTeste1
Fonte: O autor
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Figura 53 – Processo de negócio PNTeste2
Fonte: O autor

Nota-se em PNTeste2 que o elemento <invoke> à direita invoca PNTeste3, o
qual também está exposto como um serviço (PNTeste3.process).
Com a SOA de teste definida, PNTeste1 e PNTeste2 foram acionados uma vez
cada, gerando métricas de desempenho no orquestrador BPEL.
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Figura 54 – Processo de negócio PNTeste3
Fonte: O autor

A tabela 18 apresenta as métricas de desempenho geradas.

Tabela 18 – Métricas de desempenho da SOA nos testes de validação
Processo de
Serviço
negócio
PNTeste1
Servico1.operacao1

Tempo médio de
execução (s)
10,94

Número de
invocações
1
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Processo de
negócio
PNTeste1
PNTeste2
PNTeste3
PNTeste3
Fonte: O autor

Serviço
Servico1.operacao2
Servico1.operacao2
Servico1.operacao3
Servico1.operacao4

Tempo médio de
execução (s)
5,72
32,2
14,56
13,7

Número de
invocações
1
1
1
1

Os outros cinco requisitos da ferramenta puderam ser validados executando-se
a ferramenta para cálculo do índice de relevância dos serviços. As Figuras 55, 56,
57, 58 e 59 mostram cada passo de execução da ferramenta, desde a importação
dos processos de negócio até o cálculo da relevância dos serviços.

Figura 55 – Importação dos processos de negócio
Fonte: O autor

Figura 56 – Geração do multidigrafo
Fonte: O autor
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Figura 57 – Coleta das métricas de desempenho
Fonte: O autor

Figura 58 – Registro dos tempos de resposta esperados
Fonte: O autor

Figura 59 – Cálculo do índice de relevância dos serviços
Fonte: O autor
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O requisito (b), interface visual, está dividido em 5 sub-requisitos, especificados
na tabela 19. A entrada usada para validar cada sub-requisito, a saída esperada e a
evidência da validação daquele sub-requisito também são apresentados.

Tabela 19 – Sub-requisitos da interface visual da ferramenta
Sub-requisito
Entrada
Importar processos
3 arquivos BPEL
de negócio
Visualizar
multidigrafo

Saída
3 processos de negócio
importados na ferramenta

Evidência
Figura 55

Multidigrafo com um único
3 processos de negócio componente desenhado com 3
previamente
cores, contendo 3 vértices
Figura 56
importados
início, 3 vértices fim, 4 vértices
comuns e 11 arcos

Tabela Work_Item do
Coletar métricas de
banco de dados do
desempenho
orquestrador BPEL
Registrar tempos
Fornecida pelo usuário
de resposta
Multidigrafo (incluindo
Calcular relevância rótulos dos vértices e
arcos)
Fonte: O autor

Rótulos nos arcos (número de
invocações) e nos vértices
Figura 57
(tempo médio de execução)
Rótulos nos vértices (tempo de
Figura 58
resposta esperado)
Lista contendo 4 serviços
ordenados por relevância

Figura 59

Em particular, referente ao sub-requisito “Calcular relevância”, na tabela 20 são
apresentados os valores esperados para os índices de relevância dos quatro
serviços da SOA sob validação. A comparação desses números com os
apresentados na Figura 59 comprova que a ferramenta calculou o índice de
relevância dos serviços corretamente.
O requisito (c), usabilidade, pôde ser visto ao longo da execução da ferramenta
durante o teste. Do usuário, solicita-se apenas as especificações em BPEL dos
processos de negócio e o registro dos tempos de resposta esperados dos serviços,
o restante sendo feito pela própria ferramenta.
O requisito (d), persistência, pôde ser testado durante a importação dos
processos de negócio e durante a geração do multidigrafo: nesses dois passos,
dados sobre o processo de negócio, seus partner links e o multidigrafo em si são
persistidos no banco de dados, especificamente nas tabelas ProcessoNegocio,
PartnerLink e Multidigrafo.
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Tabela 20 – Índice de relevância esperado dos serviços da SOA sob validação
Serviço
operacao2
operacao3
operacao4
operacao1
Média

id i
2
2
2
1
1,75

rsi
1,14
1,14
1,14
0,57

inv(i)

2
1
1
1
1,25
Legenda

id i = grau de entrada do vértice i
rsi = relevância estática do serviço i
inv(i) = número de invocações do serviço i
rdi = relevância dinâmica do serviço i
Fonte: O autor

rdi
1,6
0,8
0,8
0,8

∆ti (s)
18,96
14,56
13,7
10,94

SLAi (s)
15
12
15
10

rpi
ri
1,26 2,31
1,21 1,11
0,91 0,84
1,09
0,5

∆ti = tempo médio de execução do
serviço i
SLAi = tempo de resposta esperado do
serviço i
rpi = relevância de desempenho do
serviço i
ri = relevância do serviço i

O requisito (e), vértices compostos, foi validado por meio de PNTeste3. Esse
processo de negócio é chamado por uma das atividades <invoke> de PNTeste2, e
no multidigrafo essa atividade foi corretamente mapeada para PNTeste3. Caso a
especificação em BPEL de PNTeste3 não estivesse disponível, a atividade <invoke>
teria sido mapeada para um único vértice no multidigrafo, representando o serviço
PNTeste3.process.
Finalmente, o requisito (f), chamadas intra-serviços, foi validado no serviço
Servico1.operacao1. Internamente, esse serviço invoca Servico1.operacao5, o qual,
conforme esperado, não foi mapeado para o multidigrafo.
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APÊNDICE E – PREPARAÇÃO DO EXPERIMENTO
Neste apêndice são detalhados os preparativos efetuados para o experimento
de cálculo do índice de relevância dos serviços utilizando a ferramenta, cuja
execução é detalhada na subseção 5.6.
Ambiente de execução
a) Hardware
•

Uma única máquina.

•

Processador: Intel Pentium D 32 bits 3,2 GHz.

•

Memória RAM: 4 GB.

b) Software
•

Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
32 bits.

•

Máquina virtual Java SE 6 (ORACLE, 2006d), versão 1.6.0_17 32 bits.

•

Servidor de aplicações Java EE 5 (Java Platform, Enterprise Edition –
Plataforma Java, Versão Corporativa) (ORACLE, 2006c) JBoss 5.1.0.GA
(RED HAT, 2009).

•

Banco de dados Oracle Express Edition, versão 10.2.0.1.0.

•

Oracle BPEL Process Manager 10.1.2.0.2 (ORACLE, 2006a).

Criação da SOA experimental
A SOA alvo do experimento é constituída de cinco processos de negócio
especificados em BPEL, com oito atividades <invoke> por processo de negócio. Por
se tratar de um experimento, foram utilizados serviços simulados ao invés de
serviços reais, visto que os serviços simulados fornecem um meio de se executar o
experimento sem a complexidade adicional da utilização de uma SOA com serviços
reais. Os processos de negócio da SOA experimental podem ser vistos nas Figuras
60, 61, 62, 63 e 64.

130

Figura 60 – Processo de negócio 1
Fonte: O autor
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Figura 61 – Processo de negócio 2
Fonte: O autor
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Figura 62 – Processo de negócio 3
Fonte: O autor
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Figura 63 – Processo de negócio 4
Fonte: O autor
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Figura 64 – Processo de negócio 5
Fonte: O autor
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Os serviços, 30 no total, foram implementados como EJBs 3.0 (Enterprise
JavaBeans – Objetos Java Corporativos) (ORACLE, 2006b), disponibilizados como
web services JAX-WS (Java API for XML-Based Web Services – API Java para Web
Services Baseados em XML) (ORACLE, 2007), ambos partes da especificação Java
EE 5 (ORACLE, 2006c). A implementação de cada serviço apenas interrompe sua
execução durante um intervalo de tempo aleatório14.
Os serviços da SOA experimental possuem tempos de resposta esperados
pré-definidos. Uma rotina criada especialmente para esse propósito gera um valor
aleatório, variando entre 2 s e 20 s, para cada um dos serviços. Esses números
foram escolhidos ad hoc, meramente como forma de ilustrar a abordagem proposta.
Caso não se tratasse de um experimento, os tempos de resposta esperados seriam
obtidos de documentos de SLA (ERL, 2007).

Simulador de chamadas
Para que os processos de negócio pudessem gerar as métricas de
desempenho esperadas pela ferramenta (tempo de execução e número de
invocações dos serviços ao longo do tempo), eles deviam ser iniciados de alguma
forma. O meio encontrado para isso foi a criação de um simulador de chamadas:
cabia a ele invocar os processos de negócio da SOA experimental. Como cada
processo de negócio também é disponibilizado pelo orquestrador como um serviço,
o simulador efetuava chamadas SOAP a esses processos de negócio, usando uma
lista configurável das URLs (Uniform Resource Locator – Localizador Padrão de
Recursos) dos processos de negócio.
Uma vez que o simulador é apenas um iniciador dos processos de negócio,
seu desenvolvimento foi o mais simples possível: não houve interface visual, apenas
linha de comando, com um arquivo de configuração contendo os processos de
negócio a serem chamados. Assim como a ferramenta para cálculo do índice de
relevância dos serviços, o simulador também foi desenvolvido em Java SE 6
(ORACLE, 2006d).

14

Com uma chamada ao método Thread.sleep(long millis).
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Threads e intervalos de tempo aleatórios foram utilizados no simulador para
que houvesse o máximo de fidedignidade possível durante a execução do
experimento. As threads permitiram chamar os processos de negócio de forma
concorrente, simulando o que ocorre na prática numa SOA não experimental,
enquanto que, com os intervalos de tempo aleatórios, as métricas de desempenho
obtidas pela ferramenta variavam a cada execução do experimento.

Instalação e configuração da ferramenta
A ferramenta é instalada na mesma máquina que hospeda os outros
componentes do experimento. O processo de instalação consiste em descompactar
o arquivo de distribuição da ferramenta, enquanto que a configuração envolve definir
os parâmetros de conexão da ferramenta ao banco de dados.
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APÊNDICE F – ALGORITMO DE SIMULAÇÃO DE MELHORIA DE
DESEMPENHO
No experimento descrito na seção 5, um dos passos consistiu em simular as
possibilidades de melhoria de desempenho da SOA experimental, uma combinação
de 30 serviços tomados 6 a 6. A estrutura do algoritmo que efetua essa simulação é
dada em pseudocódigo neste apêndice (lembrando que as operações dos serviços
da SOA experimental são numeradas de 1 a 30):
p/ cada operação a, a ∈ {1,...,30}
p/ cada operação b, b ∈ {a + 1,...,30}
p/ cada operação c, c ∈ {b + 1,...,30}
p/ cada operação d, d ∈ {c + 1,...,30}
p/ cada operação e, e ∈ {d + 1,...,30}
p/ cada operação f, f ∈ {e + 1,...,30}
p/ cada instância i de execução de um PN
se alguma operação de PNi ∈ {a,b,c,d,e,f}
obter ∆tPN
obter ∑∆tsi

// tabela cube_instance
// tabela work_item

obter ∑∆tsi melhorado

// ∑∆tsi - 50%

obter ∆tPN melhorado = ∑∆tsi melhorado *
* ∆tPN / ∑∆tsi
As seis primeiras linhas do algoritmo referem-se a cada um dos seis serviços
selecionados para simulação da melhoria de desempenho.
Na linha 7, são percorridas todas as instâncias de execução dos processos de
negócio (949 no total).
Na linha 8, verifica-se se alguma das operações invocadas pela instância de
execução do processo de negócio faz parte do conjunto de serviços selecionados.
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Apenas quando essa condição é verdadeira procede-se à simulação da melhoria de
desempenho, efetuando os recálculos dos tempos de execução dos processos de
negócio (as quatro últimas linhas do algoritmo). Nesse trecho do algoritmo, ∆tPN é o
tempo de execução do processo de negócio, ∑∆tsi é a somatória do tempo de
execução dos serviços, ∑∆tsi melhorado é a somatória do tempo de execução dos
serviços após diminuir-se em 50% seus tempos de resposta15 e ∆tPN melhorado é o
tempo de execução do processo de negócio recalculado.

15

Nem todos os serviços têm seus tempos de resposta diminuídos, apenas aqueles
pertencentes a {a, b, c, d, e, f}.
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ANEXO A – EXEMPLO DE PROCESSO DE NEGÓCIO EM BPEL
De forma a mostrar como BPEL permite especificar um processo de negócio,
este anexo apresenta um exemplo de serviço de entregas, obtido de Andrews et al.
(2003), no qual um cliente e o serviço interagem para o envio de pedidos. A Figura
65 mostra uma representação gráfica desse processo.

Figura 65 – Processo de negócio de um serviço de entregas especificado em BPEL
Fonte: O autor
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Após receber como entrada uma solicitação de envio de pedido (elemento
<receive>), o processo de negócio verifica o tipo do pedido (elemento <switch>). Se
for do tipo “shipComplete” (os itens do pedido devem ser enviados todos juntos), o
processo de negócio obtém o número de itens do pedido (element <assign>) e envia
uma notificação ao cliente (elemento <invoke>). Caso contrário, após obter o número
de itens do pedido (elemento <assign>), o processo de negócio itera sobre cada
item (elemento <while>), usando a variável “itemsShipped” como controle do laço (os
dois elementos <assign>) e enviando notificações ao cliente (elemento <invoke>)
para cada entrega parcial.
A seguir, a descrição em XML do processo de negócio:
<process name="shippingService"
targetNamespace="http://acme.com/shipping"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/businessprocess/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:sns="http://ship.org/wsdl/shipping"
xmlns:props="http://example.com/shipProps/"
abstractProcess="yes">
<partnerLinks>
<partnerLink name="customer"
partnerLinkType="sns:shippingLT"
partnerRole="shippingServiceCustomer" myRole="shippingService"
/>
</partnerLinks>
<variables>
<variable name="shipRequest"
messageType="sns:shippingRequestMsg" />
<variable name="shipNotice"
messageType="sns:shippingNoticeMsg" />
<variable name="itemsShipped"
type="props:itemCountType" />
</variables>
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<correlationSets>
<correlationSet name="shipOrder"
properties="props:shipOrderID" />
</correlationSets>
<sequence>
<receive partnerLink="customer"
portType="sns:shippingServicePT" operation="shippingRequest"
variable="shipRequest">
<correlations>
<correlation set="shipOrder" initiate="yes" />
</correlations>
</receive>
<switch>
<case
condition="bpws:getVariableProperty('shipRequest','props:shipC
omplete')">
<sequence>
<assign>
<copy>
<from variable="shipRequest"
property="props:itemsCount" />
<to variable="shipNotice"
property="props:itemsCount" />
</copy>
</assign>
<invoke partnerLink="customer"
portType="sns:shippingServiceCustomerPT"
operation="shippingNotice" inputVariable="shipNotice">
<correlations>
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<correlation set="shipOrder" pattern="out"
/>
</correlations>
</invoke>
</sequence>
</case>
<otherwise>
<sequence>
<assign>
<copy>
<from expression="0" />
<to variable="itemsShipped" />
</copy>
</assign>
<while
condition="bpws:getVariableData('itemsShipped') &lt;
bpws:getVariableProperty('shipRequest','props:itemsTotal')">
<sequence>
<assign>
<copy>
<from opaque="yes" />
<to variable="shipNotice"
property="props:itemsCount" />
</copy>
</assign>
<invoke partnerLink="customer"
portType="sns:shippingServiceCustomerPT"
operation="shippingNotice" inputVariable="shipNotice">
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<correlations>
<correlation set="shipOrder"
pattern="out" />
</correlations>
</invoke>
<assign>
<copy>
<from
expression="bpws:getVariableData('itemsShipped') +
bpws:getVariableProperty('shipNotice','props:itemsCount')" />
<to variable="itemsShipped" />
</copy>
</assign>
</sequence>
</while>
</sequence>
</otherwise>
</switch>
</sequence>
</process>
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