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RESUMO
A orquestração é um dos principais recursos viabilizados pela segunda
geração de especificações de Web Services para expressar fluxos de negócio em
um ambiente de SOA, permitindo obter tais fluxos a partir da combinação dos
serviços disponíveis. A especificação da linguagem WS-BPEL (Web Services
Business Process Execution Language) (OASIS, 2007) possibilitou a orquestração
de serviços em alto nível em uma plataforma neutra. O WS-BPEL é uma linguagem
baseada em XML, pouco produtiva quando usada diretamente por seres humanos.
Para apoiar a criação de roteiros de orquestração, surgiram ferramentas comerciais
que utilizam interfaces gráficas para gerar o código WS-BPEL. Por outro lado, há a
alternativa de se usar linguagens de domínio específico para a geração de
orquestrações, como a linguagem Service Oriented Architecture Language - SOAL
(SIMON, 2010). Tipicamente, linguagens de domínio específico são construídas com
dialetos similares aos das linguagens Java e C# e por isso são intuitivas para
profissionais familiarizados com linguagens gerais de programação. Neste trabalho é
proposta uma linguagem de domínio específico para orquestração de serviços
chamada FluentSOA, com uma sintaxe simplificada para propiciar a utilização por
especialistas nas regras de negócio sem fluência em programação. Na pesquisa são
definidos os elementos da linguagem, sua gramática, sua relação com os elementos
e estruturas lógicas do WS-BPEL e são criadas as ferramentas necessárias para a
construção de roteiros de orquestração em FluentSOA e para a sua conversão para
a linguagem WS-BPEL. O processo de conversão entre linguagens é baseado em
um framework flexível de tradução entre linguagens, a partir de um modelo de
estrutura gramatical. O framework também permite a internacionalização do
ambiente de desenvolvimento e do código. Um processo de negócio foi modelado
utilizando a abordagem gráfica e a nova abordagem baseada em código para
verificar se é possível criar roteiros de orquestração em FluentSOA e convertê-los
para WS-Bpel, bem como importar roteiros em WS-Bpel gerando roteiros em
FluentSOA. Além disso, a criação do processo de negócio com as duas abordagens
serviu para avaliar o processo de criação de roteiros de orquestração em FluentSOA
em comparação com o processo gráfico.

Palavras-chave: SOA, Web Services, Linguagem de Domínio Específico, BPEL.

ABSTRACT

FluentSOA - Development of a Domain Specific Language for Service
Orchestration

The orchestration is one of the key features enabled by the second generation
of Web Services specifications to express business flows in a SOA environment,
allowing to obtain such flows by combining available services. The WS-BPEL
specification (Web Services Business Process Execution Language) (OASIS, 2007)
enables the service orchestration at a high level on a neutral platform. The WS-BPEL
is an XML-based language, less productive when used directly by humans. Aiming to
support the creation of orchestration scripts, commercial tools have emerged using
graphical interfaces to generate the WS-BPEL code. On the other hand, there is the
alternative of using domain-specific languages for the generation of orchestrations,
as the Service Oriented Architecture Language - SOAL (Simon, 2010). Typically,
domain-specific languages are built with dialects similar to Java and C# dialects and,
consequently, are intuitive for professionals skilled in general purpose programming
languages. The present work proposes a domain-specific language for service
orchestration called FluentSOA, with a simplified syntax for enabling the use by
specialists in the business rules without fluency in programming. In this research, the
elements of FluentSOA language, its grammar, its relationship with WS-BPEL
elements and logical structures are defined. The necessary tools for building
FluentSOA orchestration scripts and for converting them to the WS-BPEL language
are also created. The convertion process between languages is based on a flexible
framework for translation between languages, using a grammatical structure model
as reference. The framework also allows full internationalization of development
environment and code. A business process is modeled using the graphical approach
and the new code-based approach to verify whether it is possible to create
FluentSOA orchestration scripts and convert them to WS-BPEL, as well as import
WS-BPEL scripts generating FluentSOA scripts. Furthermore, the creation of a
business process based on both the graphical and script approaches was used in
order to compare these alternatives.

Keywords: SOA, Web Services, Domain-Specific Languages, BPEL.
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1 INTRODUÇÃO
A Arquitetura Orientada a Serviços (Service Oriented Architecture - SOA)
propõe a disponibilização das funcionalidades e regras de negócio das instituições
na forma de serviços, que podem ser combinados e expostos explorando
características da SOA contemporânea como um alto índice de reaproveitamento,
aumento progressivo na qualidade dos serviços e extensibilidade, promovendo a
agilidade organizacional e garantindo uma resposta rápida no caso de eventos não
programados (ERL, 2010).
Para viabilizar a criação de uma infraestrutura de comunicação não
proprietária para a integração entre sistemas diversos, utilizando tecnologias
heterogêneas, é necessário definir padrões de interface que também não sejam
proprietários, para que a conversação entre as entidades seja possível (ERL, 2010).
As organizações de padronização como o World Wide Web Consortium
(W3C), Organization for the Advancement of Structured Information Standards
(OASIS) e The Web Services Interoperability Organization (WS-I) criam as
especificações necessárias para obter uma interface de comunicação neutra,
independente da implementação específica dos diversos fornecedores como a
Oracle, a IBM, a BEA Systems e a Microsoft.
Do esforço de padronização surgiu uma série de especificações como WSDL
1.1, XML Schema 1.0, XPath 1.0 e XSLT 1.0.
Tais especificações constituem a primeira geração de especificações de Web
services e fornecem a base para a sua utilização, servindo como fundamento técnico
para viabilizar a construção de uma arquitetura orientada a serviços. O objetivo da
infraestrutura fornecida pela primeira geração dos Web services era permitir que
fossem

desenvolvidos

e

disponibilizados

serviços

capazes

de

realizar

funcionalidades específicas, construídos em uma determinada tecnologia que
implementa as especificações citadas.
Após o surgimento dos recursos fundamentais para a criação de serviços
interoperáveis, ficou evidente que ainda faltava definir meios padronizados para que
as regras de negócio pudessem ser facilmente adaptadas quando ocorressem
mudanças no domínio de negócio atendido. Além das especificações criadas com o
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objetivo de definir serviços, era necessário padronizar a maneira como esses
serviços seriam combinados para realizar tarefas mais complexas.
“Projetar serviços de modo que eles permitam a composição por outros é
fundamental para construir soluções orientadas a serviços” (ERL, 2010, p. 317).
Para que a composição seja possível, características de projeto como baixo
acoplamento, autonomia, reaproveitamento, não armazenamento de estado entre
requisições e contratos formalizando as interfaces devem ser observadas durante a
definição dos serviços de uma SOA.
A segunda geração de especificações de Web services, também conhecida
como WS-* (a maioria dos nomes de suas especificações inicia com o prefixo WS-),
foi direcionada para atender as necessidades específicas das aplicações
corporativas (ERL, 2010).
A orquestração de serviços foi um dos importantes recursos viabilizados pelas
novas especificações. A orquestração representa e expressa fluxos de negócio de
forma centralizada em um ambiente de SOA, combinando e estendendo serviços de
forma que cada orquestração seja disponibilizada na forma de um novo serviço,
responsável por realizar um fluxo completo de negócio a partir dos serviços
disponíveis.
A especificação da linguagem de execução de processo de negócio WSBPEL (Web Services Business Process Execution Language) (OASIS, 2007), uma
das extensões que faz parte da segunda geração de especificações, foi motivada
pela necessidade de expressar lógica de negócio a partir da orquestração de
diversos serviços existentes, na forma de uma linguagem executável e independente
de plataforma, capaz de encapsular a lógica de negócio e de abstrair a tecnologia
que fornece a infraestrutura para a sua execução (ERL, 2010).
O BPEL é uma linguagem baseada em XML, com construção similar a
linguagens de programação, porém pouco produtiva quando usada diretamente por
seres humanos (SIMON, 2010). Como não existe uma especificação de como
devem ser as interfaces com o usuário para gerar o código do BPEL, os
fornecedores de ferramentas de criação, gerenciamento e publicação de serviços
criaram suas próprias soluções. As abordagens propostas pelos grandes
fornecedores como Oracle, IBM e BEA são baseadas em Model Driven Architecture
(OBJECT MANAGEMENT GROUP INC - OMG, 2003).
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As abordagens gráficas têm como principais pontos positivos seu alto nível de
abstração e o método de construção intuitivo, que não depende de conhecimentos
específicos de linguagens de programação para obter os resultados esperados. Por
outro lado, conforme aumenta a complexidade dos fluxos de negócio, as
ferramentas gráficas se tornam mais lentas e a visualização e o entendimento dos
processos tende a se complicar, gerando perda de eficiência no processo de
construção de fluxos de orquestração (SIMON, 2010). Alguns artefatos de
infraestrutura poderiam ser separados das regras do domínio representado nas
ferramentas gráficas, ocultando-os dos usuários nas visões de negócio. Exemplos
destes artefatos são estruturas do BPEL aplicadas para o registro de serviços que
serão utilizados na orquestração, como partnerLinkType-partnerLink e propertypropertyAlias-correlationSet. Tais estruturas são reproduzidas nas ferramentas
gráficas para facilitar a conversão do modelo visual para XML(SIMON, 2010).
O nível de detalhe apresentado na visão padrão das ferramentas gráficas
não representa claramente o que acontecerá em tempo de execução, sendo
necessário que o usuário solicite a exibição dos detalhes de cada passo para saber
o que de fato será executado (como quais variáveis serão utilizadas e quais
operações serão acionadas em partnerlinks). Com isso, a falta de detalhes na visão
padrão das ferramentas gráficas pode induzir o usuário a cometer erros se forem
assumidas premissas incorretas a partir das informações mostradas durante a
observação da lógica de negócio, especialmente em atividades de manutenção.
Uma alternativa para as abordagens gráficas de criação de roteiros de
orquestração, que atualmente são a única opção disponível comercialmente, seria
criar linguagens de domínio específico para construir os fluxos de orquestração. Um
exemplo desta linha de trabalho é a linguagem Service Oriented Architecture
Language (SOAL) (SIMON, 2010), que utiliza um dialeto similar ao encontrado em
linguagens tradicionais como Java e C#.
Entre as vantagens de se utilizar linguagens de domínio específico como a
linguagem SOAL para orquestração podem-se destacar a eficiência e a clareza para
representar fluxos de negócio complexos e a facilidade de extensão dos recursos da
linguagem. Exemplos de extensões que podem ser realizadas de forma trivial em
linguagens de domínio específico são a criação de pré-condições e pós-condições
para as operações orquestradas e a adição automatizada de fluxos repetitivos, como
sequências de autorização, por meio da definição de modelos de código (code
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templates). Além disso, a abordagem baseada em código viabiliza a utilização de
recursos como busca avançada de trechos de lógica, depuração e refatoração.
A linguagem SOAL mostra seu potencial produtivo e representa os fluxos de
negócio complexos de forma intuitiva quando utilizada por profissionais com algum
conhecimento de linguagens tradicionais de programação, mas a sequência lógica
escrita em um dialeto próximo de uma linguagem geral de programação pode tornar
o processo de orquestração traumático para um analista de negócio sem
conhecimento de programação. Com isso, pode-se observar uma perda no nível de
abstração da tecnologia utilizada para a definição dos passos do fluxo de negócio.

1.1 Objetivo
As ferramentas comerciais disponíveis para a criação de roteiros de
orquestração usualmente fornecem interfaces gráficas para a modelagem dos fluxos
de negócio e convertem a representação gráfica para a linguagem WS-Bpel. Não
existem opções comerciais para a criação de roteiros de orquestração baseada em
texto.
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma linguagem de domínio específico
para orquestração de serviços chamada FluentSOA e as ferramentas necessárias
para a criação de roteiros e conversão para WS-BPEL, fornecendo uma alternativa
baseada em texto para as ferramentas gráficas que geram código de orquestração
em WS-BPEL.

1.2 Contribuições
Em relação à abordagem gráfica para a criação de roteiros de orquestração a
criação da linguagem FluentSOA contribui com uma opção baseada em código, de
forma que os responsáveis por definir as regras de negócio tenham uma opção não
gráfica para os cenários nos quais considerem coerente utilizá-la.
Durante a avaliação da linha de trabalho adotada na criação da linguagem
SOAL (SIMON, 2010) foi identificada uma oportunidade de melhoria na abordagem
sugerida para a criação de roteiros de orquestração baseada em código. Como a
sintaxe da linguagem SOAL é similar à utilizada nas linguagens gerais de
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programação, a definição de uma gramática mais próxima da encontrada nas
linguagens naturais pode facilitar a confecção e o entendimento do código
produzido, especialmente por especialistas nas regras de negócio que não tenham
fluência em linguagens gerais de programação.
Em relação à abordagem proposta pela linguagem SOAL, a linguagem
FluentSOA tem uma sintaxe customizada para tentar simplificar o aprendizado por
especialistas na regra de negócio que não estejam familiarizados com linguagens
gerais de programação. Além disso, o código WS-Bpel gerado a partir das
ferramentas da FluentSOA é compatível com os ambientes de execução de
orquestração disponíveis no mercado.
A abordagem alternativa utilizada neste trabalho para a criação de
analisadores sintáticos e léxicos pode ser considerada uma contribuição para o
processo tradicional de criação de compiladores e interpretadores.
No processo tradicional de criação de compiladores e interpretadores, podem
ser utilizadas ferramentas que automatizam a geração de partes do compilador
responsáveis por algumas fases da compilação como a análise léxica e a análise
sintática. Utilizando estas ferramentas é necessária uma nova construção dos
analisadores sempre que é realizada uma modificação na especificação da
linguagem de entrada. Exemplos destas ferramentas são o Lex (LESK, 1975), que é
um gerador de analisador léxico, o Yacc (JOHNSON, 1975), que é um gerador de
analisador sintático (NIEMANN, 2003) e o JavaCC (COPELAND, 2007), que é um
gerador completo de analisadores para a plataforma Java.
Na nova técnica proposta, a especificação gramatical e léxica é armazenada
na forma de objetos e utilizada em tempo de execução pelo analisador de código
fonte, não havendo a necessidade de uma recriação do analisador sempre que
ocorra alguma alteração na especificação da linguagem de entrada.
A nova abordagem proposta pela FluentSOA permite a internacionalização
completa do ambiente de desenvolvimento, inclusive da linguagem utilizada para a
codificação.
Foi criado um novo método dinâmico e configurável de assistência de
preenchimento de código compatível com os recursos de internacionalização e de
configuração gramatical introduzidos pela FluentSOA.
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1.3 Método de trabalho
São descritas, a seguir, as atividades realizadas e previstas e as suas
relações para viabilizar a criação da nova linguagem e posteriormente para a sua
avaliação. Algumas etapas já foram realizadas, outras não e algumas estão em
desenvolvimento.

1.3.1 Revisão bibliográfica
Nesta fase foi feito o levantamento das obras de referência para a construção
de uma linguagem de domínio específico direcionada para orquestração de serviços.
Foram analisadas publicações de áreas de pesquisa como orquestração de
serviços, linguagens de domínio específico, compiladores e trabalhos desenvolvidos
com o mesmo objetivo desta pesquisa, criar uma linguagem de domínio específico
para orquestração de serviços.

1.3.2 Especificação dos requisitos da nova linguagem
Na fase de especificação foram definidos os requisitos funcionais e não
funcionais da linguagem FluentSOA, enumerando quais são as funcionalidades e
atributos de qualidade necessários para a nova linguagem.

1.3.3 Definir o escopo para a construção da linguagem FluentSOA
Como os roteiros de orquestração escritos na nova linguagem são
convertidos para as estruturas lógicas do WS-BPEL, nesta fase os elementos e a
construção lógica do WS-BPEL foram utilizados como base para especificar os
conceitos que são representados pela nova linguagem, a relação entre eles e a
relação das estruturas do WS-BPEL com as estruturas da FluentSOA.

1.3.4 Definir a gramática da nova linguagem
Para conseguir reduzir as diferenças entre a nova linguagem e a maneira
como os seres humanos expressam a lógica em linguagens naturais, nesta atividade
foi criada uma nova gramática para a linguagem FluentSOA.
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1.3.5 Definir os elementos da nova linguagem
Com a gramática da linguagem definida, nesta fase foram definidas as
palavras-chave da FluentSOA e foi especificada a sua sintaxe de modo que a sua
aplicação nos roteiros tenha a maior expressividade possível para representar a
linha de raciocínio dos responsáveis pela orquestração.
Finalizando, foi apresentada a relação dos elementos da FluentSOA com os
elementos equivalentes do Bpel, com o auxílio da especificação de sintaxe das duas
linguagens.

1.3.6 Definir a arquitetura da ferramenta de orquestração
Na fase de definição da arquitetura foi especificada a divisão em módulos da
ferramenta de orquestração da linguagem FluentSOA, as interfaces de cada módulo
e os pontos extensíveis. Além disso, para cada módulo foram definidas as camadas
lógicas e físicas e o ambiente de hardware e software necessário para a sua
utilização, com o planejamento de como os componentes são distribuídos no
ambiente especificado.
A arquitetura contempla os módulos necessários para realizar a criação e
organização de roteiros de orquestração, a conversão dos roteiros escritos em
FluentSOA para WS-BPEL e vice-versa.
Baseando-se no entendimento obtido na atividade anterior, foi criado o
primeiro modelo de classes capaz de representar linguagens de domínio específico,
com a estrutura necessária para representar as linguagens WS-BPEL e FluentSOA.

1.3.7 Projetar a primeira versão do módulo de conversão
Nesta fase do projeto foram combinadas as técnicas tradicionais de
construção de compiladores com frameworks de internacionalização para criar o
módulo responsável por realizar a conversão entre a linguagem FluentSOA e o WSBPEL.
O módulo tem o objetivo de realizar a conversão entre as linguagens nos dois
sentidos sem perder operações lógicas durante o processo.
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1.3.8 Projetar as ferramentas de criação de roteiros de orquestração
Baseando-se nos objetivos de usabilidade da linguagem, nesta fase foram
projetadas as ferramentas necessárias para a criação de roteiros de orquestração na
nova linguagem.
Os principais recursos desejáveis

para descrever um processo de

orquestração são um editor de texto, com um assistente de preenchimento de
código e uma ferramenta de criação de modelos para fragmentos de código
repetitivos. As ferramentas de edição foram projetadas e desenvolvidas na ordem
em que foram citadas.

1.3.9 Realizar os testes nas ferramentas de manipulação de linguagens
Nesta fase foi preparado o ambiente virtual de gerenciamento de processo de
negócio da Oracle, disponível na forma de uma máquina virtual pré-configurada,
para utilizar na geração de código Bpel.
Foram disponibilizados para o ambiente de teste de orquestração alguns Web
services que foram necessários para a criação dos cenários de teste.
Com o ambiente de teste pronto, foram realizados os testes gerando um
roteiro de orquestração completo em Bpel na ferramenta gráfica do ambiente
virtualizado e obtendo o mesmo resultado a partir da conversão de um roteiro escrito
na linguagem FluentSOA.

1.3.10 Observação e análise dos resultados
Nesta etapa foi comparado o processo de criação do roteiro de orquestração
em Bpel na ferramenta gráfica da Oracle com o mesmo processo realizado no editor
da linguagem FluentSOA, medindo o tempo utilizado nas duas abordagens e
avaliando a usabilidade em um cenário fictício. Os passos necessários para criar o
mesmo roteiro com as duas abordagens foram analisados para identificar como as
novas ferramentas da linguagem FluentSOA se comportam durante a criação de um
roteiro de orquestração completo.
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1.3.11 Identificar possíveis extensões
Com a análise dos resultados da nova linguagem, foi possível identificar
possíveis pontos de melhoria que podem ser desenvolvidos em novos estudos, seja
por descobertas de novas oportunidades durante a pesquisa ou por ficarem fora do
escopo do trabalho de construção da linguagem FluentSOA.

1.4 Organização do trabalho
Na seção 2, Conceitos básicos e Estado da Arte, são apresentados a base
teórica e os conceitos atuais relacionados com áreas de interesse como
orquestração de serviços, linguagens e compiladores, destacando os aspectos
encontrados nas pesquisas relevantes para o contexto de orquestração baseada em
texto estruturado, formando a base para constituir o método de desenvolvimento da
linguagem.
Na seção 3, Especificação da linguagem FluentSOA, são discriminados os
elementos da nova linguagem, a sua estrutura gramatical e é formalizada a sua
relação com os elementos e estruturas lógicas do WS-BPEL.
Na seção 4, Construção das ferramentas de manipulação de linguagens,
é apresentado o processo de análise, desenvolvimento e integração dos
componentes necessários para a utilização da linguagem FluentSOA como base
para a geração de roteiros de orquestração escritos em Bpel. Durante o
desenvolvimento da seção são apresentados os artefatos obtidos na criação do
trabalho e como utilizá-los.
Na seção 5, Avaliação e análise dos resultados, são apresentados os
passos adotados e resultados obtidos nos testes realizados no processo de criação
de roteiros e conversão entre linguagens.
Na seção 6, Conclusão, são comentados os resultados obtidos em relação
aos objetivos iniciais da pesquisa, as lições aprendidas, os problemas descobertos
durante o processo e as melhorias que podem ser realizadas em novos trabalhos.
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2 CONCEITOS BÁSICOS E ESTADO DA ARTE
2.1 Introdução
Para construir uma linguagem de domínio específico direcionada para
orquestração de serviços é necessário combinar conhecimentos de áreas de
pesquisa como orquestração de serviços, linguagens (mais especificamente
linguagens de domínio específico) e compiladores.
Nesta seção são apresentadas as informações levantadas na bibliografia
pesquisada que compõem a base teórica para a realização desta pesquisa, bem
como os avanços atuais nas áreas de interesse relacionadas com a atividade de
construir uma linguagem de domínio específico para orquestração de serviços.

2.2 Arquiteturas orientadas a serviços e orquestração
Arquitetura Orientada a Serviços, do inglês SOA – Service-Oriented
Architecture, é um estilo arquitetural no qual a lógica de automação é decomposta
em unidades menores de lógica, que podem ser distribuídas. Coletivamente, estas
unidades abrangem lógicas de automação mais complexas. Estas unidades de
lógica são chamadas de serviços (ERL, 2010).
No estilo arquitetural SOA é promovido o desacoplamento dos serviços. Os
serviços devem ser autônomos, para que possam evoluir independentemente dos
demais e possam ser utilizados em diferentes cenários.
Para garantir a interoperabilidade entre serviços em uma arquitetura orientada
a serviços, é necessário seguir algumas convenções e padrões durante a
construção dos serviços e do ambiente de execução. Os padrões são definidos por
organizações de padronização como o World Wide Web Consortium (W3C),
Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) e
The Web Services Interoperability Organization (WS-I). Além dos padrões gerais
definidos por estas organizações, devem ser definidas algumas convenções
relacionadas com os domínios de negócio que os serviços devem atender. A moeda
utilizada em transações comerciais ou a unidade de medida utilizada em aplicações
de logística são exemplos de convenções que podem ser adotadas em
determinados domínios de negócio.
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A orquestração de serviços permite o encapsulamento dos fluxos de negócio
de um determinando domínio agrupando tais fluxos em um ambiente centralizado,
utilizando um formato padronizado independente da tecnologia no qual são
implementados os diversos serviços disponíveis para a orquestração. Com isso são
potencializadas características como reuso, contrato formal, baixo acoplamento,
abstração, composição e autonomia dos serviços nas Arquiteturas Orientadas a
Serviços.
A especificação da linguagem WS-BPEL (OASIS, 2007), uma das extensões
da especificação de Web Services (WS-*), estabelece os recursos necessários para
a orquestração de serviços e foi utilizada como ponto de partida para a definição dos
elementos e estruturas lógicas disponibilizados na linguagem FluentSOA.
Os ambientes de gerenciamento de processos de negócio disponibilizados no
mercado por grandes fornecedores como a IBM e a Oracle são compatíveis com a
especificação do WS-BPEL, portanto esse é um formato de representação de lógica
de negócio aceito como padrão para orquestração. A interoperabilidade total entre o
código de orquestração definido em FluentSOA e o código definido em WS-BPEL
por meio da construção de um tradutor capaz de realizar a conversão entre as
linguagens constitui a estratégia adotada para continuar utilizando toda a
infraestrutura que já está disponível e madura para o gerenciamento de serviços.
Thomas Erl (ERL, 2010) aborda os conceitos e princípios de Arquiteturas
Orientadas a Serviços. Além disso, apresenta os detalhes inerentes ao processo de
orquestração como os elementos e construções do WS-BPEL e os conceitos
relacionados de protocolos de comunicação e de definição de fluxos de negócio.
Foram aproveitados para esta pesquisa os conceitos e objetivos de arquiteturas
orientadas a serviços e mais especificamente de orquestração, para garantir que a
construção da linguagem de domínio específico não seja incompatível com os
objetivos buscados quando este tipo de arquitetura é adotado. Além disso, as
seções que abordam as técnicas de orquestração, os elementos do WS-BPEL com
as suas características e relacionamentos servirão de guia para identificar os
artefatos que deverão compor a nova linguagem e os recursos que deverão ser
fornecidos.
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2.3 Linguagens de domínio específico
Uma linguagem de domínio específico ou DSL – Domain Specific Language é
uma linguagem pequena, comumente declarativa, muito expressiva para resolver os
problemas de um domínio específico. Frequentemente uma DSL é traduzida para
chamadas a uma biblioteca de uso geral e pode ser vista como um meio de
esconder os detalhes da biblioteca (VAN, 2000).
As linguagens de domínio específico são otimizadas para resolver apenas um
escopo de problemas reduzido, realizando as atividades necessárias de forma mais
ágil e eficiente em relação ao mesmo processo utilizando linguagens de uso geral.
“Como linguagens de domínio específico são menores e mais fáceis de
entender, elas permitem a não programadores verem o código que controla partes
importantes dos seus negócios” (FOWLER, 2010).
As DSL´s podem ser divididas em dois grupos, DSL´s internas e DSL´s
externas. Uma DSL externa é representada em uma linguagem separada da
linguagem de uso geral que será utilizada para executá-la. Esta linguagem pode ter
uma sintaxe customizada, como no caso da FluentSOA, ou pode utilizar alguma
sintaxe existente como XML, como no caso do Bpel. Uma DSL interna, também
chamada de DSL embutida, é representada com a mesma sintaxe da linguagem de
uso geral responsável por executá-la, funcionando como uma biblioteca escrita na
linguagem de uso geral para especializar a sua utilização (FOWLER, 2010).
O desenvolvimento de uma linguagem de domínio específico tipicamente
envolve os passos (VAN, 2000):


Análise
o Identificar o domínio que a linguagem deve atender;
o Reunir o conhecimento relevante deste domínio;
o Agrupar este conhecimento em noções semânticas e suas operações;
o Projetar uma DSL que descreva resumidamente as aplicações do
domínio;



Implementação
o Construir uma biblioteca que implemente as noções semânticas;
o Projetar e implementar um componente que traduza os programas
escritos na DSL para uma sequência de chamadas da biblioteca;



Uso
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o Escrever programas na DSL para todas as aplicações desejadas e
compila-los;
Existem

algumas

abordagens

para

implementar

a

biblioteca

que

disponibilizará as operações utilizadas pelos programas escritos na DSL, a saber
(VAN, 2000):


Interpretação ou compilação: Um novo compilador ou interpretador é criado
especificamente para a DSL, permitindo que toda a sua implementação seja
customizada para a DSL;



Linguagens embutidas: A DSL utiliza os mecanismos sintáticos de uma
linguagem de uso geral, que serve como linguagem base (HUDAK,1996);



Pré-processamento

ou

macro

processamento:

Nessa

abordagem

os

elementos da DSL são traduzidos para uma linguagem base utilizando um
pré-processador;


Compilador

ou

interpretador

extensível:

Também

utiliza

um

pré-

processamento da DSL convertendo para a linguagem base, mas este préprocessamento ocorre no processo de compilação ou interpretação do próprio
compilador ou interpretador da linguagem base (ENGLER, 1999);

2.4 A linguagem SOAL
A linguagem de domínio específico Service Oriented Architecture Language
(SOAL) (SIMON, 2010) é uma DSL projetada para realizar as atividades do domínio
orquestração de serviços.
A linguagem SOAL utiliza uma gramática similar a de linguagens gerais de
programação.
Simon (2010) considera que as ferramentas gráficas disponíveis no mercado
para a construção de processos de negócio com BPEL tornam-se ineficientes
quando são utilizadas para representar processos complexos. Além disso, não
fornecem recursos desejáveis como a verificação estática de tipos, a definição de
pré e pós-condições para a execução de serviços, refatoração e apresentam na sua
representação gráfica do processo de negócio elementos que poderiam ser
ocultados do usuário e elementos redundantes como partnerLinkType-partnerLink e
property-propertyAlias-correlationSet.
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Simon (2010) propõe a criação de uma linguagem de domínio específico para
orquestração.
A definição da linguagem SOAL é criada a partir do relacionamento dos
elementos válidos do WS-BPEL, dos schemas XSD e dos schemas WSDL com
palavras chave da linguagem SOAL. Com as palavras chave específicas da
linguagem SOAL e as estruturas lógicas encontradas nas linguagens convencionais,
é possível representar as mesmas lógicas que são construídas com o BPEL,
viabilizando a transformação isomórfica entre as duas linguagens.
A infraestrutura de alto nível proposta para a utilização da linguagem é
composta por:


Um interpretador, que faz a conversão da linguagem SOAL para um modelo
de objetos que representa os elementos do BPEL;



Um transformador, que converte do modelo de objetos para implementações
específicas de ambientes para execução do BPEL como a implementação do
GlassFish e do ActiveVOS (apesar do WS-BPEL ser um padrão neutro,
existem peculiaridades nas implementações de cada fornecedor que
precisam ser tratadas);



Uma ferramenta de refatoração que converte das implementações específicas
para o modelo de objetos;



Um gerador que cria um processo na linguagem SOAL a partir do modelo de
objetos.
A gramática do SOAL foi implementada na linguagem declarativa M da

Microsoft (MICROSOFT[1], 2013). A linguagem de modelagem denominada M é
uma linguagem para modelagem de domínios utilizando texto. A linguagem M foi
criada para permitir que as informações fossem representadas em uma forma de
texto adequada para o entendimento dos especialistas no domínio do problema,
viabilizando ainda um processo de conversão para estruturas lógicas que possam
ser interpretadas por máquinas sem a necessidade de construção de código
avançado de compilação ou interpretação.
Na primeira versão das ferramentas da linguagem SOAL, o Text Template
Transformation Toolkit - T4 (MICROSOFT[2], 2013) foi utilizado para o processo de
tradução entre a linguagem SOAL e a linguagem Bpel. O T4 é um framework de
geração de texto baseada em modelos, que faz parte do ambiente integrado de
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desenvolvimento Visual Studio (http://www.microsoft.com/visualstudio/ptb). O T4
combina modelos de texto (Text Templates) e uma lógica de controle para gerar
arquivos texto baseados em um dado de entrada e uma lógica de transformação.
Simon (2010) considera a criação de transformadores específicos para outros
ambientes de execução do BPEL como o Oracle BPEL, o IBM WebSphere e o
Apache ODE como possíveis extensões do trabalho.
A adição de recursos de extensões de Web services como WS-Policy e
recursos relacionados com segurança também são considerados.
Simon (2010) avaliou que a nova linguagem simplifica as atividades de
construção e manutenção de processos em BPEL. Essa afirmação faz sentido em
um contexto no qual o responsável pela criação dos serviços tem fluência em
alguma linguagem geral de programação, o que é o caso do criador da linguagem
SOAL. Neste caso provavelmente as similaridades com este tipo de construção
lógica serão uma vantagem para a definição do processo de negócio. Por outro lado,
se o responsável por definir o processo de negócio em BPEL for um especialista no
domínio

não

familiarizado

com

linguagens

tradicionais

de

programação,

provavelmente as ferramentas gráficas de definição de processos de negócio serão
mais intuitivas.
Além disso, a gramática tradicional proposta torna o código de orquestração
muito próximo do que seria se fosse simplesmente criado um novo web service em
uma linguagem de uso geral, com o auxílio de uma biblioteca escrita na própria
linguagem para facilitar as atividades comuns como invocar um serviço ou associar
variáveis de retorno de métodos assíncronos. Com isso, perde-se parte da
representação neutra, independente da tecnologia e do ambiente no qual será
executada, que é um dos objetivos da especificação do WS-BPEL.
Neste trabalho foram utilizados alguns conhecimentos obtidos na abordagem
proposta na criação da linguagem SOAL como o processo de transformação entre
linguagens, dividido em passos e realizado por componentes autônomos, a
arquitetura utilizada, composta por ferramentas de edição de roteiros e mecanismos
de conversão, os aspectos que devem ser atendidos para não perder informações
entre as conversões de linguagem como, por exemplo, as divergências encontradas
entre as implementações de cada fornecedor de ambientes para a execução de
processos escritos em BPEL, que trazem a necessidade de tratar durante o
processo de conversão para o BPEL as peculiaridades de construção geradas pelos
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fornecedores de infraestruturas de gerenciamento de processos de negócio. A linha
de trabalho diverge no formato de linguagem utilizado, buscando a criação de um
dialeto com elementos e construções limitadas, mas com características de
construção similares às encontradas nas linguagens naturais, para tornar o processo
de adaptação mais intuitivo para profissionais que perderiam eficiência com
ferramentas similares às de programação em linguagens de uso geral.
Uma extensão da linguagem SOAL (SIMON, 2011) para incluir o padrão de
projeto por contrato, no qual primeiramente é especificado um contrato com as
características dos serviços e suas pré e pós-condições e a partir daí é gerada a sua
implementação, adicionou novas palavras chave e construções para descrever o
que seria apresentado no WSDL e para acrescentar lógicas de validação antes e
depois da execução dos serviços. A extensão ainda permite utilizar nas definições
de serviços expressões lambda e a Language Integrated Query (Linq), recursos da
plataforma Dot Net.
Os novos artefatos produzidos por esta extensão são estruturas de Web
services e suas interfaces definidos na linguagem SOAL, faltando apenas a
implementação das regras de negócio dos serviços.
A partir desta extensão foi escolhida uma nova abordagem para a construção
das ferramentas da linguagem SOAL. Nas novas ferramentas da linguagem SOAL
não foram acrescentados novos recursos para a geração de processos em WSBPEL a partir de processos escritos na linguagem SOAL. Algumas extensões da
linguagem SOAL apresentadas por Simon (2011) não possuem equivalência no WSBPEL, por isso foi criado um novo tradutor que faz a conversão direta do modelo de
objetos gerado a partir do código escrito na linguagem SOAL para código nas
linguagens C# e Java. Com isso a plataforma da linguagem SOAL perdeu um pouco
da característica de independência de plataforma.
A linguagem FluentSOA utiliza o mesmo conceito da linguagem SOAL de
representar a lógica de negócio com uma sintaxe mais produtiva que a sintaxe XML
para edição direta. Por outro lado, na abordagem escolhida para a FluentSOA, foram
adicionados apenas elementos que possam ser transformados em representações
equivalentes no WS-BPEL para manter a compatibilidade com toda a infraestrutura
existente para execução de roteiros em Bpel.
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2.5 Compiladores
O processo de compilação é utilizado para transformar o código fonte, escrito
em uma determinada linguagem de origem, em código executável em uma
determinada plataforma de destino. Usualmente este processo é dividido em etapas
sucessivas, sendo que o número de etapas varia dependendo da abordagem
escolhida. Quanto maior a separação dos processos envolvidos menor o
acoplamento a uma determinada linguagem ou plataforma. Uma separação
adequada das fases do processo de compilação promove o reaproveitamento e
reduz o esforço para disponibilizar o tratamento de novas linguagens ou a adição de
novas plataformas de destino (APPEL, 2004).
A abordagem proposta por Andrew W. Appel (APPEL, 2004) para a construção de
um compilador sugere a divisão do processo de compilação em quatorze etapas,
com interfaces bem definidas entre cada uma, como pode ser observado na
Figura 1.
Figura 1: Fases de um compilador e interfaces entre elas

Fonte: APPEL (2004)

Em cada uma das fases são realizadas as seguintes atividades:


Lex: O código fonte é fragmentado em palavras (ou tokens);



Parse: É analisada a estrutura de frases do programa;
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Parsing Actions: É construído um pedaço de árvore de sintaxe abstrata
correspondente a cada frase;



Semantic Analysis: É determinado o significado de cada frase, são
identificados os usos de variáveis para sua posterior definição, são verificados
os tipos das expressões e é solicitada a tradução de cada frase;



Frame Layout: São colocadas as variáveis, os parâmetros de função e
demais dados em registros de ativação (stack frames) de uma forma
dependente da máquina destino;



Translate: São produzidas árvores de representação intermediária (IR trees),
que utilizam uma notação independente da linguagem de origem e da
máquina de destino, para representar as instruções lógicas;



Canonicalize: São removidos os efeitos colaterais do processo de separação
de expressões e são eliminados os ramos condicionais de lógica para
simplificar os artefatos que serão transmitidos para as próximas fases;



Instruction Selection: São agrupados os nós das árvores de representação
intermediária em aglomerados que correspondem às ações de instruções da
máquina de destino;



Control Flow Analysis: É analisada a sequência de instruções, gerando uma
representação do controle de fluxo que mostra todos os possíveis fluxos de
controle que o programa pode seguir durante a sua execução;



Data Flow Analysis: São reunidos dados sobre o fluxo de informações pelas
variáveis do programa. Por exemplo, a análise do ciclo de vida (liveness)
calcula os locais onde cada variável do programa tem um valor necessário, ou
seja, está viva ou ativa;



Register Allocation: São escolhidos registros para armazenar cada uma das
variáveis e valores temporários utilizados pelo programa. Variáveis que não
estejam ativas ao mesmo tempo podem compartilhar o mesmo registro;



Code Emission: São substituídos os nomes temporários em cada instrução de
máquina por registros de máquina;



Assembler: É recebido o código assembly, que é uma representação
simbólica de instruções de máquina, e produzida uma lista de montagem. A
saída do Assembler é um arquivo objeto;
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Linker: É o processo final em que são recebidos um ou mais arquivos objeto
ou bibliotecas como entrada e são combinados para produzir um único
arquivo, normalmente executável.
Como pode ser visto na seção 4, neste trabalho foi utilizada apenas uma

fração das fases de compilação no processo de tradução entre linguagens.
No artigo de Larry Morell (MORELL, 2011) é aplicado o conceito de ocultação
de informações, que é um princípio de projeto utilizado para dividir um sistema em
módulos, para construir um interpretador de uma linguagem extensível.
A técnica proposta permite adicionar ou remover elementos da linguagem
adicionando ou removendo classes que representam cada elemento no interpretador
e modificando o interpretador para registrar o novo elemento no sistema de
conversão de gramática.
Na proposta apresentada por Morell (2011) todas as operações relacionadas
com um elemento da linguagem (varredura, análise e interpretação) ficam em uma
única classe, facilitando o processo de extensão. Para isso, cada classe de
representação de um elemento da linguagem deve ter:


A definição da regra gramatical representada;



A rotina que registra a regra com seu analisador e um tradutor para utilizar
quando a instância da regra é analisada;



A declaração do estado necessário para armazenar os resultados da
tradução;



A rotina para interpretar o elemento.
Uma perda que Morell (2011) observou para a abordagem proposta é que

para aumentar a flexibilidade do interpretador ocorreu um aumento no tempo de
implementação.
Foi utilizada no tradutor da linguagem FluentSOA a estrutura baseada na
criação de classes autônomas que encapsulam em cada uma toda a lógica
relacionada com o tratamento de um elemento específico da linguagem,
simplificando a extensão da linguagem e a busca pelo encapsulamento da lógica
dos elementos gramaticais. Foi combinada a definição de instâncias que descrevem
os elementos das linguagens FluentSOA e Bpel com o mapeamento entre os
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elementos das duas linguagens, para conseguir desacoplar mais a gramática da
implementação do tradutor.

2.6 Conclusão
As pesquisas realizadas em áreas relacionadas com arquiteturas orientadas a
serviços, linguagens de domínio específico e compiladores fornecem a base para
definir uma linha de trabalho para a criação da linguagem de domínio específico
para orquestração de serviços FluentSOA.
Aplicando os conceitos de arquiteturas orientadas a serviços e orquestração é
possível delimitar quais devem ser as características esperadas da linguagem em
relação à usabilidade, neutralidade de plataforma, extensibilidade e clareza. As
implementações existentes de ferramentas visuais para orquestração de serviço
servem de referência para identificar os possíveis pontos de melhoria e
posteriormente para avaliar quais foram as contribuições da nova linguagem.
Os conhecimentos adquiridos nos trabalhos de linguagens de domínio
específico foram utilizados para definir os elementos e as estruturas lógicas da nova
linguagem, estendendo com uma gramática mais próxima da linguagem natural o
trabalho existente direcionado para a criação de uma linguagem de domínio
específico para orquestração de serviços.
As pesquisas de compiladores forneceram a base para a criação da
ferramenta de tradução entre a linguagem FluentSOA e a linguagem WS-BPEL,
fechando assim o escopo do projeto da nova linguagem.
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3 ESPECIFICAÇÃO DA LINGUAGEM FLUENTSOA
Nesta seção são apresentados os elementos criados para a linguagem
FluentSOA com a sua respectiva sintaxe e a sua relação com os elementos do WSBPEL. Ainda nesta seção é apresentada a estrutura gramatical da linguagem
FluentSOA.
Para que a atividade de tradução entre a linguagem FluentSOA e a linguagem
WS-BPEL possa ser realizada de modo que eventuais modificações no processo,
motivadas pelo amadurecimento do entendimento do domínio orquestração, sejam
feitas de forma flexível, é importante tornar explícitos os elementos do domínio
orquestração e suas relações para viabilizar o seu relacionamento com os
elementos específicos do WS-BPEL e com os elementos da FluentSOA.
Os elementos especificados no WS-BPEL podem ser generalizados para
representar em alto nível os elementos relacionados com o processo de
orquestração e os novos elementos criados podem ser especializados novamente
gerando os elementos da linguagem FluentSOA, como apresentado na Figura 2.

Figura 2: Especialização dos elementos de orquestração

Fonte: Elaborado pelo autor

3.1 Elementos do BPEL que estarão na primeira versão da FluentSOA
O primeiro passo para a modelagem do domínio é definir quais são os
elementos do Bpel que serão considerados no escopo desta pesquisa. O conjunto
de elementos escolhido deve ser capaz de representar um roteiro completo de
orquestração. Partindo deste requisito para o escopo de elementos, foi construído o
mapa conceitual apresentado na Figura 3.
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Figura 3: Representação dos elementos de orquestração escolhidos do Bpel

Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir, apresenta-se uma breve descrição dos elementos apresentados no
mapa conceitual:


Process: representa o processo completo e contêm todos demais elementos;
o Variables: lista com todas as variáveis do processo;
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Variable: variável utilizada no processo de orquestração;

o Partnerlinks: lista com todos os canais de parceiros do processo;


Partnerlink: canal de parceiro, registrado previamente com as
operações disponíveis para um determinado webservice. No
escopo deste trabalho entende-se por canais de parceiros as
configurações das conexões nas quais são disponibilizados
webservices que serão acionados durante o processo de
orquestração;

o Sequence: descrição de uma sequência de passos;
o Receive: recebimento de entrada de requisição que inicia a execução
do processo;
o Assign: atribuição de valores a variáveis;


Copy: descreve a atribuição de valores para uma única variável;


From: indica a origem do valor para a cópia, podendo ser
uma outra variável ou uma expressão;



To: indica a variável de destino para a cópia;

o Invoke: acionamento de operações disponíveis em canais de parceiros;
o Switch: estrutura de decisão;


Case: indica uma condição e os passos que devem ser
executados se ela for verdadeira;



Otherwise: indica os passos que devem ser executados se a
condição for falsa;

o Flow: execução de passos com paralelismo;
o Reply: retorno de resposta da execução;
o Terminate: Interrompe o fluxo de execução do processo.

3.2 Elementos da linguagem FluentSOA
Com os elementos do Bpel devidamente identificados, o próximo passo é
definir elementos com o mesmo significado na linguagem FluentSOA . O próximo
mapa conceitual apresentado na Figura 4 representa os elementos da FluentSOA
com o mesmo nível de abstração.
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Figura 4: Representação em alto nível dos elementos da FluentSOA

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para cada elemento do Bpel foi criado um elemento correspondente na
FluentSOA. A correspondência dos elementos pode ser vista na Tabela 1.

Tabela 1: Correspondência de elementos entre o Bpel e a FluentSOA

Elemento do Bpel Elemento da FluentSOA
Process
Variables
Variable
Partnerlinks
Partnerlink
Sequence
Receive
Assign
Copy
From
To
Invoke
Switch
Case
Otherwise
Flow
Reply
Terminate

Processo
Variaveis
Variavel
Canais
Canal
Passos
Receber
Atribuir
Valor
De
Para
Acionar
Decidir
Se
Senao
Paralelamente
Responder
Terminar

Fonte: Elaborado pelo autor

Os elementos do Bpel são definidos em XML, portanto toda a regra de escrita
da linguagem é representada na forma de uma definição de esquema XML – XML
Schema Definition (XSD). Cada elemento do Bpel é definido no documento XSD que
especifica a linguagem, detalhando quais são os parâmetros esperados para cada
elemento (obrigatórios ou não), quais são os elementos que podem ser aninhados,
quais são os tipos de dados válidos.
Como a sintaxe da linguagem FluentSOA não é baseada em XML, foi
necessário especificar com uma notação diferenciada a sintaxe tornando explícita a
forma de escrita de cada elemento com os seus parâmetros, suas relações com
outros elementos e ordem.
A definição dos elementos do Bpel novamente serviu como base para esta
especificação, por conter todos os elementos que devem ser representados na nova
linguagem.
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Foram criadas algumas convenções para descrever a sintaxe dos elementos
da FluentSOA, baseadas no modelo de documentação da linguagem Transact-SQL
(MICROSOFT, 2012). As convenções para a descrição dos elementos da linguagem
FluentSOA são apresentadas na Tabela 2. No trabalho de desenvolvimento da
linguagem FluentSOA as fases de análise semântica e de geração de código
executável não serão criadas, uma vez que o objetivo é apenas criar código na
linguagem WS-Bpel de uma forma alternativa, baseada em texto. Por isso foi mais
prático utilizar uma representação em alto nível, mais simples do que a notação BNF
– Backus-Naur Form (KNUTH, 1964), para descrever os elementos da linguagem.
Utilizando as convenções criadas para a documentação dos elementos da
FluentSOA foi

possível representar de forma intuitiva a sintaxe de todos os

elementos da linguagem e suas relações.

Tabela 2: Convenções de documentação de sintaxe para a FluentSOA

Convenção
Negrito
[]
{}
|
[, ...n]
[ ...n]
;

Utilização
Palavras-chave da FluentSOA e sinal de fim de
sentença (;)
Itens de sintaxe opcionais. Os colchetes não devem ser
digitados
Itens de sintaxe obrigatória. As chaves não devem ser
digitadas
Separa itens de sintaxe indicados entre colchetes ou
chaves. Somente um dos itens pode ser escolhido
Indica que o item precedente pode ser repetido n
vezes, separado por vírgulas
Indica que o item precedente pode ser repetido n
vezes, separado por espaços em branco
Terminador genérico de elemento, utilizado em todos
elementos sem elementos aninhados

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto à forma, a primeira versão da linguagem FluentSOA tem a aparência
similar à do português estruturado, como pode ser visto na Figura 5.
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Figura 5: Exemplo de código escrito em FluentSOA

Fonte: Elaborado pelo autor

Combinando a forma do português estruturado com os elementos criados
para a nova linguagem, indicados na Tabela 1, obtemos as palavras chave da
linguagem FluentSOA como pode ser visto na Tabela 3.

Tabela 3: Palavras-chave da FluentSOA
Palavras-chave da Fluent-SOA
Acionar
Decidir
Para
Responder
Atribuir
Fim_Canais
Paralelamente
Se
Canais
Fim_Processo
Passos
Senao
Canal
Fim_Variaveis
Processo
Valor
De
Fim_Passos
Receber
Variaveis
Fonte: Elaborado pelo autor

Variavel

3.3 Especificação da sintaxe da FluentSOA
A partir da observação da especificação dos elementos do Bpel, foi possível
criar a especificação de novos elementos na linguagem FluentSOA capazes de
expressar as mesmas ideias e conteúdos com uma construção viável para a
confecção e o entendimento por seres humanos.
É apresentada a seguir a sintaxe dos elementos da linguagem FluentSOA,
relacionada com a especificação dos elementos correspondentes do Bpel.
Os elementos presentes na especificação do Bpel e não encontrados na
especificação do elemento equivalente da FluentSOA não foram migrados porque
estão fora do escopo (apresentado na Figura 3), porque serão utilizados valores
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padrão na conversão entre linguagens (como no caso de parâmetros indicando a
definição de esquemas XML - XSD) ou porque são opcionais e foram considerados
irrelevantes para o resultado da pesquisa, podendo ser adicionados posteriormente.

3.3.1 Processo
O elemento Processo da linguagem FluentSOA é o elemento que representa
o processo completo. Por isso, todos os demais elementos ficam aninhados no
elemento Processo. O único parâmetro deste elemento é o parâmetro nome. O
nome do processo deve ser escrito entre aspas, assim como nos demais elementos
que podem receber um valor para o parâmetro nome.
Abaixo está descrita a sintaxe do elemento Processo, segundo as
convenções descritas na Tabela 2.
-Processo "nome_processo":
<Canais>
<Variáveis>
<Passos>
-Fim_Processo
O elemento Processo é o correspondente ao elemento Process do Bpel. A
especificação do elemento Process do Bpel é a exibida na Figura 6.
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Figura 6: Especificação do elemento Process do Bpel

Fonte: OASIS (2007)

3.3.2 Canais
O elemento Canais da FluentSOA contém a lista de canais de parceiros que
disponibilizarão as operações que serão acionadas durante o processo. O elemento
serve de receptáculo para armazenar uma lista de elementos do tipo Canal.
A sintaxe do elemento Canais é representada a seguir:

-Canais:
<Canal> [ ...n]
-Fim_Canais

O elemento Canais é equivalente ao elemento partnerLinks do Bpel,
especificado na Figura 7.
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Figura 7: Especificação do elemento partnerLinks do Bpel

Fonte: OASIS (2007)

3.3.3 Canal
O elemento Canal informa os detalhes de um canal de parceiro, que pode ser
acionado durante a execução da lógica de negócio.
A seguir é informada a sintaxe do elemento Canal:

-Canal:
nome = nome_canal
[ , meuPapel = meu_papel_na_integracao ]
[ , papelDoCanal = papel_canal_na_integracao ]
[ , tipo = tipo_canal ]
;

O elemento Canal é equivalente ao elemento partnerLink do Bpel,
apresentado na Figura 8.
Figura 8: Especificação do elemento partnerLink do Bpel

Fonte: OASIS (2007)
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3.3.4 Variaveis
O elemento Variaveis contém a lista de variáveis utilizadas para armazenar
os valores manipulados pelo processo. O elemento contém uma lista de elementos
do tipo Variavel.
A sintaxe do elemento Variaveis é representada abaixo:

-Variaveis:
< Variavel > [ ...n]
-Fim_Variaveis

O elemento Variaveis é equivalente ao elemento variables do Bpel,
apresentado na Figura 9.
Figura 9: Especificação do elemento variables do Bpel

Fonte: OASIS (2007)

3.3.5 Variavel
O elemento Variavel contém a declaração de uma variável acumuladora de
valores utilizados durante a orquestração.
A sintaxe do elemento Variavel é informada abaixo:
-Variavel nome = “nome_variavel” tipo = “tipo_mensagem” ;

O elemento Variavel é equivalente ao elemento variable do Bpel, descrito na
Figura 10.
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Figura 10: Especificação do elemento variable do Bpel

Fonte: OASIS (2007)

3.3.6 Passos
O elemento Passos da linguagem FluentSOA representa um agrupamento de
ações que executa uma unidade lógica dentro do processo. Por isso, todos os
demais elementos responsáveis por solicitar a execução de alguma atividade lógica
ficam aninhados em um elemento Passos. O único parâmetro deste elemento é o
parâmetro nome. O nome da sequência de passos deve ser escrito entre aspas,
assim como nos demais elementos que podem receber um valor para o parâmetro
nome.
A próxima descrição contém a sintaxe do elemento Passos, segundo as
convenções descritas na Tabela 2.

-Passos "nome_passos":
[ <Receber> ]
[ <Atribuir> [ ...n] ]
[ <Acionar> [ ...n] ]
[ <Decidir> [ ...n] ]
[ <Paralelamente> [ ...n] ]
[ <Responder> ]
-Fim_Passos
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O elemento Passos é o correspondente ao elemento sequence do Bpel. A
especificação do elemento do Bpel é a exibida na Figura 11.
Figura 11: Especificação do elemento sequence do Bpel

Fonte: OASIS (2007)

3.3.7 Receber
O elemento Receber inicia o processo de orquestração, recebendo os valores
de entrada do serviço e acumulando em uma variável de entrada para manipulação
durante a orquestração.
A sintaxe do elemento Receber é informada abaixo:
-Receber “nome_recebimento” nome_canal_parceiro.porta_canal_parceiro.
operacao_canal_parceiro( variavel : nome_variavel_entrada, criarInstancia : { yes |
no } );

O elemento Receber corresponde ao receive do Bpel, descrito na Figura 12.
Figura 12: Especificação do elemento receive do Bpel

Fonte: OASIS (2007)
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3.3.8 Atribuir
O elemento Atribuir, como o próprio nome sugere, atribui um novo valor a
uma ou mais variáveis. A origem dos valores pode ser outras variáveis ou
expressões lógicas.
Abaixo é representada a sintaxe do elemento Atribuir:

-Atribuir "nome_atribuição"
{
valor
{
de:
nome_variavel_origem.parte_variavel_origem.caminho_variavel_origem
|
de:
‘expressão_origem’
}
para:
nome_variavel_destino.parte_variavel_destino.caminho_variavel_destino
} [, ...n]
;

O elemento Atribuir é equivalente ao elemento assign do Bpel, apresentado
na Figura 13.
Figura 13: Especificação do elemento assign do Bpel

Fonte: OASIS (2007)
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3.3.9 Acionar
O elemento Acionar é o responsável por indicar a solicitação da execução de
uma operação que está disponível em um dos canais de parceiros.
A sintaxe para o elemento Acionar é a seguinte:
-Acionar “nome_acionar” nome_canal_parceiro.porta_canal_parceiro.
operacao_canal_parceiro(nome_variavel_entrada) retornando nome_variavel_saida;
O elemento equivalente no Bpel é o invoke, especificado na Figura 14.
Figura 14: Especificação do elemento invoke do Bpel

Fonte: OASIS (2007)

3.3.10 Decidir
O elemento Decidir representa uma estrutura condicional, como o próprio
nome sugere. O elemento é composto de uma condição booleana, de um conjunto
de passos para o caso da condição ser verdadeira e de um conjunto de passos para
o caso da condição ser falsa, sendo que um dos dois conjuntos de passos pode ser
omitido.
A seguir está descrita a sintaxe do elemento Decidir:
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-Decidir "nome_decidir" : Se("condição_booleana")
[ <Passos> ]
-Senao:
[ <Passos> ]
-Fim_Decidir

O elemento equivalente no Bpel é o switch, descrito na Figura 15.

Figura 15: Especificação do elemento switch do Bpel

Fonte: OASIS (2007)

3.3.11 Paralelamente
O elemento Paralelamente é utilizado para possibilitar a execução de passos
em paralelo, durante o fluxo do processo. Todos os elementos do tipo Passos que
forem aninhados em um elemento Paralelamente serão executados em paralelo.
Abaixo está descrita a sintaxe do elemento Paralelamente:

-Paralelamente "nome_paralelamente":
<Passos> [, ...n]
-Fim_Paralelamente
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O elemento equivalente no Bpel é o flow, apresentado na Figura 16.

Figura 16: Especificação do elemento flow do Bpel

Fonte: OASIS (2007)

3.3.12 Responder
O elemento Responder representa a resposta da execução do processo
dada ao cliente que solicitou a sua execução. Os eventuais dados de resultado que
são gerados pelo processo são devolvidos em uma variável de saída que é
informada no elemento Responder.
Dentro do mesmo processo pode existir mais de um elemento Responder,
cada um dando o retorno de acordo com um fluxo de passos específico que pode
ser seguido durante a execução do processo.
A sintaxe do elemento Responder é a seguinte:

-Responder "nome_resposta" nome_canal_parceiro.porta_canal_parceiro.
operacao_canal_parceiro ( variável_de_saida );

O elemento Responder é equivalente ao elemento reply do Bpel,
apresentado na Figura 17.
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Figura 17: Especificação do elemento reply do Bpel

Fonte: OASIS (2007)

3.4 Conclusão
Na seção 3 foram apresentados os passos para a definição dos elementos da
FluentSOA, utilizando como referência os elementos escolhidos da especificação do
Bpel.
Com os elementos especificados para a FluentSOA é possível criar roteiros
de orquestração completos capazes de realizar qualquer regra de negócio, o que é o
suficiente para o escopo desta pesquisa. Os elementos não considerados, como as
estruturas de tratamento de erros, podem ser adicionados posteriormente seguindo
os mesmos passos descritos no decorrer do trabalho.
Na próxima seção são apresentados os passos e os artefatos produzidos na
criação da arquitetura da ferramenta de tradução entre linguagens e seu
desenvolvimento.
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4 CONSTRUÇÃO DAS FERRAMENTAS DE MANIPULAÇÃO DE
LINGUAGENS
Nesta seção é apresentado o processo de análise, desenvolvimento e
integração dos artefatos obtidos no decorrer deste trabalho, com o objetivo de
viabilizar a utilização da linguagem FluentSOA para gerar roteiros de orquestração
em Bpel. Foi criada uma infraestrutura flexível de criação de roteiros e tradução
entre as linguagens FluentSOA e WS-BPEL por meio da composição de tais
artefatos. Tal infraestrutura é flexível porque foi projetada para permitir a sua
adaptação em dois cenários de extensão. O primeiro cenário de extensão
considerado na análise das ferramentas de manipulação de linguagens foi a
possibilidade de inclusão de novos elementos à linguagem FluentSOA e de novas
características gramaticais à linguagem. O segundo cenário, mais avançado, prevê a
definição completa de novas linguagens para utilizar como linguagem de origem e
de destino no processo de tradução.
Os principais artefatos que compõem as ferramentas do trabalho são o
módulo de especificação e relacionamento de linguagens, o módulo de tradução e o
módulo de criação de roteiros.
O módulo de especificação e relacionamento de linguagens foi construído
para possibilitar a definição e o relacionamento dos elementos das linguagens
FluentSOA, Bpel e posteriormente de outras linguagens. A definição de uma
linguagem contém a estrutura gramatical e léxica dos seus elementos. O
relacionamento entre os elementos de duas linguagens contém o mapeamento entre
os elementos equivalentes das duas linguagens para viabilizar a tradução de roteiros
em uma linguagem de origem para roteiros em uma linguagem de destino. Na
arquitetura criada para o módulo de especificação, a definição e o relacionamento de
linguagens são realizados completamente por meio de configuração. Durante o
processo de configuração são criadas instâncias de classes descritivas de
linguagens contendo o detalhamento dos elementos das duas linguagens, a sua
sintaxe e seus relacionamentos, bem como instâncias de classes de mapeamento
para a conversão entre a linguagem FluentSOA e a linguagem WS-BPEL. O mesmo
processo de configuração poderia ser utilizado para configurar outras linguagens de
origem e destino.
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O módulo de tradução é o responsável por utilizar as configurações realizadas
na especificação e relacionamento entre linguagens para realizar a tradução entre
uma linguagem de origem e uma linguagem de destino, inicialmente entre roteiros
escritos em FluentSOA e Bpel.
O módulo de criação de roteiros fornece as funcionalidades necessárias para
realizar a edição de roteiros em FluentSOA, podendo ser estendido posteriormente
para outras linguagens. O módulo é composto por um cliente rico para edição,
provido de um editor com auxílio a preenchimento de código. Posteriormente
poderão ser adicionados outros recursos como depuração.
Durante a pesquisa foram tomadas diversas decisões arquiteturais que são
explicadas no decorrer desta seção, relacionadas em especial com o método
utilizado para a tradução entre linguagens.

4.1 Camadas físicas da aplicação
O projeto da arquitetura do ambiente da nova linguagem iniciou com a criação
da primeira visão arquitetural, um modelo macro com um alto nível de abstração no
qual foram modelados os macro componentes que devem ser entregues no final do
trabalho.
Foram definidos componentes com a responsabilidade de disponibilizar as
funcionalidades necessárias para a utilização da linguagem de domínio específico.
Entre essas funcionalidades destacam-se a configuração das estruturas dos
elementos das linguagens FluentSOA e Bpel, a configuração do mapeamento entre
os elementos das duas linguagens, a criação de roteiros na linguagem FluentSOA, a
realização da conversão de roteiros escritos em FluentSOA para Bpel e vice-versa e
a análise e tratamento de eventuais erros nos roteiros criados.
As funcionalidades de manipulação de roteiros em FluentSOA demandam
alguns recursos comuns em interfaces ricas com o usuário como completar o código
baseado em contexto, utilizar teclas de atalho para edição e marcar texto em tempo
real. Para conseguir criar um ambiente satisfatório para a realização dessas
funcionalidades, foi tomada a decisão de criar um cliente rico no modelo desktop
para a manipulação de roteiros.
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Para separar as tarefas administrativas das tarefas operacionais, a
configuração dos elementos das linguagens e mapeamentos é realizada em um
cliente web, utilizado somente por administradores.
Como foram criados dois tipos diferentes de clientes, foi escolhido o modelo
de três camadas físicas (3 tiers) para a distribuição dos componentes da aplicação,
como apresentado na Figura 18.
Figura 18: Arquitetura física – 3 tiers

Fonte: Elaborado pelo autor

A arquitetura em alto nível da aplicação está dividida em um servidor Web,
um servidor de banco de dados, um cliente desktop e um cliente Web.
O servidor Web contém a lógica de tratamento e conversão de linguagens,
além de permitir a realização da especificação e do mapeamento de linguagens,
utilizando as funcionalidades do módulo administrativo Web.
O banco de dados contém as coleções com os elementos de cada linguagem
especificados e com o mapeamento entre os elementos de linguagens.
O cliente desktop é utilizado para as tarefas operacionais de criação e
manipulação de roteiros.
O cliente Web é utilizado para configurar os elementos das linguagens, os
mapeamentos entre linguagens e para as demais atividades administrativas.
A partir da criação do modelo macro o entendimento, a construção e o
acompanhamento do desenvolvimento de pequenos grupos de funcionalidades
foram realizados em ciclos progressivos até o término da construção do trabalho.
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4.2 Camadas lógicas da aplicação
Após a especificação das camadas físicas da aplicação, foi definida a divisão
em módulos da ferramenta de orquestração da linguagem FluentSOA, as interfaces
de cada módulo e os pontos extensíveis. Além disso, para cada módulo foram
definidas as camadas lógicas e o ambiente de hardware e software necessário para
a sua utilização, com o planejamento de como os componentes são distribuídos.
As arquiteturas física e lógica apresentadas na Figura 19 foram definidas
levando-se

em

conta

os

requisitos

de

reaproveitamento

de

código

e

desacoplamento.
Figura 19: Diagrama de publicação da ferramenta

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser observado na Figura 19, na camada física RichClient são
publicadas

as

bibliotecas

FluentSoaEngine,

FluentSoaRemotingRepository

e
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FluentSoaClient, enquanto na camada WebServer são publicadas as bibliotecas
FluentSoaEngine, FluentSoaMongodbRepository, FluentSoaMvc e FluentSoaServer.
No decorrer desta seção cada biblioteca é apresentada com os seus objetivos e
funcionalidades.

4.2.2 Biblioteca FluentSoaEngine
A inteligência da ferramenta de manipulação de roteiros da FluentSoa está
implementada na biblioteca FluentSoaEngine. As interfaces com o usuário utilizam
as funcionalidades presentes em suas classes para atender as solicitações dos
usuários. A FluentSoaEngine contém as classes de infraestrutura da ferramenta, as
classes que representam as regras de negócio do domínio orquestração e as
classes de internacionalização.
A distribuição dos pacotes da biblioteca FluentSoaEngine é apresentada na
Figura 20.
Figura 20: Pacotes da biblioteca FluentSoaEngine

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.2.1 O pacote Domain
O pacote br.com.ntier.fluentsoa.engine.domain agrupa as classes de domínio.
Para representar o domínio orquestração de serviços o pacote inclui as classes de
especificação e mapeamento de linguagens e as classes utilizadas para construir as
árvores de sintaxe abstrata.
Para representar a especificação das linguagens na aplicação, foram
elaboradas classes com os atributos necessários para descrever a sintaxe dos
elementos das linguagens Bpel e FluentSOA.
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A criação de instâncias dessas classes com o mapeamento das linguagens
FluentSOA e Bpel constitui a fase Language Mapping da tradução entre linguagens,
apresentada na Figura 35.
Além da capacidade de representar a gramática de uma linguagem, foram
adicionados à modelagem alguns elementos que viabilizam a internacionalização
das linguagens de modo que roteiros em uma mesma linguagem possam ser
escritos em diferentes línguas.
As classes responsáveis pelo registro de linguagens que poderão ser
traduzidas pelo mecanismo de conversão são apresentadas na Figura 21.
Figura 21: Classes de especificação de linguagens e seus elementos

Fonte: Elaborado pelo autor

A enumeração ContentType e as classes apresentadas são capazes de
representar

linguagens

com

seus

elementos

e

relações

internacionalização, sendo que cada um tem a seguinte função:

permitindo
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Enumeração ContentType: Indica os tipos de conteúdo previstos para as
linguagens que serão registradas usando a ferramenta de tradução entre
linguagens;



DomainEntity: Superclasse de todas as classes do domínio, com atributos e
métodos que devem ser comuns a todas as suas subclasses;



Language: Cada instância dessa classe representa uma linguagem, como o
Bpel e a FluentSOA. É capaz de converter um texto escrito na linguagem que
representa para uma árvore de sintaxe abstrata e de converter uma árvore de
sintaxe abstrata para um texto escrito na linguagem que representa;



Country: Identifica um país;



I18nLanguage: Armazena uma língua;



I18n: Contempla uma configuração de internacionalização;



I18nLanguageElement: Representa um elemento de uma linguagem com a
sua descrição de sintaxe. Tem a capacidade de converter um texto que o
represente em nós de uma árvore de sintaxe abstrata e de converter um nó
de uma árvore de sintaxe abstrata que o represente para um texto escrito na
linguagem que representa;



I18nLanguageElementParameter:

Representa

um

parâmetro

de

um

determinando elemento da linguagem.
Durante o processo de conversão entre linguagens apresentado na Figura 35,
após as fases Lex e Parse, o texto do roteiro escrito na linguagem de origem foi
transformado em uma árvore de sintaxe abstrata. A árvore de sintaxe abstrata é
construída por meio da criação sucessiva de nós que representam os elementos
analisados no roteiro de origem.
O próximo diagrama apresentado na Figura 22 representa as classes
responsáveis por formar a árvore de sintaxe abstrata.
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Figura 22: Classes para criar a árvore de sintaxe abstrata

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura podem ser vistas as classes utilizadas para armazenar as
informações obtidas a partir da análise do roteiro na linguagem de origem e as
classes associadas a cada nó contendo os meta-dados necessários para identificalos e trata-los. Segue a descrição da função de cada elemento:


ElementNode: Nó da árvore abstrata que serve para armazenar as
informações lidas em um elemento no roteiro de origem. Pode conter outros
elementos aninhados e seus meta-dados são formalizados na associação
type;



ElementNodeParameter: Representa um parâmetro de um elemento de
linguagem que foi transformado em nó de sintaxe abstrata. Como no caso do
nó, a associação type representa os meta-dados do parâmetro de nó.

4.2.2.2 O pacote Factory
O pacote br.com.ntier.fluentsoa.engine.factory foi criado para injetar por
convenção alguns comportamentos nas classes de domínio da mesma maneira que
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acontece

em

frameworks

(http://rubyonrails.org/).

Este

como
pacote,

o

Grails

(http://grails.org/)

implementando

algumas

e

o

Rails

interfaces

do

framework de injeção de dependência e utilizando alguns recursos dinâmicos da
linguagem Groovy, adiciona as funcionalidades de persistência de forma
transparente, criando em tempo de execução um modelo de persistência baseado
no padrão Active Record (FOWLER, 2003) em todas as classes do domínio contidas
no pacote Domain.
O desacoplamento da lógica de negócio da persistência e a presença de uma
camada desktop na arquitetura, inviabilizaram a utilização de um framework de
desenvolvimento Web baseado no conceito de convenção sobre configuração como
o Grails ou o Rails, criados especificamente para aplicações Web e limitados em
relação às formas alternativas de distribuição de camadas.
A Figura 23 apresenta o pacote Factory.

Figura 23: Pacote Factory

Fonte: Elaborado pelo autor

A classe NtierGroovyObjectCustomizer

implementa duas interfaces do

framework de injeção de dependência, o Spring, para criar em tempo de execução
os métodos de persistência e demais customizações nas classes de domínio.
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Quando o contexto de injeção de dependência é iniciado e são carregados os
Beans, é executado o método customize() da classe NtierGroovyObjectCustomizer.
Se o Bean estiver no

pacote

de domínio,

são adicionados

os novos

comportamentos.
A

classe

BeanFactory

implementa

a

interface

do

Spring

ApplicationContextAware, que dá acesso ao contexto de inversão de dependência,
encapsulando as regras de negócio para recuperação de objetos carregados no
contexto e para a ativação de objetos no contexto de injeção de dependência.
Depois de passarem pelo processo de customização, todas as classes de
domínio passam a disponibilizar os métodos apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Métodos adicionados no processo de customização

Método
getAll()
getById()
generateId()
save()
update()
commit()
rollback()
delete()
disconnect()

Funcionalidade
Retorna todos os objetos de uma classe
Retorna um objeto pelo seu identificador
Cria um novo identificador para um objeto
Armazena um objeto
Atualiza o estado de um objeto armazenado
Confirma as alterações da transação atual
Cancela as alterações da transação atual
Apaga o objeto do repositório
Desconecta a instância do controle de sessão

Estático
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não

Fonte: Elaborado pelo autor

Além dos métodos adicionados de forma transparente às classes de domínio,
o processo de customização adiciona um novo comportamento ao construtor padrão
das classes. Após a customização, todos os objetos instanciados a partir do
construtor padrão da classe são adicionados ao contexto de injeção de dependência
e suas dependências são injetadas.

4.2.2.3 O pacote Language
Para conseguir realizar as fases Lex e Parse para converter roteiros em uma
linguagem de origem para uma árvore de sintaxe abstrata e para conseguir realizar
a fase Serialize para converter uma árvore de sintaxe abstrata para roteiros em uma
linguagem de destino, foi necessário projetar classes capazes de manipular texto
escrito nos diversos tipo de conteúdo disponíveis, definidos na enumeração
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ContentType. Estas classes compõem o módulo de análise léxica e gramatical e
estão contidas no pacote br.com.ntier.fluentsoa.engine.language.
O tipo de conteúdo da linguagem Bpel é APPLICATION_XML, enquanto o tipo
da linguagem FluentSOA é TEXT_PLAIN. Neste trabalho foram apenas modeladas
as classes e ferramentas necessárias para tratar esses dois tipos de conteúdo,
porém posteriormente os mesmos passos poderão ser seguidos para criar
manipuladores para os demais tipos de conteúdo estendendo a ferramenta.
Para promover o desacoplamento e facilitar a extensão da ferramenta de
conversão, foi definida uma interface para as classes de tratamento de conteúdos
que especifica as operações necessárias para converter de um roteiro em uma
determinada linguagem para árvore de sintaxe abstrata e vice-versa. Esta interface é
chamada ContentParser e deve ser implementada por qualquer classe que tenha
como objetivo realizar o tratamento de um tipo de conteúdo presente na enumeração
ContentType.
Para o escopo desta pesquisa foram criadas duas classes que implementam
a interface ContentParser, como pode ser visto na Figura 24.

Figura 24: Interface ContentParser e classes de manipulação de conteúdo

Fonte: Elaborado pelo autor

A classe XmlContentParser, como o próprio nome sugere, é capaz de realizar
as operações de conversão contidas na interface ContentParser em roteiros com o
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tipo de conteúdo APPLICATION_XML. Essa classe é usada para tratar os roteiros
escritos em Bpel.
A

classe

TextPlainContentParser

é

a

implementação

da

interface

ContentParser criada para tratar o tipo de conteúdo TEXT_PLAIN. Os roteiros
escritos em FluentSOA são tratados por esta classe.

4.2.2.4 O pacote List
O

pacote

br.com.ntier.fluentsoa.engine.list

contém

apenas

a

classe

SingletonList, apresentada na Figura 25.

Figura 25: SingletonList

Fonte: Elaborado pelo autor

A classe SingletonList foi criada para evitar a ocorrência de erros de estouro
de pilha durante o armazenamento e a serialização no caso de referências cruzadas
de muitos elementos para muitos elementos, entre listas. No modelo do domínio
apresentado na Figura 21, a classe I18nLanguageElement contém algumas
associações com cardinalidade maior que um que podem ser bidirecionais.
Exemplos

dessas

associações

são

synonyms,

validNextOptionalElements,

validNextRequiredElements e innerElements. Estas associações formalizam as
relações entre elementos de uma linguagem e frequentemente acontecem nas duas
direções. Com isso, durante o processo de persistência da árvore de elementos sem
um tratamento especial para estes casos a leitura dos elementos entraria em um
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ciclo infinito quando chegasse ao primeiro caso de relacionamento cruzado entre
elementos de associação com multiplicidade superior a um.
Para as associações bidirecionais com apenas um elemento existe uma
solução simples que consiste em aplicar o padrão Singleton (GAMMA, 1994) para
armazenar em um atributo separado o identificador do objeto relacionado e
recuperar o objeto somente uma vez quando o mesmo for acessado. Esta solução é
exemplificada na Figura 26.
Figura 26: Singleton

Fonte: Elaborado pelo autor

No fragmento de exemplo, retirado da classe I18nLanguageElement, o
atributo languageId persiste o identificador do objeto relacionado no atributo
language. Quando é associado um objeto ao atributo language, é atualizado o
atributo languageId com o seu identificador. Quando é acessado o atributo language,
se a instância não estiver disponível ela é retornada utilizando o repositório, caso
contrário a instância carregada no primeiro acesso é retornada.
No caso de associações com listas, no entanto, fica inviável gerenciar em
cada associação uma lista de identificadores escondendo os métodos de
manipulação de itens da própria lista. Para automatizar este gerenciamento, a classe
SingletonList tem uma lista interna de itens e uma lista interna dos identificadores
dos itens e faz todo o gerenciamento do armazenamento dos identificadores e do
retorno tardio dos itens quando é feita uma solicitação.
Para conseguir o mesmo efeito apresentado na Figura 26 trabalhando com
listas, deve ser realizada uma associação utilizando a classe SingletonList conforme
apresentado na Figura 27.
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Figura 27: SingletonList para relações muitos para muitos

Fonte: Elaborado pelo autor

O

exemplo

da

Figura

27

mostra

um

fragmento

da

classe

I18nLanguageElement apresentando como foi criada a associação synonyms. Foi
criado primeiramente um atributo chamado synonymsIds, responsável por
armazenar os identificadores dos sinônimos adicionados na lista. Depois, foi criado o
atributo synonyms para receber a lista, que foi instanciada recebendo em seu
construtor os parâmetros idsPropertyName, listContainer e itemClass. O parâmetro
idsPropertyName recebe o nome do atributo que armazenará os identificadores na
classe de origem da associação, no caso o atributo synonymsIds da classe
I18nLanguageElement. O parâmetro listContainer recebe uma referência para a
instância da classe I18nLanguageElement que está com a associação. O parâmetro
itemClass recebe a classe dos itens da lista, para viabilizar a sua recuperação
utilizando o repositório adequado.
Todas as chamadas a métodos de manipulação de itens da lista como add(),
remove(), iterator() realizarão as operações necessárias para manter a lista de
identificadores atualizada e para recuperar os itens utilizando o padrão Singleton.

4.2.2.5 O pacote Test
O pacote br.com.ntier.fluentsoa.engine.factory.test foi criado para agrupar as
classes utilitárias projetadas para facilitar a criação dos testes da aplicação.
A alteração do comportamento dos métodos de persistência durante a
execução de testes é um dos objetivos da criação de mocks e fakes. Mocks e fakes
são objetos que emulam instâncias de classes do sistema testado que participam da
lógica que está sendo testada, disponibilizando implementações alternativas para os
métodos que serão invocados durante a execução dos testes. Fakes são
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implementações simples com código suficiente apenas para dar algum tipo de
retorno ao usuário indicando que o método foi acionado, enquanto Mocks são
implementações um pouco mais sofisticadas, capazes de verificar se a quantidade
de vezes que um método é acionado, os parâmetros recebidos e outros padrões
informados pelo desenvolvedor do teste são atendidos durante a execução (Beck,
2003). Embora qualquer implementação de método possa ser substituída por meio
da criação de mocks e fakes, a substituição de métodos de persistência é uma
atividade encontrada frequentemente na criação de testes automatizados. Para
testar

funcionalidades

que

são

predominantemente

de

persistência,

outra

abordagem utilizada durante a realização dos testes é a utilização da própria
camada de persistência do sistema acessando um banco de dados temporário que é
populado antes dos testes e eliminado após a execução dos testes.
A classe NtierGroovyObjectTestCustomizer, única classe criada no pacote
durante a pesquisa, tem a função de disponibilizar métodos alternativos de
persistência para as classes do domínio durante a execução dos testes. Como os
métodos de persistência da camada de domínio são injetados em tempo de
execução pelas classes do pacote Factory, durante a execução dos testes a classe
NtierGroovyObjectTestCustomizer faz essa mesma injeção utilizando métodos
alternativos de persistência. Para que isso ocorra, basta acionar o método
customizeDomainClassesForTesting() da classe NtierGroovyObjectTestCustomizer
no método setUp() da classe de testes. O método setUp() é executado antes da
execução de todos os métodos de teste. Essa preparação da persistência para a
execução de testes pode ser vista na Figura 28.
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Figura 28 Método customizeDomainClassesForTesting()

Fonte: Elaborado pelo autor

No método setUp() da classe de teste TextPlainContentParserTest são
injetados métodos alternativos de persistência nas classes Country, I18n,
I18nLanguage,

I18nLanguageElement,

I18nLanguageElementParameter

e

Language. Como pode ser observado na Figura 28, as classes que devem receber a
injeção dos métodos alternativos de persistência são passadas como parâmetro
para o método de customização.
Para atender às necessidades da pesquisa, os métodos alternativos têm uma
implementação similar à encontrada em objetos fake, somente com uma indicação
ao usuário de que os métodos foram acionados com determinados conteúdos.
Posteriormente serão adicionadas novas funcionalidades presentes em mocks para
avaliação de comportamento durante os testes e a opção de gerar um banco de
dados simulado em memória com controle de transação para criar um ambiente
completo de persistência durante a execução dos testes.
O

pacote

br.com.ntier.fluentsoa.engine.language.test

contém

as

implementações dos testes automatizados das ferramentas de manipulação de
linguagens. Os testes estão distribuídos nas classes XmlContentParserTest,
TextPlainContentParserTest e LanguageBuilderTest.
A classe XmlContentParserTest é a responsável por testar as funcionalidades
disponíveis na classe XmlContentParser, que é o analisador especializado para o
tipo de conteúdo APPLICATION_XML. Os métodos de teste verificam a construção
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das instâncias de especificação da linguagem Bpel, a conversão de roteiros em Bpel
para a árvore de sintaxe abstrata e a conversão da árvore de sintaxe abstrata para
Bpel.
A classe TextPlainContentParserTest foi projetada para testar a classe
TextPlainContentParser, criada para analisar linguagens com o tipo de conteúdo
TEXT_PLAIN. Os testes presentes nesta classe de teste avaliam a criação das
instâncias de especificação da linguagem FluentSOA, a conversão de roteiros em
FluentSOA para a árvore de sintaxe abstrata e a conversão da árvore de sintaxe
abstrata para FluentSOA.
Para testar o processo de conversão de roteiros para árvore de sintaxe
abstrata é acionado o método convertContentToElementNodes(), que recebe um
roteiro em uma linguagem de origem e uma instância do elemento inicial da
linguagem de origem e converte o roteiro para uma árvore de sintaxe abstrata. Uma
vez obtida a árvore de sintaxe abstrata, composta por objetos das classes
ElementNode e ElementNodeParameter, são realizadas asserções dos conteúdos
encontrados em cada nó para validar as informações que foram obtidas a partir do
roteiro interpretado.
Para verificar o processo de serialização de uma árvore de sintaxe abstrata
para um roteiro, é fornecido o nó inicial da árvore de sintaxe abstrata a serializar
para o método convertElementNodesToContent(). Depois, a partir do roteiro obtido,
é criada uma nova árvore de sintaxe abstrata para verificar nos nós obtidos se
nenhuma informação foi perdida durante a serialização.

4.2.2.6 O pacote Repository
No pacote br.com.ntier.fluentsoa.engine.repository estão as interfaces que
especificam as funcionalidades que devem estar presentes nas classes que
implementam os repositórios específicos para os diversos tipos de armazenamento
como bancos de dados relacionais, não relacionais e remotos.
Um dos aspectos promovidos durante a criação da arquitetura lógica da
aplicação é o reaproveitamento da lógica de negócio. A biblioteca FluentSoaEngine
foi projetada para centralizar as regras de negócio de manipulação de linguagens,
permitindo que a mesma implementação da regra de negócio seja utilizada tanto no
servidor Web quanto no cliente rico. Para adicionar um comportamento polimórfico
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quanto ao comportamento de persistência desta biblioteca quando utilizada nas
camadas WebServer e RichClient, foi utilizado o padrão de projeto Repository
(FOWLER, 2003) para disponibilizar duas implementações de repositório para
manipular as informações armazenadas. A primeira implementação foi projetada
para acessar as instâncias diretamente no banco de dados. A segunda
implementação de repositório remoto foi projetada para se comunicar com o servidor
Web, que neste caso servirá de intermediário para realizar a persistência.
Na Figura 29 podem ser observadas as interfaces contidas no pacote
Repository.

Figura 29: Interfaces do pacote Repository

Fonte: Elaborado pelo autor

A interface BaseRepository especifica os métodos que devem estar presentes
em todos os repositórios da aplicação. A lista de operações contém as
funcionalidades necessárias para criação, leitura, atualização e exclusão de objetos
e para o gerenciamento de transações. As demais interfaces estendem a interface
BaseRepository, sendo que cada uma especializa a sua implementação para uma
das classes de domínio. A classe CountryRepository é a especificação de repositório
para a classe de domínio Country, a classe LanguageRepository é a especificação
de repositório para a classe de domínio Language e assim sucessivamente seguindo
a mesma convenção de nome, na qual é adicionando o sufixo Repository ao nome
da classe de domínio.
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4.2.3 Biblioteca FluentSoaMongodbRepository
A biblioteca FluentSoaMongodbRepository é a implementação de repositório
projetada para acessar as instâncias diretamente no banco de dados. Como pode
ser observado no nome, a biblioteca foi construída para realizar a persistência em
um banco de dados Mongodb e conforme apresentado na Figura 19 a biblioteca
FluentSoaMongodbRepository é a responsável pela persistência no módulo
WebServer.
Na Figura 30 podem ser vistas as classes do único pacote da biblioteca, o
pacote br.com.ntier.fluentsoa.engine.repository.mongodb, bem como as suas
relações com as interfaces do pacote br.com.ntier.fluentsoa.engine.repository.

Figura 30: Classes do MongodbRepository

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.2.4 Biblioteca FluentSoaRemotingRepository
A biblioteca FluentSoaRemotingRepository é a implementação de repositório
remoto projetada para se comunicar com o servidor Web, utilizado como
intermediário para realizar a persistência. Como pode ser visto na Figura 19, a
biblioteca FluentSoaRemotingRepository é a responsável pela persistência no
módulo RichClient.
Na Figura 31 são apresentadas as classes do único pacote da biblioteca, o
pacote

br.com.ntier.fluentsoa.engine.repository.remoting,

bem

como

as

relações com as interfaces do pacote br.com.ntier.fluentsoa.engine.repository.
Figura 31: Classes do RemotingRepository

Fonte: Elaborado pelo autor

suas
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Cada chamada a métodos dos repositórios remotos apresentados na Figura
31, como por exemplo o RemotingLanguageRepository, são transformadas em
chamadas remotas a um controller especial da camada server chamado
CommandController. Um exemplo desta sequência pode ser visto no diagrama
apresentado na Figura 32.
Figura 32 - Diagrama de sequência do método getById() com repositório remoto

Fonte: Elaborado pelo autor

Na sequência apresentada na Figura 32 acontecem os seguintes passos:


O método getById() da classe de domínio Language é acionado na camada
RichClient;



O método getInstanceById() do repositório RemotingLanguageRepository é
executado

automaticamente,

porque

o

repositório

RemotingLanguageRepository é a implementação de repositório injetada na
camada RichClient para a classe Language;


O

RemotingLanguageRepository

envia

uma

mensagem

para

o

RemotingSessionManager executando o método getById();


A instância de RemotingSessionManager faz uma chamada HTTP no padrão
REST para o servidor web. Esta requisição é atendida pelo controller
CommandController, que utiliza uma implementação local de repositório,
neste caso um MongodbRepository, para retornar o objeto do banco de dados
pelo identificador. O objeto obtido é serializado no formato JSON e retornado
por HTTP;



O RemotingSessionManager recebe o JSON do objeto retornado pelo
CommandController e transforma em um objeto da classe Language;



O

objeto

da

classe

Language

é

retornado

para

o

RemotingLanguageRepository, para a classe Language e para o ator que
enviou a mensagem solicitando o retorno do objeto.
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Esta mesma sequência acontece com qualquer outra classe do domínio e seu
repositório

equivalente,

seguindo

a

convenção

Remoting<nome_classe_domínio>Repository para a seleção de repositório.

4.2.5 Biblioteca FluentSoaMvc
A biblioteca FluentSoaMvc contém a implementação dos controllers do
módulo de administração e do controller especial CommandController, que é o
responsável por responder às chamadas à API REST.
Os controllers do módulo de administração apresentam uma construção
comum em controllers responsáveis por fornecer as funcionalidades de criação,
leitura, alteração e exclusão de elementos armazenados (CRUD – Create, Read,
Update, Delete).
Dois exemplos de controllers de administração podem ser vistos nas classes
CountryController e I18nLanguageController apresentadas na Figura 33.
Figura 33: CommandController e JsonView - API Rest / CountryController e
I18nLanguageController - módulo adminstrativo

Fonte: Elaborado pelo autor

O controller CommandController contém a lógica das funcionalidades
fornecidas pela API REST, apresentada em detalhes mais adiante.
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4.2.6 Biblioteca FluentSoaServer
A biblioteca FluentSoaServer é uma aplicação Web construída com o
framework Spring MVC (http://projects.spring.io/spring-framework/). Ela utiliza as
bibliotecas FluentSoaEngine, FluentSoaMongodbRepository e FluentSoaMvc para
compor a camada WebServer apresentada na Figura 19.
Como a implementação de repositório utilizada pela FluentSoaServer é a
FluentSoaMongodbRepository, a camada WebServer é a responsável por se
comunicar diretamente com o banco de dados Mongodb, servindo de intermediária
quando o acesso à camada de persistência é realizado por outros clientes como o
RichClient.
As

funcionalidades

disponibilizadas

pela

biblioteca

FluentSoaServer

compõem o módulo administrativo e a API REST.

4.2.7 Biblioteca FluentSoaClient
A biblioteca FluentSoaClient é uma aplicação desktop construída com o
framework Spring Rich Client (http://spring-rich-c.sourceforge.net) . Ela é combinada
com as bibliotecas FluentSoaEngine e FluentSoaRemotingRepository para compor a
camada RichClient apresentada na Figura 19.
A biblioteca FluentSoaClient contém os formulários desktop utilizados para
criar roteiros em FluentSOA e para realizar a sua tradução para Bpel. Para integrar
as regras do domínio contidas na biblioteca FluentSoaEngine e a implementação
remota de repositório da biblioteca FluentSoaRemotingRepository, a biblioteca
FluentSoaClient contém as configurações de injeção de dependência necessárias
para a composição dos componentes da aplicação.

4.3 Camada de persistência
Representações como diagramas de classe, diagramas de objetos e mapas
conceituais, apresentando graficamente os elementos e suas relações, poderiam ser
usadas para registrar o conhecimento obtido do entendimento do domínio
“orquestração”. O problema deste tipo de representação é que, embora seja
eficiente para formalizar o domínio, gera um aumento no esforço necessário para
utilizar o conhecimento do domínio de forma automatizada pelos componentes
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responsáveis pela conversão entre linguagens, podendo tornar o processo baseado
em configuração inviável.
Para conseguir representar explicitamente os elementos do domínio,
simplificando a utilização dos artefatos criados por componentes de software durante
o processo de conversão, podem ser criadas instâncias armazenadas que
especificam todos os elementos utilizados para a orquestração, contidos na
especificação do WS-BPEL e na linguagem FluentSOA, bem como suas relações.
Existem diversas alternativas para armazenar instâncias de classes de um
determinado domínio, neste caso orquestração de serviços, baseadas em bancos de
dados relacionais, bancos de dados não relacionais baseados em documentos e em
grafos, armazenamento em arquivos.
Para escolher uma das opções disponíveis de persistência foram levados em
conta dois aspectos relevantes para a pesquisa: granularidade e formato de
armazenamento.
O primeiro aspecto é relacionado com a granularidade dos dados retornados
em cada consulta no banco de dados. Como todas as instâncias de especificação de
elementos das linguagens envolvidas e todas as instâncias de mapeamento entre as
linguagens sempre serão lidas para realizar uma operação de tradução entre
linguagens, pode-se considerar que a granularidade dos dados retornados por
consulta é extremamente grossa.
O segundo aspecto é relacionado com o formato dos dados armazenados.
Como o modelo do domínio sofrerá diversas transformações conforme aumenta o
conhecimento do domínio, seria interessante reduzir o esforço de mapeamento e
conversão das instâncias utilizadas na aplicação para o formato de armazenamento
no banco de dados.
Para selecionar uma opção de persistência adequada para os dois aspectos
enumerados, foi escolhido um banco de dados baseado em documentos para a
tarefa, o MongoDB.
Em relação ao primeiro aspecto, granularidade do resultado das consultas,
um banco de dados baseado em documentos é mais eficiente para estes cenários
em relação à modelagem de dados do que um banco de dados relacional porque as
suas coleções ou tabelas podem armazenar as instâncias exatamente na
granularidade em que são consultadas. Com isso é possível retornar em uma única
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consulta, sem a necessidade de realizar a união entre registros de diversas tabelas,
todas as instâncias de elementos de todas as linguagens.
Para exemplificar a vantagem da utilização da modelagem não relacional
neste cenário, pode-se considerar o processo de armazenamento e recuperação de
objetos das classes necessárias para especificar uma linguagem e seus elementos.
As classes de especificação de linguagens podem ser vistas na Figura 21. Em um
cenário usual de armazenamento em um banco de dados relacional, a especificação
da linguagem FluentSOA seria distribuída de forma que existisse no banco de dados
uma tabela para cada classe do domínio. Os objetos da classe Country, por
exemplo, poderiam ser armazenados em uma tabela de mesmo nome, os objetos da
classe Language poderiam ser armazenados em uma tabela com o mesmo nome e
assim sucessivamente. Dessa forma, para gravar a especificação da linguagem
FluentSOA no banco de dados relacional com todos os seus elementos, cada objeto
seria gravado um a um na tabela correspondente à sua classe e os relacionamentos
com os demais elementos já gravados seria realizado por meio de chaves
estrangeiras. Para ler a especificação completa da linguagem FluentSOA, seriam
realizados “selects” sucessivos em cada tabela a partir dos relacionamentos entre as
linguagens, os elementos das linguagens e os elementos de internacionalização. No
caso da modelagem não relacional, as coleções - equivalentes a tabelas em um
banco de dados relacional - armazenam as informações exatamente na
granularidade na qual serão retornadas. No caso da modelagem utilizada nesta
pesquisa, embora existam coleções para cada classe de especificação de
linguagens, assim como acontece na modelagem relacional, cada item dessas
coleções – equivalentes a registros em tabelas relacionais – contém toda a
hierarquia do objeto que está armazenando. O item da coleção Language que
armazena a especificação da linguagem FluentSOA, por exemplo, contém o objeto
que representa a especificação da linguagem, os objetos que representam os
elementos da linguagem e os objetos que representam as informações de
internacionalização da linguagem. Dessa forma, uma consulta na coleção Language
procurando pelo item com o atributo name igual a “FluentSOA” retorna um item
contendo toda a especificação da linguagem, sem a necessidade de realizar
pesquisas baseadas em chaves estrangeiras nas outras coleções. Esta técnica de
modelagem gera alguma redundância nos dados armazenados, mas como se tratam
de dados estáticos, que são alterados somente no caso de alterações na
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especificação da linguagem, o esforço necessário para reconstruir toda a árvore de
elementos sempre que um ou mais elementos são modificados é recompensado
pelo ganho significativo de desempenho na recuperação das informações completas
de especificação, que é uma atividade muito mais frequente no cenário deste
trabalho.
Sobre o segundo aspecto, formato de armazenamento e mapeamento para as
classes da aplicação, o formato utilizado para a troca de informações com este
banco de dados baseado em documentos é o JSON (JavaScript Object Notation),
que pode ser serializado a partir de objetos e convertido em objetos em diversas
linguagens automaticamente, inclusive na linguagem que é utilizada no trabalho, a
linguagem Groovy. Com isso, alterações na modelagem das classes da aplicação
são automaticamente refletidas no banco de dados sem a necessidade de ajustes
no modelo do banco de dados ou no mapeamento entre as classes e as tabelas.
A persistência baseada em documentos no formato XML seria outra opção
para atender os dois aspectos desejáveis na plataforma escolhida, mas foi escolhido
o banco de dados MongoDB por sua maior eficiência em relação ao
armazenamento. A vantagem em relação ao armazenamento em XML é obtida
primeiramente como consequência da diferença de sintaxe entre os documentos
XML e os documentos JSON. Para representar um elemento complexo em JSON
são necessários menos caracteres do que para representar o mesmo elemento em
XML. Além de se beneficiar da sintaxe simplificada do JSON, o banco de dados
MongoDB faz o armazenamento em BSON (http://bsonspec.org/), uma forma de
serialização binária do JSON com algumas extensões e mais otimizada para leitura
e gravação. Existem recursos no padrão XML que trazem vantagens em relação ao
padrão JSON em outros cenários, como os recursos de especificação e validação de
schema. No contexto desta pesquisa nenhum recurso adicional do XML apresentou
vantagens que superassem as desvantagens expostas, principalmente porque os
dados armazenados são utilizados apenas por clientes da própria aplicação e a
própria modelagem de classes funcionou eficientemente para definir e especificar o
modelo de dados.

4.4 Linguagem e frameworks
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A linguagem Groovy (http://groovy.codehaus.org/) foi escolhida para a
construção do trabalho por rodar na máquina virtual do Java, podendo ser utilizada
em qualquer plataforma na qual o Java é executado, com a vantagem de ser uma
linguagem dinâmica com diversos recursos adicionais também encontrados em
outras linguagens dinâmicas como o Ruby. Foi a linguagem dinâmica escolhida,
apesar de outras rodarem na máquina virtual do Java, por ser a implementação que
precisa de menos adaptações para integração com projetos Java.
As ferramentas de orquestração estão sendo desenvolvidas em Groovy e
integradas no módulo WebServer, que é um projeto Java para a Web construído
com o framework Spring MVC (http://www.springsource.org/features/modern-web) e
no módulo RichClient, que é um projeto desktop construído com o framework Spring
Rich

Client

(http://www.springsource.org/spring-rcp).

O

framework

Spring

(http://www.springsource.org/) é o responsável pela injeção de dependência.
A integração dos módulos desenvolvidos em Groovy nos projetos Web e
desktop que utilizam o framework Spring requer apenas a anotação das classes que
serão gerenciadas pelo framework de inversão de dependência, da mesma forma
que acontece com classes Java. Se a linguagem escolhida para a integração com o
Spring fosse o Ruby, por exemplo, haveria um esforço adicional de implementar uma
interface por classe para viabilizar a injeção de dependência.

4.5 O processo de tradução entre linguagens
O objetivo do processo de tradução entre linguagens é realizar a conversão
entre as linguagens nos dois sentidos sem perder operações lógicas. Para isso,
deve ser executada uma sequencia de tradução entre linguagens contendo os
seguintes passos:


Analisar o código escrito em uma linguagem de origem;



Criar uma árvore de sintaxe abstrata contendo os elementos obtidos na
análise;



Utilizar mapeamentos entre os elementos das linguagens para criar uma nova
árvore de sintaxe abstrata contendo os elementos da linguagem de destino;



Serializar os elementos da linguagem de destino.
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4.5.1 Adaptação das fases de compilação
O processo de tradução entre linguagens foi projetado utilizando como base
as fases iniciais de um típico processo de compilação.
Para realizar a sequencia de tradução foram somente aproveitadas as fases
da Figura 34 que não estão marcadas com X.

Figura 34: Fases de um compilador que foram aproveitadas

Fonte: APPEL (2004) - adaptado pelo autor

Simplificando o modelo típico de compiladores e adicionando as fases
necessárias para o propósito da pesquisa, obtemos um modelo de arquitetura capaz
de realizar a conversão entre linguagens por meio de um processo que utiliza como
referência registros contendo a descrição dos elementos da linguagem de origem e
da linguagem de destino e os mapeamentos dos elementos correspondentes.
O modelo utilizado na construção do trabalho, adaptado a partir do modelo de
compilador apresentado na
Figura 1, pode ser visto na Figura 35.
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Figura 35: Arquitetura do tradutor entre linguagens

Fonte: APPEL (2004) - adaptado pelo autor

Na arquitetura do tradutor estão presentes apenas as fases de um compilador
tradicional que foram utilizadas. Mesmo nas fases Lex e Parse, também presentes
nos métodos tradicionais de compilação, há uma diferença na abordagem escolhida
para a análise do código fonte. Usualmente, compiladores e interpretadores incluem
em seu código executável a lógica necessária para analisar e converter roteiros
escritos em uma determinada linguagem de origem, o que acontece nas fases Lex,
Parse e Parsing Actions apresentadas na
Figura 1. No processo de criação de compiladores e interpretadores, o código
responsável por essas fases que realizam a análise léxica e a análise sintática pode
ser gerado por ferramentas como o Lex (LESK, 1975), que é um gerador de
analisador léxico, o Yacc (JOHNSON, 1975), que é um gerador de analisador
sintático (NIEMANN, 2003) e o JavaCC (COPELAND, 2007), que é um gerador
completo de analisadores para a plataforma Java.
Esses geradores são capazes de transformar uma especificação gramatical
ou léxica em código executável de analisadores com a função de interpretar o
código fonte, sendo necessária uma nova construção dos analisadores sempre que
é realizada uma modificação na especificação da linguagem de entrada. Neste
trabalho é utilizada uma abordagem alternativa na qual a especificação gramatical e
léxica é armazenada na forma de objetos e utilizada em tempo de execução pelo
analisador do código fonte.
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Além da diferença na abordagem utilizada nas fases iniciais do processo de
tradução

entre

linguagens,

pode-se

observar

ainda

uma

alteração

de

comportamento e duas novas fases necessárias para a tarefa de tradução.
A alteração de comportamento é observada na fase Translate, que deixa de
produzir as árvores de representação intermediária para simplesmente realizar a
tradução da árvore de sintaxe abstrata contendo os elementos da linguagem de
origem para uma nova árvore de sintaxe abstrata contendo os elementos da
linguagem de destino. Para realizar esta atividade, a fase Translate usa como
referência os artefatos gerados na primeira nova fase, a Language Mapping, na qual
são gerados a especificação sintática e gramatical dos elementos das duas
linguagens e o mapeamento que indica a correspondência entre os elementos das
duas linguagens.
Após a obtenção da nova árvore de sintaxe abstrata contendo os elementos
da linguagem de destino, o próximo passo é realizado pela segunda nova fase, a
Serialize. Nesta fase a árvore de sintaxe obtida é serializada, gerando o código fonte
na linguagem de destino.
Como pode ser visto na Figura 35, diferente do que observamos no caso dos
compiladores, passando pelas mesmas fases na mesma ordem é possível traduzir
de qualquer linguagem de origem para qualquer linguagem de destino, desde que
tenha sido realizado previamente o registro dos elementos de ambas e o
mapeamento das relações entre os seus elementos.

4.5.2 Nova abordagem para a análise léxica e gramatical
A linguagem FluentSOA é uma DSL externa, com características léxicas e
gramaticais diferenciadas da linguagem de uso geral na qual são escritas as
ferramentas capazes de interpretá-la com o objetivo de gerar código escrito na
linguagem Bpel. Por isso, não é possível utilizar um compilador de uma linguagem
de uso geral para analisar um roteiro escrito em FluentSOA como acontece no caso
das DSL´s internas. Para viabilizar a análise neste caso, é necessário construir um
analisador específico para a sintaxe da linguagem FluentSOA.
Para simplificar o processo de criação do analisador poderiam ser utilizados
geradores de analisadores como o Lex (LESK, 1975), o Yacc (JOHNSON, 1975) e o
JavaCC (COPELAND, 2007). Para que o Lex gere as regras de análise léxica
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codificadas na linguagem C ele precisa receber como entrada expressões regulares
especificando o padrão léxico que deve ser aplicado para separar em fragmentos
um código escrito na linguagem de entrada. O Yacc recebe como entrada uma
gramática formal para gerar o código do analisador sintático na linguagem C. O
JavaCC recebe como entrada uma gramática formal baseada na notação BNF –
Backus-Naur Form (KNUTH, 1964) e cria um programa em Java capaz de analisar
código escrito com a gramática informada.
Conforme informado na seção 2, a abordagem baseada em geradores requer
uma nova construção dos analisadores sempre que é realizada uma modificação na
especificação da linguagem de entrada. Esta característica reduz a adaptabilidade
para o caso de alterações gramaticais na linguagem de origem ou da necessidade
de introduzir novas linguagens.
Uma das motivações frequentes para a criação de DSL´s é a substituição da
lógica de configuração de software realizada dentro da própria aplicação de forma
fixa, compilada, denominada em inglês hardcoded, por configurações realizadas em
arquivos externos de configuração que podem ser modificados sem a necessidade
de uma nova compilação, viabilizando a modificação de comportamentos em tempo
de execução e a representação de comportamentos de uma forma customizada
(FOWLER, 2010). Pode-se afirmar que, no caso da análise sintática e léxica de uma
linguagem, a definição das características gramaticais dos elementos da linguagem
é uma atividade declarativa de configuração, enquanto a definição dos passos para
utilizar essas configurações para analisar um roteiro escrito na linguagem
especificada é uma atividade não declarativa realizada para gerar a lógica
necessária para analisar um roteiro escrito com os elementos da linguagem
configurada.
Neste trabalho, para a atividade declarativa do processo de tradução entre
linguagens foi criada uma DSL de configuração no padrão JSON para realizar a
configuração da gramática das linguagens FluentSOA e Bpel, permitindo
posteriormente a introdução de novas linguagens. A especificação gramatical e
léxica é fornecida no formato JSON e armazenada na forma de objetos. Com isso,
toda a configuração da sintaxe dos elementos das linguagens é realizada de forma
declarativa em JSON e é utilizada em tempo de execução pelo analisador do código
fonte. Dessa forma, todo o comportamento do analisador de roteiros e do processo
de conversão entre linguagens pode ser alterado em tempo de execução com a
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utilização de uma DSL. Um exemplo de descrição sintática de elementos da
linguagem FluentSOA pode ser visto na Figura 36, na Figura 37 e na Figura 38.
Figura 36: DSL descrevendo o elemento Decidir

Fonte: Elaborado pelo autor

87

Figura 37: DSL descrevendo o elemento Se

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 38: DSL descrevendo o elemento Senao

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser visto na Figura 36, na Figura 37 e na Figura 38, a sintaxe dos
elementos das linguagens FluentSOA e Bpel é configurada por meio da DSL de
especificação de elementos de linguagens, no padrão JSON. Cada elemento de
uma linguagem a especificar tem a sua sintaxe descrita com base nos seguintes
atributos disponíveis na DSL de especificação:


id: Identificador do elemento;



name: Nome do elemento;



languageId: Identificador da linguagem à qual o elemento pertence;
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synonymsIds: Lista de identificadores dos elementos que são sinônimos do elemento
que está sendo especificado;



validNextOptionalElementsIds: Identificadores dos elementos que podem suceder o
elemento que está sendo especificado;



validNextRequiredElementsIds: Identificadores dos elementos que devem suceder o
elemento que está sendo especificado;



innerElementsIds: Identificadores dos elementos que podem ser aninhados no
elemento que está sendo especificado;



parameters: Lista dos parâmetros que estarão presentes no elemento. Para cada
parâmetro, estão disponíveis os seguintes atributos:
o

id: Identificador do parâmetro;

o

name: Nome do parâmetro;

o

required: Booleano informando se o parâmetro é obrigatório;

o

defaultValue: Valor padrão para o parâmetro se nenhum for especificado;

o

elementId: Identificador do elemento no qual o parâmetro está contido;



syntax: Expressão regular que representa a sintaxe do elemento;



startsWith: Texto que identifica o padrão que deve ser seguido para encontrar o
início do elemento;



endsWith: Texto que identifica o padrão que deve ser seguido para encontrar o fim
do elemento;



elementBodySuffix: Texto que deve ser adicionado no fim do texto dos elementos
internos antes da análise. Um exemplo de uso é apresentado mais adiante neste
item;



elementBodyPrefix: Similar ao atributo elementBodySuffix , contém o texto que deve
ser adicionado no início dos elementos internos antes da análise;



prependRemainingContent: Texto que deve ser adicionado no início do texto dos
próximos elementos a analisar. Um exemplo de uso é apresentado mais adiante
neste item;



sound: Atributo reservado para informações fonéticas;



i18n: Contém as informações de internacionalização do elemento. É composto por:
o

country: Informações do país para o qual o elemento está sendo
especificado. O país é detalhado com os atributos:


id: Identificador do país;



code: Código do país;



name: Nome do país;
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o

language: Informações da língua para a qual o elemento está sendo
especificado. A língua é detalhada com os atributos:


id: Identificador da língua;



code: Código da língua;



name: Nome da língua.

A partir da carga do elemento Decidir e seus elementos internos,
apresentados na Figura 36, na Figura 37 e na Figura 38, a ferramenta de
manipulação de linguagens carrega o modelo de objetos apresentado na Figura 39.
Figura 39: Modelo de objetos da hierarquia do elemento Decidir

Fonte: Elaborado pelo autor
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A atividade não declarativa do processo de tradução entre linguagens
contempla o processo de análise de roteiros para criação de árvores de sintaxe
abstrata e o processo de conversão de árvores de sintaxe abstrata em roteiros. As
configurações sintáticas das linguagens e o mapeamento dos seus elementos,
realizados na atividade declarativa, são utilizados como referência durante os
processos de conversão. A interface ContentParser, apresentada na Figura 24, foi
criada com o objetivo de definir um padrão que deve ser implementado por cada
classe responsável por tratar um tipo de conteúdo definido na enumeração
ContentType, também presente na Figura 24.
Para

tratar

as

linguagens

FluentSOA

e

Bpel

foram

criadas

duas

implementações da interface ContentParser, as classes XmlContentParser e
TextPlainContentParser,

responsáveis

por

tratar

os

tipos

de

conteúdo

APPLICATION_XML e TEXT_PLAIN respectivamente. A linguagem Bpel é escrita no
formato APPLICATION_XML enquanto a linguagem FluentSOA é escrita no formato
TEXT_PLAIN.
Embora a sintaxe XML gere problemas de produtividade para a codificação de
um fluxo de negócio por humanos devido ao esforço adicional de escrita gerado
pelos seus elementos de marcação e também tenha limitações em relação à clareza
quando lida por humanos, a linguagem Bpel pode ser considerada uma DSL externa
com sintaxe baseada em XML, por ser uma linguagem customizada com elementos
específicos para atender o escopo orquestração de serviços (FOWLER, 2010).
Levando essa característica sintática em consideração, foi aproveitada na classe
XmlContentParser uma implementação existente de analisador, nativa da linguagem
Groovy, para realizar a atividade de análise dos elementos do Bpel baseando-se na
configuração dos elementos da linguagem.
Para ler os elementos configurados em um roteiro escrito em Bpel, a classe
XmlContentParser utiliza a classe XmlSlurper do Groovy para realizar a leitura dos
elementos presentes no roteiro de orquestração iniciando pelo elemento Processo,
que aninha todos os demais elementos. A partir do elemento Processo é efetuada a
leitura dos parâmetros de cada elemento e os elementos internos como em qualquer
atividade de leitura de documentos XML, nó a nó, utilizando as configurações dos
elementos da linguagem Bpel para saber quais são os parâmetros esperados em
cada nó e quais são os elementos internos esperados para cada nó. Durante a
leitura de cada nó XML do processo descrito em Bpel é gerado um novo nó na
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árvore de sintaxe abstrata. Quando o processo de análise do roteiro é finalizado,
todo o código do roteiro Bpel está representado em uma árvore de sintaxe abstrata.
A linguagem FluentSOA é uma DSL com uma sintaxe customizada para
facilitar o entendimento do código elaborado por humanos e para reduzir o esforço
despendido na escrita por humanos, quando comparada com o Bpel. A sintaxe
baseada em texto livre gera uma maior complexidade para analisar o código de
entrada, pois não é possível utilizar analisadores prontos projetados para interpretar
formatos padronizados como o XML e o JSON.
Uma das principais dificuldades encontradas na leitura de elementos em texto
livre é que, ao contrário do que acontece com os elementos XML, não existe um
padrão que pode observado na escrita de qualquer elemento para identificar onde
ele começa e termina. Essa característica aumenta o esforço de escrita de
documentos XML, mas facilita muito a sua leitura por componentes computacionais.
Para exemplificar, vamos considerar o elemento Invoke do Bpel e o elemento
Acionar da FluentSOA. O elemento Invoke está contido em uma tag XML, seguindo
o padrão XML para identificar com exatidão o seu início e fim. O elemento Invoke
pode ser visto na Figura 40.
Figura 40: Exemplo do elemento Invoke do Bpel

Fonte: Elaborado pelo autor

O elemento Acionar, por sua vez, não pode ser identificado em um roteiro
com base em padrões sintáticos existentes como o padrão XML porque a linguagem
FluentSOA possui uma sintaxe customizada. A Figura 41 apresenta um exemplo que
expressa a mesma ação descrita no elemento Invoke do Bpel, utilizando a sintaxe
do elemento Acionar da FluentSOA.

Figura 41: Exemplo de sintaxe do elemento Acionar

Fonte: Elaborado pelo autor
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A abordagem mais usual para a análise da sintaxe customizada da linguagem
seria realizar a análise léxica para separar o código do elemento em fragmentos e
posteriormente realizar uma análise gramatical nos fragmentos para transformá-los
em nós de uma árvore de sintaxe abstrata representando os elementos encontrados.
Para a análise léxica, podem ser usadas expressões regulares para definir a
separação em fragmentos a partir de um modelo, como acontece quando a análise
léxica é baseada em analisadores criados pelo gerador Lex. Com o código
fragmentado, um analisador gramatical transforma os fragmentos em uma árvore de
sintaxe abstrata. No caso de um analisador criado pelo gerador Yacc, a lógica de
análise gramatical é gerada a partir de um modelo gramatical que faz um papel
parecido com as expressões regulares no Lex, servindo como entrada para definir o
padrão que deve ser analisado.
Observando a forma do elemento Acionar, uma expressão regular seria
capaz de capturar as ocorrências do elemento em um código sem a necessidade de
um segundo processo de análise gramatical. A Figura 42 apresenta um modelo de
expressão regular que atenderia a este cenário.

Figura 42: Expressão regular para capturar o elemento Acionar

Fonte: Elaborado pelo autor

Na expressão regular, cada sequência (?<.*?>.*) representa um grupo
nomeado de captura com nomes iguais aos nomes dos parâmetros configurados
para o elemento Acionar. O texto que estiver posicionado no local no qual está
indicado o grupo (?<nome>.*), por exemplo, será carregado no parâmetro nome
durante o processo de criação da árvore de sintaxe abstrata. Grupos nomeados de
captura são utilizados para permitir a busca, a partir do nome do grupo, de dados
capturados durante a comparação de um texto com uma expressão regular.
Diferentemente do elemento Acionar, não é viável utilizar a mesma técnica
no caso dos elementos da linguagem FluentSOA que têm elementos aninhados,
como o elemento Passos, por exemplo. A Figura 43 contém um fragmento de
código no qual o elemento Passos é empregado.
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Figura 43: Fragmento de código com o elemento Passos

Fonte: Elaborado pelo autor

No caso do elemento Passos, sempre haverá outros elementos aninhados,
podendo existir inclusive outros elementos Passos aninhados como apresentado na
Figura 43. Na figura, o início de cada elemento Passos está demarcado com uma
seta vermelha enquanto o fim de cada elemento Passos está demarcado com uma
seta laranja. Como pode ser notado no exemplo, apenas dois finais de elementos
Passos estão visíveis na figura embora existam três elementos declarados, porque
o final do primeiro elemento aparece somente no final do processo. A definição
sintática baseada em expressões regulares que pode ser vista na Figura 44 não é
suficiente para retornar corretamente as diversas ocorrências do elemento Passos
contidas no roteiro.
Figura 44: Expressão regular para captura do elemento Passos
Fonte: Elaborado pelo autor

Os analisadores gramaticais seguem um processo similar ao que um
desenvolvedor segue para identificar o corpo de elementos aninhados em uma
linguagem de programação. Sabendo-se, por exemplo, que as palavras-chave begin
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e end delimitam trechos de lógica em um código escrito em Pascal, quando um
desenvolvedor está lendo o código e encontra a palavra-chave begin, ele considera
que iniciou um trecho de lógica e inicia a procura pela palavra-chave end para
descobrir onde este trecho termina. Sempre que o desenvolvedor encontra no
código aninhado outra ocorrência da palavra-chave begin ele sabe que deve
encontrar mais uma ocorrência da palavra-chave end antes de encontrar a
ocorrência que realmente delimita o final do bloco que ele está analisando. No caso
da análise por componentes computacionais, é realizado um processo equivalente
com o auxílio de uma pilha que faz a mesma função de contar os delimitadores para
achar o elemento correto.
O analisador desenvolvido para a tradução entre linguagens neste trabalho
realiza o processo de fragmentação do código da fase de análise léxica de forma
customizada. Em vez de separar o texto em palavras o código já é separado
diretamente em elementos completos, com base na configuração de característica
de início e fim que é configurada para cada elemento por meio dos parâmetros
startsWith e endsWith que podem ser vistos na Figura 39 nos elementos Decidir,
Se, Senao e Passos. A partir do elemento inicial da linguagem, que no caso da
linguagem FluentSOA é o elemento Processo, os elementos são identificados um a
um no texto e são “recortados”. Uma vez “recortados”, o analisador utiliza a
configuração de sintaxe do elemento para capturar os parâmetros e os elementos
internos de cada elemento “recortado”. A configuração de sintaxe combina uma
expressão regular com uma configuração descritiva dos parâmetros e elementos
internos de cada elemento para viabilizar a captura do conteúdo do elemento e a
criação da árvore de sintaxe abstrata. Dessa forma, a expressão regular
apresentada na Figura 44 passa a ser capaz de capturar até mesmo o conteúdo de
elementos que contenham elementos do mesmo tipo aninhados, porque ela será
comparada com um texto já “recortado” unicamente com o conteúdo de um
elemento do tipo esperado.
No exemplo apresentado na Figura 43, durante a análise do trecho no qual se
encontra o segundo elemento Passos, nomeado como “Sequence_1”, o analisador
realiza as seguintes atividades:


O analisador encontra a palavra-chave -Passos e identifica o início de um elemento
do tipo Passos, baseando-se na configuração da propriedade startsWith da
especificação do elemento Passos da FluentSOA;
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Seguindo um comportamento similar ao de um desenvolvedor, o analisador continua
percorrendo o texto à procura da palavra-chave -Fim_Passos, que identifica o fim do
elemento Passos;



O analisador percorre um elemento Atribuir identificado como “Assign_2”;



O

analisador

percorre

um

elemento

Acionar

denominado

“serasaVerificarSituacaoInvoke”;


O analisador inicia um elemento Decidir com o nome “Switch_2”, passa pelo
elemento Se do Decidir “Switch_2” e encontra uma nova palavra-chave -Passos,
que identifica o início de um outro elemento do tipo Passos aninhado no elemento
que está sendo analisado. O analisador então adiciona um elemento Passos à
contagem de elementos Passos aninhados no elemento que está sendo lido;



O analisador percorre um elemento Atribuir identificado como “Assign_3”;



O analisador percorre um elemento Responder identificado como “Reply_2”;



O analisador encontra uma nova palavra-chave -Fim_Passos. Como o analisador
contabilizou um elemento Passos aninhado, a primeira ocorrência do identificador de
fim de elemento é desconsiderada;



O analisador termina de percorrer o elemento Decidir e encontra uma nova
ocorrência da palavra-chave -Fim_Passos. Dessa vez o analisador considera
terminado o elemento denominado “Sequence_1” e separa o código encontrado para
tratar com a especificação de sintaxe do elemento Passos. O trecho apresentado na

Figura 45 é “recortado” para comparação com a expressão regular apresentada na
Figura 44.


Após verificar que o texto é compatível com a expressão regular, o analisador cria
um novo nó na árvore de sintaxe abstrata para o elemento Passos e preenche os
parâmetros nome e elementoBody com os valores capturados nos respectivos
grupos nomeados de captura da expressão regular. Neste caso, o parâmetro nome
recebe o texto “Sequence_1” enquanto o parâmetro elementoBody recebe o corpo
do elemento Passos;



O analisador identifica que o elemento Passos tem elementos internos, que são
elementos aninhados, baseando-se na configuração chamada innerElements
presente na especificação do elemento Passos. O analisador faz uma chamada
recursiva ao método de conversão de texto em árvore de sintaxe abstrata para
analisar os elementos internos do elemento Passos, contidos no parâmetro
elementoBody.
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Figura 45: Elemento Passos "recortado" do roteiro para análise

Fonte: Elaborado pelo autor

O parâmetro elementBody é um dos parâmetros especiais disponíveis para o
mapeamento de elementos de linguagens. Este parâmetro deve ser utilizado para
demarcar a posição em que se encontra o texto dos elementos internos na
expressão regular que define a sintaxe do elemento. No caso do elemento Passos,
por exemplo, o texto dos elementos internos fica entre o parâmetro nome – que
aparece entre aspas – e a palavra-chave -Fim_Passos.
O elemento especial paramMap é utilizado para configurar a sintaxe de
elementos com parâmetros que podem variar em relação à sua ordem e/ou podem
ser opcionais, utilizando uma sintaxe similar à encontradas em “mapas” de
linguagens gerais de programação. Um exemplo de configuração do elemento
especial paramMap pode ser visto na Figura 46. O elemento Canal da linguagem
FluentSOA tem os parâmetros nome, tipo, papelDoCanal e meuPapel, que podem
ser definidos em qualquer ordem. Os parâmetros papelDoCanal e meuPapel não
são obrigatórios. A expressão regular que define como o elemento Canal deve ser
capturado, que pode ser vista na Figura 46 no parâmetro syntax do elemento Canal,
contém apenas um grupo nomeado de captura associado com o parâmetro
paramMap. Durante a captura de um elemento do tipo Canal, o analisador identifica
a existência do parâmetro paramMap, captura o texto contendo a declaração de
todos os parâmetros e procura por itens com chave e valor separados por vírgula.
Na Figura 47 é apresentado um exemplo de como fica a escrita do elemento
Canal. Como pode ser observado na figura, os parâmetros de cada canal são
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codificados

separados

por

vírgula

<nome_do_parâmetro>=<valor_do_parâmetro>.

e

na

forma
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Figura 46: Definição dos elementos Canais e Canal da FluentSOA

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 47: Exemplo de escrita do elemento Canal

Fonte: Elaborado pelo autor

A fragmentação dos elementos baseada no início e fim do elemento, descrita
anteriormente, pode criar alguns efeitos colaterais dependendo da sintaxe do
elemento lido. A Figura 39, na qual é apresentada a configuração da hierarquia do
elemento Decidir, pode ser utilizada para exemplificar que problemas podem ocorrer
e o método utilizado para contorna-los. Na configuração do elemento Se é possível
observar que o texto que indica o fim do elemento – “-Senao:” -, informado no
parâmetro endsWith, é na verdade o início do próximo elemento, o elemento Senao.
Durante a análise léxica o texto é “recortado” até a parte na qual é reconhecido o fim
do elemento, dessa forma o início do elemento Senao, que é o elemento
subsequente, jamais seria encontrado gerando uma falha no processo de tradução.
Para que essa falha não ocorra é utilizado o atributo de configuração
prependRemainingContent. Como pode ser observado na figura na configuração do
elemento Se, o atributo prependRemainingContent está configurado com o valor “Senao:”. Com isso, após recortar o texto do elemento Se, inclusive com o início do
elemento Senao, o analisador adiciona no início do texto que resta para análise o
texto “-Senao:”, que foi removido indevidamente. Outra necessidade de ajustes pode
ser vista no elemento Senao. Observando a configuração do parâmetro endsWith do
elemento Senao é possível notar que o identificador de fim do elemento é na
verdade o fim do elemento no qual o elemento Senao está contido, o elemento
Decidir. O problema neste caso é que, durante a execução da análise recursiva dos
elementos internos do elemento Decidir, o texto passado para a análise é o que
está armazenado no parâmetro elementBody do nó da árvore de sintaxe abstrata.
Como pode ser visto no atributo syntax, na expressão regular informada para
analisar o

elemento

Decidir,

o

parâmetro

elementBody

contém o texto

compreendido entre o parâmetro nome e o texto “-Fim_Decidir”, que identifica o fim
do elemento, portanto o texto “-Fim_Decidir” não é incluído no processo de análise
dos elementos internos. Para que isso ocorra, basta configurar o atributo
elementBodySuffix do elemento Decidir com o texto “-Fim_Decidir”. Se por alguma
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outra razão fosse necessário adicionar algum texto no início dos elementos internos
antes da análise, poderia ser utilizado o parâmetro elementBodyPrefix.

4.5.3 Serialização da árvore de sintaxe abstrata
No item 4.5.2 foi apresentado o método baseado em configuração utilizado
para converter um código em uma linguagem de origem para uma árvore de sintaxe
abstrata. O processo de serialização da árvore de sintaxe abstrata é o responsável
por converter uma árvore de sintaxe abstrata, que é uma representação hierárquica
de uma lógica escrita com elementos de uma determinada linguagem, em um roteiro
escrito em texto na linguagem a qual pertencem os elementos da árvore.
Como o Bpel segue o padrão XML, para serializar os elementos do Bpel de
acordo com a configuração dos elementos da linguagem é utilizada uma
implementação existente de serializador, nativa da linguagem Groovy, chamada
MarkupBuilder. A classe XmlContentParser percorre recursivamente os nós da
árvore de sintaxe abstrata utilizando o MarkupBuilder para gerar os nós XML
representando na linguagem Bpel os elementos contidos na árvore com seus
parâmetros e elementos internos.
No caso da linguagem FluentSOA, que tem uma sintaxe customizada, o
TextPlainContentParser é o responsável por percorrer recursivamente os nós da
árvore de sintaxe abstrata e por gerar o texto do código na linguagem FluentSOA.
A sintaxe XML é a mesma para todos os elementos escritos em Bpel, apenas
mudam os conteúdos dos elementos como os nomes dos elementos, seus
parâmetros e seus elementos internos. No caso da FluentSOA, cada elemento tem
uma sintaxe específica que diferencia como os conteúdos da árvore de sintaxe
abstrata devem ser escritos. A sintaxe dos elementos da FluentSOA é especificada
com o auxílio de expressões regulares, que usualmente são utilizadas para procurar,
carregar e substituir expressões em um determinado texto. No processo de
serialização da FluentSOA, as mesmas expressões regulares utilizadas durante o
processo de análise de código escrito em FluentSOA são utilizadas como referência
de qual deverá ser a aparência de cada elemento serializado. Os passos seguidos
para realizar a operação de serialização são os seguintes:


O analisador TextPlainContentParser recebe o primeiro nó da árvore de
sintaxe abstrata que deve ser serializada;
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A criação do texto do elemento inicia com a obtenção da expressão regular
configurada para o elemento, no atributo syntax;



O analisador remove da expressão regular as expressões de configuração
como “[\s]*” – qualquer quantidade de espaços - e “(?s)” – considerar quebras
de linha como espaços;



Se o elemento tem a propriedade prependRemainingContent configurada,
remove o seu valor do fim da expressão regular;



Se o elemento tem o parâmetro paramMap, o analisador substitui a
expressão “\((\?<paramMap>.*?)\)” pelos parâmetros presentes no nó da
árvore

de

sintaxe

abstrata

separados

por

vírgula

na

forma

<nome_do_parâmetro>=<valor_do_parâmetro>. Se o parâmetro paramMap
não

está

definido,

o

analisador

utiliza

a

expressão

“\((\?<${param.type.name}>.*?)\)” para substituir na expressão regular o valor
de cada parâmetro da árvore de sintaxe abstrata no correspondente grupo
nomeado de captura;


Se a expressão regular do elemento tem formatos opcionais, separados por
pipe “|”, depois de preencher os parâmetros o analisador decide qual formato
foi preenchido e descarta os demais;



Se existirem elementos internos, o analisador inicia o processo de
serialização recursivamente com os nós internos da árvore de sintaxe
abstrata, informando a quantidade de caracteres de alinhamento que deve ser
utilizada no próximo nível.

Ao final dos passos toda a árvore de sintaxe abstrata foi serializada utilizando
a sintaxe da linguagem de destino, alinhando adequadamente os elementos
aninhados.

4.5.4 Tradução baseada em mapeamento de elementos
Da mesma forma que a definição dos elementos de cada linguagem envolvida
no processo de tradução, a abordagem escolhida no desenvolvimento do
mecanismo de tradução da FluentSOA também é totalmente baseada em
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configuração. Dessa maneira, para permitir a tradução entre novas linguagens de
origem e de destino, basta configurar os elementos das duas linguagens e depois
mapear a correspondência entre os seus elementos. A tradução baseada em
configuração também permite que as linguagens possam ter os seus elementos
disponíveis em diversos idiomas, já que a infraestrutura da FluentSOA inclui em
cada elemento as suas respectivas informações de internacionalização.
Na Tabela 5 são apresentadas algumas possibilidades de tradução entre
linguagens e idiomas, utilizando a infraestrutura da FluentSOA.

Tabela 5: Possíveis traduções bidirecionais entre linguagens e idiomas

Linguagem

Idioma

Linguagem

Idioma

origem/destino

origem/destino

destino/origem

destino/origem

FluentSOA
FluentSOA
FluentSOA
FluentSOA

Português
Espanhol
Italiano
Inglês

Bpel
FluentSOA
FluentSOA
FluentSOA

Inglês
Português
Português
Português

Fonte: Elaborado pelo autor

Se forem configuradas as linguagens e os idiomas contidos na Tabela 5, será
possível realizar as traduções entre as linguagens e idiomas cadastrados nas duas
direções, sem a necessidade de nenhuma alteração no mecanismo de tradução.
Um mapeamento entre duas linguagens e dois idiomas é realizado em três
passos. No primeiro passo, é criado um mapeamento entre linguagens no qual são
informadas as duas linguagens envolvidas e quais são os dois respectivos idiomas.
No segundo passo, são informadas as correspondências entre os elementos dos
dois pares de linguagem e idioma. No último passo, são informadas as
correspondências entre os parâmetros de cada elemento. Além da correspondência
entre os parâmetros, podem ser adicionadas transformações de texto que devem ser
realizadas durante a transferência dos valores de cada parâmetro.
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4.6 Cliente Web
O cliente web é o aplicativo responsável pela manipulação das configurações
de linguagens e por dar acesso ao download do cliente desktop. Além disso, serve
de intermediário para o acesso às informações armazenadas no banco de dados e
para acionar remotamente o processamento de lógicas no servidor.
4.6.1 Módulo de administração
O objetivo do módulo de administração é fornecer acesso às configurações do
ambiente FluentSOA, como as linguagens, idiomas, mapeamentos para tradução e
permissões de acesso.

4.6.2 API REST
O servidor Web disponibiliza uma API REST que fornece algumas
funcionalidades de acesso remoto aos recursos da aplicação. A API REST
disponibiliza o acesso remoto aos repositórios da aplicação aproveitando as
características do protocolo HTTP.
A aplicação cliente utiliza a API para acessar os objetos armazenados no
servidor. A URL abaixo, por exemplo, pode ser utilizada com o método HTTP GET
para acionar a API, solicitando todos os objetos da classe Language:

localhost:8080/command/br.com.ntier.fluentsoa.engine.domain.Language/all

Para acessar apenas um objeto da classe Language a partir do seu identificador,
poderia ser utilizada uma URL similar à apresentada abaixo com o método HTTP
GET:

localhost:8080/command/br.com.ntier.fluentsoa.engine.domain.Language/2f6b948d655f-48c2-aa3b-241bccce321e

Além de dar acesso remoto aos repositórios, outra funcionalidade interessante é
disponibilizada pela API, a possibilidade de acionamento remoto de métodos para
execução no servidor. Com isso, uma aplicação cliente é capaz de solicitar a
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execução de um determinado método de uma classe específica no servidor. Esta
funcionalidade pode ser útil, por exemplo, quando um determinado método deve ser
executado no servidor porque acessa intensivamente a camada de persistência,
tornando inviável sua execução com o acesso à camada de persistência sendo
realizado remotamente. Pode ser vista abaixo uma URL de exemplo de execução
remota de métodos.

localhost:8080/command/br.com.ntier.fluentsoa.engine.language.LanguageTools/exe
cute/sampleMethod

4.7 Cliente Rico
O cliente rico é o módulo responsável pelas atividades operacionais de
criação e manutenção de roteiros em FluentSOA. No cliente rico estão as
funcionalidades de tradução de roteiros entre linguagens, primeiramente entre as
linguagens Bpel, que só existe no idioma inglês e a linguagem FluentSOA, que foi
criada inicialmente com o idioma português.
O cliente rico disponibiliza um editor de texto, com um assistente de
preenchimento de código e ferramentas de criação de fragmentos repetitivos de
código para descrever processos de orquestração. Tais funcionalidades permitem a
criação de roteiros em FluentSOA e a exportação para Bpel, bem como

a

importação de roteiros escritos em Bpel para FluentSOA.
Neste tópico são apresentados os principais recursos do cliente rico.

4.7.1 Assistente de preenchimento de código
Da mesma forma que nos editores dos ambientes integrados de
desenvolvimento mais populares como o Eclipse e o Visual Studio, o assistente de
preenchimento de código da FluentSOA tem um papel fundamental na criação de
roteiros de orquestração. Quando a lógica precisa ser codificada diretamente pelo
usuário, é comum que ocorram dúvidas em diversos momentos sobre qual elemento
lógico pode ser utilizado na parte do código que está sendo criado. A ferramenta
disponibilizada para dar sugestões de preenchimento e sanar estas dúvidas é o
assistente de preenchimento de código, ou code completion.
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No caso da FluentSOA, existe um complicador para a criação do assistente
de preenchimento de código. Como as linguagens e elementos de linguagens são
adicionados por configuração, inclusive permitindo a configuração de múltiplos
idiomas, é necessário fornecer um mecanismo para viabilizar a customização das
sugestões de código fornecidas pelo assistente de preenchimento, dependendo da
linguagem utilizada e do idioma. Com este objetivo foi criada uma nova abordagem
para o assistente de preenchimento de código batizada como Markupstom, uma
derivação dos termos markup e custom.
Como a Markupstom deve ser coerente com a linguagem e o idioma utilizados
pelo usuário, o melhor lugar para definir quais serão as sugestões de digitação para
um determinado elemento é na definição do próprio elemento. A configuração de
cada elemento das linguagens configuradas contém um atributo chamado
customCodeCompletion. Neste atributo, é definido o texto que será sugerido pelo
assistente de preenchimento de código para o elemento. É relevante salientar que
cada elemento configurado está associado a uma linguagem e um idioma, por isso o
atributo customCodeCompletion faz parte da definição do elemento. Na Figura 48
pode ser observado um exemplo de definição de Markupstom no atributo
customCodeCompletion do elemento Acionar.

Figura 48: Markupstom do elemento Acionar

Fonte: Elaborado pelo autor

Alguns detalhes interessantes podem ser observados na Markupstom. Em
relação à sua forma, que é invariável, pode-se dizer que é baseada na sintaxe do
próprio elemento, como pode ser visto no tópico 3.3.9 Acionar. Uma característica
que necessita de esclarecimentos é a presença dos elementos de marcação,
caracterizados pela delimitação por colchetes, substituindo as informações
dinâmicas que são fornecidas durante a definição do elemento em um roteiro de
orquestração. Tais elementos de marcação são definidos para informar o assistente
de preenchimento de código que, se o assistente for acionado enquanto o cursor
estiver em um desses elementos, deve ser utilizado o método informado dentro do
elemento para buscar as alternativas de código que serão sugeridas ao usuário.
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Nas três Markupstoms presentes na Figura 48 o método que será executado
pelo assistente de preenchimento de código é o InformacaoDoEditor. Este método
faz parte do cliente da FluentSOA e executa o método informado depois dos dois
pontos,

neste

respectivamente.

caso
Os

buscarPartnerLinks,
três

métodos

FluentSoaCodeCompletionHelper,

buscarVariavel

são

que

métodos

e

buscarVariavel

especiais

implementa

a

da

classe
interface

CodeCompletionHelper, fornecendo os métodos de preenchimento de código
específicos para a linguagem FluentSOA.
O nome InformacaoDoEditor está escrito em português, mas pode-se pensar
que seria mais adequado que ele também deveria variar de acordo com o idioma
que está sendo usado pelo usuário. Na verdade isto já está acontecendo. O método
disponibilizado pela FluentSOA é o getEditorInformation. Para cada linguagem
configurada em um determinado idioma, é possível definir um mapeamento entre os
nomes de método originais disponibilizados pelo assistente de preenchimento de
código e os nomes traduzidos para o idioma configurado. Para a linguagem
FluentSOA no idioma português, o atributo methodNameMapping está definido
conforme apresentado na Tabela 6.
Tabela 6: Tradução dos nomes de métodos para FluentSOA em português

Método em português

Método embutido na FluentSOA

ElementoInternoObrigatorio

elementByName

ElementoInternoOpcional

elementByName

InformacaoDoEditor

getEditorInformation

ListaDeOpcoes

showOptionsList

Fonte: Elaborado pelo autor

O método elementByName retorna um elemento, da linguagem e idioma
utilizados, pelo nome. Para tornar a Markupstom mais intuitiva em relação à
obrigatoriedade da presença dos elementos internos o método elementByName foi
mapeado para os métodos ElementoInternoObrigatorio e ElementoInternoOpcional.
O método getEditorInformation executa um método criado especialmente para a
linguagem utilizada, neste caso os métodos de manipulação de PartnerLinks e
variáveis. O método showOptionsList mostra uma lista fixa de opções.
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O assistente de preenchimento de código é acionado quando o usuário
pressiona a tecla Control e a barra de espaço do teclado. Quando o cursor está
sobre a primeira Markupstom apresentada e o usuário aciona o assistente, o
resultado apresentado é similar ao apresentado na Figura 49.
Figura 49: Assistente de preenchimento na Markupstom para buscarPartnerLinks

Fonte: Elaborado pelo autor

Para preencher o código resultante de uma Markupstom basta acionar
sucessivamente o assistente de preenchimento, acompanhando o texto da esquerda
para a direita sobre as Markupstoms apresentadas, até que o elemento esteja
completamente definido.
4.7.2 Cache
A aplicação cliente da FluentSOA se comunica com o servidor para acessar
os objetos contidos no repositório por meio da API REST. Para isso, cada objeto
solicitado é transformado no formato JSON, transferido por HTTP e transformado
novamente

em

objeto

no

cliente.

Este

processo

consome

recursos

de

processamento no servidor e no cliente sempre que é executado e frequentemente
retorna as mesmas informações, pois existe a tendência de ocorrerem poucas
modificações na especificação de uma linguagem em função do tempo.
O mecanismo de tradução baseado em configuração necessita de todos os
objetos de definição de elementos e mapeamento entre elementos em cada
processo de tradução entre linguagens. Por isso, um carregamento antecipado de
todos os objetos de mapeamento faz com que o tempo de resposta em cada
processo de tradução seja muito menor.
A abordagem utilizada para reduzir o tempo de resposta do sistema e a carga
de processamento é a utilização de cache. A classe ClientCache, presente na
aplicação cliente da FluentSOA, foi criada para realizar o carregamento antecipado
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dos objetos utilizados frequentemente e dar um acesso elegante aos objetos
carregados.
Uma instância da classe ClientCache é carregada no contexto de injeção de
dependência como um Bean durante a inicialização da aplicação cliente. São
configurados dois atributos para carregamento pelo framework de injeção de
dependência. O atributo domainPackageName informa qual é o nome do pacote que
contém

as

classes

de

domínio

da

aplicação,

enquanto

o

atributo

preloadedInstancesClasses indica quais classes de domínio devem ter suas
instâncias carregadas na inicialização da aplicação.
Uma vez que os objetos indicados estão carregados em cache, basta acessar
a lista de objetos de um determinado tipo pelo nome da classe. A sentença
clientCache.instancesOf.LanguageMapping, por exemplo, retorna do cache todas as
instâncias da classe LanguageMapping.

4.7.3 Integração da interface do usuário com o módulo de tradução
Existem duas ações da interface do cliente da FluentSOA que acionam o
processo de tradução, as ações Importar e Exportar que podem ser vistas no menu
apresentado na Figura 50. A ação Importar utiliza o módulo de tradução para
converter um processo escrito em Bpel para FluentSOA, disponibilizando-o para
edição. A ação Exportar converte o processo FluentSOA que está em edição para
Bpel utilizando o módulo de tradução.
Figura 50: Importar e exportar roteiros

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.8 Conclusão
Nesta seção foram apresentados os artefatos obtidos com a construção do
projeto FluentSOA e as técnicas criadas para permitir que o projeto forneça as
funcionalidades de tradução entre linguagens com múltiplos idiomas e totalmente
baseadas em configuração. Algumas alternativas de engenharia criadas para este
fim foram introduzidas e exemplos de sua utilização podem ser vistos em 5
AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS.
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5 AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta seção é realizada uma avaliação qualitativa do processo de criação de
roteiros de orquestração em FluentSOA em comparação com o processo gráfico.
Para atingir esse objetivo, é utilizado como exemplo um modelo fictício de processo
de negócio, que é modelado posteriormente utilizando a abordagem gráfica e a nova
abordagem baseada em código.
São observados os passos necessários para a criação de um roteiro de
orquestração utilizando a abordagem gráfica e os passos necessários para realizar a
mesma atividade com a abordagem textual proposta pela iniciativa FluentSOA. O
acompanhamento do processo de criação de roteiros de orquestração das duas
maneiras permitiu verificar se a construção dos roteiros com o novo método proposto
pode ser realizada com uma produtividade similar à apresentada pela abordagem
gráfica, permitindo que os responsáveis por criar os roteiros de orquestração tenham
a possibilidade de escolher qual abordagem é mais indicada para cada cenário
específico. Para medir a produtividade foi verificado o tempo necessário para
concluir a mesma atividade com as duas abordagens.
A análise dos resultados identificou se as ferramentas da FluentSOA são
capazes de criar roteiros de orquestração com um conjunto limitado de recursos,
visando observar se o projeto pode ser estendido gradualmente até que possa ser
uma alternativa robusta ao método gráfico, podendo ser utilizada em ambientes de
produção. Nas seções anteriores já foi demonstrado que todo o projeto foi idealizado
de modo que seus módulos possam ser estendidos gradualmente seguindo
interfaces bem definidas.

5.1 O modelo de processo de encomenda de esteiras
Um processo de encomenda de esteiras foi utilizado para as demonstrações.
Trata-se de um modelo fictício, elaborado para uma empresa chamada Fitnet,
fabricante de esteiras para academias. Os passos executados durante a encomenda
de esteiras são utilizados para demonstrar como são representadas as regras de
negócio de uma atividade real.
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No processo de encomenda de esteiras o cliente informa o seu documento, o
número do cartão de crédito, o código do modelo de esteira desejado e a
quantidade.
Existem algumas condições para que o cliente possa encomendar esteiras.
Se o cliente for pessoa jurídica, é realizada uma consulta a um órgão verificador de
crédito para identificar se a empresa tem alguma pendência. Além disso, o valor da
compra é validado com a operadora de cartão de crédito.
Se todas as condições para a encomenda forem atendidas, primeiramente o
estoque é verificado para inspecionar se existem esteiras suficientes para atender a
quantidade solicitada no pedido.
Se há estoque suficiente, é gerado o pedido com prazo de entrega de três
dias úteis.
Caso não existam unidades disponíveis em estoque, são acionados serviços
dos fornecedores de insumos para verificar o prazo de entrega dos insumos
necessários e realizar automaticamente a encomenda. Para cada esteira são
necessários três grupos de insumos fornecidos por fabricantes distintos: painel
eletrônico, motor e outros. Uma vez que foram realizados os pedidos de insumos e
conhecidos os prazos de entrega, é calculado o prazo estimado para a fabricação
das esteiras. Neste caso, é gerado o pedido com prazo de entrega de três dias úteis
mais o maior prazo de entrega para os insumos mais o prazo de fabricação das
esteiras.
Na Figura 51 é representado o modelo de processo de negócio criado para o
experimento. Os diversos passos apresentados na Figura 51 são apresentados em
detalhes no tópico 5.2.5 Processo completo criado com a abordagem gráfica. Na
elaboração do modelo foram utilizadas atividades diversas, estruturas de tomada de
decisão, execução de atividades em paralelo e interrupções condicionais no fluxo de
negócio. Com isso, foram testados recursos encontrados usualmente em regras de
negócio representadas em sistemas.

113

Figura 51: Processo de encomenda de esteiras

Fonte: Elaborado pelo autor

114

5.2 Abordagem gráfica
Para realizar a avaliação da nova abordagem de criação de roteiros de
orquestração baseada em código, foi utilizada como referência a abordagem
disponível atualmente no mercado, a abordagem gráfica.
O ambiente comercial de gerenciamento de processo de negócio escolhido
para o experimento é o ambiente SOA Suite and BPM Suite 11g, disponível para
avaliação na forma de uma máquina virtual pré-configurada para execução na
Oracle VirtualBox.
A construção gráfica dos processos em Bpel no ambiente da Oracle é
realizada no ambiente integrado de desenvolvimento JDeveloper.
São apresentados a seguir os passos necessários para modelar as regras de
negócio apresentadas na Figura 51 utilizando a ferramenta JDeveloper.

5.2.1 Criar novo projeto
Primeiramente é necessário criar um novo projeto SOA. Para isso, é
necessário abrir o JDeveloper e clicar em File -> New, como indicado na Figura 52.
Figura 52: Criar novo projeto SOA

Fonte: Elaborado pelo autor
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Desta forma é apresentado o assistente de criação de projetos. Os passos
para finalizar a criação do projeto são apresentados nas figuras Figura 53, Figura 54 e
Figura 55.

Figura 53: Seleção de tipo de projeto

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 54: Nome e caminho do projeto

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 55: Seleção de modelo

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.2 Criar processo Bpel
Após finalizar o assistente é apresentado o novo projeto no JDeveloper. Com
o projeto criado, o próximo passo é criar um novo processo em Bpel para
representar as regras de negócio presentes na Figura 51. A Figura 56, a Figura 57 e a
Figura 58 apresentam como realizar esta tarefa.

Figura 56: Criar novo artefato

Fonte: Elaborado pelo autor

117

Figura 57: Novo processo Bpel

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 58: Dados do processo

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a criação do processo são apresentados os elementos criados
automaticamente, como pode ser visto na Figura 59. O modelo inicial contém um
Partnerlink responsável por receber as requisições e retornar o resultado da
execução aos clientes solicitantes, além de uma atividade criada automaticamente
para receber a entrada das requisições e uma atividade para retornar o resultado da
execução.
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Figura 59: Estado inicial do novo processo Bpel

Fonte: Elaborado pelo autor

Para finalizar a criação do processo, falta informar quais são os parâmetros
de entrada e saída. Por padrão, são definidos um parâmetro de entrada do tipo
string chamado input e um parâmetro de saída do tipo string chamado result. Tais
parâmetros são definidos em um arquivo xsd com o mesmo nome que o processo,
neste caso o arquivo ProcessoEncomendaEsteira.xsd apresentado na Figura 60.
Figura 60: ProcessoEncomendaEsteira.xsd criado automaticamente

Fonte: Elaborado pelo autor
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No processo de encomenda de esteiras são recebidos os parâmetros de entrada:


documento - tipo string;



cartao - tipo string;



ean - tipo string;



quantidade - tipo int;

Os parâmetros de saída do processo são:


resultado - tipo int;



mensagem - tipo string;

Para que o processo de encomenda de esteiras passe a ter os parâmetros de
entrada

e

saída

desejados

é

necessário

fazer

no

arquivo

ProcessoEncomendaEsteira.xsd as alterações apresentadas na Figura 61.

Figura 61: Parâmetros ajustados no ProcessoEncomendaEsteira.xsd

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.3 Criar Partnerlink
Para acessar os serviços envolvidos nas regras de negócio que serão
orquestradas, apresentadas na Figura 51, é necessário criar um novo Partnerlink com
as configurações necessárias para acessar os webservices da empresa fictícia Fitnet
e dos seus fornecedores. Em um cenário de produção provavelmente haveria para
os serviços de cada fornecedor pelo menos um Partnerlink adicional registrado, além

120

do registrado para os serviços da Fitnet. Para simplificar o exemplo, neste
experimento todas as operações são parte do mesmo webservice, havendo portanto
apenas a necessidade de um Partnerlink. Neste tópico são apresentados os passos
utilizados para criar o Partnerlink.
Para iniciar a criação do Partnerlink, foi utilizado o menu de contexto da área
de modelagem gráfica como apresentado na Figura 62.
Figura 62: Criação de Partnerlink a partir do menu de contexto

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 63 é apresentada a configuração do nome do novo Partnerlink e o
caminho do seu arquivo de definição – wsdl.
Figura 63: Definição de Partnerlink

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2.4 Definir atividades do processo
Com o processo criado e os Partnerlinks configurados, a próxima atividade da
construção do processo é definir todas as atividades presentes na regra de negócio
de encomenda de esteiras. As atividades anteriores prepararam a infraestrutura do
projeto e nesta fase são definidos na ferramenta gráfica os passos descritos na
Figura 51.

Algumas atividades foram apresentadas para exemplificar como são criados
os diversos elementos de um roteiro de orquestração utilizando a abordagem
gráfica. Para ver todos os passos realizados para definir a orquestração das regras
de negócio do processo de encomenda de esteiras, acesse o tutorial de Definição de
Orquestração

–

Gráfico

X

Código,

disponível

em

http://www.fluentsoa.com.br/OrquestracaoGraficaXCodigo.pdf.

5.2.4.1 Atividade Assign
Para iniciar, será apresentado um exemplo de como é definido na abordagem
gráfica o elemento Assign. O elemento Assign é utilizado para atribuir um valor a
uma variável, originado de outra variável ou de uma expressão. Arrastando e
soltando a atividade Assign, disponível na aba Component Palette do JDeveloper, o
processo ficará como apresentado na Figura 64.
Figura 64: Adicionando elemento Assign

Fonte: Elaborado pelo autor
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Todos os demais elementos são arrastados da mesma forma, a partir da aba
Component Palette do JDeveloper, por isso nas próximas imagens será omitida a
indicação da origem dos elementos adicionados, representada na Figura 64 como
uma seta vermelha.
Após adicionar a atividade Assign ao processo é necessário configurar os
seus atributos para especificar qual será a sua ação durante a execução da
orquestração. Para isso, deve-se editar o elemento utilizando o menu de contexto
conforme indicado na Figura 65.
Figura 65: Assign - Menu Edit

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a solicitação de edição será apresentada a área de edição do elemento
Assign, como pode ser visto na Figura 66. A primeira aba da área de edição é a aba
General, na qual é definido o nome da atividade. Neste caso o nome definido para o
elemento Assign é atribuirVerificarTipoCliente.
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Figura 66: Assign - Renomear

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma vez renomeada a atividade Assign, a próxima configuração a fazer é a
definição das operações de cópia de valores para a variável de destino. Essa
definição é realizada na aba Copy Operation. Deve ser criada uma operação de
cópia para cada atributo da variável de destino que receberá um novo valor. Para
isso, deve-se clicar na aba Copy Operation e criar uma nova operação de cópia
como apresentado na Figura 67.
Figura 67: Criar operação de cópia

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Figura 68 é apresentado o assistente de criação de operação de cópia. Do
lado esquerdo do assistente é definida a origem da informação que será copiada
para a variável de destino. Do lado direito é indicado o caminho completo do destino
para o qual a informação deve ser copiada. A origem escolhida para a operação de
cópia é o atributo documento recebido na variável de entrada do processo,
inputVariable. O destino será um atributo de uma nova variável a ser definida. Para
criar a nova variável deve-se utilizar o menu de contexto exibido com um clique com
o botão direito no elemento Variables da árvore de destino, como apresentado na
Figura 68.

Figura 68: Assistente de criação da operação de cópia

Fonte: Elaborado pelo autor

O acionamento da opção do menu de contexto resulta na exibição do
assistente de criação de variáveis, que pode ser visto na Figura 69.
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Figura 69: Assistente de criação de variável

Fonte: Elaborado pelo autor

O nome escolhido para a nova variável é verificarTipoClienteIn. A nova
variável será utilizada para acionar a operação do PartnerLink_1 que verifica se o
cliente é pessoa física ou pessoa jurídica. Para isso, a variável deve ter o Message
Type esperado para a variável de entrada desta operação. Clicando no botão
representado como uma lente de aumento ao lado de Message Type é apresentada
a árvore com a lista de Message Types, como pode ser visto na Figura 70.
Figura 70: Escolha de Message Type

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para a variável verificarTipoClienteIn foi escolhido o Message Type
fitnetVerificarTipoClienteSoapIn. Após confirmar a criação da variável deve ser
definido o atributo de destino na nova variável conforme apresentado na Figura 71.
Figura 71: Definição do atributo de destino

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.4.2 Atividade Invoke
A atividade Invoke é utilizada para acionar uma operação de um dos
PartnerLinks registrados. O primeiro passo para a definição de uma atividade
Invoke é arrastá-la para o processo a partir da Component Palette, como pode ser
visto na Figura 72.
Figura 72: Adicionar elemento Invoke

Fonte: Elaborado pelo autor
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Ao utilizar o menu de contexto para editar a atividade Invoke, é apresentada
a área de configuração do elemento Invoke, como pode ser visto na Figura 73.
Figura 73: Invoke - aba General

Fonte: Elaborado pelo autor

O elemento foi renomeado para acionarVerificarTipoCliente. Ainda na aba
General, clicando na lupa para seleção de PartnerLink, é apresentada a lista de
PartnerLinks apresentada na Figura 74. Neste caso foi escolhido o PartnerLink_1.
Figura 74: Invoke - Seleção de PartnerLink

Fonte: Elaborado pelo autor
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Com o PartnerLink escolhido, deve ser selecionada a operação que será
acionada quando a atividade for executada. Na Figura 75 pode ser vista a operação
selecionada na configuração Operation, fitnetVerificarTipoCliente.
Figura 75: Invoke - seleção de operação

Fonte: Elaborado pelo autor

A variável de entrada que será usada durante a chamada da operação do
PartnerLink é configurada a partir de um clique no botão de lupa ao lado do campo
Input. Neste caso a variável escolhida foi a verificarTipoClienteIn, criada no tópico
5.2.4.1 Atividade Assign, como pode ser visto na Figura 76.
Figura 76: Invoke - escolher variável de entrada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Com a variável de entrada selecionada, para finalizar a configuração do
elemento Invoke, falta criar a variável de saída em Output. Para isso deve-se clicar
no botão de adição. Será solicitado o nome da nova variável de saída, conforme
apresentado na Figura 77. O nome escolhido foi verificarTipoClienteOut.
Figura 77: Invoke - criar variável de saída

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura Figura 78 contém a configuração completa do elemento Invoke.
Figura 78: Invoke - configuração completa

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2.4.3 Atividade Switch
A atividade Switch é utilizada para tomada de decisão. Para iniciar a inclusão
de uma lógica de decisão, primeiramente deve ser arrastado para o processo o
elemento Switch a partir da Component Palette, como apresentado na Figura 79. A
atividade Switch deriva a regra de negócio para dois caminhos alternativos. A regra
que define a condição para a escolha do caminho a seguir é definida em <condition>
e as atividades definidas abaixo serão executadas se a condição for atendida. As
atividades definidas sob otherwise serão executadas se a condição não for atendida.
Figura 79: Switch - Criação da atividade

Fonte: Elaborado pelo autor

Para renomear o elemento Switch, pode ser utilizado o menu de contexto
com a opção Edit, como mostrado na Figura 80.
Figura 80: Switch - renomear

Fonte: Elaborado pelo autor
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Com o nome do elemento ajustado, o próximo passo é definir qual será a
condição para escolher que caminho será percorrido na regra de negócio. Para isso,
deve ser clicado o parâmetro condition como apresentado na Figura 81.

Figura 81: Switch - Definição da condição

Fonte: Elaborado pelo autor

Para facilitar a criação da expressão pode ser utilizado o Expression Builder,
ativado a partir do botão com o desenho de uma calculadora que fica do lado direito
superior da área de digitação da condição. A Figura 82 contém a expressão do
elemento Switch decidirValidacaoSerasa construída no Expression Builder.
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Figura 82: Switch - Condição criada no Expression Builder

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.4.4 Atividade Sequence
A atividade Sequence funciona como um receptáculo no qual são
adicionadas uma ou mais atividades, compondo um conjunto de passos a serem
executados.
O elemento Switch criado no tópico 5.2.4.3 Atividade Switch, por exemplo,
contém um elemento Sequence com as atividades a executar se a condição for
verdadeira. Na Figura 83 é apresentada a atividade Sequence com o menu de
contexto ativado para renomear o elemento.
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Figura 83: Sequence executada se a condição for verdadeira

Fonte: Elaborado pelo autor

A única configuração do elemento Sequence é o nome. Com o nome
configurado, basta arrastar para o elemento Sequence as atividades que irão
compor os passos que devem ser executados. A Figura 84 apresenta a Sequence
sendo renomeada de Sequence_1 para passosValidacaoSerasa.
Figura 84: Sequence - Renomear

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2.4.5 Atividade Reply
A atividade Reply responde para o cliente que fez a requisição que iniciou o
processo. Ao arrastar a atividade Reply para o processo é obtido um resultado
similar ao apresentado na Figura 85. A atividade Reply presente na Figura 85 já está
renomeada para responderCompraNegada.
Figura 85: Atividade Reply

Fonte: Elaborado pelo autor

Utilizando o menu de contexto e escolhendo a opção Edit, são exibidas as
demais configurações do elemento Reply, como pode ser visto na Figura 86. As
configurações são similares às realizadas no tópico 5.2.4.2 Atividade Invoke, com a
ausência da variável de entrada. A variável escolhida na configuração Variable é a
variável de saída que será retornada para o cliente.
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Figura 86: Reply - Configurações

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.4.6 Atividade Terminate
A atividade Terminate é utilizada para interromper o fluxo de execução do
processo. Pode ser utilizada, por exemplo, quando a execução do processo deve ser
interrompida dependendo de uma verificação realizada em uma atividade Switch.
Para utilizar a atividade Terminate basta arrastar a atividade da Component
Palette e renomear como qualquer outra atividade, obtendo o resultado apresentado
na Figura 87.
Figura 87: Elemento Terminate

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2.4.7 Atividade Flow
A atividade Flow é utilizada para executar passos paralelamente. Para isso
são inseridas duas ou mais Sequences que devem ser executadas em paralelo no
elemento Flow. A Figura 88 apresenta o resultado de arrastar uma atividade Flow da
Component Palette para o processo.
Figura 88: Atividade Flow

Fonte: Elaborado pelo autor

A única configuração do elemento Flow é o nome, que pode ser definido
utilizando a opção Edit do menu de contexto como apresentado na Figura 89.
Figura 89: Flow - renomear

Fonte: Elaborado pelo autor
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O elemento Flow é criado automaticamente com duas Sequences, que é a
quantidade mínima para viabilizar o paralelismo. Para adicionar mais Sequences,
deve-se usar o menu de contexto e escolher a opção Add Sequence como
apresentado na Figura 90.
Figura 90: Flow - Add Sequence

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.5 Processo completo criado com a abordagem gráfica
Após executar todos os passos apresentados no tutorial de Definição de
Orquestração

–

Gráfico

X

Código,

http://www.fluentsoa.com.br/OrquestracaoGraficaXCodigo.pdf,

disponível

em

o

de

processo

encomenda de esteiras Fitnet estará totalmente definido na ferramenta gráfica da
Oracle.
Neste tópico são apresentados os diversos fragmentos de lógica do modelo
de processo de negócio de encomenda de esteiras apresentado na Figura 51,
relacionados com o resultado da modelagem da orquestração utilizando a
abordagem gráfica.
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Os fragmentos de lógica são apresentados na forma de tabelas com as duas
representações.
Tabela 7: Verificação de tipo de cliente

Modelo de BPM

Bpel da Oracle

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 7, contém as representações dos passos que fazem o recebimento
da requisição do cliente e realizam a verificação se o cliente é pessoa física ou
pessoa jurídica.
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Tabela 8: Verificação da situação no serviço de proteção ao crédito

Modelo de BPM

Bpel da Oracle

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 8, podem ser vistas as atividades que verificam a situação do
cliente pessoa jurídica no serviço de proteção ao crédito.
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Tabela 9: Retornar pendência no serviço de proteção ao crédito

Modelo de BPM

Bpel da Oracle

Fonte: Elaborado pelo autor

O fragmento de lógica apresentado na Tabela 9, representa a regra de
negócio executada se o cliente tem pendência no serviço de proteção ao crédito.
Neste caso, é enviada uma resposta ao cliente informando da pendência e o
processo é finalizado.
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Tabela 10: Autorização do pagamento

Modelo de BPM

Bpel da Oracle

Fonte: Elaborado pelo autor

O fluxo apresentado na Tabela 10, representa a lógica de negócio utilizada
para obter a liberação da transação pelo provedor de pagamento.
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Tabela 11: Rejeição pelo provedor de pagamento

Modelo de BPM

Bpel da Oracle

Fonte: Elaborado pelo autor

No caso de rejeição da transação pelo provedor de pagamento, é realizada a
regra de negócio apresentada na Tabela 11.
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Bpel da Oracle

Modelo de BPM

Tabela 12: Verificação se tem estoque. Se tiver, gera pedido.

Fonte: Elaborado pelo autor

Na regra de negócio apresentada na Tabela 12, o processo faz a verificação
se existem esteiras suficientes em estoque. Se sim, é atribuído um prazo de entrega
de três dias úteis e gerado o pedido.
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Bpel da Oracle

Modelo de BPM

Tabela 13: Busca em paralelo dos insumos para previsão de entrega

Fonte: Elaborado pelo autor

A busca em paralelo dos códigos dos insumos utilizados na fabricação das
esteiras e a preparação dos dados para a previsão de entrega dos insumos pode ser
vista na Tabela 13.
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Bpel da Oracle

Modelo de BPM

Tabela 14: Consulta de prazo e pedido de insumos

Fonte: Elaborado pelo autor

A regra de negócio para a consulta da previsão de entrega dos insumos nos
fornecedores e geração dos pedidos de insumos é apresentada na Tabela 14.
No caso de haver a necessidade de fabricar as esteiras, o prazo de entrega é
calculado levando em conta o maior prazo de entrega dos insumos e o prazo de
fabricação. Com essas informações é gerado o pedido, conforme a regra
apresentada na Tabela 15.
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Tabela 15: Calcular prazo, gerar pedido e finalizar

Modelo de

Bpel da Oracle

BPM

Fonte: Elaborado pelo autor

No tópico 5.2 foram apresentados os passos necessários para criar, com a
ferramenta gráfica da Oracle, algumas atividades selecionadas do processo Fitnet.
Foi apresentada também a comparação do roteiro obtido com o modelo de BPM no
qual foi especificado o processo completo.
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5.3 Abordagem baseada em código
Nesta seção são apresentados os recursos para criação de roteiros de
orquestração na linguagem FluentSOA. Para demonstrar como são definidos
roteiros de orquestração em FluentSOA, são apresentados os passos para a criação
das regras exibidas na Figura 51 e criadas com o auxílio da ferramenta gráfica no
tópico 5.2.4 Definir atividades do processo.
5.3.1 Importar projeto
O cliente do projeto FluentSOA, como foi informado nas seções anteriores, é
uma aplicação desktop com os recursos necessários para criar e editar roteiros em
FluentSOA e para importar e exportar roteiros escritos em Bpel. O cliente do projeto
FluentSOA pode ser visto na Figura 91.
Figura 91: Cliente FluentSOA

Fonte: Elaborado pelo autor

A ferramenta gráfica cria alguns arquivos de projeto para gerenciar os
artefatos criados para um projeto de SOA. Neste trabalho são gerados apenas os
roteiros de orquestração em Bpel e FluentSOA, por isso os demais arquivos
necessários para que a ferramenta gráfica possa abrir os roteiros em Bpel são
aproveitados da criação do projeto de gerenciamento de processos de negócio na
ferramenta gráfica.
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Na Figura 92 podem ser vistos os arquivos resultantes da criação do processo
de encomenda de esteiras em Bpel, na ferramenta gráfica da Oracle.
Figura 92: Arquivos gerados pela ferramenta gráfica

Fonte: Elaborado pelo autor

Embora os arquivos de projeto tenham sido importados da ferramenta gráfica,
nada impede que a geração destes arquivos em novos projetos seja adicionada
posteriormente à ferramenta FluentSOA.
O arquivo ProcessoEncomendaEsteira.bpel, criado pela ferramenta gráfica,
contêm o processo de encomenda de esteiras escrito em Bpel. O arquivo
PartnerLink_1.wsdl contém a definição do único PartnerLink criado na ferramenta
gráfica. A definição do PartnerLink criado na ferramenta gráfica foi aproveitada para
a criação do roteiro em FluentSOA, porque ainda não foi criada a funcionalidade de
criação de PartnerLinks na ferramenta de criação de roteiros da FluentSOA.
Para iniciar a criação do processo de encomenda de esteiras utilizando a
FluentSOA, foi realizada a importação do projeto criado com a ferramenta gráfica da
Oracle, conforme apresentado na Figura 93.
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Figura 93: Menu Importar

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao solicitar a importação, é exibido o diálogo para a seleção do processo em
Bpel que deve ser importado, como pode ser visto na Figura 94.
Figura 94: Seleção de processo Bpel

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado da execução da importação pode ser visto na Figura 95.
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Figura 95: Resultado da importação

Fonte: Elaborado pelo autor

Podem ser observadas algumas diferenças ao comparar o estado do cliente
da FluentSOA apresentado na Figura 95 com o estado apresentado na Figura 91. O
título do processo em edição foi alterado para ProcessoEncomendaEsteira, o nome
do processo que foi importado. Na aba Canais estão aparecendo os dois
Partnerlinks

importados,

chamados

processoencomendaesteira_client

e

PartnerLink_1. O primeiro é responsável pela comunicação com o originador da
requisição que acionou o processo e o segundo dá acesso ao webservice utilizado
durante o processo de encomenda de esteiras. Clicando na aba Variáveis, são
apresentadas as variáveis que foram registradas para o processo, como pode ser
visto na Figura 96. Na área de edição do processo, pode ser visualizado o início da
lógica do processo de encomenda de esteiras. Na parte inferior do cliente, na aba
Console, estão listados os passos que foram executados durante o processo de
importação. Durante a importação foram realizadas as fases apresentadas na Figura
35, na direção Bpel

FluentSOA.
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Figura 96: Variáveis importadas

Fonte: Elaborado pelo autor

Durante o processo de importação foram criados três novos arquivos, que
podem ser vistos em destaque na Figura 97.
Figura 97: Arquivos criados no processo de importação

Fonte: Elaborado pelo autor

O

arquivo

PartnerLinks.xml

contém

importados, como apresentado na Figura 98.
Figura 98: Arquivo PartnerLinks.xml

Fonte: Elaborado pelo autor

as

definições

dos

PartnerLinks
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O arquivo Variables.xml, como o nome sugere, contém as variáveis
encontradas no processo de importação. O conteúdo do arquivo está representado
na Figura 99.
Figura 99: Arquivo Variables.xml

Fonte: Elaborado pelo autor

O arquivo ProcessoEncomendaEsteira.fluentsoa contém a lógica do processo
propriamente dita, importada do processo escrito em Bpel. O início do conteúdo do
arquivo pode ser visto na Figura 100.
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Figura 100: Arquivo ProcessoEncomendaEsteira.fluentsoa

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.2 Remover passos e variáveis importados para recriar com FluentSOA

Conforme informado anteriormente, foram aproveitados para a criação do
processo em FluentSOA apenas os arquivos de projeto e os PartnerLinks. Para isso,
foram apagadas as demais informações obtidas durante o processo de importação
de modo que o processo possa ser reescrito do zero, permitindo uma avaliação
completa da escrita das regras de negócio em FluentSOA. Primeiramente é
necessário sair da ferramenta de edição, como apresentado na Figura 101.
Figura 101: Menu, opção Sair

Fonte: Elaborado pelo autor
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O primeiro arquivo a editar é o Variables.xml. O objetivo é eliminar todas as
variáveis que foram criadas na ferramenta gráfica, para cria-las novamente com as
ferramentas da FluentSOA. O arquivo Variables.xml vazio deve ficar conforme o
apresentado na Figura 102.
Figura 102: Conteúdo do Variables.xml com as variáveis removidas

Fonte: Elaborado pelo autor

O arquivo ProcessoEncomendaEsteira.fluentsoa deve ser editado também.
Todas as suas linhas devem ser removidas.

5.3.3 Abrir processo FluentSOA
Com as variáveis e os passos do processo criados na ferramenta gráfica
removidos, pode-se iniciar a criação do mesmo processo em FluentSOA. O primeiro
passo é abrir o processo FluentSOA que agora está vazio, apenas com os
PartnerLinks. Para isso deve-se escolher a opção Abrir do menu, como apresentado
na Figura 103.
Figura 103: Abrir processo FluentSOA

Fonte: Elaborado pelo autor

Após o acionamento da opção Abrir, é apresentado um diálogo para a
seleção do processo FluentSOA que será aberto. O diálogo está representado na
Figura 104.
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Figura 104: Diálogo de abertura de processo FluentSOA

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado da abertura do processo é apresentado na Figura 105. Algumas
diferenças podem ser notadas em relação ao resultado da importação, apresentado
na Figura 95. Primeiramente, a área de edição do processo está em branco porque o
arquivo ProcessoEncomendaEsteira.fluentsoa agora está vazio. Além disso, o
Console indica que desta vez apenas um passo foi executado, a abertura do
processo. Clicando na aba Variáveis percebe-se também que não existem variáveis
definidas, como pode ser visto na Figura 106. Este é o resultado da operação de
limpeza realizada no arquivo Variables.xml.
Figura 105: Resultado da abertura do processo FluentSOA

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 106: Lista de variáveis vazia

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.4 Definir atividades do processo
Neste tópico são definidas em FluentSOA todas as atividades presentes na
regra de negócio de encomenda de esteiras, apresentadas na Figura 51.
Foram utilizados como exemplo os mesmos elementos criados no tópico 5.2.4
Definir atividades do processo. Para ver todos os passos necessários para definir
o processo de encomenda de esteiras, acesse o tutorial de Definição de
Orquestração

–

Gráfico

X

Código,

disponível

em

http://www.fluentsoa.com.br/OrquestracaoGraficaXCodigo.pdf.

5.3.4.1 Criação de variáveis
Assim como na abordagem gráfica, uma das atividades mais realizadas
durante a criação de processos em FluentSOA é a definição de variáveis. As
variáveis armazenam dados que são passados durante a execução de operações
nos canais parceiros, ou PartnerLinks, recebem dados retornados pelas execuções
destas operações e são utilizadas como área de armazenamento em outras
atividades da regra de negócio.
O processo de criação de variáveis em FluentSOA foi projetado para que esta
atividade repetitiva seja o mais simples possível. Para iniciar a criação de uma nova
variável, deve-se utilizar o menu de contexto da área de exibição de variáveis,
apresentada na aba Variáveis, conforme apresentado na Figura 107.
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Após acionar o menu é apresentado o assistente de criação de variáveis,
como pode ser visto na Figura 108. A primeira coisa a preencher no assistente é o
nome da nova variável. No exemplo apresentado o nome é inputVariable, pois a
nova variável será a responsável por receber os parâmetros de entrada da
requisição que acionou o processo.
Figura 107: Menu Criar variável

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 108: Assistente de criação de variáveis

Fonte: Elaborado pelo autor
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Com o nome da variável informado, falta escolher o Message Type para
definir qual será a estrutura da variável para armazenamento de valores. O Message
Type é a definição do esquema XML que determina a forma de uma variável quanto
aos seus atributos e tipos de dados. A lista apresentada no assistente contém todos
os Message Types definidos para os canais parceiros, ou PartnerLinks, importados
para o processo. Os Message Types são listados no formato “<Canal
Parceiro>:<Message Type>”. Para facilitar a busca de um Message Type específico,
o assistente de criação disponibiliza um filtro, como apresentado na Figura 109. Foi
apresentado o único Message Type que contém a palavra request em seu nome.
Figura 109: Filtro de Message Type

Fonte: Elaborado pelo autor

Para finalizar a criação da variável basta clicar no Message Type escolhido e
clicar no botão Criar na parte inferior do assistente. Com isso, a variável é criada e
adicionada à lista de variáveis, como pode ser visto na Figura 110.
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Figura 110: Lista de variáveis atualizada

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.4.2 Atividade Passos
A maneira mais simples de iniciar a criação da lógica do processo
propriamente dita é receber a ajuda do assistente de preenchimento de código
disponível no editor da FluentSOA. Para ativá-lo, basta acionar a tecla Ctrl e a barra
de espaço simultaneamente. O resultado é similar ao apresentado na Figura 111.
Figura 111: Assistente de preenchimento de código

Fonte: Elaborado pelo autor
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Com o processo vazio, o assistente de preenchimento de código sugere a
criação do elemento Passos, que funciona como um receptáculo no qual são
adicionadas uma ou mais atividades, compondo um conjunto de passos a serem
executados. O elemento Passos da FluentSOA é equivalente ao elemento
Sequence do Bpel.
Ao confirmar a escolha do elemento Passos, é inserido na posição do cursor
o template registrado para o elemento Passos, como pode ser visto na Figura 112. O
template contém um espaço reservado para fornecer o nome do elemento, entre
aspas e uma lista de Markupstoms com os elementos internos válidos para um
elemento Passos.
Na Figura 113 pode ser visto o elemento Passos renomeado para main.
Figura 112: Template do elemento Passos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 113: Elemento Passos renomeado para main

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.4.3 Atividade Atribuir
Neste tópico é apresentado um exemplo de como é definido na linguagem
FluentSOA o elemento Atribuir, equivalente ao elemento Assign do Bpel. O
elemento Atribuir é utilizado para definir o valor de uma variável, a partir do valor de
outra variável ou de uma expressão. Posicionando o cursor na Markupstom do
elemento Atribuir, sugerido como elemento interno para o elemento Passos
nomeado main, é apresentado o assistente de preenchimento de código, como
apresentado na Figura 114.
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Figura 114: Atribuir no assistente de preenchimento de código

Fonte: Elaborado pelo autor

Como o cursor estava posicionado na Markupstom do elemento Atribuir, a
única opção sugerida é o próprio elemento Atribuir.
Selecionando o elemento Atribuir no assistente, é substituída a Markupstom
pelo template do elemento Atribuir, como pode ser visto na Figura 115. O template
do elemento Atribuir contém um espaço para definir o nome do elemento, entre
aspas e uma Markupstom do elemento Valor, o elemento interno válido para o
elemento Atribuir.
Figura 115: Template do elemento Atribuir

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Figura 116 pode ser observado o elemento Atribuir renomeado para
atribuirVerificarTipoCliente.
Figura 116: Elemento Atribuir renomeado

Fonte: Elaborado pelo autor

Colocando o cursor na Markupstom do elemento Valor, sugerido como
elemento interno para o elemento Atribuir e acionando o assistente de
preenchimento de código, é apresentada a opção que pode ser vista na Figura 117.
Figura 117: Assistente de preenchimento de código - elemento Valor

Fonte: Elaborado pelo autor

164

Assim como no caso do elemento Atribuir, sempre que o cursor estiver
posicionado dentro de uma Markupstom de elemento interno, a única opção
sugerida é o próprio elemento indicado na Markupstom.
Após escolher o elemento Valor, é substituída a Markupstom pelo template do
elemento Valor, como pode ser visto na Figura 118.
Figura 118: Template do elemento Valor

Fonte: Elaborado pelo autor

O template do elemento Valor contém duas Markupstoms, uma para o
elemento interno De e outra para o elemento interno Para.
Posicionando o cursor na Markupstom do elemento De, sugerido como
elemento interno para o elemento Valor, é apresentado o assistente de
preenchimento de código, como apresentado na Figura 119.
Figura 119: Assistente de preenchimento - elemento De

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao selecionar o elemento De, é substituída a Markupstom do elemento De por
uma nova Markupstom, como pode ser visto na Figura 120.
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Figura 120: Markupstom de lista de opções do elemento De

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao acionar novamente o assistente de preenchimento de código sobre a nova
Markupstom, são apresentadas as duas opções válidas para origem dos dados em
uma atribuição, uma variável ou uma expressão, como pode ser visto na Figura 121.
Figura 121: Sugestão de Variável ou Expressão

Fonte: Elaborado pelo autor

Neste caso, o dado que será atribuído é originado de outra variável, portanto
o elemento escolhido será o Variavel. Após a escolha do elemento, a Markupstom é
substituída pela nova apresentado na Figura 122.
Figura 122: Markupstom de variável

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao acionar o assistente de preenchimento de código na Markupstom
apresentada, são listadas todas as variáveis registradas para o processo, como
pode ser visto na Figura 123.
Figura 123: Lista de variáveis

Fonte: Elaborado pelo autor
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Após escolher uma das variáveis, neste caso a variável inputVariable, a
Markupstom é substituída pela apresentada na Figura 124.
Figura 124: Markupstom para buscar parte da variável

Fonte: Elaborado pelo autor

Exibindo o assistente de preenchimento de código na Markupstom
apresentada, são apresentados os nós Parte, ou Part, definidos para o Message
Type da variável escolhida, conforme apresentado na Figura 125.
Figura 125: Seleção de Parte da variável

Fonte: Elaborado pelo autor

Com a Parte escolhida, a Markupstom é substituída pela nova apresentada na
Figura 126.
Figura 126: Markupstom de busca de atributo

Fonte: Elaborado pelo autor

Ativando o assistente de preenchimento de código na Markupstom
apresentada, será apresentada uma lista com os atributos da variável, como pode
ser observado na Figura 127.
Figura 127: Seleção de Atributo

Fonte: Elaborado pelo autor
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O resultado da escolha do atributo desejado é apresentado na Figura 128.
Figura 128: Elemento De completo

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o elemento De finalizado, o próximo passo é preencher o elemento Para.
Isto pode ser realizado acionando novamente o assistente de preenchimento de
código sobre a Markupstom do elemento Para. Na Figura 129 pode ser visto o
resultado desta ação.
Figura 129: Assistente de preenchimento com o elemento Para

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao confirmar, a Markupstom será substituída pela apresentada na Figura 130.
Figura 130: Markupstom de busca de variável

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao acionar o assistente de preenchimento de código na Markupstom
apresentada, são listadas todas as variáveis registradas para o processo, como
pode ser visto na Figura 131.
Figura 131: Lista de variáveis

Fonte: Elaborado pelo autor
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Após escolher uma das variáveis, neste caso a variável verificarTipoClienteIn,
a Markupstom é substituída pela apresentada na Figura 132.
Figura 132: Markupstom para buscar parte da variável

Fonte: Elaborado pelo autor

Exibindo o assistente de preenchimento de código na Markupstom
apresentada, são apresentados os nós Parte, ou Part, definidos para o Message
Type da variável escolhida, conforme apresentado na Figura 133.
Figura 133: Seleção de Parte da variável

Fonte: Elaborado pelo autor

Com a Parte escolhida, a Markupstom é substituída pela nova apresentada na
Figura 134.
Figura 134: Markupstom de busca de atributo

Fonte: Elaborado pelo autor

Ativando o assistente de preenchimento de código na Markupstom
apresentada, será apresentada uma lista com os atributos da variável, como pode
ser observado na Figura 135.
Figura 135: Seleção de Atributo

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado da escolha do atributo desejado é apresentado na Figura 136.
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Figura 136: Elemento Para completo

Fonte: Elaborado pelo autor

O elemento Atribuir completo, com seus elementos internos, pode ser visto
na Figura 137.
Um elemento Atribuir pode fazer a atribuição de valores para diversos
atributos ao mesmo tempo. Para isso, basta adicionar dois ou mais elementos
internos Valor separados por vírgula, com seus respectivos elementos internos De e
Para, como no exemplo apresentado na Figura 138.
Figura 137: Elemento Atribuir completo

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 138: Elemento Atribuir com múltiplos valores

Fonte: Elaborado pelo autor

O elemento De, que faz parte do elemento Valor, pode ter uma expressão
como origem da informação a ser atribuída. Para isso basta escolher no assistente
de preenchimento de código a opção Expressão em vez de escolher a opção
Variável. Com isso, são adicionadas no código apenas aspas duplas, aguardando a
digitação de texto livre para a expressão, como no exemplo apresentado na Figura
139.
Figura 139: Elemento De originado de expressão

Fonte: Elaborado pelo autor

Alguns métodos podem ser usados em expressões para atividades como
obter valores de variáveis e manipular texto. A Tabela 16 contém métodos válidos.
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Tabela 16: Métodos que podem ser usados em expressões

Método

Ação

conteudoVariavel(variável.parte.atributo)

Retorna o valor de um atributo de uma variável

iniciaCom(texto, ‘valor a comparar’)

Verifica se texto inicia com valor a comparar

terminaCom(texto, ‘valor a comparar’)

Verifica se texto termina com valor a comparar

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.4.4 Atividade Acionar
A atividade Acionar é utilizada para invocar uma operação de um dos canais
parceiros, ou PartnerLinks registrados.
Na Figura 140 pode ser visto o que acontece ao ativar o assistente de
preenchimento de código com o cursor posicionado em uma Markupstom do
elemento Acionar.
Figura 140: Assistente de preenchimento com o elemento Acionar

Fonte: Elaborado pelo autor

Confirmando a criação do elemento, é apresentado o resultado que pode ser
visto na Figura 141.
Figura 141: Elemento Acionar criado pelo assistente de preenchimento

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 142 o elemento foi renomeado para acionarVerificarTipoCliente.
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Figura 142: Elemento Acionar renomeado

Fonte: Elaborado pelo autor

Após renomear o elemento, seguindo o texto da esquerda para a direita, deve
ser utilizada a primeira Markupstom contida no elemento Acionar. Ao ativar o
assistente de preenchimento dentro da Markupstom, obtém-se um resultado similar
ao apresentado na Figura 143.
Figura 143: Seleção de canal parceiro

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao escolher o canal parceiro na lista, neste caso o PartnerLink_1, a
Markupstom é substituída pelo texto apresentado na Figura 144.
Figura 144: Elemento Acionar com canal parceiro selecionado

Fonte: Elaborado pelo autor
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Continuando da esquerda para a direita, deve ser utilizada a próxima
Markupstom contida no elemento Acionar. Ao ativar o assistente de preenchimento
dentro da Markupstom, obtém-se um resultado similar ao apresentado na Figura 145.
Figura 145: Lista de portas do canal PartnerLink_1

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao escolher a porta na lista, a Markupstom é substituída pelo texto
apresentado na Figura 146.
Figura 146: Elemento Acionar com a porta selecionada

Fonte: Elaborado pelo autor

Continuando da esquerda para a direita, deve ser utilizada a próxima
Markupstom contida no elemento Acionar. Ao ativar o assistente de preenchimento
dentro da Markupstom, obtém-se um resultado similar ao apresentado na Figura 147.
Figura 147: Lista de operações do canal PartnerLink_1

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na lista apresentada deve ser selecionada a operação que será invocada
quando a atividade for executada. Para facilitar a procura de itens em listas com
muitos elementos, como é o caso da lista de operações do PartnerLink_1, o
assistente de preenchimento de código fornece um filtro. Para utilizá-lo, basta digitar
uma parte do texto desejado com a lista sendo exibida e os elementos listados são
filtrados automaticamente, como pode ser observado na Figura 148, onde foi digitado
o texto verifi.
Figura 148: Filtro de itens da lista de operações

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao escolher a operação na lista, a Markupstom é substituída pelo texto
apresentado na Figura 149.
Figura 149: Elemento Acionar com a operação escolhida

Fonte: Elaborado pelo autor

Continuando da esquerda para a direita, deve ser utilizada a próxima
Markupstom contida no elemento Acionar para escolher a variável de entrada que
será utilizada na execução do elemento Acionar. Ao ativar o assistente de
preenchimento dentro da Markupstom, obtém-se um resultado similar ao
apresentado na Figura 150.
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Figura 150: Seleção de variáveis

Fonte: Elaborado pelo autor

Após

selecionar

a

variável

de

entrada,

neste

caso

a

variável

verificarTipoClienteIn, é obtido o resultado que pode ser visto na Figura 151.
Figura 151: Elemento Acionar com a variável de entrada selecionada

Fonte: Elaborado pelo autor

Com a variável de entrada selecionada, para finalizar a configuração do
elemento Acionar, falta criar a variável de saída. Para isso, devem ser utilizados os
passos indicados no tópico 5.3.4.1 Criação de variáveis, para criar a variável
verificarTipoClienteOut, com o Message Type fitnetVerificarTipoClienteSoapOut.
Depois de criar a variável, deve ser utilizada a última Markupstom contida no
elemento Acionar para escolher a variável de saída que será utilizada na execução
do elemento Acionar. Ao ativar o assistente de preenchimento dentro da
Markupstom, obtém-se um resultado similar ao apresentado na Figura 152.
Figura 152: Seleção da variável de saída

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 153 contém o elemento Acionar completo, após a seleção da variável
de saída.
Figura 153: Elemento Acionar completo

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.3.4.5 Atividade Decidir
A atividade Decidir, como o próprio nome sugere, é utilizada para uma
tomada de decisão. A atividade Decidir deriva a regra de negócio para dois
caminhos alternativos. A condição que define qual caminho deve ser percorrido é
definida na expressão do elemento interno Se. As atividades definidas no elemento
Passos aninhado no elemento Se, serão executadas se a condição for atendida. As
atividades definidas no elemento Passos aninhado no elemento interno Senao,
serão executadas se a condição não for atendida.
Na Figura 154 pode ser visto o assistente de preenchimento de código sendo
acionado para criar um elemento Decidir.
Figura 154: Assistente de preenchimento com o elemento Decidir

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao confirmar, a Markupstom é substituída pelo texto apresentado na Figura
155.
Figura 155: Resultado da inclusão do elemento Decidir

Fonte: Elaborado pelo autor

O texto inserido automaticamente pelo assistente de preenchimento compõe
o elemento Decidir, com um espaço para a definição do nome, com uma
Markupstom para o elemento interno obrigatório Se e uma Markupstom para o
elemento interno obrigatório Senao.
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Um problema pode ser notado na Figura 155 por leitores com experiência em
programação: o texto inserido não está alinhado corretamente. Se o texto inserido
estivesse na forma ideal, o fim do elemento, que é demarcado pela palavra
reservada -Fim_Decidir, deveria estar alinhado com o início do elemento, demarcado
pela palavra reservada -Decidir. A Markupstom do elemento interno Senao,
aninhado no elemento Decidir, deveria ficar ligeiramente deslocada para a direita.
Na versão 1.0 da ferramenta de edição da FluentSOA o alinhamento não está sendo
realizado automaticamente nos elementos com mais de uma linha, por isso esta
tarefa deve ser executada manualmente. Para isso, é necessário selecionar as
linhas que se deseja alinhar e pressionar a tecla Tab, como demonstrado na Figura
156. Cada vez que a tecla Tab é acionada todas as linhas selecionadas são

deslocadas dois espaços para a direita. Para fazer o contrário, mover as linhas
selecionadas de dois em dois espaços para a esquerda, deve-se pressionar
simultaneamente as teclas Shift e Tab.
Figura 156: Alinhamento do elemento Decidir

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o elemento devidamente alinhado, seu nome pode ser alterado como
apresentado na Figura 157.
Figura 157: Elemento Decidir renomeado

Fonte: Elaborado pelo autor

Seguindo a direção da esquerda para a direita para definir o elemento
Decidir, o próximo passo é ativar o assistente de preenchimento de código na
Markupstom do elemento Se. O resultado desta ação pode ser visto na Figura 158.

177

Figura 158: Assistente de preenchimento de texto com o elemento Se

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao confirmar a única opção listada no assistente, a Markupstom do elemento
Se será substituída pelo texto que pode ser visto na Figura 159.
Figura 159: Elemento Se inserido pelo assistente

Fonte: Elaborado pelo autor

O texto inserido para o elemento Se é composto de um espaço, entre aspas
duplas, para definir a condição para a tomada de decisão e de uma Markupstom do
elemento Passos, para receber os elementos que devem ser executados caso a
condição seja verdadeira. Assim como na inserção do elemento Decidir, o texto
inserido para a criação do elemento Passos não está alinhado corretamente. Para
corrigir, deve ser realizada a mesma ação tomada na criação do elemento Decidir,
como apresentado na Figura 160.
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Figura 160: Alinhamento do elemento Passos

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o elemento Passos alinhado, deve ser definida a condição para escolher
que caminho será percorrido na regra de negócio. Para isso, deve ser preenchida a
condição como apresentado na Figura 161. Um detalhe relevante é que, para
recuperar o valor de um atributo de variável para comparação, é utilizado o método
conteudoVariavel() apresentado na Tabela 16. Na condição está sendo verificado se
o valor do atributo fitnetVerificarTipoClienteResult da variável verificarTipoClienteOut
é igual a 1, neste caso se trata de uma pessoa jurídica.
Figura 161: Definição da condição do elemento Se

Fonte: Elaborado pelo autor

Na versão 1.0 da ferramenta de edição da FluentSOA ainda não existe um
editor de expressões.
Como o escopo deste tópico é a definição do elemento Decidir, será omitida
a criação do elemento interno Passos do elemento Se. Com isso, para finalizar o
elemento Decidir resta criar o elemento obrigatório Senao.
Na Figura 162 é apresentado o assistente de preenchimento acionado na
Markupstom do elemento Senao.
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Figura 162: Assistente de preenchimento para o elemento Senao

Fonte: Elaborado pelo autor

Confirmando a inclusão do elemento, a Markupstom é substituída pelo texto
apresentado na Figura 163.
Figura 163: Resultado da inclusão do elemento Senao

Fonte: Elaborado pelo autor

Como neste caso não haverá passos a executar se a condição não for
verdadeira, basta eliminar a Markupstom do elemento Passos, sugerida para o
elemento Senao, como apresentado na Figura 164.
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Figura 164: Removida a Markupstom do elemento Passos que não será utilizada

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.4.6 Atividade Responder
A atividade Responder envia a resposta ao cliente que fez a requisição que
iniciou o processo. Na Figura 165 pode ser visto o assistente de preenchimento
acionado sobre uma Markupstom do elemento Responder.
Figura 165: Assistente de preenchimento com o elemento Responder

Fonte: Elaborado pelo autor
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Ao confirmar a adição do elemento no assistente, é obtido um resultado
similar ao apresentado na Figura 166.
Figura

166:

Resultado

da

inclusão

do

elemento

Responder

Fonte: Elaborado pelo autor

Preenchendo o elemento da esquerda para a direita, a primeira ação seria
renomeá-lo. Na Figura 167 já está renomeado para responderCompraNegada.
Figura 167: Elemento Responder renomeado

Fonte: Elaborado pelo autor

Seguindo no mesmo sentido, a próxima ação é acionar o assistente de
preenchimento em uma Markupstom que inicia a escolha do canal parceiro, como
pode ser visto na Figura 168.
Figura 168: Elemento Responder, buscar canal parceiro

Fonte: Elaborado pelo autor
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O

canal

parceiro

escolhido

é

o

processoencomendaesteira_client,

responsável pela comunicação com o cliente que fez a requisição. Ao escolher o
canal, é substituída a Markupstom pelo texto apresentado na Figura 169.
Figura 169: Responder com o canal selecionado

Fonte: Elaborado pelo autor

Indo para a próxima Markupstom, o assistente de preenchimento exibirá a
lista de portas para o canal selecionado, como pode ser visto na Figura 170.
Figura 170: Buscar porta no elemento Responder

Fonte: Elaborado pelo autor

Escolhendo a porta, é substituída a Markupstom como exibido na Figura 171.
Figura

171:

Resultado

da

escolha

da

porta

no

elemento

Responder

Fonte: Elaborado pelo autor

A próxima Markupstom, é a que aciona a exibição da lista de operações para
o canal selecionado, como pode ser visto na Figura 172.
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Figura 172: Responder com a lista de operações disponíveis

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao escolher a operação process a Markupstom é substituída pelo texto
apresentado na Figura 173.
Figura 173: Responder com a operação selecionada

Fonte: Elaborado pelo autor

Para finalizar a construção do elemento Responder, basta acionar o
assistente de preenchimento na última Markupstom do elemento, a de seleção de
variável. O objetivo aqui é escolher que variável contém os dados que serão
retornados para o cliente que efetuou a requisição que acionou o processo, como
apresentado na Figura 174.
Figura 174: Seleção da variável de saída do elemento Responder

Fonte: Elaborado pelo autor
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Selecionando a variável de saída, neste caso a outputVariable, o elemento
Responder está completo, como pode ser observado na Figura 175.
Figura 175: Elemento Responder completo

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.4.7 Atividade Terminar
A atividade Terminar é utilizada para interromper o fluxo de execução do
processo. Pode ser utilizada, por exemplo, quando a execução do processo deve ser
interrompida dependendo de uma verificação realizada em uma atividade Decidir.
Para adicionar uma atividade Terminar basta acionar o assistente de
preenchimento de código em uma área livre do editor, para visualizar a lista com
todos os elementos, como pode ser visto na Figura 176.
Figura 176: Selecionando o elemento Terminar na lista com todos elementos

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado da seleção do elemento pode ser visto na Figura 177.

185

Figura 177: Resultado da inclusão do elemento Terminar

Fonte: Elaborado pelo autor

O único parâmetro do elemento Terminar é o nome, que aparece entre
aspas. Na Figura 178 pode ser visto o elemento Terminar renomeado para
terminarPendenciaSerasa.
Figura 178: Elemento Terminar renomeado

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.4.8 Atividade Paralelamente
A atividade Paralelamente é utilizada para executar passos em paralelo. Para
isso o elemento deve receber dois ou mais elementos internos do tipo Passos, que
serão executados em paralelo. Na Figura 179 pode ser observado o que acontece
quando é acionado o assistente de preenchimento de código sobre a Markupstom
de um elemento Paralelamente.
Figura 179: Assistente com o elemento Paralelamente

Fonte: Elaborado pelo autor
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Ao confirmar a inclusão do elemento, a Markupstom é substituída pelo texto
apresentado na Figura 180. O texto sugerido para o elemento Paralelamente contém
um espaço entre aspas para adicionar o nome, que é a única configuração do
elemento e dois elementos internos do tipo Passos, que é o número mínimo para
que possa haver paralelismo. Os elementos internos Passos e o fim do elemento
precisam ser alinhados manualmente como as linhas selecionadas sugerem, assim
como foi feito para o elemento Decidir.
Figura 180: Resultado da inclusão do elemento Paralelamente

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 181 pode ser visto o elemento Paralelamente renomeado para
paralelamentePedidoFornecedores.
Figura 181: Elemento Paralelamente renomeado

Fonte: Elaborado pelo autor
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Como foi informado anteriormente o elemento Paralelamente é criado
automaticamente com dois elementos Passos, que é a quantidade mínima para
viabilizar o paralelismo, mas podem ser adicionados mais elementos Passos, que
também serão executados em paralelo.

5.3.5 Processo completo criado com a abordagem baseada em código

Após executar todos os passos apresentados no tutorial de Definição de
Orquestração

–

Gráfico

X

Código,

http://www.fluentsoa.com.br/OrquestracaoGraficaXCodigo.pdf,

disponível

em

o

de

processo

encomenda de esteiras Fitnet estará totalmente definido na ferramenta da
FluentSOA.
Neste tópico são apresentados os diversos fragmentos de lógica do modelo
de processo de negócio de encomenda de esteiras apresentado na Figura 51,
relacionados com o resultado da criação da orquestração utilizando a linguagem
FluentSOA.
Os fragmentos de lógica são apresentados na forma de tabelas com as duas
representações.

FluentSOA

Modelo de BPM

Tabela 17: Verificação de tipo de cliente

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Tabela 17, contém as representações dos passos que fazem o recebimento
da requisição do cliente e verificam se o cliente é pessoa física ou jurídica.

FluentSOA

Modelo de BPM

Tabela 18: Verificação da situação no serviço de proteção ao crédito

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 18, podem ser vistas as atividades que verificam a situação do
cliente pessoa jurídica no serviço de proteção ao crédito.

FluentSOA

Modelo de BPM

Tabela 19: Retornar pendência no serviço de proteção ao crédito

Fonte: Elaborado pelo autor
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O fragmento de lógica apresentado na Tabela 19, representa a regra de
negócio executada se o cliente tem pendência no serviço de proteção ao crédito.
Neste caso, é enviada uma resposta ao cliente informando da pendência e o
processo é finalizado.

FluentSOA

Modelo de BPM

Tabela 20: Autorização do pagamento

Fonte: Elaborado pelo autor
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O fluxo apresentado na Tabela 20, representa a lógica de negócio utilizada
para obter a liberação da transação pelo provedor de pagamento.

FluentSOA

Modelo de BPM

Tabela 21: Rejeição pelo provedor de pagamento

Fonte: Elaborado pelo autor

No caso de rejeição da transação pelo provedor de pagamento, é realizada a
regra de negócio apresentada na Tabela 21.
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FluentSOA

Modelo de BPM

Tabela 22: Verificação se tem estoque. Se tiver, gera pedido.

Fonte: Elaborado pelo autor

Na regra de negócio apresentada na Tabela 22, o processo faz a verificação
se existem esteiras suficientes em estoque. Se sim, é atribuído um prazo de entrega
de três dias úteis e gerado o pedido.
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FluentSOA

Modelo de BPM

Tabela 23: Busca do motor para previsão de entrega e pedido

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 23 podem ser vistos os passos para verificar a previsão de entrega
dos motores que serão utilizados na fabricação, e para realizar o pedido no
fornecedor.
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FluentSOA

Modelo de BPM

Tabela 24: Busca do painel eletrônico para previsão de entrega e pedido

Fonte: Elaborado pelo autor

Os passos apresentados na Tabela 24 são executados para verificar a
previsão de entrega dos painéis eletrônicos que serão utilizados na fabricação, e
para realizar o pedido no fornecedor.
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FluentSOA

Modelo de BPM

Tabela 25: Busca dos outros insumos para previsão de entrega e pedido

Fonte: Elaborado pelo autor

Os passos que podem ser vistos na Tabela 25 são executados para verificar a
previsão de entrega dos outros insumos que serão utilizados na fabricação, e para
realizar o pedido no fornecedor.

195

FluentSOA

Modelo de BPM

Tabela 26: Atribuição do prazo baseado nos fornecedores e fabricação

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 26 podem ser vistos os passos para atribuir o prazo de entrega,
levando em conta o maior prazo de entrega de insumos, o prazo de fabricação e os
três dias úteis para a entrega.
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BPM

FluentSOA

Modelo de

Tabela 27: Geração do pedido e retorno do resultado

Fonte: Elaborado pelo autor

Os passos apresentados na Tabela 27 registram o pedido de encomenda de
esteiras e retornam o resultado ao cliente que fez a requisição.
No tópico 5.3 foi demonstrado como criar com a FluentSOA as mesmas
atividades selecionadas para o tópico 5.2, bem como a comparação do roteiro obtido
com o modelo de BPM no qual foi especificado o processo completo.

5.4 Análise
Durante a criação do processo de encomenda de esteiras foram observados
alguns fatores que podem ser avaliados tanto na abordagem gráfica quanto na
abordagem baseada em código. Algumas diferenças nas funcionalidades e no modo
de uso das duas ferramentas podem servir de referência para identificar em que
cenários cada abordagem poderá ser mais efetiva. Nos próximos tópicos são
apresentados dados obtidos durante o experimento, impressões do autor e novas
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possibilidades criadas para o ramo de arquiteturas orientadas a serviços pelas
inovações apresentadas na nova abordagem.

5.4.1 Tempo nas duas abordagens
Neste tópico é apresentado o tempo necessário para realizar a criação do
roteiro de um processo de encomenda de esteiras, que é um processo de média
complexidade, utilizando a abordagem gráfica e a abordagem baseada em código. A
construção do processo nas duas abordagens foi feita pelo autor, que conhece bem
as duas ferramentas e tem conhecimentos avançados de desenvolvimento de
sistemas, portanto seriam necessários novos testes em outros cenários e com outras
pessoas, com conhecimentos variados, para obter conclusões mais detalhadas
sobre o desempenho nas duas abordagens. Pesquisas mais detalhadas de
usabilidade podem atestar qual abordagem é mais rápida em diversos cenários.
Sejam quais forem os resultados obtidos em futuros testes de desempenho, o teste
realizado no cenário analisado demonstrou que a FluentSOA está funcional e em um
dos aspectos analisados gerou uma maior segurança na definição dos roteiros, o
que é uma vantagem que já justifica o projeto, como detalhado mais adiante no
tópico 5.4.4 WYSIWYG. Além disso, a total internacionalização do processo de
criação de roteiros de orquestração é outro recurso disponível apenas na
FluentSOA, como informado no tópico 5.4.3 Internacionalização.
Foram desconsiderados os tempos necessários para definir o PartnerLink e
para criar as expressões, pois os assistentes para as duas atividades ainda estão
disponíveis apenas na ferramenta gráfica. Como os dois assistentes tiveram
desempenho e usabilidade altamente satisfatórios na ferramenta gráfica, certamente
será seguida uma linha similar no desenvolvimento dos assistentes da ferramenta
FluentSOA, o que deve resultar em desempenho e usabilidade igualmente similares.
A medição de tempo foi realizada em um notebook com processador QuadCore da marca AMD, modelo Phenom 2 N970 com 2,2 GHz de velocidade, 6GB de
memória RAM tipo DDR3 de 1333 MHz e HD de 5.400 RPM, executando o Windows
7 Professional 64 Bits e o Java 7.
Utilizando a FluentSOA, a criação do processo completo demorou uma hora e
doze minutos, como pode ser visto na Figura 182. Utilizando a ferramenta da Oracle,
a mesma atividade demorou uma hora e vinte e cinco minutos, como apresentado
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na Figura 183 e na Figura 184. A criação do processo com a FluentSOA foi mais de
quinze por cento mais rápida do que com a ferramenta gráfica.
Outro número relevante para medição de tempo é o tempo necessário para
traduzir este mesmo processo de FluentSOA para Bpel utilizando a funcionalidade
de exportação da FluentSOA. Durante a primeira exportação, o tempo é um pouco
mais elevado porque o resto dos elementos das linguagens é carregado em cache
durante o processo. Por isso, a primeira exportação demora cerca de vinte e sete
segundos para este roteiro, como pode ser visto na Figura 185. A partir da segunda
exportação, com o cache completamente carregado, a mesma conversão demora
aproximadamente um segundo, como apresentado na Figura 186.
Figura 182: Tempo para criar o processo em FluentSOA

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 183: Inicio da criação do processo na ferramenta gráfica

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 184: Fim da criação do processo na ferramenta gráfica

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 185: Tempo da primeira exportação, com cache incompleto

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 186: Tempo da segunda exportação, com cache completo

Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.2 Tamanho do código FluentSOA em relação ao Bpel
Uma característica muito observada em linguagens de programação e que é
objeto de esforços contínuos de engenharia para seu contínuo aprimoramento é o
quanto uma determinada linguagem é verbosa ou prolixa. A necessidade de utilizar
mais palavras do que o necessário para expressar uma determinada lógica é
refletida diretamente no esforço para criação e manipulação da lógica em questão e
na quantidade de espaço requerido para o seu armazenamento.
A linguagem Bpel utiliza o formato XML, muito eficiente quando manipulado
por componentes computacionais por conter elementos de marcação que identificam
o significado de cada informação, ligados diretamente aos dados representados. Por
outro lado, o excesso de elementos redundantes de marcação torna o processo de
construção de documentos em XML por digitação menos produtivo do que com
linguagens com gramáticas customizadas. As ferramentas gráficas abstraem o
processo de construção do XML do Bpel, porém em determinadas situações o
usuário é obrigado a ler e até mesmo modificar o XML gerado para se certificar que
a lógica está conforme o que foi projetado pelos analistas de negócio. Renomear
elementos com diversas referências no processo ou remover variáveis utilizadas
algumas vezes foram dois exemplos de atividades que resultaram em incoerências
no XML gerado pela ferramenta da Oracle, corrigidas manualmente no XML.
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Como esperado, a sintaxe customizada da FluentSOA resultou em roteiros
muito mais concisos do que os escritos em Bpel, característica que quanto ao
tamanho do código produzido significou no mínimo um ganho na redução do espaço
de armazenamento.
Os passos da lógica de orquestração do processo de encomenda de esteiras
foram escritos em FluentSOA em 295 linhas (15740 caracteres), enquanto os
passos da mesma lógica definida graficamente em Bpel ocuparam 508 linhas (31127
caracteres).
Em matéria de organização do código também pode ser observado um
aprimoramento no caso da FluentSOA. As informações das variáveis e dos
PartnerLinks ficam em arquivos separados do arquivo que contém a lógica do
processo, portanto fica separada a regra de negócio dos recursos auxiliares que são
utilizados na execução do processo. Nas linhas do Bpel já estão excluídas as linhas
de registro de PartnerLinks e variáveis, para que a comparação fosse realizada
apenas com as linhas contendo regras de negócio.

5.4.3 Internacionalização
Assim como acontece com todas as ferramentas de desenvolvimento
disponíveis comercialmente, a construção de processos em Bpel é realizada com
ferramentas gráficas disponíveis em inglês. Os elementos da linguagem Bpel
também são definidos na língua inglesa.
A FluentSOA traz diversas inovações para a internacionalização em
ambientes de desenvolvimento, permitindo que unicamente por configuração sejam
definidos novos idiomas para as linguagens configuradas e a adição de linguagens
completamente novas. Desta forma, todo o ambiente de desenvolvimento pode ser
adaptado para o idioma do usuário, desde os menus da aplicação cliente até a
linguagem

utilizada

para

a

codificação.

Alguns

ambientes

integrados

de

desenvolvimento como o Netbeans disponibilizam menus traduzidos para o idioma
do usuário, mas as linguagens utilizadas no ambiente e consequentemente o
assistente de preenchimento de código continuam conhecendo apenas o inglês.
As ferramentas de criação de roteiros de orquestração tentam criar um
ambiente intuitivo o suficiente para que um especialista nas regras de negócio possa
defini-las diretamente. Nada mais natural para um analista de negócio do que
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escrever as regras de negócio em seu próprio idioma, isto é o que propõe a iniciativa
FluentSOA.
Um

exemplo

de

linguagem

de

quarta

geração

que,

entre

outras

características, utilizou fortemente a internacionalização para se popularizar é a
planilha Excel, na qual todas as fórmulas foram traduzidas para o idioma dos países
onde a ferramenta é comercializada.

5.4.4 WYSIWYG
WYSIWYG é um acrônimo para o inglês What You See Is What You Get, ou
seja, o que você vê é o que você tem. Em desenvolvimento de sistemas o termo é
utilizado frequentemente para designar interfaces com o usuário que permitem que o
usuário veja uma previsão realista de qual será o resultado, durante o processo de
criação.
A documentação da ferramenta de BPM da Oracle contém afirmações de que
fornece uma visão WYSIWYG dos artefatos (ORACLE, 2013). A Tabela 28 contém
um fragmento da lógica de negócio apresentada com três visões diferentes, uma
visão genérica de modelagem de BPM, a visão gerada pela ferramenta gráfica da
Oracle e a visão da FluentSOA.
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FluentSOA

Bpel da Oracle

Modelo de BPM

Tabela 28: Visão de negócio comparando a ferramenta gráfica com a FluentSOA

Fonte: Elaborado pelo autor

O termo WYSIWYG é utilizado levando em conta a similaridade do que está
sendo visto durante a construção do artefato em relação ao artefato finalizado. No
caso de criação de roteiros de orquestração, o artefato construído é o roteiro de
orquestração com os detalhes dos passos que serão realizados para atender uma
determinada regra de negócio. Como pode ser notado nas representações
apresentadas na Tabela 28, a visão da ferramenta gráfica da Oracle dá uma noção
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superficial dos passos que serão executados, sendo necessário editar elemento a
elemento para saber os detalhes dos passos que serão realizados. Olhando a
imagem do roteiro Bpel definido na ferramenta gráfica da Oracle na Tabela 28 é
possível saber apenas que serão recebidos os parâmetros de entrada da requisição
em alguma variável, serão atribuídos valores a alguma variável, será acionada uma
operação de um PartnerLink que aparentemente verifica o tipo de cliente e será
tomada uma decisão que provavelmente será baseada na informação retornada.
Olhando a representação em FluentSOA, por outro lado, é possível saber que serão
recebidos os parâmetros de entrada da requisição na variável inputVariable, será
atribuído o valor do atributo documento da variável inputVariable para o atributo
documento da variável verificarTipoClienteIn, será acionada a operação
fitnetVerificarTipoCliente do PartnerLink_1, passando como entrada a variável
verificarTipoClienteIn e recebendo como saída a variável verificarTipoClienteOut
e será tomada uma decisão dependendo do valor retornado no atributo
verificarTipoClienteResult da variável verificarTipoClienteOut.
A ferramenta gráfica mostra ao usuário as informações do roteiro em dois
níveis de detalhamento, uma característica que pode ser considerada uma
vantagem por determinados usuários. O nível padrão, onde é possível ver a
sequência de atividades do roteiro, apresenta de modo superficial as informações
sobre o que será executado durante a orquestração, enquanto o nível detalhado é
apresentado somente quando o usuário solicita a edição de uma atividade
específica.
Comparando o tamanho da fonte do nome dos elementos na ferramenta
gráfica com o tamanho da fonte na FluentSOA, é possível perceber que as duas
representações estão apresentadas com escala similar. Em relação ao espaço
ocupado, mesmo com a grande diferença no detalhamento das informações, o
tamanho da representação em código não tornou a abordagem de texto inviável se
comparada com a gráfica.
Provavelmente a aplicação do termo WYSIWYG à representação da
FluentSOA seria inadequada, porém pode-se dizer que o roteiro definido na
linguagem está muito mais próximo da regra que será seguida em tempo de
execução do que a representação gráfica, dando muito mais segurança para o
criador do roteiro de orquestração que o resultado da execução será o esperado.
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5.4.5 Ferramentas
As ferramentas auxiliares para a criação de roteiros de orquestração fazem a
diferença para que as atividades repetitivas ou complexas sejam realizadas de forma
produtiva.
Entre as ferramentas mais utilizadas na criação de roteiros pode-se destacar
os assistentes de criação de PartnerLinks e variáveis, os assistentes de
configuração de elementos e o assistente de preenchimento de código.
Neste tópico são apresentadas algumas considerações baseadas na
utilização da ferramenta gráfica e da FluentSOA para criar o processo de
encomenda de esteiras.

5.4.5.1 Assistente de criação de PartnerLinks
Uma das primeiras atividades na criação de roteiros de orquestração é definir
quais são os PartnerLinks com os quais o novo processo irá interagir para atender a
regra de negócio.
A utilização do assistente de criação de PartnerLinks da ferramenta gráfica da
Oracle foi extremamente intuitiva. Bastou utilizar a opção de criação de PartnerLink
no menu de contexto, informar o nome do novo PartnerLink e o caminho do arquivo
de definição WSDL para que todas as configurações necessárias para utilizar o
webservice fossem criadas automaticamente pela ferramenta gráfica, como
apresentado em 5.2.3 Criar Partnerlink.
A ferramenta de criação de roteiros da FluentSOA ainda não tem essa
funcionalidade, que será criada para a versão 1.1. É inviável trabalhar de forma
produtiva sem um assistente com esta finalidade, pois a atividade de criar
PartnerLinks envolve passos repetitivos de criação de alguns arquivos de definição
de webservices que consumiriam um tempo considerável, que na verdade deve ser
investido na criação da regra de negócio.
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5.4.5.2 Assistente de criação de variáveis
Uma atividade ainda mais frequente do que a definição de PartnerLinks é a
criação de variáveis. O assistente de criação de variáveis é o responsável por definir
as variáveis que são utilizadas no processo.
Existe um assistente para criação de variáveis na ferramenta gráfica e na
ferramenta da FluentSOA.
Na ferramenta gráfica, o assistente pode ser acionado por botões de criação
de variáveis presentes em assistentes de configuração de elementos que manipulam
variáveis, como o elemento Assign. A partir daí deve ser definido um nome para a
nova variável e o seu tipo. Se o tipo da variável é uma estrutura definida como um
Message Type de um PartnerLink utilizado no processo, o usuário deve utilizar uma
visualização em árvore, ou Tree View, para navegar nos PartnerLinks registrados e
seus respectivos Message Types até encontrar o tipo desejado, como pode ser visto
na Figura 70. Todo este processo é baseado em mouse.
Na ferramenta da FluentSOA, na parte superior do editor de roteiros existe
uma visualização em árvore com as variáveis registradas para o processo. Para criar
uma nova variável deve ser acionada a opção Criar variável do menu de contexto da
lista de variáveis, escolher o nome da nova variável e o tipo. Se o tipo da variável é
uma estrutura definida como um Message Type de um PartnerLink utilizado no
processo, o usuário visualiza uma lista com todos os PartnerLinks e respectivos
Message Types com cada item no formato < PartnerLink >:<Message Type>. O
usuário pode procurar o Message Type na lista, como pode ser visto na Figura 108,
ou digitar uma parte do nome do tipo desejado para filtrar os Message Types, como
apresentado na Figura 109. O filtro por digitação tornou a busca muito mais eficiente
quando se sabe por aproximação o nome que está sendo procurado, superando a
opção pela visualização em árvore da abordagem gráfica.

5.4.5.3 Assistente de configuração de elementos
Na abordagem gráfica os detalhes de todos os elementos são configurados
em um assistente. As informações são separadas em abas e a edição é toda
baseada em mouse. A maioria das listagens de informações apresentadas para a
configuração dos elementos aparece na forma de visualizações em árvore, mesmo
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quando esta não seria a opção mais prática. Quando existem muitas informações
sendo apresentadas, a falta de uma opção de filtro por digitação parcial fica
evidente.

5.4.5.4 Assistente de preenchimento de código
O assistente de preenchimento é o recurso utilizado na ferramenta da
FluentSOA para auxiliar o usuário dando dicas de que fragmentos de lógica podem
ser utilizados em cada parte do roteiro. A ideia é similar à dos assistentes presentes
em ambientes integrados de desenvolvimento, com a diferença que o código
sugerido é totalmente internacionalizado e configurável.
O assistente de preenchimento foi eficiente durante a construção do processo
e a possibilidade de filtro das sugestões por digitação parcial foi muito útil nas
listagens de sugestões com muitas opções.
O tempo necessário para completar a configuração dos elementos com o
assistente foi muito bom e melhorou durante o uso com o carregamento preguiçoso
de alguns elementos em cache. A abolição da necessidade de abrir outras páginas
de edição para criar os elementos tornou a atividade de construção do processo
mais ágil do que na ferramenta gráfica.

5.4.5.5 Assistente de construção de expressões
A ferramenta gráfica disponibiliza um assistente para a construção das
expressões utilizadas, por exemplo, na condição do elemento de decisão Switch. O
assistente é chamado Expression Builder e fornece recursos intuitivos para busca de
dados contidos em variáveis, funções de manipulação de texto e uma infinidade de
outras funções. O Expression Builder pode ser visto na Figura 82.
Como existem diversas operações que podem ser realizadas dentro de uma
expressão, combinando as funções disponíveis no Bpel, a presença de um
assistente de construção de expressões é indispensável para guiar o usuário neste
processo.
A ferramenta de criação de roteiros da FluentSOA ainda não tem um editor de
expressões, o que faz com que o usuário tenha que construir manualmente as
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expressões tendo como referência apenas a documentação da linguagem. A
presença deste recurso é indispensável em ambientes de produção, por isso este
assistente será desenvolvido na versão 1.1 da ferramenta.

5.4.6 Possíveis novos recursos
Neste tópico são abordados novos recursos que poderão ser introduzidos
com a abordagem baseada em código.

5.4.6.1 Busca de trechos de lógica
Com a abordagem baseada em código introduzida pela FluentSOA, ficou
viável criar ferramentas de busca de texto avançadas, como as presentes nos
ambientes integrados de desenvolvimento mais populares.
Tais ferramentas poderão permitir a busca de texto, inclusive baseada em
padrões com expressões regulares, em todos os processos de um projeto SOA.
Ferramentas de busca de código podem simplificar muito a manutenção de
processos existentes, uma atividade que frequentemente consome mais tempo que
a construção de novos processos.

5.4.6.2 Refactoring
Um

recurso

muito

útil

encontrado

nos

ambientes

integrados

de

desenvolvimento é o refactoring. A melhoria da construção da lógica de negócio
assistida por ferramentas de automação é uma prática que pode estender o ciclo de
vida de uma aplicação, garantindo que a sua manutenção fique viável por mais
tempo.
Com a abordagem baseada em código ficou possível introduzir recursos de
refactoring na construção de roteiros de orquestração.
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5.4.6.3 Depuração
No ambiente de BPM da Oracle, é possível testar os processos criados em
Bpel em uma interface na qual são fornecidos os parâmetros de entrada e o
processo é executado. No caso de ocorrer algum erro de execução, é apresentada a
atividade na qual o erro ocorreu, caso contrário é indicado qual foi o retorno da
execução do processo.
Com a abordagem baseada em código, é possível criar uma implementação
de depurador para avaliar a execução do processo passo a passo. Com isso, é
possível realizar uma análise mais detalhada do que ocorreu durante a execução da
lógica de negócio, inclusive visualizando os valores armazenados em cada variável
durante a execução e identificando de forma exata os caminhos percorridos.
A depuração é outro recurso valioso para garantir que o comportamento do
processo está de acordo com o desejado, tanto na criação de novos processos
quanto na manutenção de processos existentes.
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6 CONCLUSÃO
O processo de construção de arquiteturas orientadas a serviço reúne uma
série de desafios técnicos e conceituais para proporcionar um ambiente no qual
todas as regras de negócio sejam definidas com a granularidade adequada e
combinadas de tal maneira que os eventuais ajustes requeridos pelas mudanças no
mercado e na estrutura organizacional possam ser efetuados de forma simples e
segura.
As especificações relacionadas com arquiteturas orientadas a serviços têm
evoluído para melhorar os resultados obtidos por este tipo de arquitetura, como
ocorreu, por exemplo, com a criação da segunda geração de especificações de Web
services, também conhecida como WS-*. As ferramentas, consequentemente, têm
evoluído em paralelo para acompanhar as novidades propostas pelas novas
especificações e para simplificar as atividades que consomem mais tempo durante a
criação e a manutenção de uma arquitetura orientada a serviços.
A definição de roteiros de orquestração é uma das atividades que mais
consome tempo por ser uma atividade contínua, que não se restringe à fase de
concepção e implantação da arquitetura orientada a serviços. É a atividade na qual
as diversas regras de negócio disponíveis na forma de serviços são combinadas
para obter outras regras que atendem necessidades específicas. Quando surgem
novas regras de negócio ou regras existentes são modificadas, são definidos ou
alterados os roteiros equivalentes de orquestração para refletir as modificações na
SOA da organização.
As ferramentas comerciais de definição de roteiros de orquestração utilizam a
abordagem gráfica para gerar os roteiros em Bpel. Os fornecedores de ferramentas
para arquiteturas orientadas a serviços têm buscado uma maior eficiência na criação
dos roteiros através da evolução das ferramentas gráficas. Um estudo diferenciado
foi realizado buscando melhores resultados com uma abordagem baseada em
código, a linguagem SOAL. A proposta da linguagem SOAL é fornecer um ambiente
completo de execução de webservices, específico para os roteiros escritos na
linguagem, não havendo a opção de converter os roteiros em SOAL para Bpel para
executar nos ambientes de SOA disponíveis no mercado. A maior fraqueza desta
abordagem é justamente a incompatibilidade com os ambientes de execução
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disponíveis no mercado, que são robustos e com uma série de recursos de
monitoramento, busca e documentação de serviços.
Neste trabalho foi produzida uma nova abordagem, a FluentSOA, na qual são
combinadas as vantagens observadas na abordagem baseada em código com toda
a infraestrutura disponível no mercado para a execução e o monitoramento de
serviços, por meio da criação dos roteiros de orquestração em uma linguagem de
aprendizado simplificado e que poderá ser disponibilizada em diversos idiomas, de
uma forma totalmente configurável e expansível. A partir dos roteiros definidos em
FluentSOA, é possível gerar roteiros equivalentes em Bpel totalmente compatíveis
com os ambientes de execução disponíveis no mercado.

6.1 Resultados obtidos em relação ao objetivo
O objetivo do trabalho era criar uma linguagem de domínio específico, a
FluentSOA e as ferramentas necessárias para criar roteiros de orquestração com
uma abordagem baseada em texto. A nova abordagem seria uma opção para a
abordagem gráfica, que atualmente é a única disponível comercialmente.
Este objetivo foi alcançado, como pode ser visto na seção 5. É possível criar
roteiros completos de orquestração utilizando a nova abordagem. Os recursos que
existem na ferramenta gráfica e ainda não estão disponíveis na FluentSOA, como
assistentes e elementos do Bpel ainda não configurados, poderão ser adicionados
sem maiores problemas, agora que o núcleo da ferramenta está com todos os
recursos de maior complexidade totalmente operacionais. O desenvolvimento da
primeira versão da FluentSOA foi finalizado com sucesso.
Inspirado pelos primeiros testes realizados na seção 5 para avaliar se todos
os módulos estão operando corretamente, surgiu um novo questionamento sobre a
abordagem gráfica e a abordagem baseada em código em função das
características que devem estar presentes em uma SOA contemporânea. Uma
característica muito importante para o sucesso de uma arquitetura orientada a
serviços é a agilidade organizacional. Segundo essa característica, uma arquitetura
orientada a serviços deve ser ágil para adaptar-se às mudanças do mercado e do
ambiente organizacional (ERL, 2010). Isto significa que as ferramentas devem estar
preparadas não só para realizar alterações frequentes nas regras de negócio, mas
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também para garantir que essas alterações tenham o efeito desejado para a
estratégia definida para a organização. A precisão da ferramenta, especialmente
durante a manutenção dos roteiros existentes, é crucial para obter os resultados
esperados. Obviamente, a não ser que exista um erro de lógica na própria
ferramenta de criação de roteiros, ela será precisa no sentido de gerar a mesma
saída sempre que for utilizada da mesma maneira. Por outro lado, a visão que a
ferramenta gráfica dá ao usuário responsável por efetuar tais modificações pode
induzi-lo ao erro uma vez que, ao contrário do software, o ser humano pode ter
respostas indesejadas se receber estímulos inadequados ou incompletos. Como foi
visto no tópico 5.4.4 WYSIWYG, o menor nível de detalhamento apresentado para o
usuário na abordagem gráfica pode esconder detalhes que geram o risco de
enganos na definição das regras de negócio. Para utilizar a abordagem de
construção das regras de negócio baseada em código é necessário mais estudo do
que com a abordagem gráfica, mas por outro lado se tem mais controle sobre o que
está sendo alterado. As alterações podem ser feitas com mais confiança, porque o
que está sendo visto é exatamente o que acontecerá em tempo de execução. Assim,
aparentemente, o FluentSOA pode colaborar para reduzir o risco de erros na
definição das regras de negócio.

6.2 Inovações
Neste trabalho foram utilizadas diversas estratégias técnicas inovadoras que
representaram uma contribuição direta não só para a maneira como se criam
roteiros de orquestração, mas também como o código fonte é interpretado e como é
realizada a comunicação dos elementos de uma arquitetura distribuída.
Na seção 3 foi apresentada a criação de uma nova linguagem chamada
FluentSOA, com uma gramática totalmente customizada e preparada para receber
os demais elementos que existem na especificação do Bpel.
Na seção 4 estão descritos os artefatos obtidos da construção das
ferramentas que permitem utilizar a nova linguagem.
A arquitetura utilizada introduziu diversas características inovadoras, como a
definição gramatical e léxica realizada totalmente por configuração, permitindo que
os elementos das linguagens configuradas possam ser alterados sem necessidade
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de uma nova compilação do mecanismo de tradução, como ocorre no processo
tradicional de criação de compiladores. Além disso, a modelagem dos elementos
das linguagens foi totalmente internacionalizada, uma iniciativa inédita em
linguagens de programação, o que permite que o mesmo mecanismo de tradução
possa fazer o tratamento das linguagens configuradas em diversos idiomas.
Todo o módulo responsável pela análise léxica e gramatical e pela
serialização de elementos foi projetado baseado em interfaces que permitem que,
além dos padrões de documento XML e texto livre, que já estão implementados,
possam ser desenvolvidos analisadores e serializadores para outros padrões
populares como o YAML, viabilizando a utilização internacionalizada e totalmente
configurável de linguagens com estrutura similar ao Python, por exemplo.
Uma decisão arquitetural importante para que o editor tivesse a usabilidade
compatível com os ambientes de desenvolvimento integrado do mercado foi a
criação de um cliente rico. Alguns trade-offs poderiam ser consequência desta
decisão. Se a persistência ocorresse diretamente no cliente, poderia haver
incoerência de dados entre múltiplos clientes. Por outro lado, a persistência
realizada em outra camada física poderia significar um desempenho abaixo do
esperado. A solução combinada de comunicação transparente entre camadas e
cache resultou em um ambiente com um alto nível de abstração em relação ao local
real em que está sendo realizada a persistência, com desempenho competitivo e
armazenamento centralizado das informações.
O assistente de preenchimento de código baseado em Markupstoms
demonstrou ser eficiente nos testes e na tomada de tempo na construção do
processo de encomenda de esteiras, com a característica única dos elementos
sugeridos serem totalmente configuráveis, internacionalizados e extensíveis.
O projeto da linguagem FluentSOA pode ser considerado uma implementação
de referência da definição gramatical e léxica baseada em configuração, da
internacionalização

de

linguagens

de

programação

e

do

assistente

de

preenchimento de código extensível baseado em configuração.

6.3 Novas aplicações para o módulo de tradução
O módulo de tradução da linguagem FluentSOA, que faz o processo de
tradução entre linguagens descrito no tópico 4.5 O processo de tradução entre
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linguagens, introduz uma nova abordagem para análise e serialização de código
totalmente baseada em configuração. Isso significa que podem ser configurados
todos os elementos de linguagens diversas, em padrões diferentes como XML,
YAML e com sintaxes customizadas baseadas em texto livre, de modo que o módulo
de tradução possa analisar código nas linguagens cadastradas e gerar código a
partir de árvores de sintaxe abstrata nas mesmas linguagens. Outra característica do
módulo de tradução é o recurso de mapeamento configurável entre linguagens, que
permite a tradução de código escrito em uma determinada linguagem para código
em outra linguagem cadastrada. Além disso, todas as linguagens cadastradas
podem ser internacionalizadas, com seus elementos configurados em diversos
idiomas, de modo que além da tradução de código entre linguagens diferentes possa
haver a tradução entre idiomas diferentes, seja na mesma linguagem ou entre
diferentes linguagens e idiomas.
Embora o módulo de tradução tenha sido utilizado neste trabalho somente
para realizar a tradução entre roteiros escritos em FluentSOA em português e
roteiros escritos em Bpel, o módulo está pronto para receber a configuração de
outros idiomas para a FluentSOA e mesmo para tratar código escrito em outras
linguagens, que nem mesmo precisam ser relacionadas com arquiteturas orientadas
a serviços. Podem ser criadas linguagens totalmente novas e configuradas no
módulo de tradução.
Uma forma de utilização do módulo poderia ser a criação de uma linguagem
de script disponível em diversos idiomas. Para exemplificar melhor, poderia ser
criada uma linguagem de domínio específico para a definição de regras de negócio
em sistemas de operação na bolsa de valores. Os elementos da nova linguagem
seriam configurados no módulo de tradução. Os elementos equivalentes escritos em
uma linguagem dinâmica como Groovy ou Ruby também seriam configurados no
módulo de tradução. Depois de definir os elementos nas duas linguagens e em
todos os idiomas desejados, seriam definidos os mapeamentos para realizar a
tradução entre as linguagens e idiomas definidos. Com isso, o módulo de tradução
permitiria que as regras de negócio fossem criadas em uma linguagem de domínio
específico, disponível em diversos idiomas e especializada para as atividades do
mercado de ações e fossem traduzidas para scripts em uma linguagem dinâmica,
que podem ser carregados em tempo de execução pela aplicação de operação na
bolsa de valores.
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Além deste cenário de exemplo, o módulo de tradução pode ser uma opção
para cenários diversos em que é necessário realizar a tradução entre código escrito
em linguagens e idiomas diversos, com a vantagem de não haver a necessidade de
construir novos analisadores e serializadores para cada nova linguagem ou idioma.

6.4 Trabalhos futuros
A FluentSOA permite ainda muitas evoluções. Ainda é necessário definir o
restante dos elementos do Bpel, adicionar outros idiomas, gerenciar múltiplos
processos, criar as ferramentas de desenvolvimento que ainda não estão prontas e
fazer os ajustes necessários para disponibilizar um ambiente robusto de definição de
roteiros de orquestração.
Além do trabalho de desenvolvimento, podem ser realizados novos trabalhos
para avaliar questões de usabilidade em diversos cenários. A avaliação realizada
com o processo de encomenda de esteiras demonstrou que a nova abordagem é
promissora e traz uma série de inovações, mas falta pesquisar mais detalhadamente
em que cenários a abordagem baseada em texto pode ser mais eficiente.
Independentemente dos resultados obtidos em novas pesquisas, a maior segurança
na definição dos roteiros garantida pela visão mais detalhada das informações e a
total internacionalização são dois aspectos que justificam a criação da FluentSOA
como opção às ferramentas gráficas. É necessário identificar também possíveis
pontos de melhoria nas ferramentas criadas para a FluentSOA.
Podem ser criadas também outras linguagens para utilizar com o módulo de
tradução, como no exemplo apresentado no tópico 6.3 Novas aplicações para o
módulo de tradução.
Podem ser desenvolvidos analisadores e serializadores configuráveis para
outros padrões de código, como YAML e XHTML.

216

REFERÊNCIAS
APPEL, ANDREW W. Modern compiler implementation in Java. 2. ed.
Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
BECK, K. Test-Driven Development by Example. Addison Wesley - Vaseem, 2003.
COPELAND, Tom. Generating parsers with JavaCC. Alexandria: Centennial
Books, 2007.
ENGLER, D. R. Interface Compilation: Steps Toward Compiling Program
Interfaces as Languages. IEEE Trans. Softw. Eng., 1999. 25, 3 (May
1999), 387-400. DOI=10.1109/32.798327. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1109/32.798327>. Acesso em: 01 ago.
ERL, T. Service-oriented architecture: concepts, technology, and design. 10. ed.
Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.
FOWLER, M. et al. Domain-Specific Languages. Addison-Wesley Professional,
2010.
FOWLER, M. et al. Patterns of enterprise application architecture. AddisonWesley, 2003.
GAMMA, E.; HELM, R.; JOHNSON, R.; VLISSIDES, J. Design Patterns: Elements
of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Professional, 1994.
HUDAK, P. Building domain-speciﬁc embedded languages. ACM Computing
Surveys, Nova Iorque, 28(4es), dec. 1996.
JOHNSON, S. C. Yacc: Yet Another Compiler Compiler. Computing Science
Technical Report No. 32, Bell Laboratories, Murray hill, New Jersey, 1975.
KNUTH, D. E. Backus normal form vs. Backus Naur form. Communications of the
ACM., 1964. 7, 12 (December 1964), 735-736. DOI=10.1145/355588.365140.
Disponível em: <http://doi.acm.org/10.1145/355588.365140>. Acesso em: 09 abr.
LESK, M. E.; SCHMIDT E. Lex – A Lexical Analyzer Generator. Computing
Science Technical Report No. 39, Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey, 1975.

217

MICROSOFT. Convenções de sintaxe Transact-SQL. Disponível em:
<http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/ms177563.aspx>. Acesso em: 22 jul. 2012.
MICROSOFT[1]. The Microsoft code name "M" Modeling Language
Specification. Disponível em: < http://msdn.microsoft.com/enus/library/dd285282.aspx >. Acesso em: 06 ago. 2013.
MICROSOFT[2]. Code Generation and T4 Text Templates. Disponível em: <
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb126445.aspx >. Acesso em: 06 ago. 2013.
MORELL, L. Design of an extensible interpreter using information hiding. Journal Of
Computing Sciences In Colleges Archive, [S. L.], v. 26, n. 5, p.130-136, maio
2011. Disponível em:
<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1961574.1961599&coll=DL&dl=GUIDE>. Acesso
em: 12 mar. 2012.
NIEMAN, T. A compact guide to Lex and Yacc. 2003. Disponível em:
<http://epaperpress.com/lexandyacc/download/lexyacc.pdf>. Acesso em: 12 mar.
2012.
OASIS. Web services business process execution language version 2.0. 2007.
Disponível em: <http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.html>.
Acesso em: 12 mar. 2012.
ORACLE. Oracle Fusion Middleware Developer's Guide for Oracle SOA Suite
11g Release 1 (11.1.1.7). 2013. Disponível em:
<http://docs.oracle.com/cd/E28280_01/dev.1111/e10224/fod_intro2.htm>. Acesso
em: 02 abr. 2014.
OBJECT MANAGEMENT GROUP INC. (OMG) (Org.). MDA guide version 1.0.1. [S.
L.]: [s.n.], 2003. Disponível em: <http://www.enterprisearchitecture.info/Images/MDA/MDA%20Guide%20v1-0-1.pdf>. Acesso em: 12 mar.
2012.
SIMON, B. et al. Generic Contract Descriptions for Web Services Implementations.
In: ICDS 2011, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL
SOCIETY, 5., 2011, Gosier. Anais... . [s.l.]: Iaria, 2011. p. 51 - 56. Disponível em:
<http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=icds_2011_2_10_10168
>. Acesso em: 04 jan. 2012.
SIMON, B.; GOLDSCHMIDT, B.; KONDOROSI, K. A Human Readable Platform
Independent Domain Specific Language for BPEL. In: SECOND INTERNATIONAL
CONFERENCE, NDT 2010, 2., 2010, Praga. Anais, Parte I. Heidelberg: Springer-

218

Verlag Berlin, 2010. p. 537 - 544. Disponível em:
<http://www.springerlink.com/content/978-3-642-142918/#section=724306&page=1&locus=0>. Acesso em: 04 jan. 2012.

