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RESUMO

Ao longo dos anos, a arquitetura monolítica vem sendo utilizada em sistemas
corporativos. Enquanto muitas aplicações monolíticas obtiveram sucesso, outras
atingiram determinados limites que dificultam a evolução e operação de larga escala.
O estilo arquitetural de microsserviços surgiu como alternativa aos problemas de
desenvolvimento e release enfrentados pelas empresas, e muitas delas têm
planejado e efetuado a migração de suas aplicações. A decomposição de um
sistema monolítico em microsserviços não é algo trivial. Há, na literatura, estudos
que apontam dificuldades por parte dos desenvolvedores de software em meio às
complexidades existentes no processo de decomposição, como na definição da
granularidade adequada ao microsserviço. Em vista das dificuldades enfrentadas
pelos desenvolvedores de software, este trabalho investiga quais são os métodos de
decomposição de sistemas monolíticos em microsserviços disponíveis na literatura e
quais são os requisitos aos quais esses métodos devem atender, tanto do aspecto
da facilidade de aplicação quanto em relação à compatibilidade com os princípios
arquiteturais de microsserviços. Os métodos encontrados são avaliados à luz dos
requisitos definidos, como forma de apresentar a aderência entre eles. Dos métodos
avaliados, o Service Cutter apresentou a maior aderência aos requisitos, por isso foi
selecionado para um detalhamento e aplicação em um cenário de comércio
eletrônico. Por meio da aplicação foi possível acompanhar todo o processo relativo à
utilização do método, desde o entendimento dos critérios adotados e sua
parametrização, até a análise da granularidade obtida perante a decomposição. Por
fim, o Service Cutter foi reavaliado, de acordo com sua utilização prática, e
apresentou pleno atendimento aos requisitos verificados.

Palavras Chaves: microsserviços; decomposição de sistemas; sistemas distribuídos;
granularidade.

ABSTRACT

Decomposition of monolithic systems in microservices: analysis, selection and
application of the method in an e-commerce case
Over the years, monolithic architecture has been used in enterprise systems.
While many monolithic applications have been successful, others have reached
certain limits that hinder large-scale evolution and operation. The microservice
architectural style has emerged as an alternative to the development and release
issues faced by the companies, and many of them have planned and migrated their
applications. The decomposition of a monolithic system into microservices is not
trivial. There are studies in the literature that point out difficulties for software
developers amidst the complexities that exist in the decomposition process, such as
in defining the appropriate granularity to the microservice. In view of the difficulties
faced by software developers, this dissertation investigates what are the methods of
decomposing monoliths in microservices available in the literature and what are the
requirements that these methods must meet, both in terms of ease of application and
in relation to compatibility with the architectural principles of microservices. The
methods found are evaluated in the light of the defined requirements, to present the
adherence between them. From the evaluated methods, the Service Cutter
presented the highest adherence to the requirements, so it was selected for detailing
and application in an e-commerce scenario. Through the application it was possible
to follow the whole process related to the use of the method, from the understanding
of the adopted criteria and its parameterization, until the analysis of the granularity
obtained after the decomposition. Finally, the Service Cutter was reevaluated
according to its practical use and presented full compliance with the verified
requirements.

Keywords: microservices; system decomposition; distributed systems; granularity.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação

A arquitetura de sistemas é o conjunto de conceitos fundamentais e propriedades de
um sistema em seu ambiente, incorporado aos seus elementos, relacionamentos e
princípios de design e evolução, de acordo com a ISO/IEC/IEEE 42010 (ISO, 2011).
A existência de uma arquitetura afeta os contextos técnicos, do projeto, do negócio e
dos profissionais que a aplicam, além de inibir ou ativar o atingimento dos atributos de
qualidade por parte do sistema (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2012).
O processo de definição da arquitetura de um sistema deve considerar os requisitos
funcionais e os atributos de qualidade que o sistema deve atender, bem como a eventual
possibilidade de extensão e adição de novas funcionalidades, a fim de garantir que o
sistema atinja os objetivos para os quais foi criado e viabilizar sua evolução.
Segundo Richardson (2014), a arquitetura monolítica vem sendo comumente
utilizada na construção de aplicações corporativas. Sistemas monolíticos são caracterizados
por possuir sua implementação baseada na construção de um único executável lógico,
rodando em seu próprio processo e publicados como uma unidade (LEWIS; FOWLER,
2014).
Por ser constituído apenas por um único executável, a publicação de um sistema
monolítico pode ser simples, envolvendo a promoção de um único artefato ou estrutura de
diretórios no servidor de execução (RICHARDSON, 2018b).
Proporcionar escalabilidade a uma aplicação monolítica, dentro dos limites e
restrições que o escalonamento horizontal proporciona, também pode ser simples,
consistindo na utilização de um balanceador de carga que distribuirá a demanda de acesso
entre as múltiplas cópias da aplicação, replicadas na infraestrutura adotada (RICHARDSON,
2018b).
Segundo Lewis e Fowler (2014), utilizar o estilo monolítico é uma forma natural de
construir um sistema web, pois consiste em um único processo lidando com as requisições
recebidas. Por se tratar de uma peça única, o software é segmentado internamente
utilizando os próprios recursos da linguagem – classes, funções e pacotes.
Enquanto muitas aplicações monolíticas obtiveram sucesso, outras atingiram
determinados limites que dificultam a evolução e operação de sistemas de larga escala, no
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que se refere, principalmente, às mudanças, escalonamento e manutenibilidade da
aplicação.
Em sistemas monolíticos, os ciclos de mudança são muito interligados, pois uma
alteração feita em uma pequena parte do código exige que o código seja reconstruído e
republicado inteiramente (LEWIS; FOWLER, 2014).
Com relação ao escalonamento de recursos, o sistema monolítico tem que ser
escalado inteiramente, não sendo possível tratar isoladamente partes do sistema que
precisem de mais recursos (LEWIS; FOWLER, 2014) ou tenham necessidades diferentes
entre si.
Por outro lado, o desenvolvimento do sistema, também é restrito ao se tratar de
monolitos. Por conta do seu tamanho e complexidade, aplicações monolíticas podem
dificultar o trabalho independente de múltiplos times, devido à necessidade de alinhamento
constante relativo às mudanças, atualizações e publicações do sistema (RICHARDSON,
2018b).
Segundo Richardson (2018b), a ausência de limites rígidos pode afetar, ao longo do
tempo, a modularidade de uma grande aplicação monolítica. Além disso, o autor afirma que
o código fonte de uma grande aplicação monolítica pode ser complicado de entender e
modificar, o que pode intimidar os desenvolvedores e diminuir a velocidade de
desenvolvimento da equipe, assim como pode afetar a qualidade da aplicação com o
decorrer do tempo.
Nos últimos anos, o estilo arquitetural de microsserviços vem ganhando relevância.
O estilo arquitetural de microsserviços baseia-se no desenvolvimento de um conjunto de
serviços de granularidade fina, com seus próprios ciclos de vida e que colaboram juntos
(NEWMAN, 2015).
Um microsserviço deve ser autônomo e possuir um contexto com limites bem
definidos, garantindo sua total independência. Hasselbring e Steinacker (2017) indicam a
utilização do princípio “shared nothing”, a partir do qual microsserviços não devem
compartilhar estado, componentes ou recursos, tornando-os completamente autocontidos e
reduzindo o acoplamento.
Outro princípio frequentemente utilizado na implementação de um microsserviço é o
“single responsibility principle” – a partir do qual o código deve conter apenas uma razão
para mudar (MARTIN; MARTIN, 2006) – que, por meio da implementação de módulos que
possuam responsabilidades e motivos únicos para mudança, aumentam a coesão dos
serviços.
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A independência e autonomia dos microsserviços, causadas pelo baixo acoplamento
e alta coesão, são os motivos de grande parte das vantagens que o estilo arquitetural
baseado em microsserviços oferece, como escalabilidade de recursos e do processo de
desenvolvimento,

favorecimento

das

condições

para

release

individualizado

das

funcionalidades e design evolucionário.
A escalabilidade de recursos advém do fato que cada microsserviço, por se tratar de
uma unidade autônoma, pode ser escalado individualmente, de acordo com sua própria
necessidade.
A escalabilidade do processo de desenvolvimento provém do fato dos serviços terem
um contexto bem definido, facilitando o entendimento dos desenvolvedores e propiciando
que os times se organizem em torno do domínio de negócio abordado pelo microsserviço.
Como microsserviços são independentes entre si e contém ciclos de vidas distintos,
o fluxo de release acaba sendo facilitado. Cada alteração realizada impacta apenas o
próprio serviço, possibilitando que as alterações cheguem mais rápido em produção.
A autonomia dos microsserviços proporciona que o time de desenvolvimento escolha
a tecnologia que melhor se adapta ao objetivo da implementação. O domínio bem
delimitado, através da definição das interfaces, proporciona que alterações internas sejam
feitas sem causar impactos aos consumidores externos. Os fatores anteriores, aliados ao
tamanho reduzido do serviço, facilitam que melhorias no código e demais mudanças sejam
realizadas sem maiores preocupações, possibilitando a evolução técnica da aplicação.
É possível notar que grande parte das vantagens fornecidas por microsserviços são
proporcionadas pela delimitação clara de seus contextos. As fronteiras do microsserviço
acabam por estabelecer o que será alterado em conjunto e impactado por uma mudança, as
unidades que poderão ser escaladas individualmente, o que será tratado por um mesmo
time, e até o que falhará em conjunto.
Vale ressaltar que as vantagens fornecidas pela implementação de microsserviços
têm seu preço. Segundo Burns (2018), sistemas distribuídos – como é o caso dos
microsserviços – podem ser significantemente mais complicados para projetar, construir e
depurar.
Segundo Gebhart, Giessler e Abeck (2016), os conceitos que formam o estilo
arquitetural de microsserviços fazem com que ele surja como uma alternativa aos desafios
encontrados pela engenharia de software no processo de transformação digital – definido
por Vial (2019) como “um processo que visa melhorar uma entidade, provocando mudanças
significativas em suas propriedades por meio de combinações de tecnologias de informação,
computação, comunicação e conectividade”.
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Segundo Gebhart, Giessler e Abeck (2016), o estilo arquitetural de microsserviços
auxilia no atingimento da transformação digital por: possibilitar um “time to market” reduzido
ao desenvolver novas funcionalidades, devido à autonomia dos serviços e à independência
dos fluxos de release entre eles; suportar a heterogeneidade tecnológica, propiciando a
adoção de diferentes tecnologias dentro de cada serviço, pautada pela necessidade de cada
escopo, e não pela obrigação de padronização dentro da organização, e; promover o reuso,
incentivado pela boa definição das interfaces, que possibilita sua utilização por outros
serviços.
De acordo com Conway (1968), as organizações que projetam um sistema produzem
um design cuja estrutura é uma cópia da estrutura de sua comunicação organizacional.
Lewis e Fowler (2014), afirmam que a abordagem dos microsserviços permite organizar os
serviços em torno das necessidades do negócio e propiciar a formação de equipes
multifuncionais – um importante elemento da estrutura organizacional para a transformação
digital, segundo Vial (2019).
Por conta das vantagens atribuídas à implementação de sistemas baseados em
microsserviços, muitas organizações perceberam a utilização dos microsserviços como
alternativa para mitigar alguns dos problemas enfrentados e têm planejado e efetuado a
migração de suas aplicações.
Migrar um sistema monolítico para microsserviços não costuma ser algo trivial. Uma
das complexidades envolvidas no processo de decomposição dos serviços – situação
conhecida como "identificação de microsserviços" – é a definição da granularidade do
microsserviço, muitas vezes tratada de forma subjetiva.
Newman (2015) conta que é frequentemente questionado sobre o quão pequeno um
microsserviço deve ser. Para ele, um microsserviço deve ser “pequeno o suficiente e não
menor do que isso”, ressaltando que o alinhamento entre o tamanho do serviço e a estrutura
do time levará à medida correta (NEWMAN, 2015).
Para Salah et al. (2016), uma decomposição que gera como resultado serviços de
granularidade muito grossa faz com que o sistema se comporte como um monolito, por outro
lado, um sistema com serviços de granularidade muita fina resulta em uma maior
complexidade de implementação e operação.
Richardson (2014) diz que, apesar do termo “microsserviço” sugerir que ele deve ser
pequeno, este não deve ser o principal objetivo ao projetar o serviço. Segundo o autor, o
principal objetivo ao decompor o sistema deve ser resolver os problemas de
desenvolvimento e publicação da aplicação.
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A granularidade adequada será aquela que viabilizará e favorecerá os pontos
positivos da implementação do estilo arquitetural de microsserviços.
Para decompor a aplicação e alcançar uma granularidade adequada, Newman
(2015) e Richardson (2018a) propõem abordagens baseadas na identificação dos domínios
e subdomínios do sistema e formação de bounded contexts, conceito extraído do DomainDriven Design (DDD) de Evans (2003).
Segundo Newman (2015), o DDD concentra-se em como criar sistemas que
modelem domínios do mundo real e, para isso, utiliza do conceito de bounded context. O
autor explica que os contextos delimitados (bounded contexts) agrupam modelos que não
têm que se comunicar com o exterior, que decidem o que querem compartilhar com os
outros contextos e o fazem por meio de interfaces explícitas. Desta forma, os detalhes de
implementação não são compartilhados com outros contextos.
Segundo Richardson (2018a), a identificação dos subdomínios, que levam à criação
dos contextos delimitados, requer o conhecimento e análise do negócio, bem como da
estrutura organizacional da empresa, por meio de um processo iterativo.
A utilização do DDD, para a realização da decomposição de um sistema monolítico
em microsserviços, é um processo subjetivo e que causa dúvidas sobre sua aplicação nos
desenvolvedores de software, conforme apresentado por Zimmermann (2016).
Taibi et al. (2017) também identificaram o processo de decomposição de um sistema
monolítico em microsserviços como uma grande dificuldade entre os desenvolvedores de
software. Segundo os autores, a decomposição é uma tarefa complexa e o entendimento
das estratégias mais efetivas para o particionamento ainda não estão claramente definidas,
por isso, recomendam que sejam realizadas pesquisas sobre estratégias de decomposição
mais fáceis e claras.
Ao recorrer à literatura sobre métodos de decomposição, foi possível encontrar o
trabalho de Fritzsch et al. (2018). Nele, os autores realizam uma revisão sistemática com o
intuito de identificar quais são as abordagens existentes no contexto da decomposição de
uma arquitetura monolítica em microsserviços e como elas podem ser classificadas de
acordo com as técnicas e estratégias utilizadas.
Fritzsch et al. (2018) apresentam dez estudos, colhidos da literatura, contendo
métodos de decomposição de arquiteturas em microsserviços e propõem um guia para
auxiliar arquitetos de software a encontrar a abordagem de decomposição adequada ao
cenário de migração enfrentado.

22

Apesar disso, no estudo de Fritzsch et al. (2018), a revisão sistemática não
apresenta a listagem completa dos estudos obtidos, tampouco os critérios de inclusão e
exclusão adotados, e a elaboração do guia de decisão é completamente acoplada aos
métodos identificados. Estes aspectos afetam a reprodutibilidade do trabalho, dificultando
sua aplicação em cenários diferentes ao que foi proposto.
Em vista do que foi apresentado nesta subseção, nota-se a importância de um
trabalho que complemente o estudo de Fritzsch et al. (2018) e auxilie na análise,
entendimento e escolha de um método para a decomposição de sistemas monolíticos em
microsserviços com base nos princípios arquiteturais dos microsserviços, a fim de
possibilitar a extração dos principais benefícios deste estilo arquitetural, que seja
reprodutível, e permita a extensão em outros cenários, e que surja como alternativa aos
problemas citados por Zimmermann (2016) e Taibi et al. (2017).

1.2

Questão de pesquisa

Em função dos problemas apresentados na subseção 1.1 desta dissertação, este
estudo tem como finalidade responder à seguinte questão de pesquisa:
•

Há um método de decomposição de sistemas em microsserviços que apresenta
maior nível de atendimento aos requisitos oriundos da literatura técnica?

1.3

Objetivos

Esta dissertação tem como objetivo principal realizar a análise e avaliação dos
métodos de decomposição de sistemas monolíticos em microsserviços, com base em
requisitos identificados na literatura, e selecionar aquele que apresenta o maior nível de
atendimento aos requisitos definidos.
O objetivo secundário deste trabalho é aplicar o método selecionado no escopo de
um sistema de comércio eletrônico, com a finalidade de avaliar a aderência do método
escolhido aos requisitos identificados anteriormente na literatura.
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1.4

Contribuições

As principais contribuições desta dissertação são:
a) Realizar a extensão do estudo de Fritzsch et al. (2018) ao:
i.

considerar novos métodos de decomposição de sistemas monolíticos em
microsserviços;

ii.

detalhar os critérios de inclusão e exclusão adotados durante a etapa de
seleção dos estudos e favorecer a reprodutibilidade do processo;

iii.

adicionar novos critérios para a comparação e escolha da abordagem
adequada, e;

iv.

apresentar uma compilação de requisitos que podem ser utilizados
durante a avaliação do método escolhido;

b) Auxiliar

arquitetos

e

desenvolvedores

de

software

no

processo

de

particionamento de sistemas monolíticos em microsserviços, ao apresentar a
aplicação do método de decomposição selecionado por este trabalho, o Service
Cutter de Gysel et al. (2016), no escopo de um sistema de comércio eletrônico.

1.5

Método de trabalho

A pesquisa foi realizada conforme as atividades a seguir:
a) Revisão bibliográfica sobre definições e aspectos da arquitetura de software,
sistemas

monolíticos,

sistemas

distribuídos,

microsserviços,

coesão

e

acoplamento, a fim de realizar a contextualização sobre os domínios envolvidos
neste trabalho;
b) Levantamento dos métodos de decomposição de sistemas em microsserviços
existentes na literatura;
c) Levantamento dos requisitos aos quais um método de decomposição de
sistemas monolíticos em microsserviços deve atender;
d) Análise do nível de atendimento de cada método de decomposição encontrado
na literatura, conforme item “a”, à luz dos requisitos identificados no item “c”;
e) Seleção do método de decomposição com maior aderência aos requisitos;
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f)

Preparação e aplicação do método selecionado no escopo de um sistema de
comércio eletrônico;

g) Análise das decomposições obtidas por meio da aplicação do método
selecionado e escolha de um cenário;
h) Validação da aderência do método utilizado referencialmente em relação aos
requisitos definidos anteriormente, conforme item “c”, e;
i)

Apresentação dos principais resultados obtidos, bem como do atendimento às
questões e objetivos de pesquisa, possíveis limitações do estudo e sugestão de
trabalhos futuros.

1.6

Organização do trabalho

A seção 2, Revisão Bibliográfica, apresenta os conceitos básicos relativos à
arquitetura de software, arquitetura monolítica, sistemas distribuídos, microsserviços,
acoplamento e coesão. Além disso, a seção traz o estado da arte sobre os métodos de
decomposição de sistemas monolíticos em microsserviços e os artigos que embasaram este
estudo.
A seção 3, Seleção do Método, apresenta a definição dos requisitos aos quais um
método de decomposição de sistemas monolíticos em microsserviços deve atender, a etapa
de análise dos métodos de decomposição encontrados (na seção 2) e, por fim, a seleção do
método que foi aplicado neste estudo.
A seção 4, Detalhamento do Método Selecionado: Service Cutter, realiza o
detalhamento do Service Cutter, ao apresentar o catálogo de critérios utilizados no
particionamento dos sistemas, ao detalhar o processo de decomposição e ao apresentar a
ferramenta que automatiza o particionamento.
A seção 5, Utilização Referencial e Validação do Método de Decomposição,
apresenta a etapa da utilização referencial – que no contexto desta dissertação diz respeito
à aplicação do método selecionado em um problema específico, visando apresentá-lo de
forma mais clara e potencialmente confirmar outras hipóteses do trabalho. Nesta seção
também estão presentes a análise dos resultados obtidos e a validação da utilização do
método de decomposição selecionado.

25

A seção 6, Conclusões, apresenta os principais resultados obtidos pela pesquisa,
bem como o atendimento às questões e objetivos de pesquisa, possíveis limitações e
sugestões para trabalhos futuros.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção está dividida em duas partes. A primeira parte trata dos conceitos básicos
que foram abordados nesta pesquisa. A segunda parte apresenta as publicações mais
recentes relacionadas à decomposição de sistemas em microsserviços.

2.1

Conceitos básicos

Nesta subseção são abordados conceitos da arquitetura de software e sua influência
no atingimento dos atributos de qualidade por um sistema; do que se trata a arquitetura
monolítica e de certos desafios encontrados ao implementar a mesma; sobre a definição de
sistemas distribuídos e a complexidade inerente a este tipo de arquitetura; sobre o estilo
arquitetural de microsserviços, seus princípios, benefícios e desafios, e; sobre o
acoplamento e coesão e seu impacto em relação ao software.

2.1.1 Arquitetura de software

Não existe uma definição universal sobre o que é arquitetura de software. O Software
Engineering Institute (2017), por sua vez, compilou algumas definições sobre o assunto.
O relatório do Software Engineering Institute (2017) apresenta, dentre outras, a
definição de Clements et al. (2010), através da qual é possível entender que arquitetura de
software é o conjunto de estruturas necessárias para raciocinar sobre o sistema, o que
compreende elementos de software, as relações entre eles e as propriedades de ambos.
Segundo a ISO/IEC/IEEE 42010 (2011), a arquitetura de sistemas é o conjunto de
conceitos fundamentais e propriedades de um sistema em seu ambiente, incorporado aos
seus elementos, relacionamentos e princípios de design e evolução.
Ambas as definições focam em demonstrar que a arquitetura é uma abstração do
sistema, por não tratar dos detalhes de seus elementos, mas por focar em suas
propriedades e na forma como interagem através de seus relacionamentos.
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Segundo Bass, Clements e Kazman (2012), a arquitetura de um sistema é capaz de
determinar se ele será capaz de atingir os atributos de qualidade desejados, e exemplificam
conforme abaixo:
a) Se a modificabilidade é importante, então é necessário estar atento à atribuição
de responsabilidades aos elementos de forma que a maioria das alterações
afetem apenas um pequeno número deles;
b) Se a escalabilidade é importante, é essencial localizar o uso de recursos a fim de
facilitar a utilização de mecanismos que proporcionem maior capacidade;
c) Se o projeto necessita que seja possível realizar entregas incrementais de partes
do sistema, é interessante gerenciar a utilização e relação dos componentes.

As estratégias citadas acima mostram que a arquitetura de software pode influenciar
no atingimento dos requisitos não funcionais estabelecidos.
Sabendo que os objetivos de negócio, muitas vezes, são manifestados através de
atributos de qualidade, é possível notar a importância da arquitetura de software na
viabilização do atingimento de tais objetivos.

2.1.2 Sistemas monolíticos

Segundo Lewis e Fowler (2014), uma aplicação monolítica é aquela que é construída
como uma simples unidade, composta por um único executável lógico.
Em uma aplicação monolítica, todas as funcionalidades são executadas em um único
processo. Tomando como exemplo um sistema de comércio eletrônico, um único executável
será responsável pelas funcionalidades da listagem dos produtos à venda, adição dos itens
ao carrinho, cadastramento do endereço de entrega, seleção da forma de pagamento e
efetivação do pagamento, dentre outras.
Lewis e Fowler (2014) citam que utilizar a arquitetura monolítica é uma forma natural
de construir um sistema. Por se tratar de uma peça única, o software é segmentado
internamente utilizando os próprios recursos da linguagem – classes, funções e pacotes.
Apesar de ser considerada como uma forma natural para a construção de uma
aplicação, Lewis e Fowler (2014) evidenciam que um número crescente de pessoas tem se
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frustrado com o estilo arquitetural monolítico, por conta das dificuldades para promulgação
de mudanças, manutenção das estruturas modulares do projeto e escalabilidade do sistema.
Efetuar uma modificação em um sistema monolítico exige que a aplicação seja
reconstruída e republicada inteiramente.
Quando se trata de escalabilidade, a natureza das aplicações monolíticas permite,
apenas, que o escalonamento seja realizado de acordo com uma única medida para o
sistema inteiro. Por conta disso, não é possível isolar as partes do software que possuam
maior necessidade por determinado tipo de recurso.
Além disso, por conta de seu tamanho e complexidade, aplicações monolíticas muito
grandes podem dificultar o trabalho concomitante de vários times, devido à necessidade de
alinhamento constante relativo às mudanças, atualizações e publicações do sistema
(RICHARDSON, 2018b).
Apesar das dificuldades encontradas em cenários de larga escala, aplicações
monolíticas também apresentam vantagens. Segundo Namiot e Sneps-sneppe (2014), a
menos que a aplicação esteja se tornando muito grande, é mais fácil de desenvolver um
monolito, além de ser mais fácil de realizar sua implantação, afinal trata-se de uma única
unidade executável. E a escalabilidade pode ser proporcionada por meio de um caminho
claro, a execução de múltiplas cópias da aplicação gerenciadas por um load balancer.
A arquitetura monolítica atende muito bem às necessidades de diversos sistemas,
mas pode encontrar algumas dificuldades com aplicações de larga escala que necessitem
se adequar rapidamente às mudanças de requisitos, ser escaladas quando diferentes
componentes do sistema possuam necessidades conflitantes e que precisem estabelecer
fluxos independentes de publicação para diferentes módulos do sistema.

2.1.3 Sistemas distribuídos

Segundo van Steen e Tanenbaum (2017), sistemas distribuídos são coleções de
elementos computacionais autônomos que aparecem para seus usuários como um único
sistema coerente.
A definição de van Steen e Tanenbaum (2017) aponta para duas importantes
características de sistemas distribuídos: a autonomia dos elementos computacionais e a
visão que o sistema deve passar a seus usuários.
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A autonomia dos elementos computacionais garante a independência para distribuílos através da rede, seja em busca de maior performance do sistema, através da
paralelização de funções, ou em busca de disponibilidade, através da replicação de
recursos, por exemplo. Buyya, Vecchiola e Selvi (2013) afirma que o propósito primário dos
sistemas distribuídos é compartilhar recursos e utilizá-los melhor.
A transparência que um sistema distribuído deve passar aos seus usuários, omitindo
seus detalhes de implementação e aparentando ser uma aplicação única, reside na
importância da colaboração entre os nós de um sistema distribuído. Se a colaboração não
for devidamente tratada, a falha de apenas um elemento autônomo pode comprometer o
funcionamento de todo o sistema. Segundo van Steen e Tanenbaum (2017), a estabilização
da colaboração entre seus nós está no cerne do desenvolvimento de um sistema distribuído.
Muitos dos desafios que um sistema distribuído enfrenta residem no fato de seus
elementos estarem distribuídos pela rede e na colaboração entre seus nós. Segundo
Coulouris et al. (2011), os desafios decorrentes da construção de sistemas distribuídos são
a heterogeneidade de seus componentes, abertura (que permite que componentes sejam
adicionados ou substituídos), segurança, escalabilidade, lidar com as falhas, concorrência
de componentes, transparência e prover a qualidade do serviço.
Burns (2018) afirma que, por conta de sua natureza distribuída, quando estruturados
apropriadamente, sistemas distribuídos são inerentemente mais confiáveis e podem levar a
modelos organizacionais mais escaláveis para as equipes que construíram esses sistemas.
O autor ressalta que todos esses benefícios têm seu custo, afinal, sistemas distribuídos
podem ser significativamente mais complicados para projetar, construir e depurar.
Portanto, apesar dos ganhos que a implementação de um sistema distribuído pode
trazer, a complexidade para seu desenvolvimento pode ser considerada maior quando
comparada ao desenvolvimento de um sistema não distribuído.

2.1.4 Microsserviços

Por conta das limitações encontradas no desenvolvimento e manutenção de
sistemas monolíticos, conforme exposto na subseção 2.1.2, e do avanço das tecnologias
que possibilitam entrega contínua, automatização da infraestrutura e computação em
nuvem, emergiu a utilização dos microsserviços.

30

Segundo Newman (2015), microsserviços são serviços pequenos e autônomos que
trabalham juntos. A definição de Newman (2015) foca em dois pontos característicos dos
microsserviços: tamanho e autonomia.
O foco no tamanho do serviço deve-se à importância de preservar sua coesão,
mantendo junto aquilo que é alterado pela mesma razão, seguindo o princípio da
responsabilidade única de Martin e Martin (2006). Apesar disso, determinar o tamanho
correto de um microsserviço é uma decisão bastante subjetiva e difícil.
O foco na autonomia do serviço deve-se à importância de preservá-los
independentes entre si, possibilitando, desta forma, que cada microsserviço possa ser
alterado e publicado separadamente, sem gerar impacto nos demais.
Para Lewis e Fowler (2014), o estilo arquitetural de microsserviços é uma abordagem
que consiste no desenvolvimento de uma aplicação como um conjunto de pequenos
serviços, cada um executando em seu próprio processo e comunicando via mecanismos
leves, como uma Application Programming Interface (API) de recursos HTTP.
Segundo Lewis e Fowler (2014), algumas características são comuns em
arquiteturas de microsserviços. Tais características são detalhadas abaixo:
a) Componentização via serviços
Microsserviços preferem a construção de componentes baseados em serviços,
em vez de bibliotecas, pois caso haja alterações no componente, quem o consome
necessitará de alteração somente caso ocorram mudanças no contrato da interface.
Apesar da necessidade da realização de chamadas à APIs remotas, o que
pode ser entendido como uma sobrecarga de comunicação, a utilização de
componentes baseados em serviços acaba por dificultar transferências de
responsabilidade entre eles, o que auxilia na manutenção da coesão das partes.

b) Organizados em torno das capacidades do negócio
Os microsserviços são organizados em torno do negócio e precisam
proporcionar uma implementação abrangente para a área de negócios atendida.
Como consequência, os times de cada microsserviço costumam ser multifuncionais e
responsáveis por construir e operar cada serviço.
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c) Produtos, não projetos
Em vez de agir no modelo de projetos, onde o objetivo é entregar uma parte do
código e então considerá-lo como concluído, times que utilizam microsserviços
costumam trabalhar com a mentalidade de produto.
Com a mentalidade de produto, os times são responsáveis pela construção,
operação e manutenção do código em produção, com foco em possibilitar que o
software possa atingir os objetivos atrelados às capacidades de negócio atendidas
pelo contexto daquele serviço.

d) Smart endpoints and dumb pipes
Microsserviços devem manter sua coesão e seu desacoplamento, por conta
disso, evitam utilizar camadas que possuam facilidades sofisticadas para roteamento
de mensagens, coreografias ou até aplicação de regras de negócio.

e) Governança descentralizada
As equipes que trabalham com microsserviços devem ter a liberdade para
definir as técnicas e tecnologias que serão utilizadas ao longo da construção do
produto, não sendo necessário obedecer estritamente aos padrões impostos por uma
governança centralizada. Além disso, tais equipes têm a responsabilidade sobre
todos os aspectos do software em construção, inclusive a total operação do sistema.

f)

Gerenciamento de dados descentralizado
Em microsserviços, as decisões sobre os modelos conceituais dos dados, bem

como as decisões sobre seu armazenamento são de responsabilidade de cada
microsserviço.
Por conta da dificuldade que a implementação de transações distribuídas pode
gerar, microsserviços comumente adotam a consistência eventual e lidam com os
problemas que ela pode causar através de operações de compensação. É
necessário abrir mão da consistência total dos dados com o objetivo de responder
rapidamente à demanda que o sistema recebe.
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g) Automação da infraestrutura
Com as ferramentas de integração e entrega contínua é possível automatizar
os fluxos de integração do código, etapas de testes e publicação do sistema.
Os times que trabalham com microsserviços devem utilizar da automação da
infraestrutura com o objetivo de reduzir a complexidade operacional para publicá-lo e
mantê-lo em produção.

h) Design para falhas
Uma arquitetura baseada na componentização via serviços deve ser projetada
para tolerar as falhas de seus componentes, evitando que o sistema seja derrubado
por falhas em cascata.
Para tanto, é importante que as falhas sejam detectadas rapidamente e, se
possível, que os serviços sejam restaurados automaticamente.
Desta forma, a monitoria do sistema exerce um papel vital na detecção das
falhas, através da análise em tempo real da aplicação.

i)

Design evolucionário
Por focar em um projeto modular do sistema, o projeto de um microsserviço

deve possibilitar que alterações possam ser realizadas de forma frequente, rápida e
controlada.

Microsserviços são sistemas distribuídos e, naturalmente, apresentam vantagens e
desafios inerentes a sistemas distribuídos, além de suas características particulares.
Alshuqayran, Ali e Evans (2016) indicam como benefícios comumente descritos dos
microsserviços: o aumento na agilidade, produtividade do desenvolvedor, resiliência,
escalabilidade, confiabilidade, manutenibilidade, separação de interesses e facilidade de
implantação.
Francesco, Malavolta e Lago (2017) citam que a governança e o gerenciamento de
dados descentralizados permitem que os microsserviços sejam independentes e impedem
que a aplicação seja padronizada em torno de uma única tecnologia. Além disso, os autores
indicam que o estilo arquitetural dos microsserviços pode se beneficiar da elasticidade e do
rápido provisionamento de recursos proporcionado pelas infraestruturas em nuvem.
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O estilo arquitetural dos microsserviços apresenta, também, alguns desafios. Segundo
Alshuqayran, Ali e Evans (2016), a descoberta de serviços pela rede, gerenciamento da
segurança, otimização da comunicação, compartilhamento de dados e desempenho são
desafios encontrados em sua aplicação.
Francesco, Malavolta e Lago (2017) ressaltam que arquitetar microsserviços implica
em gerenciar uma arquitetura distribuída e seus desafios, como a latência da rede e a falta
de confiabilidade, tolerância a falhas, consistências dos dados e gerenciamento de
transações, camadas de comunicação e balanceamento de carga.
Além das dificuldades típicas de um sistema distribuído, a aplicação do estilo
arquitetural de microsserviços apresenta desafios em seu processo de decomposição.
Em um workshop realizado, Taibi et al. (2017) identificaram a decomposição de
sistemas monolíticos em microsserviços como uma grande dificuldade entre os
participantes. Segundo os autores, a decomposição do monolito é uma tarefa complexa,
pois o entendimento das estratégias mais efetivas de decomposição e o processo de
particionamento de um sistema existente ainda não é algo claramente definido. Segundo os
autores, estratégias de decomposição mais fáceis e claras deveriam ser pesquisadas pela
comunidade.
Zimmermann (2016) também cita a dificuldade encontrada pelos profissionais da
área de software em encontrar o particionamento adequado ao estilo arquitetural dos
microsserviços. O autor menciona que os profissionais da indústria de software gostariam de
receber um guia mais concreto do que o aconselhamento frequentemente realizado, que
consiste em “definir um contexto delimitado para cada conceito de domínio que será exposto
como serviço”, em referência à aplicação do DDD, abordagem apresentada por Evans
(2003).
Ao analisar as definições de Lewis e Fowler (2014), Newman (2015) e a revisão
sistemática de Alshuqayran, Ali e Evans (2016) é possível perceber que grande parte dos
benefícios de um microsserviço são proporcionados pela delimitação clara de seus
contextos. As fronteiras do microsserviço acabam por estabelecer o que será alterado em
conjunto e impactado por uma mudança, as unidades que poderão ser escaladas
individualmente, o que será tratado por um mesmo time e, até o que falhará em conjunto.
Apesar da adesão cada vez maior ao estilo arquitetural dos microsserviços, ele não é
uma “bala de prata” (solução universal) – em referência à publicação de Brooks (1987) – e
sua adoção deve ser cuidadosamente analisada. Do contrário, sua utilização pode incorrer
em uma complexidade tão grande que as dificuldades de implantação e operação podem
ultrapassar seus benefícios.
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Vale ressaltar que, embora reconheça a importância de sua realização, a análise da
necessidade ou viabilidade da adoção do estilo arquitetural de microsserviços está fora do
escopo desta dissertação.

2.1.5 Acoplamento e coesão

A ISO/IEC/IEEE 24765 define acoplamento como a maneira e o grau de
interdependência entre módulos do software, ou ainda, como a força das relações entre
módulos (ISO, 2010).
Segundo Stevens, Myers e Constantine (1974) o forte acoplamento complica o
sistema, a partir do momento que, se o módulo possuir um forte inter-relacionamento com
outros módulos, ele se torna mais difícil para entender, mudar ou ser corrigido. Desta forma,
a complexidade pode ser reduzida ao projetar sistemas com o menor acoplamento possível
entre os módulos.
Segundo Newman (2015), um serviço que tem baixo nível de acoplamento sabe o
mínimo necessário sobre os outros serviços com os quais colabora, desta maneira, a
mudança em um serviço não deve requerer a mudança de outro. Essa capacidade de
realizar uma mudança em um serviço e publicá-lo sem a necessidade de alterar outras
partes do sistema é o que caracteriza o estilo arquitetural dos microsserviços.
Segundo Stevens, Myers e Constantine (1974), há duas formas de reduzir o
acoplamento – minimizando as relações entre os módulos e maximizando as relações entre
os elementos no mesmo módulo.
A ISO/IEC/IEEE 24765 define a coesão como a medida da força de associação dos
elementos dentro de um módulo (ISO, 2010). Ou seja, aumentar a coesão é uma forma de
reduzir o acoplamento.
Ao considerar um cenário onde comportamentos relacionados são agrupados em um
mesmo módulo e há a necessidade de realizar uma mudança dentro daquele escopo, basta
efetuar a alteração em um único lugar e efetivar a publicação o mais rápido possível, em vez
de ter que alterar vários módulos diferentes e publicar vários serviços de uma só vez
(NEWMAN, 2015).
Segundo Newman (2015), o baixo acoplamento e a alta coesão são dois conceitos
chave na construção de bons serviços.
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2.2

Estado da arte

Nesta dissertação, com a finalidade de favorecer a reprodutibilidade do processo, a
revisão bibliográfica para obtenção das publicações mais recentes na área da
decomposição em microsserviços foi planejada e conduzida conforme o método
apresentado no Apêndice A.
Como resultado da revisão bibliográfica, foram obtidos os trabalhos listados no
Quadro 1, em ordem alfabética segundo o título do estudo.

Quadro 1 – Estado da arte dos métodos de decomposição em microsserviços
Título da pesquisa

Referência bibliográfica

A probabilistic approach for obtaining an optimized number of

Sayara, Towhid e Hossain

services using weighted matrix and multidimensional scaling

(2017)

Abordagem para migração de serviços baseados em arquitetura
orientada a serviços para arquitetura de microsserviços

Silva (2018)

Extraction of Microservices from Monolithic Software Architectures

Mazlami, Cito e Leitner (2017)

From Monolith to Microservices: A Dataflow-Driven Approach

Chen, Li e Li (2017)

Functionality-oriented Microservice Extraction Based on Execution
Trace Clustering

Jin et al. (2018)

Object-aware Identification of Microservices

Amiri (2018)

Partitioning Microservices: A Domain Engineering Approach

Josélyne et al. (2018)

Requirements Reconciliation for Scalable and Secure Microservice
(De)composition

Service Cutter: A Systematic Approach to Service Decomposition

Ahmadvand e Ibrahim (2016)

Gysel et al. (2016)
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Título da pesquisa

Referência bibliográfica

Towards a Technique for Extracting Microservices from Monolithic

Levcovitz, Terra e Valente

Enterprise Systems

(2015)

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Abaixo, os trabalhos identificados são detalhados, é realizada a análise comparativa
entre os estudos obtidos e as conclusões alcançadas por meio da realização da revisão
bibliográfica são documentadas.

2.2.1 A probabilistic approach for obtaining an optimized number of services using
weighted matrix and multidimensional scaling

Sayara, Towhid e Hossain (2017) afirmam que a definição do tamanho ideal de um
microsserviço não é muito clara. Segundo os autores, utiliza-se, comumente, a definição de
que um microsserviço deve fazer apenas uma coisa. Esta é uma definição subjetiva, que
leva a dúvidas e depende, completamente, da análise do profissional responsável pela
decomposição.
Com a finalidade de resolver o problema da definição dos serviços no processo de
migração de uma aplicação monolítica para a arquitetura de microsserviços, Sayara, Towhid
e Hossain (2017) propõem uma técnica que define tais serviços em torno das capacidades
do negócio e de acordo com valores que definam a probabilidade de escalabilidade e
necessidade de atualização dos serviços.
A técnica proposta leva em consideração uma matriz com pesos obtida por meio da
análise da probabilidade de atualização e necessidade de escalabilidade de cada unidade
funcional identificada por meio da descrição das necessidades do sistema. De posse dessa
matriz os dados obtidos são agrupados, levando em consideração a similaridade dos pesos
de cada capacidade do negócio.
Com a finalidade de ajustar a segmentação dos microsserviços, é analisada a
necessidade de utilização de uma tecnologia específica para cumprir o objetivo do sistema.
Desta forma, os microsserviços que necessitem de tecnologias específicas para sua
implementação são definidos como serviços separados.
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O trabalho de Sayara, Towhid e Hossain (2017) apresenta algumas limitações como
falta de clareza na etapa de “quebra” das capacidades do negócio em unidades menores;
forte dependência com o levantamento das probabilidades atribuídas de atualização ou
escalonamento das capacidades de negócio e; que se obtiverem coeficiente similares,
funcionalidades muito diferentes podem ser agrupadas no mesmo microsserviço.

2.2.2 Abordagem para migração de serviços baseados em arquitetura orientada a
serviços para arquitetura de microsserviços

Com base nos resultados de sua pesquisa, Silva (2018) afirma que não há um
consenso sobre o método para migrar os serviços de uma arquitetura tradicional para a
arquitetura de microsserviços. Por conta disso, o autor propõe um processo que auxilie na
migração de serviços baseados em arquitetura SOA (Service-Oriented Architecture) para
microsserviços.
O processo de migração, estabelecido por Silva (2018), contempla as etapas de
decomposição do serviço SOA em um microsserviço e, para isso, possui os seguintes
subprocessos:
a) decomposição funcional do serviço candidato: este subprocesso baseia-se nas
análises de domínio e descrição funcional dos serviços candidatos à migração e
utiliza o DDD como técnica de decomposição. O subprocesso fornece, como
saída, um diagrama funcional atualizado do serviço que será migrado;
b) decomposição técnica do serviço candidato: este subprocesso visa a obter um
diagrama atualizado dos componentes do serviço que será migrado e servirá
como guia para a migração de bibliotecas compartilhadas para microsserviços e,
para isso, depende das análises técnicas e digramas de componentes do serviço
que será migrado, bem como da decomposição funcional obtida na etapa
anterior;
c) decomposição granular do serviço candidato: este subprocesso tem como
finalidade garantir que as operações dos microsserviços executem apenas as
ações relativas ao seu escopo e, para isso, consideram as decomposições
funcionais e técnicas obtidas nas etapas anteriores da decomposição.
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Com a finalidade de verificar a migração dos serviços SOA para a arquitetura
baseada em microsserviços, o que inclui o processo de decomposição, Silva (2018) realizou
a validação da abordagem em um exemplo prático de escopo reduzido. A validação foi
realizada ao considerar o cumprimento dos dez requisitos, apresentados abaixo, por parte
da arquitetura resultante do processo:
a) O serviço destino deve corresponder somente a um único domínio funcional;
b) As interfaces dos serviços destinos devem ter coesão de nomes e tipos de dados
com a arquitetura corrente e futura;
c) Os componentes internos do serviço destino devem corresponder exclusivamente
às funções da interface exposta;
d) Os protocolos de aplicação das interfaces do serviço destino devem prover
interoperabilidade com os demais serviços existentes;
e) Os serviços candidatos devem ter suas dependências e dependentes definidos;
f)

O nível de granularidade do serviço destino deve respeitar o princípio arquitetural
dos microsserviços;

g) O serviço destino deve ter definido seus padrões de transações por operação
exposta;
h) O serviço destino deve ser integrado pelos demais serviços por coreografia ou
orquestração;
i)

A arquitetura física do serviço destino deve corresponder ao seu modelo lógico,
e;

j)

Validações arquiteturais durante o processo de migração.

Segundo Silva (2018), os dez requisitos propostos foram atendidos, senão
totalmente, parcialmente pela abordagem proposta. Desta forma, o autor entende que o
processo de decomposição se mostrou eficaz ao prover um serviço aderente aos princípios
arquiteturais dos microsserviços.
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2.2.3 Extraction of Microservices from Monolithic Software Architectures

Conforme Mazlami, Cito e Leitner (2017) com o advento da computação em nuvem
surgiu a necessidade de se construir aplicações que tomem vantagem das novas
arquiteturas disponíveis, e com isso emergiu a adoção do estilo arquitetural de
microsserviços.
Mazlami, Cito e Leitner (2017) citam que um problema comum na migração de um
sistema monolítico para um conjunto de microsserviços é a identificação dos componentes
que podem ser transformados em serviços coesos e autossuficientes. Segundo os autores,
o processo de identificação, muitas vezes, é realizado manualmente e depende puramente
da experiência e conhecimento de quem está realizando a extração.
Mazlami, Cito e Leitner (2017) propõem um algoritmo através do qual um monolito é
representado por meio de um grafo, onde o mesmo será processado por um algoritmo de
cluster e com base nesse cluster serão realizadas recomendações de microsserviços
candidatos. O procedimento extrai as informações necessárias (histórico de commits,
relação entre arquivos alterados em mesmos commits, relação de autores de commits por
arquivos) dos repositórios dos projetos versionados no git.
O algoritmo proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017) leva em conta as seguintes
estratégias para extração:
a) estratégia do acoplamento lógico: com base no princípio da responsabilidade
única, esta estratégia visa a identificar quais são as classes do código que são
modificadas juntas, pois as mesmas devem ficar contidas no mesmo
microsserviço;
b) estratégia do acoplamento semântico: com base no entendimento de bounded
context, definir bem as fronteiras dos microsserviços, agrupando classes que
contêm código sobre as mesmas coisas – por meio da avaliação de
identificadores e expressões no código, como nome de variáveis, métodos etc.;
c) estratégia do acoplamento do contribuidor: com base na organização dos times e
indivíduos que mais atuam sobre determinados domínios, agrupar as classes que
mais são alteradas por determinados integrantes do time.

Com base nas estratégias acima, são gerados pesos que indicam o acoplamento
entre duas classes.
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O algoritmo proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017) clusteriza as classes do
projeto de acordo com o peso mencionado acima. O objetivo da clusterização é manter
juntos, no mesmo microsserviço, classes que contenham um grande peso entre seus limites,
o que indica a forte ligação entre tais partes do código.
Após a aplicação do algoritmo proposto, Mazlami, Cito e Leitner (2017) realizaram
avaliações de performance e da qualidade da decomposição.
Com a avaliação da performance constataram que a performance de execução foi
satisfatória, indicando a possibilidade de utilização em processos de integração contínua,
por exemplo.
Com a avaliação da qualidade constatou-se que com a aplicação do algoritmo os
times seriam reduzidos pela metade ou mais e que a redundância média dos domínios foi
caracterizada como 0,25 (em uma escala de 0 a 1).
Mazlami, Cito e Leitner (2017) apontam que a utilização de classes como a base do
modelo de extração, é uma limitação. Os autores sugerem que para os próximos passos
sejam realizadas análises em um nível menor, como métodos, o que pode levar a resultados
mais precisos.
Mazlami, Cito e Leitner (2017) concluem que o algoritmo proposto escala com
relação ao tamanho do histórico de revisão do gerenciador de código fonte; que ao utilizar a
abordagem é possível reduzir o tamanho do time do microsserviço à quarta parte do
tamanho do time do monolito ou ainda menos e; que a abordagem pode ser utilizada por
arquitetos de software a fim de reduzir os tamanhos dos times e uma menor redundância do
domínio dos serviços extraídos.

2.2.4 From Monolith to Microservices: A Dataflow-Driven Approach

Segundo Chen, Li e Li (2017), a decomposição orientada a microsserviços é uma
tarefa

extremamente

complexa

e

desafiadora,

tomando

um

papel

crucial

no

desenvolvimento de sistemas que implementam o estilo arquitetural em questão.
O estudo de Chen, Li e Li (2017) propõe uma abordagem top-down de análise e
desenvolvimento de um algoritmo guiado pelo fluxo de dados para a decomposição em
microsserviços. Os pesquisadores consideram o Data-Flow Diagram (DFD) como uma boa
escolha para representar aplicações monolíticas, servindo, então, como ponto de partida
para o objeto de estudo.

41

O mecanismo proposto por Chen, Li e Li (2017) é composto pelas fases de:
a) análise e construção de um DFD purificado (aquele que foca na operação e
significado dos dados, ignorando informações como armazenamento de dados e
entidades externas);
b) consolidação do DFD purificado em um DFD decomponível (onde as mesmas
operações com os mesmos tipos de retorno são combinadas);
c) identificação de microsserviços candidatos a partir do DFD decomponível.

Como forma de validação, a abordagem proposta foi verificada em relação a um
conjunto de princípios referentes ao estilo arquitetural de microsserviços além da
comparação dos resultados obtidos nos estudos de caso avaliados em relação ao método
de decomposição denominado Service Cutter (GYSEL et al., 2016).
De acordo com Chen, Li e Li (2017) o mecanismo de decomposição, guiado pelo
fluxo de dados, garante a granularidade mais baixa dos microsserviços candidatos ao
considerar a operação dos dados dentro de uma determinada lógica de negócio. Ainda
segundo os autores, mesmo que a baixa granularidade não signifique que a decomposição
está apropriada, o cenário acaba facilitando ajustes posteriores às granularidades definidas
pelo mecanismo empregado.
Como limitações foram listadas a necessidade de um especialista para a
identificação das operações de dados, bem como a necessidade de avaliação dos
microsserviços candidatos obtidos antes da implementação.

2.2.5 Functionality-oriented Microservice Extraction Based on Execution Trace
Clustering

Jin et al. (2018) defendem que métodos de extração que se baseiam apenas na
análise do código da aplicação podem gerar resultados que não reflitam explicitamente o
comportamento da aplicação. Por conta disso, os pesquisadores propõem um método de
extração de microsserviços orientado à funcionalidade.
O método de Jin et al. (2018) sugere a decomposição da aplicação em
microsserviços levando em consideração a análise dos logs de execução obtidos por meio
da instrumentação de testes.
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O método apresentado possui 3 etapas:
a) Execução da monitoria para geração dos arquivos de log de execução da
aplicação por meio da instrumentação de testes;
b) Execução da análise do trace obtido na etapa anterior com a finalidade de gerar
informações que possam ser processadas na próxima etapa;
c) Extração dos microsserviços e geração da listagem dos microsserviços
candidatos por meio da clusterização das informações analisadas.

O método sugerido por Jin et al. (2018) foi avaliado comparativamente em relação
aos métodos LIMBO (ANDRITSOS; TZERPOS, 2005), WCA (CHATTERJEE; DAS;
TURGUT, 2002) e MEM (MAZLAMI; CITO; LEITNER, 2017). Para realizar tal avaliação, Jin
et al. (2018) criaram métricas para a avaliação da "Independência Funcional", levando em
consideração a coesão e acoplamento dos microsserviços extraídos.
Jin et al. (2018) concluíram que o método utilizado performou similarmente aos
demais estudos avaliados quando o critério observado foi coesão. Ao considerar o critério
acoplamento, o método proposto obteve melhores resultados.
O estudo de Jin et al. (2018) depende da instrumentação de testes para extração dos
dados de execução, o que pode apresentar riscos caso a criação dos testes não seja feita
com a perícia necessária.

2.2.6 Object-aware Identification of Microservices

O estudo de Amiri (2018) trata do problema da identificação de microsserviços.
Segundo ele, um dos problemas atuais ao projetar arquiteturas de microsserviços é
decompor um sistema em microsserviços coesos, com baixo acoplamento e com
granularidade baixa. A fim de atacar este desafio, ele propõe um método que decompõe um
sistema utilizando a técnica da clusterização.
Neste método, Amiri (2018) realiza uma representação dos processos de negócio por
meio de um Business Process Model and Notation (BPMN). Partindo do modelo realizado é
feita uma análise das dependências estruturais entre as atividades (se houver uma conexão
entre duas atividades a chance de serem clusterizadas no mesmo microsserviço é maior); e
uma análise considerando as dependências dos objetos de dados (se as atividades tem
acesso a conjuntos similares de dados a chance de serem clusterizadas no mesmo
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microsserviço é maior). Realiza-se, então, a clusterização tomando como base os resultados
obtidos através das etapas citadas anteriormente. O autor cita, ainda, que o método pode
ser expandido para identificar microsserviços a partir de conjuntos de processos de negócio.
A fim de avaliar o que foi proposto, Amiri (2018) compara seu método com uma
decomposição realizada por especialistas de domínio e com relação às variações de
complexidade de atividades, gateways, objetos e processos.
Amiri (2018) concluiu que o método proposto pode ser utilizado para identificação e
decomposição em microsserviços e que o mesmo pode ser facilmente generalizado para
levar em conta diferentes aspectos no período de análise, como, por exemplo, requisitos,
recursos ou propriedades.

2.2.7 Partitioning Microservices: A Domain Engineering Approach

O trabalho de Josélyne et al. (2018) aponta que determinar o tamanho adequado de
um microsserviço continua sendo um desafio e que as práticas atuais são afetadas pelo viés
de quem o faz, pois baseiam-se na experiência pessoal do responsável pela atividade.
Josélyne et al. (2018) apresentam um procedimento para particionar microsserviços
baseado em DDD. O procedimento conta com os seguintes passos:
a) definir

muito

bem

o

domínio

do

sistema,

indicando

todas

as

suas

responsabilidades;
b) encontrar as fronteiras de cada responsabilidade e transformar em um
microsserviço;
c) para cada responsabilidade do domínio, quebrar as granularidades grossas;
d) definir os componentes do microsserviço, os objetos de um componente e os
objetos dos agregados;
e) analisar os relacionamentos de cada microsserviço e;
f)

projetar um microsserviço com o mínimo de operação possível.

Caso a decomposição resulte em uma arquitetura acoplada, a mesma deve ser
revisada através de nova avaliação dos relacionamentos e de um novo mapa de contexto.
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O estudo de Josélyne et al. (2018) aplica o procedimento para particionar um sistema
de clima, onde o domínio foi decomposto em subdomínios e objetos a fim de fazer com que
os microsserviços performem uma funcionalidade por vez.
Segundo Josélyne et al. (2018) o método proposto permite a criação de
microsserviços pequenos e independentes. Os pesquisadores sugerem que a avaliação e
validação da abordagem proposta seja tratada em trabalhos futuros.

2.2.8 Requirements Reconciliation for Scalable and Secure Microservice
(De)composition

Ahmadvand e Ibrahim (2016) alertam que as decisões de design para decomposição
de um sistema em microsserviços são realizadas, muitas vezes, a partir da intuição de
desenvolvedores e arquitetos, o que pode resultar na captação de interesses reduzidos das
partes envolvidas.
Por conta disso, Ahmadvand e Ibrahim (2016) propõem uma metodologia para
decomposição de microsserviços partindo da análise de dependência entre os requisitos
funcionais e da análise dos requisitos não funcionais da escalabilidade e segurança.
A metodologia proposta por Ahmadvand e Ibrahim (2016) busca o trade off ótimo
entre segurança e escalabilidade e possui os seguintes passos:
a) elicitação dos requisitos de segurança;
b) atribuição de pesos sobre o impacto da adoção das medidas de segurança;
c) qualificação dos requisitos da escalabilidade;
d) reconciliação dos requisitos.

Segundo Ahmadvand e Ibrahim (2016) o método proposto possibilita a reconciliação
dos requisitos da escalabilidade e da segurança no processo de decomposição de
microsserviços, o que foi demonstrado por meio do caso de estudo fictício implementado.
Os pesquisadores ressaltam que a metodologia proposta contém a limitação de ter de
receber os requisitos de escalabilidade e segurança como inputs ao iniciar o processo
proposto.
Ahmadvand e Ibrahim (2016) sugerem que trabalhos futuros explorem métodos de
avaliação da metodologia proposta, bem como avaliação empírica com cenários no mundo
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real e que fatores além da segurança e escalabilidade sejam considerados na reconciliação
de requisitos.

2.2.9 Service Cutter: A Systematic Approach to Service Decomposition

O estudo de Gysel et al. (2016) cita que decompor um sistema de software em partes
menores é um desafio há muitos anos e que mesmo após grande evolução, ainda é vago o
processo de decomposição de um sistema em serviços.
Gysel et al. (2016) definem o conceito de “nano entidade”, que caracteriza recursos
como dados, operações e artefatos de um sistema.
Gysel et al. (2016) têm como objetivo formular um catálogo com (16) critérios de
acoplamento – requisitos que indicam se uma “nano entidade” deve ou não pertencer a um
mesmo serviço – e a partir deste catálogo criar uma ferramenta que assista e aconselhe
arquitetos de software ou desenvolvedores em suas decisões de design ao decompor um
serviço.
Os 16 critérios são listados a seguir:
a) identidade e semelhança do ciclo de vida;
b) proximidade semântica;
c) propriedade compartilhada;
d) volatilidade estrutural;
e) latência;
f)

criticidade de consistência;

g) criticidade de disponibilidade;
h) volatilidade do conteúdo;
i)

restrição de consistência;

j)

mutabilidade;

k) similaridade de armazenamento;
l)

restrição predefinida de serviço;

m) similaridade do tráfego de rede;
n) contextualidade da segurança;
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o) criticidade da segurança;
p) restrição de segurança.

A ferramenta, de nome “Service Cutter”, analisa a especificação do sistema e sugere
serviços candidatos a fim de otimizar o baixo acoplamento e a alta coesão entre os serviços.
Tais informações são extraídas de artefatos como modelos de domínio e casos de uso.
Gysel et al. (2016) descrevem seu processo de decomposição como uma tarefa de
agrupar as “nano entidades” em serviços, através de um grafo não direcionado ponderado e
algoritmos de clusterização.
Com a finalidade de validar a abordagem proposta, Gysel et al. (2016) aplicaram o
Service Cutter a estudos de caso fictícios, verificaram a performance da ferramenta e
discutiram sobre o método desenvolvido em workshops direcionados ao público alvo da
pesquisa – arquitetos e desenvolvedores de software.
Gysel et al. (2016) identificam o esforço significante para criação da documentação
do sistema, que serve de input para o método de decomposição, como uma desvantagem
do processo e apontam o risco existente na necessidade de calibração dos parâmetros, que
influenciam a extração dos microsserviços candidatos.
Os autores concluem que atingiram os objetivos de pesquisa propostos e sugerem
como trabalhos futuros a adição de novos critérios de acoplamento e que seja adotada uma
maneira automatiza para a obtenção de alguns dos artefatos necessários ao processo de
decomposição.

2.2.10 Towards a Technique for Extracting Microservices from Monolithic Enterprise
Systems

Levcovitz, Terra e Valente (2015) identificam a dificuldade iminente na manutenção
de sistemas monolíticos de acordo com o cronograma, custo, qualidade, disponibilidade e
confiabilidade esperadas.
Motivados pelo advento dos microsserviços e pelo interesse das empresas em
realizarem migrações para o estilo arquitetural em questão, Levcovitz, Terra e Valente
(2015) propõem uma abordagem baseada na análise das dependências entre facades,
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componentes de negócio e tabelas de bancos de dados para viabilizar a decomposição de
sistemas monolíticos em microsserviços.
O método proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) obedece aos seguintes
passos:
a) Mapeamento de tabelas e bancos de dados em subsistemas e de subsistemas
em áreas de negócio;
b) Criação de um grafo que represente as dependências entre facades, funções de
negócio e tabelas de banco de dados;
c) Identificação de todos os pares de (facades, tabelas);
d) Seleção dos pares identificados no passo anterior;
e) Identificação dos candidatos que serão transformados em microsserviços por
meio da análise dos códigos das facades e funções de negócio;
f)

Criação de um API gateway e identificação dos microsserviços candidatos à
migração.

Levcovitz, Terra e Valente (2015) aplicaram a técnica no processo de migração de
um sistema bancário de uma grande instituição no Brasil e consideraram que obtiveram
sucesso na aplicação da mesma.

2.2.11 Resumo do funcionamento dos trabalhos selecionados

Nesta subseção, são apresentados resumos do funcionamento dos métodos de
decomposição selecionados, conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Resumo do funcionamento dos métodos de decomposição
Referência bibliográfica

Funcionamento do método de decomposição

Definição das capacidades do negócio;
Sayara, Towhid e Hossain
(2017)

Definição da probabilidade de escalabilidade e necessidade de
atualização dos serviços, e;

48

Referência bibliográfica

Funcionamento do método de decomposição

Definir se há serviços que devem possuir tecnologias específicas.

Decomposição funcional do serviço candidato;
Silva (2018)

Decomposição técnica do serviço candidato, e;
Decomposição granular do serviço candidato.
Análise do código do projeto, em um sistema de controle de

Mazlami, Cito e Leitner (2017)

versão, e históricos de commits para análise e execução das
estratégias de extração.
Retratar o sistema origem como um diagrama de fluxo de dados

Chen, Li e Li (2017)

(DFD) e realizar a decomposição a partir de um DFD
decomponível.
Instrumentação de testes com a finalidade de gerar logs de

Jin et al. (2018)

execução para análise das funcionalidades do sistema e extração
dos microsserviços.
Retratar o sistema como uma notação de modelagem de

Amiri (2018)

processos de negócio (BPMN) e realizar a decomposição a partir
das dependências estruturais entre as atividades e dependências
entre objetos de dados.

Josélyne et al. (2018)

Definição de domínios (DDD). Particionamento baseado nos
domínios encontrados.
Levantamento de requisitos funcionais, de requisitos não

Ahmadvand e Ibrahim (2016)

funcionais de escalabilidade e segurança. Particionamento
baseado na conciliação dos requisitos encontrados.
Levantamento obrigatório de modelo entidade relacionamento.
Levantamento de casos de uso.

Gysel et al. (2016)

Avaliação e priorização de critérios de acoplamento que envolvem:
grupos de propriedade compartilhada; volatilidade estrutural;
latência; criticidade de consistência; criticidade de disponibilidade;
volatilidade do conteúdo; restrição da consistência; similaridade de
armazenamento; restrição predefinida de serviço; contextualidade
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Referência bibliográfica

Funcionamento do método de decomposição

da segurança; criticidade da segurança; restrição de segurança.

Levcovitz, Terra e Valente

Mapeamento e análise de dependência entre tabelas de bancos de

(2015)

dados, facades e componentes de negócio.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

2.2.12 Análise comparativa dos trabalhos selecionados

Nesta subseção os estudos selecionados na pesquisa pelo estado da arte da
decomposição de sistemas em microsserviços são comparados.
Os seguintes aspectos são considerados na comparação, conforme demonstrado no
Quadro 3:
a) Tipo da contribuição: qual a contribuição científica proposta pelo estudo
(processo / algoritmo / ferramenta);
b) Nível de automatização: qual o nível de automatização do método proposto pelo
trabalho (manual / semiautomática / automática);
c) Tipo de análise efetuada: qual o tipo da análise ou o que foi analisado para
realizar a decomposição em microsserviços (diagramas / requisitos / estática /
dinâmica);
d) Avaliação: como foi realizada a avaliação dos resultados obtidos (estudo de caso
/ experimento / definição de critérios / opinião de especialistas).
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Quadro 3 – Análise dos estudos sobre métodos de decomposição em microsserviços

contribuição

Algoritmo

X

X
X

X

X

X

X
X

X

Manual

automatização

Semiautomática

X

X
X

X

Automática

efetuada

Requisitos

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Dinâmica

X
X

X

Experimento
Avaliação

X

X

X

Estática

Estudo de caso

X

X

X

Diagramas

Tipo de análise

Levcovitz, Terra e Valente (2015)
X

Ferramenta

Nível de

Gysel et al. (2016)

Ahmadvand e Ibrahim (2016)

Josélyne et al. (2018)

Amiri (2018)

Jin et al. (2018)

Chen, Li e Li (2017)

X

Processo
Tipo de

Mazlami, Cito e Leitner (2017)

Silva (2018)

Critérios

Sayara, Towhid e Hossain (2017)

Estudos

Definição de
critérios
Opinião de
especialistas

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Dos trabalhos selecionados, seis contribuíram com algoritmos para decomposição
em microsserviços, dois sugeriram processos e apenas um abordou uma ferramenta para
auxiliar a extração dos microsserviços.
No que diz respeito à automatização, a maioria apresentou abordagens
semiautomáticas (seis trabalhos), as quais foram implementadas por trabalhos que
apresentaram algoritmos e ferramenta como principal contribuição. A ferramenta proposta
por Gysel et al. (2016) é caracterizada como semiautomática por envolver passos de
construção de diagramas que servirão como insumos para o método, bem como a
parametrização para priorização dos critérios de decomposição. O estudo de Jin et al.
(2018) foi o único método caracterizado como automático, pois a obtenção dos
microsserviços candidatos baseia-se na análise dos logs do sistema, apesar disso, vale
notar que é necessária instrumentação do código para que a aplicação possa gerar os logs
de execução. Os três trabalhos que contribuíram com a sugestão de um processo de
decomposição resultaram em um nível de automatização manual.
Ao considerar o tipo de análise que serviu de base aos estudos, é possível notar que
apenas Jin et al. (2018) utilizaram uma análise dinâmica dos logs de execução da aplicação.
Por sua vez, Mazlami, Cito e Leitner (2017) e Levcovitz, Terra e Valente (2015) realizaram
análises estáticas do código do sistema. Dois trabalhos utilizaram, exclusivamente, a análise
sobre diagramas, sendo que Chen, Li e Li (2017) utilizaram o DFD, e Amiri (2018) o BPMN.
Três trabalhos não apresentaram formas estruturadas de análise ou de objetos de análise,
por conta disso foram classificados, exclusivamente, com o tipo de análise sobre os
requisitos do sistema. Dois autores utilizaram-se tanto da análise dos requisitos do sistema
como de diagramas: Silva (2018), por meio das descrições funcionais do sistema e
diagramas de componentes, e; Gysel et al. (2016), por meio modelos de domínio e casos de
uso, dentre outros, e análise dos requisitos não funcionais da aplicação.
Com relação à avaliação das decomposições realizadas, três estudos conduziram
experimentos. Contudo, a maioria dos trabalhos utilizou-se de estudos de caso. Foram sete
estudos de caso, dos quais é possível citar Levcovitz, Terra e Valente (2015) que ilustraram
o caso real da implementação de microsserviços em uma grande instituição financeira
brasileira; Sayara, Towhid e Hossain (2017) com um sistema de gerenciamento de livros;
Chen, Li e Li (2017) com um sistema de venda de ingressos para cinemas e um crawler de
informações de filmes; Josélyne et al. (2018) com um sistema de previsão do tempo;
Ahmadvand e Ibrahim (2016) com um sistema de streaming de filmes; Gysel et al. (2016)
com um sistema de trading e outro de rastreamento de carga e; Silva (2018) com um
sistema de uma loja de itens de música. Ao analisar a temática dos estudos de caso, fica
evidente a heterogeneidade entre os mesmos.
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Por não encontrarem na literatura critérios estruturados que permitissem a avaliação
de uma arquitetura de microsserviços, os seguintes estudos definiram seus próprios critérios
para guiar a avaliação do método que propuseram: Mazlami, Cito e Leitner (2017) utilizaram
a métrica da razão da redução do tamanho do time e a métrica da média da redundância de
domínio; Chen, Li e Li (2017) explicitaram diretrizes para comparação do próprio trabalho
com o que foi proposto por Gysel et al. (2016); Jin et al. (2018) construíram cinco métricas
para avaliar a independência funcional do microsserviço gerado, e; Silva (2018) definiu dez
requisitos arquiteturais baseados na prática SOA e de microsserviços aos quais a
abordagem que ele sugere deve atender. Duas pesquisas utilizaram-se da opinião de
especialistas,

Gysel

et

al.

(2016)

conduziram

um

workshop

com

arquitetos

e

desenvolvedores com o intuito de colher feedbacks em relação ao método proposto e, assim
como Amiri (2018), contou com os especialistas para obter o número ideal de
microsserviços para balizar o experimento realizado.
Ao avaliar os resultados obtidos, a maioria dos autores atesta que atingiram
resultados positivos. Josélyne et al. (2018) afirmam que com a decomposição do domínio
em subdomínios e objetos possibilitaram que os microsserviços executassem apenas uma
funcionalidade, permitindo que o sistema atenda rapidamente às mudanças funcionais.
Chen, Li e Li (2017) ressaltam que a abordagem sugerida por eles é capaz de entregar
microsserviços mais racionais, objetivos, consistentes e fáceis de entender quando
comparados a outros processos. Amiri (2018) evidencia, por meio dos experimentos
realizados, que o método proposto pode identificar microsserviços coesos, de baixo
acoplamento e com a granularidade fina, partindo de um único processo de negócio ou de
um conjunto de processos. Jin et al. (2018) declaram que foi possível atingir uma
decomposição com menor grau de acoplamento ao comparar o próprio método com relação
às técnicas que realizam apenas a análise estática do código. Levcovitz, Terra e Valente
(2015) asseguram que obtiveram bons resultados ao aplicar o método proposto em um
sistema empresarial monolítico. Mazlami, Cito e Leitner (2017) endossam que a abordagem
proposta pode auxiliar na diminuição da redundância dos domínios dos serviços extraídos
bem como na redução do tamanho do time envolvido no processo de migração. Gysel et al.
(2016) evidenciam que a validação dos resultados e o feedback dos usuários indica que a
abordagem semiautomática proposta funciona como designado e tem o potencial para
beneficiar significantemente quem a utiliza. Por fim, Silva (2018) expõe que o método
proposto atende totalmente ou parcialmente a todos os requisitos definidos para validar o
processo de migração, e entende que a abordagem se mostrou eficaz para obter um serviço
aderente aos princípios arquiteturais dos microsserviços.
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2.2.13 Conclusão

Por meio do levantamento realizado foi possível perceber a heterogeneidade dos
métodos de decomposição de sistemas monolíticos em microsserviços.
Foram encontrados estudos que contribuíram com algoritmos, ferramentas e
processos com diferentes graus de automatização.
Houve métodos que se basearam em DFD, BPMN, análise do código e do histórico
de versionamento da aplicação ou verificação dos logs de execução do sistema.
Apesar das diferenças citadas, os métodos atestam que atingiram o seu objetivo,
geralmente relacionado à qualidade do microsserviço gerado.
Com a existência de tantos métodos disponíveis para extração, a etapa de escolha
do método ganha relevância, bem como a validação do método escolhido e da
decomposição sugerida. Contudo, a falta de métodos formais para avaliação pode dificultar
a tarefa.
Desta forma, é possível notar a necessidade de parâmetros que guiem as etapas de
avaliação e escolha de um método de decomposição, bem como na etapa de verificação
dos microsserviços gerados pelo método.
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3

SELEÇÃO DO MÉTODO

Esta seção está dividida em três partes. A primeira subseção apresenta os requisitos
aos quais um método de decomposição de sistemas monolíticos em microsserviços deve
atender. A segunda subseção analisa os métodos de decomposição, encontrados no tópico
2.2 “Estado da Arte”, à luz dos requisitos definidos no tópico 3.1 “Definição dos requisitos”
desta dissertação. A terceira subseção realiza a seleção do método.

3.1

Definição dos requisitos

Nesta subseção são definidos os requisitos aos quais um método de decomposição
de sistemas monolíticos em microsserviços deve atender. Esta etapa é dividida em quatro
tópicos.
O tópico 3.1.1 apresenta a etapa de obtenção dos requisitos a partir da literatura
selecionada.
O tópico 3.1.2 apresenta a definição dos requisitos de aplicabilidade, enquanto o
tópico 3.1.3 apresenta a definição dos requisitos de compatibilidade do método.
Por fim, o tópico 3.1.4 apresenta a consolidação e listagem dos requisitos definidos
nesta dissertação.

3.1.1 Obtenção dos requisitos a partir da literatura selecionada

Nesta dissertação, é realizada uma análise da literatura selecionada a fim de se
obter os requisitos aos quais os métodos de decomposição de sistemas em microsserviços
devem atender. Os requisitos encontrados podem ser utilizados para fins de comparação ou
avaliação de diferentes abordagens de decomposição.
Com o intuito de fornecer um processo reprodutível e extensível, o método de
revisão bibliográfica foi detalhado no Apêndice B.
Como resultado da análise da literatura selecionada, foram obtidos os trabalhos
listados no Quadro 4.
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Quadro 4 – Trabalhos encontrados na literatura sobre requisitos de um método de
decomposição em microsserviços

Referência bibliográfica

Chen, Li e Li (2017)

Hassan e Bahsoon (2016)

Título da pesquisa

From Monolith to Microservices: A Dataflow-Driven Approach

Microservices and Their Design Trade-Offs: A Self-Adaptive
Roadmap

Migrating Enterprise Legacy Source Code to Microservices: On
Furda et al. (2018)

Multitenancy, Statefulness, and Data Consistency

Requirements Reconciliation for Scalable and Secure Microservice
Ahmadvand e Ibrahim (2016)

(De)composition

Abordagem para migração de serviços baseados em arquitetura
Silva (2018)

orientada a serviços para arquitetura de microsserviços

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

A seguir, os trabalhos identificados são detalhados e as conclusões obtidas por meio
da análise são expostas.

3.1.1.1 From Monolith to Microservices: A Dataflow-Driven Approach

Chen, Li e Li (2017) propõem uma abordagem para decomposição em
microsserviços e realizam a avaliação do próprio método proposto de acordo com o
resultado e o procedimento da decomposição realizada.
Ao analisar o resultado da decomposição, Chen, Li e Li (2017) levam em
consideração alguns dos princípios conhecidos do período de design de um microsserviço,
como:
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a) granularidade fina e foco do serviço, considerando se os mesmos são pequenos
e autônomos, garantindo que cada um deles tenha um pequeno conjunto de
responsabilidades;
b) alta coesão e baixo acoplamento, avaliando se os serviços são independentes
entre si e;
c) autonomia para escolha da tecnologia mais adequada na fase de implementação,
viabilizada pela satisfação dos itens anteriores (itens “a” e “b”).

Ao avaliar o procedimento de decomposição, Chen, Li e Li (2017) tomam como base:
a) a racionalidade do método, analisando se as granularidades obtidas pelo
processo de decomposição são adequadas;
b) a objetividade do processo, verificando o quão objetivo é o processo para
definição dos serviços candidatos;
c) a facilidade de operação, considerando a geração de inputs necessários à
atividade e a própria execução do procedimento, e;
d) a facilidade de compreensão, ao ponderar o resultado do processo e
entendimento dos microsserviços candidatos listados ao fim do processamento.

3.1.1.2 Microservices and Their Design Trade-Offs: A Self-Adaptive Roadmap

Hassan e Bahsoon (2016), relacionam dois trade-offs ao desafio de encontrar a
granularidade adequada de um microsserviço: o balanceamento entre o tamanho e o
número de microsserviços, e; o equilíbrio entre o atingimento dos requisitos não funcionais
no enfoque local de cada microsserviço e no enfoque global da visão do sistema distribuído.
O primeiro trade-off citado por Hassan e Bahsoon (2016), balanceamento entre o
tamanho e o número de microsserviços, fica claro ao observar o grau de isolamento que
pode ocorrer quando as funcionalidades são segmentadas em vários microsserviços e o
aumento da necessidade da utilização da rede para troca de mensagens entre os mesmos,
por conta de um maior número de serviços definidos.
O segundo trade-off citado por Hassan e Bahsoon (2016), equilíbrio entre o
atingimento dos requisitos não funcionais no enfoque local de cada microsserviço e no
enfoque global da visão do sistema distribuído, lembra que a satisfação dos requisitos
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relativos ao microsserviço não satisfaz, obrigatoriamente, as necessidades do sistema como
um todo.
No contexto de um microsserviço, mantê-lo isolado de qualquer outra funcionalidade
pode parecer a melhor escolha, mas uma análise holística da situação pode mostrar que
aglutiná-lo com outra funcionalidade pode gerar ganhos de performance e evitar gastos
intensos dos recursos da rede. Ou seja, é preciso entender como o tamanho do
microsserviço afeta o atingimento dos requisitos não funcionais do próprio microsserviço e
como afeta a satisfação dos requisitos não funcionais do sistema todo.
Hassan e Bahsoon (2016) definem 3 decisões que devem ser tomadas durante o
processo de refinamento da granularidade dos microsserviços:
a) quando decompor, realizar um merge ou manter a granularidade de um serviço
fará com que ele atinja seus objetivos relativos ao balanceamento entre tamanho
e número de serviços e o equilíbrio entre a satisfação de requisitos não
funcionais locais e globais;
b) que independentemente da granularidade do microsserviço, a arquitetura tem
que garantir o cumprimento dos requisitos funcionais do sistema, e;
c) que muitas das incertezas sobre a definição da arquitetura não podem ser
respondidas claramente durante o design do sistema.

3.1.1.3 Migrating Enterprise Legacy Source Code to Microservices: On Multitenancy,
Statefulness, and Data Consistency

Ao levar em consideração a migração de uma aplicação legada para a arquitetura de
microsserviços, Furda et al. (2018) descrevem as características de multitenancy,
statefulnes e consistência de dados como desafios para a realização da migração.
Para tanto, Furda et al. (2018) definem multitenancy como a habilidade do sistema
em atender aos requisitos de vários grupos de consumidores dos serviços, possibilitando o
compartilhamento de recursos físicos e lógicos da aplicação, porém mantendo a privacidade
dos consumidores.
Furda et al. (2018) definem statefulness, no contexto de microsserviços, como a
habilidade do sistema em reter informações sobre o estado da aplicação, fazendo com que
o serviço não dependa apenas dos dados recebidos por meio das requisições enviadas ao
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sistema, mas também tenha em consideração as informações mantidas durante as
interações anteriores.
Furda et al. (2018) ainda definem como consistência de dados a habilidade do
sistema em afetar, apenas das formas permitidas, os dados armazenados em repositórios
compartilhados. Segundo Furda et al. (2018), para possibilitar que múltiplas instâncias de
microsserviços operem em paralelo, microsserviços são implementados tendo como base
repositórios descentralizados de dados, o que leva à desafios para manter a consistência
dos dados ao sincronizá-los.
Por conta disso, Furda et al. (2018) sugerem como boas práticas a serem adotadas
no processo de migração:
a) eliminação da retenção de estado entre requisições, pois manter estado é uma
característica que influencia no atingimento de requisitos não funcionais como
escalabilidade, confiabilidade e disponibilidade do sistema;
b) dar suporte às funcionalidades multitenant, que resulta no compartilhamento de
recursos e infraestrutura, habilitando vantagens econômicas na adoção da
arquitetura, e;
c) resolver potenciais desafios de consistência de dados introduzidos no processo
de migração, pois a consistência dos dados é um requisito funcional que definirá
a correta operação do sistema no que diz respeito ao armazenamento de dados,
considerando a implementação de fluxos de sincronização de dados e
compensação de operações em casos de falha.

3.1.1.4 Requirements Reconciliation for Scalable and Secure Microservice
(De)composition

Ahmadvand e Ibrahim (2016) assumem que um sistema tem seu design
representado por um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais, por isso defendem
que a decomposição de sistemas deve ser feita a partir dos requisitos do sistema.
Sabendo que microsserviços devem ser autônomos, Ahmadvand e Ibrahim (2016)
entendem que os requisitos não funcionais devem ser avaliados de acordo com o
microsserviço no qual serão aplicados. Ahmadvand e Ibrahim (2016) sugerem, ainda, que os
requisitos não funcionais sejam analisados no nível de abstração do sistema, com a
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finalidade de capturar e resolver conflitos entre múltiplos requisitos existentes, no caso do
estudo em questão, a resolução “ótima” entre o trade-off da segurança e escalabilidade.

3.1.1.5 Abordagem para migração de serviços baseados em arquitetura orientada a
serviços para arquitetura de microsserviços

Silva (2018) propõe uma abordagem de migração de serviços baseados na
arquitetura SOA tradicional para uma arquitetura de microsserviços. Para isso, ele define
dez requisitos arquiteturais com base em princípios e práticas relatadas em estudos
científicos identificados em sua pesquisa.
Os requisitos definidos por Silva (2018) têm o objetivo de validar a abordagem de
migração proposta por ele. Em seu estudo, Silva (2018) denomina como "serviços
candidatos" os serviços alvos da migração para microsserviços e como "serviços destino" os
microsserviços gerados após a aplicação da abordagem de migração.
Abaixo, os dez requisitos definidos por Silva (2018):
a) O serviço destino deve corresponder somente a um único domínio funcional:
conforme preconizado pela arquitetura de microsserviços, cada serviço deve ser
modelado com o objetivo de atender a um único propósito funcional;
b) As interfaces dos serviços destinos devem ter coesão de nomes e tipos de dados
com a arquitetura corrente e futura: este requisito visa a garantir que os
microsserviços gerados sigam uma determinada padronização de nomes e tipos
com a finalidade de abordar as necessidades de descoberta, controle de versão e
evolução de uma governança para o conjunto de serviços criados;
c) Os componentes internos do serviço destino devem corresponder exclusivamente
às funções da interface exposta: este requisito tem a finalidade de assegurar a
independência lógica entre os componentes internos de um microsserviço,
garantindo que os mesmos sejam direcionados a apenas um objetivo e executem
apenas as ações descritas em sua interface, desta forma, evitando que sejam
criadas dependências implícitas entre os componentes;
d) Os protocolos de aplicação das interfaces do serviço destino devem prover
interoperabilidade com os demais serviços existentes: este requisito tem o
objetivo de assegurar o funcionamento das integrações com os demais serviços
existentes. Por meio da análise das interfaces de comunicação e tipos de
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transação utilizados entre elas, garantir que a comunicação entre os serviços
migrados seja possível;
e) Os serviços candidatos devem ter suas dependências e dependentes definidos:
este requisito tem o intuito de apoiar as atividades de modelagem das
integrações entre os serviços e facilitar o entendimento e manutenção das
funcionalidades já existentes durante a migração. Outro aspecto importante da
verificação das dependências no âmbito da migração de sistemas reside no fato
de que a dependência pode impedir a migração de um determinado serviço para
outro estilo arquitetural;
f)

O nível de granularidade do serviço destino deve respeitar o princípio arquitetural
dos microsserviços: este requisito tem como finalidade garantir que os princípios
do estilo arquitetural sejam respeitados, de forma a assegurar o atingimento dos
benefícios proporcionados aos serviços que implementam o estilo arquitetural;

g) O serviço destino deve ter definido seus padrões de transações por operação
exposta: este requisito tem por finalidade assegurar que o serviço destino seja
modelado no padrão de transação correto, de acordo com o objetivo de negócio
desejado, seja síncrono ou assíncrono;
h) O serviço destino deve ser integrado pelos demais serviços por coreografia ou
orquestração: este requisito tem por finalidade aumentar o aproveitamento dos
recursos computacionais durante as integrações entre os serviços;
i)

A arquitetura física do serviço destino deve corresponder ao seu modelo lógico:
sabendo que a independência lógica de cada serviço é garantida àqueles que
seguem os princípios preconizados pelo estilo arquitetural de microsserviços, a
intenção deste requisito é garantir que a independência física seja atingida pela
utilização de containers, de forma a assegurar a independência e autonomia do
serviço gerado, e;

j)

Validações arquiteturais durante o processo de migração: este requisito tem por
finalidade garantir a aderência dos serviços destino com os conceitos de
granularidade, organização em domínios e outras propostas pregadas pelo estilo
arquitetural de microsserviços.
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3.1.1.6 Análise dos trabalhos e seleção das diretrizes para a decomposição em
microsserviços

Ao realizar a análise dos trabalhos selecionados, conforme apresentado no Apêndice
B, é possível perceber que apenas dois trabalhos definem requisitos ou critérios para
avaliação de métodos de decomposição de sistemas em microsserviços: Silva (2018) e
Chen, Li e Li (2017).

Quadro 5 – Análise das abordagens utilizadas pelos estudos sobre decomposição em
microsserviços
Abordagens utilizadas pelos trabalhos com a finalidade de
expressar as diretrizes necessárias ao processo de
decomposição de um sistema em microsserviços
Trabalho
Requisitos

Critérios de
avaliação

Por meio da exposição
de desafios, dificuldades

Ahmadvand e Ibrahim (2016)

X

Chen, Li e Li (2017)

X

Furda et al. (2018)

X

Hassan e Bahsoon (2016)
Silva (2018)

e trade-offs

X
X

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Silva (2018) define 10 requisitos para a migração de um sistema baseado em SOA
em uma arquitetura de microsserviços. Os requisitos definidos por Silva (2018) tratam desde
as etapas de design dos futuros microsserviços, decisões de implementação que devem ser
tomadas ao longo do processo e a necessidade de constante avaliação sobre o que está
sendo feito. A avaliação constante tem a finalidade de assegurar que a migração está no
caminho correto e, ao seu término, atenderá aos requisitos especificados.
Chen, Li e Li (2017), por sua vez, definem critérios de avaliação para a própria
abordagem proposta de decomposição orientada a microsserviços. Por conta da natureza
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de sua pesquisa, Chen, Li e Li (2017) abordam apenas critérios de “tempo de design”, não
avaliando questões inerentes à implementação dos microsserviços.
Os demais trabalhos não abordam explicitamente a questão dos requisitos e não
definem critérios de avaliação, porém é possível identificar os requisitos por meio da
exposição dos desafios, dificuldades e trade-offs enfrentados no processo de migração
(AHMADVAND; IBRAHIM, 2016), (FURDA et al., 2018) e (HASSAN; BAHSOON, 2016),
conforme exemplificado no Quadro 5.
Ahmadvand e Ibrahim (2016) expressam que a decomposição deve ser feita à luz
dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Ahmadvand e Ibrahim (2016)
sugerem, ainda, que a avaliação dos requisitos não funcionais seja realizada no nível de
abstração do sistema, de forma a possibilitar a análise e resolução de conflitos entre
múltiplos requisitos não funcionais existentes.
Hassan e Bahsoon (2016) também tratam dos requisitos não funcionais, em seu
trabalho. Hassan e Bahsoon (2016) ponderam sobre o balanceamento entre o tamanho e o
número de microsserviços e sobre o equilíbrio entre o atingimento dos requisitos não
funcionais no enfoque local de cada microsserviço e no enfoque global da visão do sistema
distribuído.
Os pontos levantados por Hassan e Bahsoon (2016) demonstram que a avaliação da
migração apenas no nível do microsserviço não é suficiente para atestar que a
decomposição foi feita com sucesso, pois a satisfação dos requisitos relativos ao
microsserviço não satisfaz, obrigatoriamente, as necessidades do sistema como um todo.
Por sua vez, Furda et al. (2018) sugerem a eliminação da retenção de estado entre
requisições, o suporte ao multitenancy, e a resolução dos desafios relativos à consistência
de dados como boas práticas a serem observadas em um processo de migração de
sistemas legados para microsserviços.
Com base na análise realizada, foram identificadas diretrizes que podem guiar no
processo de decomposição de sistemas monolíticos em microsserviços. Tais diretrizes são
apresentadas no Quadro 6.

Quadro 6 – Diretrizes para a decomposição de serviços
Trabalho
Ahmadvand e Ibrahim (2016)

Diretrizes para a decomposição de serviços
Decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais
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Trabalho

Diretrizes para a decomposição de serviços
Decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais
Avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser
realizadas no nível de abstração do sistema
Granularidade fina e foco do serviço

Chen, Li e Li (2017)

Alta coesão e baixo acoplamento
Autonomia para escolha da tecnologia mais adequada na fase de
implementação

Eliminação da retenção de estado entre requisições
Furda et al. (2018)

Suporte ao multitenancy
Resolução dos desafios relativos à consistência de dados

Hassan e Bahsoon (2016)

Avaliação dos requisitos deve ser realizada no nível de abstração do
sistema
O serviço destino deve corresponder somente a um único domínio
funcional
As interfaces dos serviços destinos devem ter coesão de nomes e
tipos de dados com a arquitetura corrente e futura
Os componentes internos do serviço destino devem corresponder
exclusivamente às funções da interface exposta
Os protocolos de aplicação das interfaces do serviço destino devem
prover interoperabilidade com os demais serviços existentes

Silva (2018)

Os serviços candidatos devem ter suas dependências e
dependentes definidos
O nível de granularidade do serviço destino deve respeitar o
princípio arquitetural dos microsserviços
O serviço destino deve ter definido seus padrões de transações por
operação exposta
O serviço destino deve ser integrado pelos demais serviços por
coreografia ou orquestração
A arquitetura física do serviço destino deve corresponder ao seu
modelo lógico
Validações arquiteturais durante o processo de migração

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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Dos trabalhos obtidos, a pesquisa de Chen, Li e Li (2017) é a única a elencar
critérios de avaliação sobre a aplicação do método de decomposição, conforme exibido no
Quadro 7.

Quadro 7 – Critérios de avaliação sobre a aplicação do método de decomposição

Trabalho

Critérios de avaliação sobre a aplicação do método de
decomposição

Ahmadvand e Ibrahim (2016)

Racionalidade do processo
Objetividade do processo

Chen, Li e Li (2017)
Facilidade de operação
Facilidade de compreensão
Furda et al. (2018)
Hassan e Bahsoon (2016)
Silva (2018)

-

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

3.1.1.7 Conclusão

Por meio da análise da literatura selecionada foi possível identificar:
a) Critérios de avaliação sobre a aplicação dos métodos de decomposição: com a
finalidade de avaliar a aplicação do método de decomposição, sua estruturação,
clareza e facilidade para entendimento e operação, e;
b) Diretrizes para a decomposição de sistemas monolíticos em serviços: com a
finalidade de guiar o processo de decomposição de sistemas monolíticos em
microsserviços, garantindo a compatibilidade com o estilo arquitetural de destino
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e com os requisitos funcionais e não funcionais aos quais o sistema de origem
atendia.

As diretrizes e critérios de avaliação encontrados necessitam de refinamento para
que sejam extraídos os requisitos almejados por esta dissertação. Os refinamentos e as
definições necessárias são realizados nos tópicos subsequentes (3.1.2 e 3.1.3).

3.1.2 Requisitos de aplicabilidade

Os requisitos de aplicabilidade do método têm a finalidade de garantir que a
abordagem satisfaça a algumas condições que permitam maior clareza e entendimento aos
interessados na aplicação do método.
O interesse, desta dissertação, na definição dos requisitos de aplicabilidade é
fundamentado nas informações expostas pelos trabalhos de Taibi et al. (2017) e
Zimmermann (2016).
Taibi et al. (2017) identificaram que o entendimento das estratégias de
decomposição é uma das dificuldades encontradas pelos profissionais que desejam
implementar microsserviços.
Zimmermann (2016) também identificou a dificuldade no entendimento das regras de
decomposição em microsserviços. Segundo o autor, os profissionais da área de software
gostariam de receber informações mais concretas do que os frequentes aconselhamentos
sobre “definir um contexto delimitado para cada conceito de domínio”.
Durante a análise da literatura selecionada, conforme apresentado na subseção
3.1.1, foram identificados quatro critérios de avaliação utilizados por Chen, Li e Li (2017)
para analisar o método proposto por eles:
a) Facilidade de operação;
b) Objetividade do processo;
c) Facilidade de compreensão, e;
d) Racionalidade do processo.
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A definição dos requisitos considerados nesta dissertação é realizada com base na
avaliação dos critérios encontrados no estudo de Chen, Li e Li (2017), conforme abaixo:
a) Facilidade de operação
Chen, Li e Li (2017) afirmam que a escolha dos modelos utilizados para a
criação dos parâmetros de entrada do método pode tornar sua operação complexa e
não intuitiva.
Desta forma, a adoção de modelos de parâmetros de entrada que não sejam
claramente

especificados

podem

agravar

as

dificuldades

de entendimento

evidenciadas por Taibi et al. (2017) e por Zimmermann (2016).
Em razão disso, a partir do critério de avaliação denominado “facilidade de
operação”, alvo de estudo deste subtópico, é definido o requisito “as especificações
das entradas que serão submetidas ao método devem ser claras”.

b) Objetividade do processo
Em seu trabalho, Chen, Li e Li (2017) apontam que um processo de
decomposição com tomadas de decisão subjetivas pode gerar um particionamento
impreciso do sistema. A subjetividade do método também pode afetar sua
reprodutibilidade e entendimento.
Com base no que foi exposto por Chen, Li e Li (2017), neste estudo é proposto
que o método de decomposição em microsserviços seja determinístico, ou seja, que
a partir das condições iniciais informadas, seja gerada sempre a mesma saída.
A utilização de um modelo determinístico favorece, inclusive, a automação do
método.
Em razão disso, a partir do critério de avaliação denominado “objetividade do
processo”, alvo de estudo deste subtópico, é definido o requisito “o método deve ser
determinístico”.

c) Facilidade de compreensão
Chen, Li e Li (2017) destacam que a forma de exibição dos dados de saída, por
parte do método de decomposição, pode dificultar a compreensão do resultado
obtido e atrapalhar no processo de design dos serviços.
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Com base no que foi proposto por Chen, Li e Li (2017), neste estudo é
proposto que as informações de saída do método de decomposição sejam claras ao
expressar os domínios funcionais dos microsserviços obtidos.
Em razão disso, a partir do critério de avaliação denominado “facilidade de
compreensão”, alvo de estudo deste subtópico, é definido o requisito “as informações
de saída do método devem ser claras”.

d) Racionalidade do processo
Chen, Li e Li (2017) avaliam se as granularidades obtidas pelo processo de
decomposição

são

adequadas

ao

que

propõe

o

estilo

arquitetural

dos

microsserviços.
Em um processo de particionamento de um sistema em microsserviços, é
importante que o método de decomposição respeite os princípios arquiteturais dos
microsserviços, como a geração de domínios funcionais únicos, direcionados ao
negócio e com a granularidade adequada dos serviços decompostos.
Com a finalidade de manter a racionalidade do método, conforme o critério
“racionalidade do processo” definido por Chen, Li e Li (2017), nesta dissertação é
definido o requisito “o método deve atender aos requisitos de decomposição para
uma arquitetura baseada em microsserviços”.

Conforme as análises realizadas, anteriormente, nos tópicos “a”, “b”, “c” e “d”, neste
trabalho são definidos os seguintes requisitos de aplicabilidade do método:
a) As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras;
b) O método deve ser determinístico;
c) As informações de saída do método devem ser claras, e;
d) O método deve atender aos requisitos de decomposição para uma arquitetura
baseada em microsserviços.

Por meio do Quadro 8 é possível comparar os requisitos definidos neste trabalho
com os critérios de avaliação de origem, utilizados por Chen, Li e Li (2017).
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Quadro 8 – Comparação entre os critérios de avaliação propostos por Chen, Li e Li (2017) e
os requisitos de aplicabilidade definidos nesta dissertação
Origem
Destino
Critérios de avaliação
Requisitos propostos neste estudo
Chen, Li e Li (2017)
Facilidade de operação

As especificações das entradas que serão submetidas ao método
devem ser claras

Objetividade do processo

O método deve ser determinístico

Facilidade de compreensão

Racionalidade do processo

As informações de saída do método devem ser claras
O método deve atender aos requisitos de decomposição para uma
arquitetura baseada em microsserviços

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Com o auxílio da Figura 1, é possível perceber que as entradas, as saídas e o
próprio método de decomposição estão cobertos pelos requisitos propostos.

Figura 1 – Cobertura dos requisitos definidos para análise e verificação da aplicabilidade do
método de decomposição de sistemas em microsserviços

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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3.1.3 Requisitos de compatibilidade

Os requisitos de compatibilidade têm a finalidade de garantir a compatibilidade da
decomposição com os princípios arquiteturais de design dos microsserviços e com os
requisitos funcionais e não funcionais aos quais o sistema de origem atendia.
Durante a análise da literatura selecionada, conforme apresentado na subseção
3.1.1, os trabalhos de Ahmadvand e Ibrahim (2016), Chen, Li e Li (2017), Furda et al.
(2018), Hassan e Bahsoon (2016) e Silva (2018) originaram vinte diretrizes relacionadas à
decomposição de sistemas em microsserviços.
As vinte diretrizes encontradas na literatura foram analisadas. O Quadro 9 apresenta
a consolidação da análise das diretrizes encontradas na literatura, evidenciando quais delas
foram aceitas e um resumo das justificativas utilizadas para balizar o aceite ou recusa de
cada item. O processo de análise das diretrizes foi detalhado no Apêndice C desta
dissertação.

Quadro 9 – Análise das diretrizes encontradas na literatura
Origem
Trabalho

Diretrizes para

Aceito?

Resumos das justificativas de

decomposição em

(Sim/Não)

aceite ou recusa

microsserviços
Ahmadvand e

Decomposição deve ser feita Sim

O sistema decomposto deve manter

Ibrahim (2016)

à luz dos requisitos

o propósito funcional ao qual atende.

funcionais
Ahmadvand e

Decomposição deve ser feita Sim

É importante definir os requisitos

Ibrahim (2016)

à luz dos requisitos não

não funcionais que a aplicação deve

funcionais

atingir e verificar se o
particionamento realizado possibilita
a satisfação dos mesmos.

Ahmadvand e

Avaliação e conciliação dos

Sim

A conciliação dos requisitos não

Ibrahim (2016)

requisitos não funcionais

funcionais locais deverá garantir o

devem ser realizadas no

atingimento dos atributos de

nível de abstração do

qualidade referentes ao sistema

sistema

como um todo.
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Origem
Trabalho

Diretrizes para

Aceito?

Resumos das justificativas de

decomposição em

(Sim/Não)

aceite ou recusa

microsserviços
Chen, Li e Li

Granularidade fina e foco do Sim

Envolve conceitos relacionados à

(2017)

serviço

granularidade do serviço, ao foco em
um único domínio funcional e à
modelagem ser realizada em torno
do negócio.

Chen, Li e Li

Alta coesão e baixo

(2017)

acoplamento

Sim

Segundo Newman (2015) o baixo
acoplamento e a alta coesão são
conceitos chave na concepção de
serviços.

Chen, Li e Li

Autonomia para escolha da

Não

Requisito voltado à implementação.

(2017)

tecnologia mais adequada

Já coberto por outros requisitos

na fase de implementação

escolhidos que visam a garantir a
autonomia do microsserviço e a
possibilidade de implementação com
tecnologias independentes.

Furda et al.

Eliminação da retenção de

(2018)

estado entre requisições

Não

Trata de decisões relativas à fase de
implementação. Fora do escopo
deste estudo.

Furda et al.

Suporte ao multitenancy

Não

(2018)

Trata de decisões relativas à fase de
implementação. Fora do escopo
deste estudo.

Furda et al.

Resolução dos desafios

Não

(2018)

relativos à consistência de

implementação. Fora do escopo

dados

deste estudo.
Sim

Trata de decisões relativas à fase de

Hassan e

Avaliação dos requisitos

A conciliação dos requisitos não

Bahsoon (2016)

deve ser realizada no nível

funcionais locais deverá garantir o

de abstração do sistema

atingimento dos atributos de
qualidade referentes ao sistema
como um todo.

Silva (2018)

O serviço destino deve

Sim

O serviço resultante de uma
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Origem
Trabalho

Diretrizes para

Aceito?

Resumos das justificativas de

decomposição em

(Sim/Não)

aceite ou recusa

microsserviços
corresponder somente a um

decomposição de sistema deve

único domínio funcional

manter os princípios da arquitetura
de microsserviços que preconizam o
conceito da individualidade e
especialização do propósito
funcional (NEWMAN, 2015).

Silva (2018)

As interfaces dos serviços

Não

Não tem aderência com o estilo

destinos devem ter coesão

arquitetural de microsserviços.

de nomes e tipos de dados

Segundo Lewis e Fowler (2014)

com a arquitetura corrente e

microsserviços descentralizam

futura

decisões de armazenamento de
dados, atribuindo a cada serviço a
responsabilidade de gerenciar sua
própria base de dados.

Silva (2018)

Silva (2018)

Os componentes internos do Não

Trata de decisões relativas à

serviço destino devem

modelagem e implementação dos

corresponder

componentes internos do

exclusivamente às funções

microsserviço. Fora do escopo deste

da interface exposta

estudo.

Os protocolos de aplicação

Não

Trata de decisões relativas à fase de

das interfaces do serviço

implementação. Fora do escopo

destino devem prover

deste estudo.

interoperabilidade com os
demais serviços existentes
Silva (2018)

Os serviços candidatos

Não

Trata da análise de viabilidade da

devem ter suas

migração do microsserviço e do

dependências e

estudo detalhado das integrações

dependentes definidos

entre os mesmos. Fora do escopo
deste estudo.

Silva (2018)

O nível de granularidade do

Sim

Richardson (2014) cita que o termo

serviço destino deve

“micro” sugere que os serviços

respeitar o princípio

sejam pequenos, porém, mesmo
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Origem
Trabalho

Diretrizes para

Aceito?

Resumos das justificativas de

decomposição em

(Sim/Não)

aceite ou recusa

microsserviços
arquitetural dos

que seja desejável possuir serviços

microsserviços

pequenos o real objetivo é
particionar a aplicação em serviços
que resolvam os problemas de
desenvolvimento e implantação de
sistemas enfrentados pelos
monolitos.

Silva (2018)

O serviço destino deve ter

Não

Trata de decisões relativas à fase de

definido seus padrões de

implementação. Fora do escopo

transações por operação

deste estudo.

exposta
Silva (2018)

O serviço destino deve ser

Não

Trata de decisões relativas à fase de

integrado pelos demais

implementação. Fora do escopo

serviços por coreografia ou

deste estudo.

orquestração
Silva (2018)

A arquitetura física do

Não

Trata de decisões relativas à fase de

serviço destino deve

implementação. Fora do escopo

corresponder ao seu modelo

deste estudo.

lógico
Silva (2018)

Validações arquiteturais

Não

Validações arquiteturais estão no

durante o processo de

escopo do método e não no escopo

migração

dos requisitos da decomposição de
sistemas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Conforme evidenciado no Quadro 9, diretrizes relacionadas aos detalhes de
implementação foram desconsideradas. Apesar disso, não há impacto futuro na adoção
destes itens durante a fase de implementação da aplicação.
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As diretrizes aceitas foram utilizadas como base para a definição dos seguintes
requisitos de compatibilidade, conforme detalhado no Apêndice C desta dissertação:
a) A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais;
b) A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais;
c) A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais deve ser realizada no
nível de abstração do sistema;
d) O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio;
e) O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional;
f)

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento, e;

g) O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços.

Com o auxílio da Figura 2, é possível perceber quais foram as diretrizes encontradas
na literatura (origem) e quais delas foram utilizadas para gerar os requisitos de
compatibilidade considerados neste trabalho (destino).
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Figura 2 – Mapeamento entre diretrizes encontradas na literatura (origem) e requisitos de
compatibilidade definidos neste trabalho (destino)

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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3.1.4 Consolidação dos requisitos de um método de decomposição

Os requisitos definidos por este trabalho são divididos em duas categorias: requisitos
de aplicabilidade e requisitos de compatibilidade.
Os requisitos de aplicabilidade dizem respeito às entradas, saídas e particularidades
de aplicação do método, com a finalidade de garantir sua clareza e facilidade de
entendimento.
Os requisitos de compatibilidade dizem respeito à compatibilidade que deve ser
mantida pela decomposição com relação aos princípios arquiteturais dos microsserviços e
aos requisitos funcionais e não funcionais do sistema decomposto.
Garantir a racionalidade do método de decomposição é tarefa de ambos os
requisitos (de aplicabilidade e de compatibilidade). Por conta disso, os requisitos gerados
são agrupados, conforme segue, resultando na listagem final dos requisitos definidos nesta
dissertação:
a) As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras;
b) O método deve ser determinístico;
c) As informações de saída do método devem ser claras, e;
d) O método deve atender aos requisitos de decomposição para uma arquitetura
baseada em microsserviços;
i.

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais;

ii.

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais;

iii.

A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais deve ser
realizada no nível de abstração do sistema;

iv.

O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio;

v.

O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio
funcional;

vi.

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento,
e;

vii.

O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural
dos microsserviços.
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3.2

Análise dos métodos de decomposição

Nesta subseção, os métodos selecionados durante as buscas pelo estado da arte, na
subseção 2.2, são analisados à luz dos requisitos levantados na subseção 3.1 deste
trabalho.
Para isso, são definidos níveis de atendimento que servem como parâmetro para a
avaliação.
Com base nos requisitos definidos na subseção 3.1, são derivadas perguntas para
guiar a análise dos métodos de decomposição, com a finalidade de tornar o processo
homogêneo e reprodutível.
Por fim, as perguntas são direcionadas a cada método de decomposição e a
avaliação é realizada. Como resultado da análise são obtidos os níveis de atendimento de
cada método aos requisitos.

3.2.1 Definição dos critérios de análise

A análise dos métodos de decomposição, encontrados na busca pelo estado da arte,
é realizada à luz dos requisitos levantados neste trabalho, na subseção 3.1.
A partir de cada requisito definido por este estudo foi gerada uma pergunta. As
perguntas derivadas neste processo guiam a análise dos métodos de decomposição,
auxiliando na homogeneidade e na reprodutibilidade da abordagem adotada.
As perguntas devem ser respondidas de acordo com os três níveis de atendimento
propostos, quando possível:
a) Atendimento total;
b) Atendimento parcial, e;
c) Não atende.

Os quadros abaixo (do quadro 10 ao 19) apresentam os critérios de análise que
foram definidos com base nos requisitos levantados na seção 3.1 deste estudo. Além disso
é possível notar os níveis de atendimento e suas descrições, que devem auxiliar no
processo de classificação dos métodos de decomposição.
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Quadro 10 – Critério de avaliação para o requisito “a decomposição deve ser feita à luz dos
requisitos funcionais”
Requisito

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais

Requisito base O método deve atender aos requisitos de decomposição para uma arquitetura
baseada em microsserviços
Descrição

Avaliar se são considerados os requisitos funcionais da aplicação particionada,
com o intuito de garantir a compatibilidade funcional entre o sistema decomposto
e o conjunto de microsserviços resultante da decomposição.

Pergunta

O método de decomposição considera os requisitos funcionais do sistema ao
realizar o particionamento da aplicação?

Total

O método proposto realiza a análise dos requisitos funcionais do sistema por
meio da elicitação de requisitos junto a especialistas de negócio, para definição
do

domínio,

ou

pela

criação

de

diagramas

que

representem

as

responsabilidades funcionais da aplicação, como diagramas de casos de uso e

Níveis de atendimento

BPMN, dentre outros.
Parcial O método proposto não conta com uma etapa definida para levantamento dos
requisitos funcionais, mas o faz, de forma indireta, por meio da análise dos
insumos criados na implementação do projeto, como o código da aplicação.
Não

O método proposto não considera os requisitos funcionais do sistema ao realizar

atende

o particionamento da aplicação.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Quadro 11 – Critério de avaliação para o requisito “a decomposição deve ser feita à luz dos
requisitos não funcionais”
Requisito

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais

Requisito base O método deve atender aos requisitos de decomposição para uma arquitetura
baseada em microsserviços
Descrição

Avaliar se os requisitos não funcionais são levados em consideração no
processo de decomposição.

Pergunta

O método de decomposição considera os requisitos não funcionais ao realizar o
particionamento da aplicação?
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atendimento

Níveis de

Total

O método proposto considera, explicitamente, ao menos um requisito não
funcional que esteja ligado às etapas de decomposição do sistema.

Não

O método proposto não considera os requisitos não funcionais do sistema ao

atende

realizar o particionamento da aplicação.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Quadro 12 – Critério de avaliação para o requisito “a avaliação e conciliação dos requisitos
não funcionais devem ser realizadas no nível de abstração do sistema”
Requisito

A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas no
nível de abstração do sistema

Requisito base O método deve atender aos requisitos de decomposição para uma arquitetura
baseada em microsserviços
Descrição

Avaliar se os requisitos não funcionais atendem às necessidades globais do
sistema, e não apenas às necessidades locais de cada microsserviço.

Pergunta

O método de decomposição realiza a conciliação dos requisitos não funcionais,
que devem ser atendidos, no nível de abstração do sistema?

Total

Entende-se que para realizar a conciliação são necessários pelo menos dois
requisitos não funcionais.
Portanto, o método proposto deve considerar pelo menos dois requisitos não

Níveis de atendimento

funcionais e a conciliação é realizada no nível de abstração do sistema, ou seja,
entre todos os serviços candidatos à decomposição.
Não

O método proposto não considera os requisitos não funcionais do sistema ao

atende

realizar o particionamento da aplicação, ou não realiza a conciliação dos
requisitos não funcionais do sistema ao realizar o particionamento da aplicação,
ou realiza a conciliação dos requisitos não funcionais apenas no escopo local de
cada serviço.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Quadro 13 – Critério de avaliação para o requisito “o microsserviço deve ser modelado em
torno do negócio”
Requisito

O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio
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Requisito base O método deve atender aos requisitos de decomposição para uma arquitetura
baseada em microsserviços
Descrição

Avaliar se os aspectos do negócio são considerados pelo processo de
decomposição.

Pergunta

Os aspectos do negócio são considerados, pelo método de decomposição,
durante a modelagem do microsserviço?

Total

O método proposto considera, explicitamente, os aspectos do negócio. A análise
dos aspectos de negócio pode resultar na definição de domínios funcionais e
diagramas com representações das intenções do sistema, como fluxos de

Níveis de atendimento

negócios, dados ou funcionalidades esperadas.
Parcial O método proposto não conta com uma etapa bem definida para a análise do
negócio, mas o faz, de forma implícita, por meio da análise de insumos criados
na implementação do projeto, como o código da aplicação.
Não

O método proposto não considera os aspectos do negócio ao realizar o

atende

particionamento da aplicação.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Quadro 14 – Critério de avaliação para o requisito “o microsserviço deve corresponder
somente a um único domínio funcional”
Requisito

O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional

Requisito base O método deve atender aos requisitos de decomposição para uma arquitetura
baseada em microsserviços
Descrição

Avaliar se o método analisado favorece a decomposição funcional, com a
finalidade de gerar microsserviços com responsabilidades reduzidas.

Pergunta

O método possui etapas que favoreçam a decomposição funcional, em busca de
domínios com responsabilidade funcional reduzida? Quais os critérios que

Total

Sim, o método possui etapas que favoreçam a decomposição funcional em
contextos de responsabilidade reduzida. Tais etapas podem consistir em passos
manuais para a modelagem dos contextos, desde que haja um guia objetivo

o

atendiment

Níveis de

baseiam esta decomposição funcional?

para a realização desta tarefa, ou em passos automatizados que evidenciam os
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parâmetros para o agrupamento.
Parcial O método possui etapas que favorecem a decomposição funcional em contextos
de responsabilidade reduzida, porém os critérios adotados não são claros.
Não

O particionamento não tem como foco a decomposição funcional para a

atende

formação de contextos com responsabilidades reduzidas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Quadro 15 – Critério de avaliação para o requisito “o microsserviço deve ser altamente
coeso e possuir baixo acoplamento”
Requisito

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento

Requisito base O método deve atender aos requisitos de decomposição para uma arquitetura
baseada em microsserviços
Descrição

Avaliar se o método analisado favorece a geração de microsserviços com alta
coesão e baixo acoplamento.

Pergunta

O método possui mecanismos que auxiliam no tratamento da coesão e
acoplamento, como a análise da dependência entre as estruturas que perfazem
o sistema?

Total

O método realiza a análise de dependência entre as partes que perfazem o
sistema, seja antes da decomposição, com o intuito de obter as informações que
balizam a clusterização destes itens, ou após a decomposição, com o intuito de

Níveis de atendimento

avaliar e ajustar o particionamento sugerido.
Parcial O método não realiza análises de dependência entre as partes que perfazem o
sistema, porém, utiliza-se da decomposição funcional com o intuito de gerar
domínios coesos; ou a análise de dependência pode ser afetada pela
necessidade de parametrizações sem critérios claros.
Não

O particionamento não tem como foco o atingimento da alta coesão e do baixo

atende

acoplamento.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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Quadro 16 – Critério de avaliação para o requisito “o nível de granularidade do serviço deve
respeitar o princípio arquitetural dos microsserviços”
Requisito

O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços

Requisito base O método deve atender aos requisitos de decomposição para uma arquitetura
baseada em microsserviços
Descrição

Avaliar se o método analisado favorece a obtenção de serviços compatíveis com
a granularidade proposta pelo estilo arquitetural dos microsserviços.

Pergunta

O método possibilita a análise e calibragem da granularidade dos microsserviços
decompostos?

Total

O método proporciona a calibragem da granularidade dos microsserviços
decompostos, seja por meio da verificação dos domínios gerados e eventual
repetição do processo de decomposição até alcançar a granularidade desejada
ou por meio da parametrização de informações que podem impactar no
processo, como quantidade esperada de microsserviços ou priorização dos

Níveis de atendimento

critérios de decomposição levados em consideração.
Parcial O método não possui etapa para calibragem da granularidade, mas utiliza-se da
decomposição funcional com o intuito de gerar domínios com poucas
responsabilidades e granularidade adequada.
Não

O particionamento não tem como foco o atingimento de uma granularidade

atende

compatível com o estilo arquitetural dos microsserviços.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Quadro 17 – Critério de avaliação para o requisito “as especificações das entradas que
serão submetidas ao método devem ser claras”
Requisito

As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras

Requisito base Descrição

Avaliar se as especificações das entradas possibilitam o entendimento e
aplicação do método proposto.

Pergunta

As especificações das entradas, que serão submetidas ao método de
decomposição, são claras?
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Total

As informações que serão submetidas como parâmetros de entrada para
execução do método de decomposição contêm especificações claras e
objetivas. As especificações envolvem descrição da informação requerida, seu
objetivo e formato para representação.

Parcial As especificações das informações que serão submetidas são claras, porém

Níveis de atendimento

alguns dos dados necessários são subjetivos e difíceis de prever, como
quantidade esperada de microsserviços, taxas de atualização ou escalabilidade
necessária, priorização entre requisitos não funcionais ou demais critérios que
impactem diretamente no processo de decomposição.
Não

Não há clareza nas especificações dos parâmetros de entrada do método de

atende

decomposição.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Quadro 18 – Critério de avaliação para o requisito “o método deve ser determinístico”
Requisito

O método deve ser determinístico

Requisito base Descrição

Avaliar se o método analisado é objetivo, o que pode facilitar seu entendimento,
aplicação e futura automação.

Pergunta

atendimento

Níveis de

Total

O método é determinístico?
Sim, dada as mesmas entradas, o método de decomposição produzirá sempre a
mesma saída.

Não

Não, dada as mesmas entradas, o método de decomposição pode produzir

atende

saídas diferentes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Quadro 19 – Critério de avaliação para o requisito “as informações de saída do método
devem ser claras”
Requisito

As informações de saída do método devem ser claras

Requisito base -
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Descrição

Avaliar se o método analisado apresenta, de forma clara, a decomposição
funcional realizada, facilitando o entendimento e aplicação dos resultados
obtidos.

Pergunta

As informações de saída evidenciam, de forma clara, a decomposição funcional
realizada?

Total

O método proposto apresenta com clareza a decomposição funcional obtida

Níveis de atendimento

como resultado da execução do particionamento.
Parcial O método proposto não apresenta com clareza a decomposição funcional obtida,
mas evidencia a decomposição tecnológica das partes da aplicação, como o
agrupamento sugerido das classes do sistema.
Não

As informações exibidas não são claras e exigem muito esforço para

atende

entendimento da decomposição realizada.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

3.2.2 Detalhamento e execução da análise

Cada método de decomposição foi analisado e classificado individualmente,
conforme os critérios e níveis de atendimento definidos na subseção anterior.
As justificativas de classificação dos métodos de decomposição foram detalhadas no
Apêndice D desta dissertação.

3.2.3 Resultados da análise

Os resultados da análise, contendo os níveis de atendimento dos métodos de
decomposição a cada critério definido, podem ser observados no Quadro 20.
Analisando o Quadro 20, nota-se que os requisitos com menor nível de atendimento
são aqueles relacionados aos requisitos não funcionais. Apenas os métodos propostos por
Ahmadvand e Ibrahim (2016), Gysel et al. (2016) e Sayara, Towhid e Hossain (2017)
apresentaram algum nível de atendimento aos requisitos não funcionais, o que representa
30% do total de métodos analisados.
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Por meio do Quadro 20, ainda é possível notar que o método de Gysel et al. (2016) é
o que possui a maior quantidade de atendimentos “totais” (8), seguido por Amiri (2018) com
7.
Os níveis de atendimento foram utilizados, na sequência desta dissertação, como
base de análise para a atribuição das pontuações e formação do ranking que evidencia o
método que possui maior aderência aos requisitos definidos.

3.2.4 Utilização dos métodos de decomposição e compatibilidade entre arquiteturas

A utilização dos métodos de decomposição analisados anteriormente (subseção
3.2.3) resulta em uma arquitetura web de microsserviços. Apesar disso, não há impeditivo
para que os sistemas de origem sejam de diferentes tipos de arquitetura.
A capacidade de aplicar as etapas dos métodos de decomposição (resumidas na
subseção 2.2.11 desta dissertação) ao sistema de origem, definem se o processo de
particionamento pode ser adotado, independentemente do tipo de projeto ou arquitetura
empregada.

3.3

Escolha do método

Nesta subseção, os métodos de decomposição e os níveis de atendimento atingidos
por cada um deles são avaliados. A finalidade da avaliação realizada é entender qual
método de decomposição possui maior aderência aos requisitos definidos nesta dissertação
e utilizá-lo, posteriormente, na etapa da utilização referencial.
Desta forma, a primeira subseção exibe os resultados da aplicação do método AHP,
conforme descrito no Apêndice E, e utiliza as pontuações obtidas durante a instanciação do
método AHP para gerar um ranking.
A subseção da seleção final apresenta o método escolhido. E, por fim, a terceira
subseção realiza algumas considerações finais sobre o processo de seleção do método.
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3.3.1 Pontuação geral dos métodos

Com a finalidade de realizar uma avaliação e tomada de decisão consistente, em
relação ao método que possui maior aderência aos requisitos definidos neste trabalho, foi
adotado o método AHP, conforme apresentado no Apêndice E desta dissertação.
Segundo Vaidya e Kumar (2006), o AHP é uma das ferramentas mais amplamente
utilizadas na tomada de decisão com múltiplos critérios, apresentando aplicação em
diferentes campos como planejamento, seleção da melhor alternativa, alocação de recursos,
resolução de conflitos e otimizações.
Segundo Forman e Gass (2001), a aceitação do método AHP como um paradigma
para a análise de decisão tem sido notável. Forman e Gass (2001) ainda citam que o AHP é
teoricamente sólido, de fácil compreensão, facilmente implementável e capaz de produzir
resultados que concordam com as expectativas.
Com a aplicação do AHP foi realizada a análise do objetivo desejado pelo processo
de decisão, dos critérios de avaliação (requisitos) e das alternativas (níveis de atendimento)
disponíveis.
Por conta das análises realizadas por meio do AHP, foi possível ponderar os níveis
de importância de cada um dos fatores envolvidos no processo de decisão e, desta forma,
obter uma pontuação para cada um dos métodos de decomposição avaliados.
A pontuação calculada ajuda a mensurar, de forma objetiva, o grau de atendimento
de cada um dos métodos de decomposição em relação aos requisitos e critérios definidos.
Os métodos são listados, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação
calculada para cada um deles – por meio da aplicação do AHP – conforme apresentado no
Quadro 21. O quadro expõe, também, a quantidade dos diferentes níveis de atendimento
obtidos pelos respectivos métodos.

Quadro 21 – Listagem dos métodos, em ordem decrescente de pontuação
Estudos

Total

Parcial

Não atende

Pontuação
(método AHP)

Gysel et al. (2016) 8

2

0

0,681

Amiri (2018)

1

2

0,578

7
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Estudos

Total

Parcial

Não atende

Pontuação
(método AHP)

Ahmadvand e

6

4

0

0,567

6

3

1

0,556

6

2

2

0,521

6

1

3

0,498

Silva (2018)

6

1

3

0,498

Mazlami, Cito e

4

4

2

0,464

Jin et al. (2018)

4

3

3

0,396

Levcovitz, Terra e

4

3

3

0,384

Ibrahim (2016)
Sayara, Towhid e
Hossain (2017)
Chen, Li e Li
(2017)
Josélyne et al.
(2018)

Leitner (2017)

Valente (2015)

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

3.3.2 Seleção final

Conforme o trabalho de seleção realizado nesta dissertação, envolvendo a atribuição
das pontuações de acordo com o nível de atingimento de cada critério de avaliação definido,
o método escolhido é aquele que obteve a maior pontuação dentre as abordagens
avaliadas.
O método selecionado foi o Service Cutter: A Systematic Approach to Service
Decomposition, de Gysel et al. (2016).
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3.3.3 Considerações finais sobre o processo de seleção do método

O método de Gysel et al. (2016), que foi escolhido para a utilização referencial nesta
dissertação, foi aquele que obteve a maior pontuação durante o processo de avaliação de
todos os métodos de decomposição à luz dos requisitos definidos neste trabalho.
O método de Gysel et al. (2016) possui cobertura sobre vários pontos da
decomposição de sistemas, ao identificar sistemas legados e serviços que não devem ser
migrados, ao levantar os requisitos funcionais da aplicação por meio de casos de uso, ao
identificar os requisitos não funcionais e considerá-los durante o processo de
particionamento e, ao identificar partes do sistema que estejam sobre uma mesma
propriedade.
O método de Gysel et al. (2016) apresenta um esforço considerável para sua
aplicação, por conta da cobertura sobre vários pontos da decomposição de sistemas. Esse
esforço considerável é representado pela quantidade de trabalho necessário para gerar as
informações que devem ser submetidas como parâmetros de entrada para o método.
Em segundo lugar no ranking de pontuação dos métodos avaliados, conforme
subseção 3.3.1, está o método de Amiri (2018). A abordagem proposta por Amiri (2018) não
possui atendimento explícito aos requisitos não funcionais, o que prejudicou sua pontuação.
No que diz respeito à análise funcional, o método destaca-se por realizar a decomposição
com base nos processos de negócio do sistema e por aplicar uma função que verifica a
aderência do particionamento efetuado à alta coesão e baixo acoplamento.
O método de Amiri (2018) apresenta um esforço menor para aplicação, se
comparado a Gysel et al. (2016), e pode representar uma oportunidade para novas
pesquisas que tenham interesse em complementar o método com abordagens que tratem
dos requisitos não funcionais.
O método de Ahmadvand e Ibrahim (2016), que ficou em terceiro lugar, possui o foco
principal nos requisitos não funcionais e sua reconciliação. Talvez, com alguma adaptação,
o método de Ahmadvand e Ibrahim (2016) poderia se tornar uma alternativa interessante e
complementar métodos que não realizam análises explícitas dos requisitos não funcionais,
mostrando-se como uma oportunidade para estudos futuros.
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4

DETALHAMENTO DO MÉTODO SELECIONADO: SERVICE CUTTER

Esta seção realiza o detalhamento do método que foi selecionado na subseção 3.3
desta dissertação: o Service Cutter. Este detalhamento é realizado com base nos seguintes
trabalhos dos autores do método: Gysel et al. (2016) – artigo identificado durante a busca
pelo estado da arte, e de Gysel e Kölbener (2015) – o estudo que deu origem ao artigo
citado anteriormente.
O objetivo do Service Cutter é auxiliar e aconselhar um arquiteto ou desenvolvedor
de software em suas decisões de design em relação à decomposição de serviços. As
seguintes propostas, realizadas pelos autores do método, são detalhadas nesta seção:
a) Definição de um catálogo com 16 critérios de acoplamento, que podem ser
utilizados como forma de otimizar o baixo acoplamento e a alta coesão;
b) Descrição da abordagem para processamento dos critérios de acoplamento e
realização da decomposição do serviço com foco na otimização do baixo
acoplamento e da alta coesão, e;
c) Implementação da ferramenta, para verificar a abordagem e auxiliar no processo
de decomposição.

4.1

Catálogo de critérios de acoplamento

O Service Cutter possui um catálogo com 16 critérios de acoplamento, apresentados
no Quadro 22. Segundo os autores do método, um critério de acoplamento descreve um
requisito arquiteturalmente significativo do porquê duas “nano entidades” (conceito
detalhado na subseção 4.2.1) devem, ou não, pertencer ao mesmo serviço.
Gysel et al. (2016) apontam o catálogo dos critérios de acoplamento como base para
uma forma estruturada, repetível de identificar, fazer e capturar decisões relativas ao
processo de decomposição de serviços.
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Quadro 22 – Service Cutter: descrição dos critérios de acoplamento
Identificação

Descrição

CC-1

“Nano entidades” que pertencem à mesma identidade e, portanto, compartilham

Identidade e

um ciclo de vida comum.

ciclo de vida
comum
CC-2

Duas “nano entidades” são semanticamente próximas quando possuem uma

Proximidade

conexão semântica dada pelo domínio de negócio. O indicador mais forte para a

semântica

proximidade semântica é o acesso coerente às “nano entidades” dentro do mesmo
caso de uso.

CC-3

A mesma pessoa, papel ou departamento é responsável por um grupo de “nano

Proprietário

entidades”. A decomposição do serviço deve tentar manter as entidades com o

compartilhado

mesmo proprietário responsável juntas, sem misturar entidades com diferentes
instâncias responsáveis em um serviço.

CC-4

Com que frequência as solicitações de mudança precisam ser implementadas,

Volatilidade

afetando a estrutura de uma “nano entidade”.

Estrutural
CC-5

Grupos de “nano entidades” com requisitos de alto desempenho para uma

Latência

requisição específica de usuário. Essas “nano entidades” devem ser modeladas no
mesmo serviço para evitar chamadas remotas.

CC-6

Alguns dados, como registros financeiros, perdem seu valor em caso de

Criticidade de

inconsistências, enquanto outros são mais tolerantes a inconsistências.

consistência
CC-7

As “nano entidades” têm restrições de disponibilidade variadas. Alguns são

Criticidade de

críticos, enquanto outros podem ficar indisponíveis por algum tempo. Como o

disponibilidade

fornecimento de alta disponibilidade tem um custo, as “nano entidades”
classificadas com características diferentes não devem ser compostas no mesmo
serviço.

CC-8

Uma “nano entidade” pode ser classificada por sua volatilidade, que define com

Volatilidade do

que frequência é atualizada. “Nano entidades” altamente voláteis e mais estáveis

conteúdo

devem ser compostas em serviços diferentes.

CC-9

Um grupo de “nano entidades” que têm um estado dependente e, portanto,

Restrição de

precisam ser mantidas consistentes entre si.
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Identificação

Descrição

consistência
CC-10

Informações imutáveis são muito mais simples de gerenciar em um sistema

Mutabilidade

distribuído do que objetos mutáveis. “Nano entidades” imutáveis são, portanto,
bons candidatos à linguagem publicada, compartilhada entre dois serviços. A
decomposição do serviço deve ser feita de maneira a favorecer o
compartilhamento de “nano entidades” imutáveis sobre as mutáveis.
Armazenamento que é necessário para persistir todas as instâncias de uma “nano

CC-11

Similaridade de entidade”.
armazenamento
CC-12

Pode haver as seguintes razões pelas quais algumas “nano entidades”

Restrição de

forçadamente precisam ser modelados no mesmo serviço: - Otimizações

serviço

tecnológicas - Sistemas legados

predefinida
CC-13

A decomposição do serviço tem um impacto significativo no tráfego da rede,

Similaridade do dependendo de quais “nano entidades” são compartilhadas entre os serviços e
tráfego de rede

com que frequência. “Nano entidades” pequenas e acessadas com menos
frequência são mais adequadas para serem compartilhadas entre serviços.

CC-14

Uma função de segurança tem permissão para ver ou processar um grupo de

Contextualidade “nano entidades”. A mistura de contextos de segurança em um serviço complica as
de segurança

implementações de autenticação e autorização.

CC-15

Criticidade de uma “nano entidade” em caso de perda de dados ou violação de

Criticidade de

privacidade. Representa os danos à reputação ou financeiros quando as

segurança

informações são divulgadas a partes não autorizadas. Como o alto nível de
criticidade de segurança tem um custo, as “nano entidades” classificadas com
características diferentes não devem ser compostas no mesmo serviço.

CC-16

Grupos de “nano entidades” são semanticamente relacionados, mas não devem

Restrição de

residir no mesmo serviço para satisfazer os requisitos de segurança da

segurança

informação. Essa restrição pode ser estabelecida por uma parte externa, como
uma autoridade de certificação ou uma equipe interna de design.

Fonte: Adaptado e traduzido de Gysel e Kölbener (2015)
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4.2

Processo do Service Cutter

O processo de operação do Service Cutter é realizado em 4 etapas, conforme Figura
3: definição do sistema, especificação do sistema, decomposição dos serviços e análise dos
cortes dos serviços.

Figura 3 – Service Cutter: definição do processo

Fonte: Gysel e Kölbener (2015)

Abaixo, as 4 etapas do Service Cutter são detalhadas, conforme definições de Gysel
e Kölbener (2015):
a) Definição do sistema
O sistema é definido por meio do levantamento das “nano entidades” que
perfazem a aplicação. O conceito de “nano entidade” é apresentado na subseção
4.2.1.

b) Especificação do sistema
O sistema é especificado por meio das representações de usuário.
Cada representação de usuário está vinculada a critérios de acoplamento,
desta forma, este passo adiciona informações de acoplamento sobre as “nano
entidades” informadas anteriormente.
O conceito de “representações de usuário” é apresentado na subseção 4.2.3.

c) Decomposição do sistema
Este passo tem como finalidade prover a separação entre as “nano entidades”
que perfazem o sistema, fornecendo a sugestão de decomposição para os serviços.
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Nesta etapa, são determinadas as relações entre cada “nano entidade”, com
base nas representações de usuário que foram geradas.
As “nano entidades” do sistema e suas relações são representadas como um
grafo não dirigido ponderado. O peso atribuído ao vértice entre duas “nano
entidades” indica o quão próximas elas estão.
O peso atribuído ao vértice é representado pela soma das multiplicações entre
os valores das pontuações calculadas, de acordo com a ocorrência de cada critério
de acoplamento, e o valor da prioridade atribuída ao critério de acoplamento. O
cálculo da pontuação é detalhado na subseção 4.2.4. Os valores das prioridades são
apresentados na subseção 4.2.5.
Com o grafo formado, a decomposição é realizada por meio da aplicação de
um algoritmo de clusterização, processo detalhado na subseção 4.2.6.

d) Análise dos cortes dos serviços
O resultado, obtido na etapa anterior, deve ser analisado. O método
recomenda a aplicação de um questionário para realizar a validação da
decomposição. Se não estiver de acordo com as expectativas, o processo pode ser
recalibrado por meio do ajuste das “nano entidades”, representações de usuário,
prioridades ou algoritmo de clusterização escolhido.

Nas próximas subseções, são detalhados os conceitos abordados na explicação do
processo do Service Cutter: “nano entidades”, critérios de acoplamento, representações de
usuário, pontuação, prioridades, decomposição via clusterização de grafos e análise dos
cortes obtidos.

4.2.1 Nano entidades

Segundo Gysel e Kölbener (2015) “nano entidade” é um conceito utilizado para
generalizar os três tipos de recursos que existem em um serviço e podem ser analisados
pelo Service Cutter durante o processo de decomposição:
a) Dados: os conjuntos de dados que perfazem o sistema;
b) Operações: regras de negócio e processamentos encapsulados pelo sistema, e;
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c) Artefatos: uma foto dos dados ou resultados de operações que foram
transformados em um formato específico, por exemplo, relatórios do sistema.

Figura 4 – Service Cutter: conceito de “nano entidade”

Fonte: Gysel et al. (2016)

Os autores definem a decomposição de um serviço como o ato de definir um número
de serviços e atribuir todas as “nano entidades” ao serviço responsável.

4.2.2 Critérios de acoplamento

Os critérios de acoplamento desempenham um papel fundamental no Service Cutter
e foram

apresentados, anteriormente, na subseção 4.1 (Catálogo de critérios de

acoplamento) desta dissertação.

4.2.3 Representações de usuário

Conforme Gysel e Kölbener (2015), as representações de usuário são artefatos
conhecidos da engenharia de software que podem ser utilizadas para descrever o sistema e,
por meios delas, o Service Cutter pode extrair as “nano entidades” e critérios de
acoplamento relevantes para a decomposição do sistema.
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Abaixo, no Quadro 23, são descritas as representações de usuários e seus critérios
de acoplamento vinculados.

Quadro 23 – Service Cutter: resumo das representações de usuário
Representação

Descrição

de usuário

Critério de acoplamento
vinculado

Modelo Entidade

Consiste em campos de dados, entidades e

CC-1 Identidade e ciclo de vida

Relacionamento

relacionamentos.

comum

Os dados são importados como “nano

CC-2 Proximidade semântica

entidades”; as entidades e os
relacionamentos dos tipos “composição” ou
“herança” como “identidade e ciclo de vida
comum”, e; os relacionamentos do tipo
“agregação” como “proximidade semântica”.
Casos de uso

Descrevem, principalmente, a proximidade
semântica de um grupo de “nano entidades”.

CC-2 Proximidade semântica
CC-5 Latência

Eles também podem ser marcados como
críticos à latência.
Grupos de

Representa uma pessoa, função ou

proprietários

departamento responsável por um grupo de

compartilhados

“nano entidades”.

Agregados

É um padrão do DDD que define um grupo

CC-3 Proprietário compartilhado

CC-9 Restrição de consistência

de “nano entidades” que requerem
consistência entre si.
Entidades

É um padrão do DDD que define um ciclo de CC-1 Identidade e ciclo de vida
vida comum e a identidade para um grupo

comum

de “nano entidades”.
Serviços pré-

Representa um serviço que já existe e,

CC-12 Restrição de serviço pré-

definidos

portanto, é mais difícil ou impossível de

definida

mudar.
Zonas de

Representam grupos de “nano entidades”

segurança

que não devem ser combinadas em um

separadas

serviço comum por razões de segurança.

CC-16 Restrição de segurança
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Representação

Descrição

Critério de acoplamento

de usuário

vinculado

Grupos de

Representa um grupo de “nano entidades”

CC-14 Contextualidade de

acesso de

que compartilham um contexto de

segurança

segurança

segurança comum.

Compatibilidades Podem ser utilizadas para importar todos os
critérios de acoplamento do tipo

CC-4 Volatilidade estrutural
CC-6 Criticidade de consistência

“Compatibilidade”.
CC-7 Criticidade de disponibilidade
CC-8 Volatilidade do conteúdo
CC-11 Similaridade de
armazenamento
CC-15 Criticidade de segurança

Fonte: Adaptado e traduzido de Gysel e Kölbener (2015)

Conforme apresentado no Quadro 23, anteriormente, as “Compatibilidades” agrupam
vários critérios de acoplamento. O Quadro 24 detalha cada “compatibilidade” e suas
características.

Quadro 24 – Service Cutter: detalhamento das compatibilidades
Compatibilidades (critério de

Descrição

Características

Classificação das “nano entidades”

Frequentemente

acoplamento)
Volatilidade estrutural

em características

Normal (padrão)
Raramente

Criticidade de consistência

Classificação das “nano entidades”
em características

Alta consistência (padrão)
Consistência eventual
Consistência fraca

Criticidade de disponibilidade

Classificação das “nano entidades”

Crítico

em características

Normal (padrão)
Baixo
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Compatibilidades (critério de

Descrição

Características

As “nano entidades” podem ser

Frequentemente

acoplamento)
Volatilidade do conteúdo

classificadas pelo tipo de dado para

Regularmente (padrão)

determinar a volatilidade:
Raramente
- Master data (regularmente);
- Reference data (raramente);
- Transaction data (frequentemente);
- Inventory data (frequentemente).
Similaridade de armazenamento

A classificação das “nano entidades”
em características é específica do
sistema

Criticidade de segurança

Classificação das “nano entidades”
em características

Enorme
Normal (padrão)
Minúsculo
Crítica
Interna (padrão)
Pública

Fonte: Adaptado e traduzido de Gysel e Kölbener (2015)

4.2.4 Pontuação

No Service Cutter, a pontuação é utilizada para avaliar a relação entre duas “nano
entidades”.
As pontuações, aplicadas a cada critério de acoplamento, podem ter valores entre 10 (dez negativo) e 10 (dez positivo). Os extremos das escalas de pontuação indicam que:
a) -10: duas “nano entidades”, definitivamente, não devem residir no mesmo
serviço;
b) 10: duas “nano entidades”, definitivamente, devem residir no mesmo serviço.

No Service Cutter, cada critério de acoplamento está vinculado a uma lógica de
cálculo de pontuação, conforme evidenciado no Quadro 25, a seguir.
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Quadro 25 – Service Cutter: critérios de acoplamento x lógica de cálculo de pontuação
Critério de acoplamento

Lógica de cálculo de pontuação

Proprietário compartilhado

CohesiveGroupCriteriaScorer

Restrição de consistência

(Critério de pontuação do grupo de coesão)

Identidade e ciclo de vida comum
Latência
Contextualidade de segurança
Restrição de serviço pré-definida

ExclusiveGroupCriteriaScorer
(Critério de pontuação do grupo exclusivo)

Restrição de segurança

SeparatedGroupCriteriaScorer
(Critério de pontuação do grupo separado)

Proximidade semântica

SemanticProximityCriterionScorer
(Critério de pontuação da proximidade semântica)

Volatilidade do conteúdo
Criticidade de consistência

CharacteristicsCriteriaScorer
(Critério de pontuação das características)

Criticidade de disponibilidade
Volatilidade estrutural
Similaridade de armazenamento
Criticidade de segurança

Fonte: Adaptado e traduzido de Gysel e Kölbener (2015)

A seguir, as definições de Gysel e Kölbener (2015) para cada uma das lógicas de
cálculo de pontuação:
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a) CohesiveGroupCriteriaScorer (Critério de pontuação do grupo de coesão)
Define um ou mais grupos de “nano entidades” que devem ser mantidos juntos
em um serviço. O critério de pontuação atribui o valor máximo de 10 pontos para
cada relação entre “nano entidades” dentro de um grupo.

b) ExclusiveGroupCriteriaScorer (Critério de pontuação do grupo exclusivo)
A lógica do cálculo de pontuação é a mesma do CohesiveGroupCriteriaScorer,
definida anteriormente, com a regra adicional de atribuir uma penalidade de -10
pontos de uma “nano entidade” dentro de um grupo para todas as outras “nano
entidades” que não compartilham o mesmo grupo.

c) SeparatedGroupCriteriaScorer (Critério de pontuação do grupo separado)
Define dois ou mais grupos de “nano entidades” que devem estar separadas
em diferentes serviços por razões de segurança. O critério de pontuação atribui uma
penalidade de -10 pontos de cada “nano entidade” para as outras “nano entidades”
definidas em outros grupos que não o mesmo onde ela está contida.

d) SemanticProximityCriterionScorer

(Critério

de

pontuação

da

proximidade

semântica)
Este critério de pontuação considera casos de uso e as agregações de um
modelo entidade-relacionamento.
Para calcular a pontuação, inicialmente, o critério define uma soma
intermediária, de acordo com determinadas condições aplicáveis entre duas “nano
entidades”.
As condições adotadas, sua descrição e o valor da pontuação são
apresentados no Quadro 26, a seguir:

Quadro 26 – Service Cutter: condições do SemanticProximityCriterionScorer
Condição

Descrição

Pontuação

READ_ACCESS

Ambas “nano entidades” A e B são lidas no mesmo

10

(Acesso de leitura)

caso de uso.
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Condição

Descrição

Pontuação

WRITE_ACCESS

Ambas “nano entidades” A e B são escritas no mesmo

3

(Acesso de escrita)

caso de uso.
Uma das “nano entidades” A ou B é lida e a outra é

MIXED_ACCESS

3

escrita no mesmo caso de uso.

(Acesso misto)

AGGREGATED_ENTITY A “nano entidade” A pertence a uma entidade que
(Entidade agregada)

1

possui uma agregação à entidade de B em um
diagrama UML.

Fonte: Adaptado e traduzido de Gysel e Kölbener (2015)

Para cada ocorrência das condições apresentadas no Quadro 26, o valor é
somado com a finalidade de gerar uma pontuação intermediária referente à relação
entre duas “nano entidades”.
Para obter a pontuação final do critério, a pontuação intermediária é submetida
às seguintes regras:
•

As pontuações intermediárias das relações entre duas “nano entidades”
são ordenadas de forma decrescente, de acordo com seus valores. São
selecionadas 10% das pontuações que possuem o maior valor. Estas
relações recebem o valor máximo de 10 pontos;

•

A pontuação intermediária que possui o menor valor, dentre o conjunto
das 10% com maior valor, é selecionada como valor de referência. O
valor de referência é utilizado no cálculo das pontuações restantes
(conjunto das 90% com menor valor). As pontuações restantes recebem
um valor entre 0 e 10, de acordo com o cálculo relativo ao valor de
referência.

e) CharacteristicsCriteriaScorer (Critério de pontuação das características)
Este critério tem a finalidade de criar serviços com “nano entidades” tão
homogêneas quanto for possível. Para isso, são levadas em consideração as
características de cada critério de acoplamento, representadas pelos valores de suas
pontuações, conforme Quadro 27.
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Quadro 27 – Service Cutter: pontuações por característica
Critério de acoplamento

Características

Pontuação

Volatilidade estrutural

Frequentemente

10

Normal (padrão)

4

Raramente

0

Alta (padrão)

10

Eventualmente

4

Fraca

0

Crítica

10

Normal (padrão)

4

Baixa

0

Frequentemente

10

Regularmente (padrão)

5

Raramente

0

Enorme

10

Normal (padrão)

3

Minúscula

0

Crítica

10

Interna (padrão)

3

Pública

0

Criticidade de consistência

Criticidade de disponibilidade

Volatilidade do conteúdo

Similaridade de armazenamento

Criticidade de segurança

Fonte: Adaptado e traduzido de Gysel e Kölbener (2015)
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Conforme apresentado no Quadro 27, cada característica possui um valor entre
0 e 10.
Cada relação entre “nano entidades” que possuem diferentes características
recebem um valor negativo, resultante da subtração entre os dois números.
Utilizando como exemplo duas “nano entidades”, denominadas A e B, que são
pontuadas de acordo com sua relação para o critério de acoplamento da Volatilidade
Estrutural: se A possuir a característica “Frequentemente” (10) e B possuir a
característica “Normal” (4), o processo de pontuação atribui o valor de -6 à relação
entre as “nano entidades”, resultante da diferença entre as características (4-10 = -6).

4.2.5 Prioridades

Segundo Gysel e Kölbener (2015), o usuário do Service Cutter necessita de uma
maneira de priorizar os critérios de acoplamento de acordo com a necessidade do sistema a
ser decomposto, e exemplificam com o caso de uma aplicação financeira, onde a segurança
pode ser mais importante que o tráfego de rede.
O Service Cutter possui uma escala de prioridades, apresentada por meio do Quadro
28. Os autores do método adotaram esta escala progressiva, e quase exponencial, com a
finalidade de possibilitar que a decomposição possa ser analisada com foco em apenas um
ou dois critérios, afinal, a prioridade de maior valor pode ser mais importante do que a soma
de vários outros critérios, e também como forma de simplificar o mapeamento, ao fornecer
um número pequeno de opções para realizar a classificação.

Quadro 28 – Service Cutter: escala de prioridades
Representação

Valor

Ignorar

0

Extra pequeno (XS)

0,5

Pequeno (S)

1

Médio (M)

3
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Representação

Valor

Grande (L)

5

Extra grande (XL)

8

Extra grande (XXL)

13

Fonte: Adaptado e traduzido de Gysel e Kölbener (2015)

4.2.6 Decomposição via clusterização de grafos

No contexto do Service Cutter, Gysel e Kölbener (2015) definem a decomposição de
serviços como a tarefa de agrupar “nano entidades” em um serviço. Para realizar a
decomposição, os autores utilizam um grafo não dirigido ponderado e algoritmos de
clusterização.
Ao criar o grafo não dirigido e ponderado, os autores do método representam cada
nó como uma “nano entidade”, os vértices definem as relações entre as “nano entidades”, e
os pesos indicam quão coesas duas “nano entidades” são – quanto maior o peso, maior a
chance de pertencerem ao mesmo serviço. A representação das “nano entidades” em um
grafo ponderado pode ser visualizada na Figura 5.

Figura 5 – Service Cutter: ligação entre “nano entidades”

Fonte: Gysel et al. (2016)
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Com os grafos construídos, os algoritmos de clusterização são executados. Os
algoritmos analisam os grafos, aparam os vértices necessários, desta forma, agrupando as
“nano entidades” que devem pertencer a um mesmo serviço.
O Service Cutter indica a utilização dos seguintes algoritmos de clusterização de
grafos:
a) Girvan-Newman: algoritmo determinístico, proposto por Newman e Girvan (2004).
Necessita que seja provida a quantidade de clusters que devem ser gerados por
meio do processo, ou;
b) Epidemic Label Propagation (ELP): algoritmo não determinístico, definido por
Raghavan, Albert e Kumara (2007) e refinado por Leung et al. (2009). Não
necessita que seja provida a quantidade de clusters que devem ser gerados por
meio do processo.

4.2.7 Questionário para avaliação da decomposição obtida

No contexto do Service Cutter, Gysel e Kölbener (2015) definem um questionário
para avaliação da decomposição obtida via aplicação do método.
Segundo os autores, em uma boa solução de decomposição, a resposta para todos
os questionamentos abaixo deve ser “sim”:
a) O corte do serviço atende a todos os critérios de restrição?
b) O corte de serviço combina o mínimo possível de “nano entidades” com
características divergentes em um serviço?
c) Cada serviço depende do menor número possível de “nano entidades” de outros
serviços? Um caso de uso deve cruzar o menor número possível de fronteiras de
serviço.
d) As “nano entidades” que fazem parte de uma linguagem publicada entre serviços
são adequadas para comunicação intra-serviço?
e) O acoplamento entre serviços é similar? Não é o tamanho dos serviços que
requer homogeneidade no sistema, mas a quantidade de linguagem publicada
entre os serviços.
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f)

Não há muitos serviços? Isso é chamado de anti-padrão de nano serviço (os
autores do questionário deixam como referência o trabalho de Rotem-gal-oz
(2014)).

g) Não há muito poucos serviços? Isso é uma arquitetura monolítica.

4.3

Ferramenta

Nesta subseção é exposta uma visão geral sobre a ferramenta, seu fluxo de
utilização é explanado e sua interface web é apresentada.

4.3.1 Visão geral sobre a ferramenta

A ferramenta do Service Cutter foi construída por Gysel e Kölbener (2015) e é
constituída por um sistema web que automatiza as etapas de cálculo de pontuação, criação
e clusterização do grafo. A interface web facilita a configuração dos parâmetros de entrada
necessários ao processo e proporciona uma visualização amigável da decomposição
realizada.
A ferramenta possui o código disponibilizado em um repositório git online e uma wiki
com detalhamentos sobre o projeto. No Quadro 29, estes recursos são apresentados
juntamente com os endereços web para acesso.

Quadro 29 – Service Cutter: principais recursos para utilização da ferramenta e endereços
web para acesso
Recurso Descrição

Endereço web

Código

https://github.com/Servi

Código fonte da ferramenta.

ceCutter/ServiceCutter
Acessado em
07/10/2019.
Wiki

Contém informações sobre conceitos gerais do processo de

https://github.com/Servi

decomposição e utilização da ferramenta, como:

ceCutter/ServiceCutter/
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Recurso Descrição
- Detalhamento das representações de usuário e como
converter estas visões no formato de arquivo esperado pela
ferramenta (schema JSON);

Endereço web

wiki
Acessado em
07/10/2019.

- Detalhamento dos critérios de acoplamento;
- Configurações avançadas da ferramenta.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

4.3.2 Utilização da ferramenta

O fluxo geral de utilização da ferramenta é apresentado na Figura 6.

Figura 6 – Service Cutter: etapas da utilização da ferramenta

Fonte: Gysel et al. (2016)

Apesar da automatização de algumas tarefas, por parte da ferramenta, ainda é
necessário que o usuário realize ações manuais, como:
a) A criação e importação dos artefatos com as especificações do sistema;
b) A escolha do algoritmo de clusterização;
c) A priorização dos conceitos relativos aos critérios de acoplamento, e;
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d) A análise do corte sugerido, que se não se mostrar satisfatório pode desencadear
uma nova etapa de priorização.

Para gerar os artefatos esperados pela ferramenta, detalhados no Quadro 30, é
necessário que as representações de usuário sejam convertidas para um arquivo do tipo
JavaScript Object Notation (JSON). Conforme informado no Quadro 29, os schemas JSON
esperados podem ser encontrados na wiki da ferramenta.

Quadro 30 – Service Cutter: arquivos esperados pela ferramenta
Arquivo

Descrição

Formato

Modelo Entidade-

É o primeiro arquivo que deve ser submetido à ferramenta.

JSON

Relacionamento

A partir dele, a ferramenta extrairá as “nano entidades” existentes no
sistema.
Seu upload é obrigatório.

Representações

Este arquivo contém informações sobre todas as representações de JSON

de usuário

usuário, exceto do modelo entidade-relacionamento.
A partir dele, a ferramenta extrairá as informações complementares
sobre cada “nano entidade”.
Seu upload é opcional, porém, o detalhamento realizado impacta
consideravelmente o processo de decomposição.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

4.3.3 Interface web

A Figura 7 apresenta a interface web da área da especificação do sistema. Nesta
área é possível visualizar os botões para upload dos artefatos (detalhados no Quadro 30)
esperados pela ferramenta.
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Figura 7 – Service Cutter: interface web, área de especificação do sistema

Fonte: Captura da tela da ferramenta apresentada por Gysel e Kölbener (2015)

A Figura 8 apresenta a interface web da área de “cortes do serviço” do Service
Cutter. Nesta área é possível visualizar a seção de definição das prioridades (parte superior
à direita), a seção de seleção do algoritmo de clusterização (parte inferior à direita) e
decomposição sugerida pela ferramenta (representada pelo grafo).
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Figura 8 – Service Cutter: interface web, área de “cortes do serviço”

Fonte: Captura da tela da ferramenta apresentada por Gysel e Kölbener (2015)
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5

UTILIZAÇÃO REFERENCIAL E VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE
DECOMPOSIÇÃO

Esta seção apresenta o objetivo da utilização referencial, a escolha do cenário
utilizado, o sistema base empregado no processo de decomposição e as etapas realizadas
para viabilizar o particionamento. Por fim, é efetuada a validação dos resultados obtidos.
Vale ressaltar que, no âmbito deste trabalho, a utilização referencial diz respeito à
aplicação do método em um problema específico visando apresentá-lo de forma mais clara
e potencialmente confirmar outras hipóteses da dissertação.

5.1

Objetivo da utilização referencial do método

O objetivo da utilização referencial é apresentar a aplicação do método escolhido
(subseção 3.3.2) e possibilitar sua validação perante os requisitos definidos nesta
dissertação (subseção 3.1.4).

5.2

Escolha do cenário de comércio eletrônico

Para a etapa da utilização referencial, foi escolhido um sistema de comércio
eletrônico.
A opção por um sistema de comércio eletrônico ocorreu pelos seguintes motivos:
a) Entendimento do sistema e de suas funcionalidades: a adoção de um tipo de
sistema bastante conhecido facilita o entendimento de seu funcionamento, ao
diminuir a curva de aprendizado;
b) Relevância: segundo Ebit e Nielsen (2019), o mercado de comércio eletrônico
movimentou 26,4 bilhões de reais no primeiro semestre de 2019, contando com
29,4 milhões de consumidores (pessoas que realizaram ao menos uma compra
online) neste mesmo período;
c) Aderência entre as características do sistema e do estilo arquitetural de
microsserviços: um sistema de comércio eletrônico possui necessidades que
podem ser supridas pelos microsserviços como a escalabilidade de recursos,
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manutenibilidade para evolução da plataforma e independência dos ciclos de
mudança – atendendo ao “time to market” que satisfaça as necessidades dos
clientes e dos negócios.

5.3

Sistema base para a utilização referencial

A aplicação base para a utilização referencial é o sistema de comércio eletrônico
denominado eShopOnWeb.
O projeto eShopOnWeb é uma aplicação de referência, disponibilizada pela
Microsoft, que demonstra um sistema de comércio eletrônico construído sobre uma
arquitetura monolítica e em camadas.
Segundo Smith (2019), o eShopOnWeb é uma loja virtual deliberadamente simples,
para facilitar seu entendimento, que suporta navegação em um catálogo de camisetas,
canecas de café e demais itens de marketing. A tela inicial do eShopOnWeb é apresentada
na Figura 9.
O código fonte da aplicação eShopOnWeb está disponível em um repositório público
online, onde continua sendo evoluído pela comunidade de software. Como forma de manter
o histórico da versão exata que foi analisada para a utilização referencial, foi realizado um
fork do código do projeto.
De acordo com o Github (2019), um fork é a cópia de um repositório, onde podem
ser feitas alterações que não afetam o projeto original. Para manter a versão exata que foi
analisada nesta dissertação, o fork nunca será sincronizado com o projeto original.
No Quadro 31, são apresentados os repositórios online dos códigos utilizados nesta
dissertação e seus endereços web para acesso.
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Figura 9 – eShopOnWeb: catálogo

Fonte: Smith (2019)

Quadro 31 – eShopOnWeb: repositórios online de código
Recurso Descrição

Endereço web

Código

Código fonte do projeto original.

https://github.com/dotnet-

Continua sendo evoluído pela comunidade.

architecture/eShopOnWeb
Acessado em 24/09/2019.

Fork do
código

Fork do código fonte do projeto.

https://github.com/felipetofo

Representa o código analisado nesta utilização

li/eShopOnWeb

referencial.

Acessado em 24/09/2019.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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5.4

Utilização referencial do método

Nesta etapa é realizada a aplicação do método Service Cutter, via ferramenta
implementada e disponibilizada pelos autores do método, sobre o sistema base para a
decomposição, o eShopOnWeb (detalhado na subseção 5.3).
Para utilização da ferramenta do Service Cutter, é necessário que sejam gerados os
artefatos que especifiquem o sistema alvo da decomposição, além de parametrizações que
dizem respeito às priorizações de cada critério de acoplamento dentro do processo de
decomposição, ao algoritmo de clusterização utilizado e até à quantidade desejada de
microsserviços, conforme apresentado na subseção 4.3.
Por conta das necessidades especificadas anteriormente, a utilização referencial do
método de decomposição do Service Cutter realizou os seguintes passos:
a) Análise do sistema base e construção das representações de usuário como
especificação do sistema;
b) Tradução das representações de usuário em artefatos, de acordo com o formato
esperado pela ferramenta;
c) Definição dos níveis de prioridade;
d) Definição do algoritmo de clusterização;
e) Definição da quantidade desejada de microsserviços;
f)

Análise do resultado da decomposição e aplicação do questionário para
validação da decomposição, e;

g) Escolha de um cenário de decomposição.

Os passos listados anteriormente são detalhados nas próximas subseções.

5.4.1 Construção das representações de usuário

A seguir, cada representação de usuário esperada pelo Service Cutter (conforme
apresentado na subseção 4.2.3) é detalhada no contexto do sistema base (eShopOnWeb)
para a decomposição.

114

5.4.1.1 Modelo entidade-relacionamento

O modelo entidade-relacionamento foi gerado de acordo com as análises da
modelagem do banco de dados e do domínio da aplicação eShopOnWeb.
A Figura 10, apresenta a modelagem de banco de dados que diz respeito às
funcionalidades de catálogo, carrinho e pedidos.

Figura 10 – eShopOnWeb: modelagem do banco de dados

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

O projeto eShopOnWeb utiliza outro banco de dados para realizar a persistência das
informações do usuário e das regras de autenticação. Este banco de dados segue o modelo
de implementação do ASP.NET Identity (contendo tabelas para gerenciamento de grupos de
usuários e regras de permissionamento).
O banco de dados para autenticação contém uma complexidade que está além do
escopo desta dissertação. Por conta disso, ao realizar a extração dos modelos referentes ao
perfil de usuário e sua autenticação, foram consideradas apenas as entidades essenciais ao
fluxo de compras.
Após a realização das análises da modelagem de banco de dados e do domínio da
aplicação, foram identificados as entidades e seus relacionamentos. As entidades são
apresentadas no Quadro 32.
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Quadro 32 – Utilização referencial: entidades e “nano entidades"
Entidades

Nano entidades

OrderItem

Id
OrderId
UnitPrice
Units

CatalogItemOrdered

Identifier
CatalogItemId
PictureUri
ProductName

Order

Id
BuyerId
OrderDate

Address

Identifier
City
Country
State
Street
ZipCode

BasketItem

Id
BasketId
CatalogItemId
Quantity
UnitPrice
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Entidades

Nano entidades

Basket

Id
BuyerId

CatalogItem

Id
Name
Description
Price
PictureUri
CatalogTypeId
CatalogBrandId

CatalogBrand

Id
Brand

CatalogType

Id
Type

ApplicationUser

Id
Username
Email
Password
PhoneNumber

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Ao analisar o código do projeto eShopOnWeb, notou-se que, apesar de existir, a
entidade Buyer não é utilizada em nenhuma funcionalidade. Por conta disso, a entidade
Buyer não foi representada no modelo entidade-relacionamento, o que a mantém fora de
todo o processo de decomposição realizado.
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Os relacionamentos entre as entidades são apresentados no Quadro 33, a seguir.

Quadro 33 – Utilização referencial: relacionamentos entre as entidades
Entidade origem

Entidade destino

Tipo de relacionamento

OrderItem

CatalogItemOrdered

Composição

Order

Address

Composição

Order

OrderItem

Composição

Basket

BasketItem

Composição

CatalogItem

CatalogBrand

Agregação

CatalogItem

CatalogType

Agregação

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Para definir o tipo de relacionamento, foram utilizadas as definições da Object
Management Group (2017):
a) Agregação: quando uma instância é utilizada para agrupar um conjunto de
instâncias;
b) Composição:

é

uma forma

forte

de

agregação,

onde

o

objeto

tem

responsabilidade pela existência e armazenamento dos objetos compostos, ou
seja, se o objeto é deletado, todas suas partes são deletadas com ele.

5.4.1.2 Casos de uso

Com base na análise do código do projeto eShopOnWeb, foi possível identificar as
funcionalidades da aplicação, representadas por meio da Figura 11.
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Figura 11 – eShopOnWeb: diagrama de casos de uso

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Ao construir os casos de uso, o Service Cutter espera receber quais são as “nano
entidades” lidas e escritas pela funcionalidade. O Quadro 34 apresenta o levantamento
realizado como forma de atender a esta necessidade.
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Quadro 34 – Utilização referencial: casos de uso e “nano entidades” envolvidas
Casos de uso

“Nano entidades” lidas

“Nano entidades” escritas

AddItemToBasket

Basket.Id

BasketItem.Id

Basket.BuyerId

BasketItem.BasketId

CatalogItem.Id

BasketItem.CatalogItemId

CatalogItem.Price

BasketItem.Quantity

BasketItem.Quantity

BasketItem.UnitPrice

Basket.Id

BasketItem.Quantity

SetQuantities

Basket.BuyerId
BasketItem.Id
GetBasketItemCount

Basket.Id

-

Basket.BuyerId
BasketItem.Id
BasketItem.Quantity
DeleteBasket

Basket.Id

Basket.Id

Basket.BuyerId

Basket.BuyerId

BasketItem.Id

BasketItem.Id
BasketItem.BasketId
BasketItem.CatalogItemId
BasketItem.Quantity
BasketItem.UnitPrice

TransferBasket

Basket.Id

Basket.BuyerId

Basket.BuyerId
BasketItem.Id
CreateOrder

Basket.Id

Order.Id

Basket.BuyerId

Order.BuyerId

BasketItem.Id

Order.OrderDate

BasketItem.BasketId

OrderItem.Id

120

Casos de uso

“Nano entidades” lidas

“Nano entidades” escritas

BasketItem.CatalogItemId

OrderItem.OrderId

BasketItem.Quantity

OrderItem.UnitPrice

BasketItem.UnitPrice

OrderItem.Units

CatalogItem.Id

CatalogItemOrdered.Identifier

CatalogItem.Name

CatalogItemOrdered.CatalogItemId

CatalogItem.PictureUri

CatalogItemOrdered.
CatalogItemOrdered.ProductName
Address.Identifier
Address.City
Address.Country
Address.State
Address.Street
Address.ZipCode

GetOrders

Order.Id

-

Order.BuyerId
Order.OrderDate
OrderItem.Id
OrderItem.OrderId
OrderItem.UnitPrice
OrderItem.Units
GetOrderDetails

Order.Id
Order.BuyerId
Order.OrderDat,
OrderItem.Id
OrderItem.OrderId
OrderItem.UnitPrice
OrderItem.Units

-
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Casos de uso

“Nano entidades” lidas

“Nano entidades” escritas

CatalogItemOrdered.Identifier
CatalogItemOrdered.CatalogItemId
CatalogItemOrdered.PictureUri
CatalogItemOrdered.ProductName
Address.Identifier
Address.City
Address.Country
Address.State
Address.Street
Address.ZipCode
GetCatalogItems

CatalogItem.Id

-

CatalogItem.Name
CatalogItem.Description
CatalogItem.Price
CatalogItem.PictureUri
CatalogItem.CatalogTypeId
CatalogItem.CatalogBrandId
CatalogBrand.Id
CatalogType.Id
GetCatalogItemBrands

CatalogBrand.Id

-

CatalogBrand.Brand
GetCatalogItemTypes

CatalogType.Id

-

CatalogType.Type
CreateAccount

ApplicationUser.Id
ApplicationUser.Username
ApplicationUser.Email
ApplicationUser.Password

-
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Casos de uso

“Nano entidades” lidas

“Nano entidades” escritas

Login

ApplicationUser.Id

-

ApplicationUser.Username
ApplicationUser.Email
ApplicationUser.Password
Logout

ApplicationUser.Id

-

ChangePassword

ApplicationUser.Id

ApplicationUser.Password

ManageProfileAccount

ApplicationUser.Id

ApplicationUser.Email

ApplicationUser.Username

ApplicationUser.PhoneNumber

ApplicationUser.Email
ApplicationUser.PhoneNumber

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

5.4.1.3 Grupos de proprietários compartilhados

Para elaborar esta representação de usuário, foi considerado o cenário de operação
de um comércio eletrônico com:
a) Uma equipe de gerenciamento de catálogo, responsável por realizar a criação,
edição e remoção dos cadastros de produtos, e;
b) Uma equipe de precificação, responsável por definir a estratégia de preços e
promoções dos produtos.

As equipes operam de forma independente entre si, apesar de ambas lidarem com
aspectos dos produtos.
De acordo com o cenário estabelecido, os grupos de proprietários compartilhados
foram definidos conforme apresentado no Quadro 35, a seguir.
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Quadro 35 – Utilização referencial: grupos de proprietários compartilhados
Grupos

“Nano entidades”

Equipe de gerenciamento de catálogo

CatalogItem.Id
CatalogItem.Name
CatalogItem.Description
CatalogItem.PictureUri
CatalogItem.CatalogTypeId
CatalogItem.CatalogBrandId
CatalogBrand.Id
CatalogBrand.Brand
CatalogType.Id
CatalogType.Type

Equipe de precificação

CatalogItem.Price

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

5.4.1.4 Agregados

O projeto eShopOnWeb organiza seus agregados no interior de pastas com o sufixo
“Aggregate”, facilitando a identificação do uso do padrão. O Quadro 36 apresenta os
agregados identificados por meio da análise do projeto e as “nano entidades” pertencentes a
cada um deles.

Quadro 36 – Utilização referencial: agregados
Agregados

“Nano entidades”

BasketAggregate

Basket.Id
Basket.BuyerId
BasketItem.Id
BasketItem.BasketId
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Agregados

“Nano entidades”
BasketItem.CatalogItemId
BasketItem.Quantity
BasketItem.UnitPrice

OrderAggregate

Address.Identifier
Address.City
Address.Country
Address.State
Address.Street
Address.ZipCode
CatalogItemOrdered.Identifier
CatalogItemOrdered.CatalogItemId
CatalogItemOrdered.PictureUri
CatalogItemOrdered.ProductName
Order.Id
Order.BuyerId
Order.OrderDate
OrderItem.Id
OrderItem.OrderId
OrderItem.UnitPrice
OrderItem.Units

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

O projeto eShopOnWeb também possui o agregado “BuyerAgreggate”, que engloba
os métodos de pagamento do comprador. As operações referentes aos métodos de
pagamento estão pendentes de implementação no projeto eShopOnWeb e estão fora do
escopo desta utilização referencial. Por conta disso, o “BuyerAgreggate” não foi considerado
para a utilização referencial.
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5.4.1.5 Entidades

No projeto eShopOnWeb, as classes que representam entidades herdam da classe
“BaseEntity”, facilitando a identificação do uso do padrão. O Quadro 37 apresenta as
entidades identificadas por meio da análise do projeto e as “nano entidades” relacionadas a
cada um deles.

Quadro 37 – Utilização referencial: entidades
Entidades

“Nano entidades”

OrderItem

OrderItem.Id
OrderItem.OrderId
OrderItem.UnitPrice
OrderItem.Units

Order

Order.Id
Order.BuyerId
Order.OrderDate

BasketItem

BasketItem.Id
BasketItem.BasketId
BasketItem.CatalogItemId
BasketItem.Quantity
BasketItem.UnitPrice

Basket

Basket.Id
Basket.BuyerId

CatalogItem

CatalogItem.Id
CatalogItem.Name
CatalogItem.Description
CatalogItem.Price
CatalogItem.PictureUri
CatalogItem.CatalogTypeId
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Entidades

“Nano entidades”
CatalogItem.CatalogBrandId

CatalogBrand

CatalogBrand.Id
CatalogBrand.Brand

CatalogType

CatalogType.Id
CatalogType.Type

ApplicationUser

ApplicationUser.Id
ApplicationUser.Username
ApplicationUser.Email
ApplicationUser.Password
ApplicationUser.PhoneNumber

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

5.4.1.6 Serviço pré-definido

Ao analisar o projeto eShopOnWeb, não foram identificados serviços pré-existentes.

5.4.1.7 Zonas de segurança separadas

Ao analisar o projeto eShopOnWeb, não foram identificados grupos de “nano
entidades” que, por questões de segurança, não poderiam ser combinados em um mesmo
serviço.

5.4.1.8 Grupos de acesso de segurança

Ao analisar o projeto eShopOnWeb, não foram identificados grupos de “nano
entidades” que compartilham um contexto de segurança comum.
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5.4.1.9 Compatibilidades

As compatibilidades foram classificadas de acordo com cada um dos seguintes
critérios:
a) Volatilidade estrutural
Por representarem o início do fluxo de compra, as “nano entidades” referentes
ao catálogo foram classificadas como candidatas a alterações “frequentes”; as
informações de endereço e de perfil de usuário como as mais estáveis (“raramente”
alteradas), e; as demais “nano entidades” foram classificadas com volatilidade
estrutural “normal”.

b) Criticidade de consistência
A implementação do projeto eShopOnWeb trabalha com gerenciamento
centralizado dos dados e alta consistência, por conta disso, todas as “nano
entidades” foram classificadas com a característica “alta consistência”.

c) Criticidade de disponibilidade
Ao analisar a característica de um sistema de comércio eletrônico, todas as
“nano entidades” que são indispensáveis à realização de uma compra foram
classificadas como “críticas”; as informações de catálogo, apesar de representarem o
início do fluxo de compra, podem ser substituídas momentaneamente por um cache,
por isso foram classificadas como “normal” (exceto o preço do produto), e; as
informações referentes ao perfil do usuário e filtros de busca foram classificadas
como “baixo”.

d) Volatilidade do conteúdo
Ao analisar a característica de um sistema de comércio eletrônico, as “nano
entidades” referentes ao preço do produto e ao carrinho do usuário foram
classificadas como “frequentemente” atualizadas, por conta de ações de marketing
realizadas que podem impactar a precificação dos produtos ou pelos usuários que
podem alterar, com a frequência que quiserem, a formação de seu carrinho de
compras.
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As “nano entidades” referentes ao perfil do usuário foram classificadas como
“regularmente” atualizadas, pois podem ser alteradas pelos compradores com a
cadência que desejarem, apesar de não serem parte do fluxo principal de utilização
do sistema. Assim como as “nano entidades” referentes ao vínculo do carrinho com o
comprador, representando o fluxo de transferência de um carrinho de um usuário
anônimo para um usuário logado.
As demais “nano entidades” foram classificadas como “raramente” atualizadas.
As “nano entidades” que representam os pedidos, seus itens e endereços de entrega
não são atualizadas a partir do momento de fechamento da compra. Para este
cenário, foi considerado que os produtos do catálogo também são raramente
atualizados após seu cadastro no sistema.

e) Similaridade de armazenamento
Ao analisar o projeto eShopOnWeb, não foram encontradas disparidades entre
o armazenamento necessário para persistir as instâncias de uma “nano entidade”.
Por conta disso, todas as “nano entidades” foram classificadas com o valor “normal”.

f)

Criticidade de segurança
As “nano entidades” foram classificadas de acordo com as características

disponíveis: as que dizem respeito aos dados dos usuários foram classificadas como
“críticas”; as que se referem à informações disponibilizadas no catálogo de produtos
como “públicas”, e; as demais, que dizem respeito aos dados transacionais, como
“internas”.

O Quadro 38, a seguir, apresenta as características das “nano entidades” para cada
uma das compatibilidades detalhadas nesta subseção.
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5.4.2 Criação dos arquivos de entrada

Conforme especificado no Quadro 30 (Service Cutter: arquivos esperados pela
ferramenta), o Service Cutter requer a importação dos arquivos de entrada de Modelo
Entidade-Relacionamento e de Representações de Usuário para realizar o processo de
decomposição.
Os dois arquivos citados foram gerados de acordo com as representações de usuário
criadas na subseção anterior (5.4.1). O processo de criação dos arquivos de entrada do
Service Cutter é detalhado no Apêndice F desta dissertação.

5.4.3 Definição dos níveis de prioridade

Conforme apresentado na subseção 4.2.5, Gysel e Kölbener (2015) adicionaram
níveis de prioridade para possibilitar a diferenciação entre os critérios de acoplamento
avaliados durante o processo de decomposição.
Nesta utilização referencial, todos os critérios de acoplamento são classificados com
a mesma prioridade. Ao trabalhar com critérios nivelados de prioridade, pode-se avaliar o
real impacto de cada um deles no resultado da decomposição.
Desta forma, a prioridade "M" (média) é atribuída a todos os critérios. Vale ressaltar
que atribuição poderia ter sido de qualquer outro valor citado na subseção 4.2.5, desde que
o nivelamento fosse mantido entre todos os critérios. A Figura 12 exibe a seleção dos níveis
das prioridades via ferramenta Service Cutter.
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Figura 12 – Utilização referencial: seleção dos níveis de prioridade

Fonte: Captura de parte da tela da ferramenta apresentada por Gysel e Kölbener
(2015)

5.4.4 Escolha do algoritmo de clusterização

Conforme apresentado na subseção 4.2.6, há dois algoritmos de clusterização
disponíveis para utilização no processo do Service Cutter: Girvan-Newman (determinístico)
e ELP (não determinístico).
Segundo Gysel e Kölbener (2015), um algoritmo determinístico facilita a análise do
impacto das entradas no processo de decomposição, pois o algoritmo não possui elementos
randômicos.
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Conforme apresentado no item “b” da subseção 3.1.2, o determinismo do método foi
definido como um requisito de aplicabilidade para os métodos de decomposição, como
forma de favorecer sua reprodutibilidade e entendimento.
Portanto, o algoritmo “Girvan-Newman” de clusterização de grafos é o escolhido para
a utilização referencial nesta dissertação. A Figura 13 exibe a seleção do algoritmo via
ferramenta Service Cutter.

Figura 13 – Utilização referencial: seleção do algoritmo de clusterização

Fonte: Captura de parte da tela da ferramenta apresentada por Gysel e Kölbener
(2015)

5.4.5 Quantidade de microsserviços

A escolha do algoritmo determinístico de clusterização de Girvan-Newman (conforme
subseção 5.4.3), requer que seja informado o número desejado de clusters para o processo
de particionamento.
A quantidade de clusters define a granularidade do resultado, afinal, quanto maior a
quantidade de microsserviços gerados durante o particionamento, mais granular tende a ser
a decomposição.
A calibração da quantidade de microsserviços faz parte do processo de
decomposição e possibilita que seja analisado o impacto da quantidade de clusters sobre o
particionamento. Verificar as diferenças entre as decomposições com diferentes números de
clusters ajuda a compreender e notar, na prática, como o algoritmo de decomposição
funciona.
No processo de utilização referencial realizado nesta dissertação, foram testadas 3
opções para a quantidade de clusters: 5, 6 e 8 microsserviços. A escala começa em 5
microsserviços, pois esta foi a menor quantidade com a qual o algoritmo de clusterização
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conseguiu produzir resultados. A escala termina em 8 microsserviços, pois a análise
realizada indicou que aumentar a granularidade não produziria resultados adequados (a
quantidade superior mais próxima com a qual o método conseguiu gerar resultados foi
acima de 30 clusters). O algoritmo não conseguiu produzir resultados para 7 clusters.
A Figura 14 exibe a seleção da quantidade de microsserviços esperados, via
ferramenta do Service Cutter.

Figura 14 – Utilização referencial: seleção da quantidade de microsserviços (clusters)

Fonte: Captura de parte da tela da ferramenta apresentada por Gysel e Kölbener
(2015)

5.4.6 Análise dos resultados obtidos

Conforme abordado na subseção anterior (5.4.5), foram conduzidas decomposições
para 5, 6 e 8 microsserviços. Abaixo, os resultados das decomposições são analisados.

5.4.6.1 Cenário de decomposição com cinco microsserviços

O resultado da decomposição para cinco microsserviços é apresentado na Figura 15,
a seguir.
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Figura 15 – Utilização referencial: decomposição em cinco microsserviços

Fonte: Captura de parte da tela da ferramenta apresentada por Gysel e Kölbener
(2015)

Conforme evidenciado pela Figura 15, a decomposição para cinco microsserviços
recomendou os serviços (A, B, C, D e E) com “nano entidades” com o escopo apresentado
no Quadro 39.

Quadro 39 – Decomposição em cinco microsserviços: escopo dos microsserviços
recomendados
Microsserviço

Escopo

A

Dados do usuário

B

Catálogo

C

Precificação

D

Pedidos
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Microsserviço

Escopo

E

Carrinho

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

O particionamento sugerido demonstra que foram considerados os aspectos
funcionais durante a decomposição, de acordo com os casos de uso que foram
especificados e envolviam cenários relativos a operações com o catálogo, carrinho, pedidos
e gerenciamento dos dados do usuário.
A sugestão da criação de um microsserviço relativo à precificação demonstra que os
aspectos não funcionais foram considerados no processo. Conforme apresentado na
subseção 5.4.1.9, a “nano entidade” de preço do produto possui necessidades diferentes em
relação às outras informações do catálogo do produto, afinal ela pode ser mantida por uma
equipe separada (equipe de precificação) e geralmente é atualizada com grande frequência.

5.4.6.2 Cenário de decomposição com seis microsserviços

O resultado da decomposição para seis microsserviços é apresentado na Figura 16,
a seguir.
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Figura 16 – Utilização referencial: decomposição em seis microsserviços

Fonte: Captura de parte da tela da ferramenta apresentada por Gysel e Kölbener
(2015)

Conforme evidenciado pela Figura 16, a decomposição para seis microsserviços
recomendou os serviços (A, B, C, D, E e F) com “nano entidades” com o escopo
apresentado no Quadro 40.

Quadro 40 – Decomposição em seis microsserviços: escopo dos microsserviços
recomendados
Microsserviço

Escopo

A

Autenticação

B

Telefone do usuário (perfil de usuário)

C

Catálogo

D

Precificação

E

Pedidos
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Microsserviço

Escopo

F

Carrinho

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

A decomposição sugerida para seis microsserviços mantém o aspecto funcional e
não funcional da decomposição para cinco microsserviços.
Além disso, o aspecto funcional e não funcional é refinado, pois o serviço adicional
que foi recomendado diz respeito à informação do número de telefone do usuário
(Microsserviço B).
Ao primeiro momento, a recomendação pode parecer inadequada, porém, ao avaliar
o cenário, pode-se perceber que o método de decomposição indica a existência de um novo
microsserviço relacionado ao contexto da conta (perfil) de usuário. Desta forma, o domínio
pré-existente ficaria restrito às ações relacionadas à autenticação do usuário.
No sistema monolítico, os domínios relativos à autenticação e à conta (perfil) do
usuário se misturam. Apesar disso, ao observar as especificações das representações de
usuário

construídas

para

a

“nano

entidade”

de

número

de

telefone

(ApplicationUser.PhoneNumber), nota-se que ela não está contida nos casos de uso de
criação de usuário e login com as demais “nano entidades” referentes ao usuário
(ApplicationUser). Além disso, seu índice de criticidade de disponibilidade é diferente das
“nano entidades” citadas.

5.4.6.3 Cenário de decomposição com oito microsserviços

O resultado da decomposição para oito microsserviços é apresentado na Figura 17,
a seguir.
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Figura 17 – Utilização referencial: decomposição em oito microsserviços

Fonte: Captura de parte da tela da ferramenta apresentada por Gysel e Kölbener
(2015)

Conforme evidenciado pela Figura 17, a decomposição para oito microsserviços
recomendou os serviços (A, B, C, D, E, F, G e H) com “nano entidades” com o escopo
apresentado no Quadro 41.

Quadro 41 – Decomposição em oito microsserviços: escopo dos microsserviços
recomendados
Microsserviço

Escopo

A

Id e senha do usuário

B

E-mail e nome de usuário

C

Telefone do usuário

D

Id do item do catálogo

E

Catálogo

F

Precificação
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Microsserviço

Escopo

G

Pedidos

H

Carrinho

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Em relação ao cenário anterior (seis microsserviços), a decomposição sugerida para
oito microsserviços sugere a criação de dois novos microsserviços para:
a) As “nano entidades” de e-mail (ApplicationUser.Email) e nome do usuário
(ApplicationUser.Username) – Microsserviço B, e;
b) A “nano entidade” de Id do item do catálogo (CatalogItem.Id) – Microsserviço D.

Com essa recomendação, a decomposição do domínio de dados do usuário ficaria
com 3 serviços de granularidade demasiadamente fina (Microsserviço A, B e C). Além do
serviço de Id do item do catálogo (Microsserviço D) que também possui uma granularidade
muita fina e é requisitado por outros 3 serviços.
A criação de microsserviços com contexto tão reduzido pode implicar no excesso de
chamadas entre serviços, causando alto acoplamento entre eles. Portanto, seguir a
estratégia indicada de particionamento pode não ser um bom caminho.

5.4.7 Aplicação do questionário sobre a decomposição

Conforme abordado na subseção 4.2.7, os autores do Service Cutter sugerem a
aplicação de um questionário para avaliar se o particionamento atende aos princípios de
uma boa decomposição.
O questionário foi aplicado a cada cenário de decomposição (para 5, 6 e 8
microsserviços) e o detalhamento disso está disponível no Apêndice G.
O Quadro 42, a seguir, apresenta a consolidação dos resultados obtidos por meio da
aplicação do questionário a cada cenário de decomposição.
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Quadro 42 – Utilização referencial: consolidação da aplicação do questionário aos cenários
de decomposição
Questionário

Quantidade de microsserviços
Cinco

Seis

Oito

O corte do serviço atende a todos No aspecto

O mesmo que para

O mesmo que para

os critérios de restrição?

geral, sim.

cinco microsserviços.

cinco microsserviços.

Quando há

Com adição de que há

Com adição de que há

exceções, são

“nano entidades” que

“nano entidades” que

justificadas.

participam do processo

participam do

de escrita para um

processo de escrita

mesmo caso de uso e

para um mesmo caso

foram separadas.

de uso e foram
separadas. Além de
um particionamento
não identificado do Id
do Item do Catálogo.

O corte de serviço combina o

No aspecto

mínimo possível de “nano

geral, sim.

No aspecto geral, sim.

Apesar de possuir
mais microsserviços

entidades” com características

que os demais

divergentes em um serviço?

cenários, a
decomposição não
evoluiu neste sentido.

Cada serviço depende do menor

Mesmas

Às dependências de

Dependência

número possível de “nano

dependências

regras de negócio

agravada pelo maior

entidades” de outros serviços?

que as

soma-se a dependência número de

Um caso de uso deve cruzar o

existentes nas

entre os dados da conta microsserviços

menor número possível de

regras de

de usuário e fluxo de

fronteiras de serviço.

negócio.

autenticação.

As “nano entidades” que fazem

Sim. As "nano entidades" publicadas são enxutas e consistem

parte de uma linguagem

em tipos simples (texto e formato numérico).

gerados.

publicada entre serviços são
adequadas para comunicação
intra-serviço?
O acoplamento entre serviços é

Acoplamentos

Acoplamentos distintos

Acoplamentos

similar? Não é o tamanho dos

similares,

(de leitura e escrita).

distintos, agravado

serviços que requer

ambos de

pela maior quantidade
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Questionário

Quantidade de microsserviços
Cinco

Seis

homogeneidade no sistema, mas leitura.

Oito
de microsserviços.

a quantidade de linguagem
publicada entre os serviços.
Não há muitos serviços? Isso é

Não.

Pode-se considerar o

chamado de anti-padrão de nano Há

mesmo que para cinco

serviço.

microsserviços

microsserviços, com a

para cada

observação de que a

grupo de

criação de um novo

Há muitos serviços.

responsabilidad domínio, para
es /

separação dos

funcionalidades contextos de
identificadas.

autenticação e perfil do
usuário, deve ser
verificada de acordo
com a necessidade do
sistema.

Não há muito poucos serviços?

Não há muito poucos serviços. Há serviços para cada grupo de

Isso é uma arquitetura

responsabilidades identificado. Não se trata de uma arquitetura

monolítica.

monolítica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

5.4.8 Escolha do cenário de decomposição

Em vista das análises e avaliações efetuadas nas subseções anteriores, o cenário de
decomposição com oito microsserviços foi descartado, por conta da granularidade muito fina
de alguns dos serviços gerados, que acarretaria grande acoplamento entre eles.
Os cenários de particionamento em cinco e seis microsserviços são similares entre
si, aparentam consistência e, portanto, são considerados como alternativas viáveis para
decomposição. A diferença entre eles está na separação dos contextos de autenticação e
gerenciamento do perfil do usuário, por parte do conjunto dos seis microsserviços.
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Considerando, estritamente, o cenário de decomposição do sistema base (subseção
5.3), não é interessante possuir um microsserviço que retorne apenas o telefone do usuário.
Da forma como as funcionalidades de autenticação e gestão do perfil do usuário estão
implementadas, o cenário de decomposição em cinco microsserviços parece ser mais
adequado.
Ao analisar os domínios recomendados pela decomposição em seis microsserviços,
que dispõe de contextos mais bem definidos, nota-se que ele pode ser utilizado em cenários
mais abrangentes e sistemas que contam com funcionalidades de gestão do perfil de
usuário mais desenvolvidas.

5.4.9 Comentários sobre a utilização referencial

A utilização referencial demandou que o sistema alvo da decomposição fosse
analisado e especificado. A especificação envolveu conceitos relativos aos requisitos
funcionais e não funcionais da aplicação, além de informações referentes ao modo de
operação do sistema.
O impacto dos requisitos não funcionais ficou evidente após algumas iterações com
o processo de decomposição. Durante as primeiras especificações realizadas para os
requisitos não funcionais, a “nano entidade” de "CatalogItem.Price" havia sido classificada
com criticidade de disponibilidade “normal”. A partir do momento que a “nano entidade” foi
reclassificada para “crítico”, seu posicionamento dentro das partições foi alterado. Se antes
ela poderia fazer parte do microsserviço de catálogo (em decomposições com quantidade
reduzida de microsserviços), após a alteração, o Service Cutter não mais ofereceu esta
possibilidade.
Apesar de ser uma etapa extensa e trabalhosa, a especificação do sistema
proporciona um amplo nível de conhecimento e entendimento sobre ele.
O processo de decomposição, via Service Cutter, permite que sejam atribuídos
níveis de prioridade a diferentes critérios de acoplamento. Para tomar vantagem desta
possibilidade, é necessário entender a importância de cada critério para o processo de
decomposição e para o sistema a ser decomposto. Esta análise enriquece o conhecimento
sobre o particionamento e auxilia na validação dos resultados obtidos.
A decomposição é realizada com base em um algoritmo de clusterização. O
processo de decomposição, via Service Cutter, permite que seja escolhido um algoritmo
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determinístico. A utilização do algoritmo determinístico, por retornar sempre o mesmo
resultado ao receber as mesmas entradas, favorece a análise do impacto da alteração de
qualquer parâmetro sobre o resultado do particionamento. Um dos parâmetros que pode ser
alterado e que impacta o resultado da decomposição é o número desejado de
microsserviços.
A granularidade ideal de um microsserviço é algo muito subjetivo, que deve ser
analisado caso a caso. Por conta disso, a possibilidade de informar um número desejado de
microsserviços, como resultado da decomposição, pode auxiliar no processo de decisão. O
intuito não é acertar a quantidade ideal logo no início, mas testar diferentes cenários e poder
encontrar aquele que faça sentido para o contexto do sistema decomposto.

5.5

Validação da aplicação do método

A validação da utilização referencial é dividida em três etapas. Primeiramente, é
definida a estratégia de validação. No segundo passo, a estratégia é aplicada e verifica-se o
atendimento esperado. Por fim, é realizada uma análise de impacto sobre o cenário adotado
para a utilização referencial em relação ao processo de validação.

5.5.1 Estratégia de validação

A validação da utilização referencial é realizada de acordo com os requisitos de
aplicabilidade (que garantem maior clareza e entendimento aos interessados na aplicação
do método) e de compatibilidade (que garantem a compatibilidade com os princípios
arquiteturais de design de microsserviços e com os requisitos funcionais e não funcionais
aos quais o sistema de origem atendia) definidos na subseção 3.1 desta dissertação.

5.5.2 Verificação dos requisitos

Nas próximas subseções é realizada a verificação de cada um dos requisitos em
relação à utilização referencial.
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5.5.2.1 A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais

A utilização referencial, apresentada na subseção 5.4 desta dissertação, seguiu o
processo definido pelo método Service Cutter, que contempla etapas de entendimento e
especificação do sistema a ser decomposto.
Dentre as informações levantadas durante a etapa de especificação do sistema,
estavam os casos de uso da aplicação, como: obtenção dos itens do catálogo de produtos,
adição de itens ao carrinho, criação e obtenção dos detalhes do pedido, dentre outros.
As informações levantadas durante a etapa de especificação do sistema serviram
como insumo para o método de decomposição, garantindo a compatibilidade funcional entre
o sistema decomposto e o conjunto de microsserviços resultante da decomposição.
Por conta do que foi apresentado nesta subseção, a utilização referencial do método
é classificada com atendimento “total” ao requisito “a decomposição deve ser feita à luz dos
requisitos funcionais”.

5.5.2.2 A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais

Durante a utilização referencial, na etapa de especificação do sistema, foram
levantadas as características de atendimento de cada “nano entidade” a determinados
requisitos não funcionais, como: segurança, disponibilidade, consistência e volatilidade de
conteúdo.
As informações coletadas serviram como insumo para o processo de decomposição.
Desta forma, os microsserviços resultantes atenderam aos requisitos não funcionais
especificados. Como exemplo, pode ser demonstrada a separação da “nano entidade” de
preço do produto em um microsserviço próprio, por conta das diferenças características de
disponibilidade e volatilidade de conteúdo apresentadas em relação às demais informações
do catálogo.
Em razão do que foi apresentado nesta subseção, a utilização referencial do método
é classificada com atendimento “total” ao requisito “a decomposição deve ser feita à luz dos
requisitos não funcionais”
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5.5.2.3 A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas
no nível de abstração do sistema

Durante a utilização referencial, é necessário realizar o levantamento sobre como os
requisitos não funcionais impactam as “nano entidades” que perfazem o sistema.
Após o levantamento, há a possibilidade de configurar os níveis de prioridade de
cada critério considerado no processo de decomposição, inclusive os requisitos não
funcionais.
Desta forma, é possível calibrar e conciliar os diferentes interesses, realizar a
decomposição e verificar o impacto das decisões tomadas sobre os microsserviços
resultantes.
Com isso, as decisões sobre os requisitos não funcionais não ficam restritas ao
escopo do serviço, elas têm impacto global sobre o particionamento do sistema.
Em vista do que foi apresentado nesta subseção, a utilização referencial do método é
classificada com atendimento “total” ao requisito “a avaliação e conciliação dos requisitos
não funcionais devem ser realizadas no nível de abstração do sistema”.

5.5.2.4 O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio

Durante a utilização referencial, a fase de especificação do sistema requer que sejam
considerados fatores relacionados ao negócio.
Na fase de especificação foram levantados os domínios funcionais do sistema (via
casos de uso), foi realizado o entendimento de operação da aplicação (via grupos de
proprietários compartilhados) e a averiguação dos requisitos não funcionais e seus níveis de
prioridade em relação ao negócio e ao sistema.
Com as ações realizadas durante a fase de especificação, foi possível organizar a
criação dos microsserviços de acordo com as capacidades do negócio e alinhar a
arquitetura do sistema à estrutura organizacional da empresa, exemplificando algumas das
características de microsserviços citadas, respectivamente, por Lewis e Fowler (2014) e
Newman (2015).
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Por conta do que foi apresentado nesta subseção, a utilização referencial do método
é classificada com atendimento “total” ao requisito “o microsserviço deve ser modelado em
torno do negócio”.

5.5.2.5 O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional

Durante a utilização referencial, a fase de especificação do sistema requer que sejam
consideradas as funcionalidades básicas do sistema, via levantamento dos casos de uso da
aplicação.
As “nano entidades” que são identificadas em um mesmo domínio funcional tem mais
chances de ficarem juntas, de acordo com o critério de acoplamento da Proximidade
Semântica. Da mesma forma, “nano entidades” de domínios funcionais diferentes tendem a
ficar em microsserviços separados.
Ao analisar os resultados obtidos pela decomposição, de fato, os domínios funcionais
foram privilegiados e “nano entidades” escritas em um mesmo caso de uso dificilmente
ficaram separadas.
Ao garantir a autonomia dos serviços, construídos acerca de um único domínio
funcional, e de acordo com o princípio da responsabilidade única de Martin e Martin (2006),
benefícios como manutenibilidade da base de código e independência do fluxo de entrega
de software são alcançados com mais facilidade.
Em razão do que foi apresentado nesta subseção, a utilização referencial do método
é classificada com atendimento “total” ao requisito “o microsserviço deve corresponder
somente a um único domínio funcional”.

5.5.2.6 O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento

Durante a utilização referencial, todas as informações levantadas na etapa de
especificação do sistema foram consideradas para o processo de tomada de decisão e
segregação das “nano entidades” em microsserviços.
As “nano entidades” que possuem características similares em relação às
funcionalidades, grupos de propriedade compartilhada e requisitos não funcionais tendem a
ser agrupadas no mesmo microsserviço, enquanto as que possuem necessidades diferentes
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tendem a ser separadas. Este modo de operação favorece a formação de microsserviços
coesos.
Como exemplo, é possível analisar o microsserviço de “pedidos” recomendado pelo
processo de decomposição. Ele é autocontido e, ao receber as informações necessárias
para criação de um pedido, não tem mais dependência com outros serviços.
O exemplo do serviço de pedidos atesta a aderência da decomposição realizada com
os conceitos de baixo acoplamento e alta coesão do estilo arquitetural dos microsserviços,
pois, segundo Newman (2015) os serviços com baixo acoplamento e alta coesão sabem o
mínimo possível sobre os serviços com os quais colaboram e evitam a propagação da
necessidade de alteração para outros serviços.
Em vista do que foi apresentado nesta subseção, a utilização referencial do método é
classificada com atendimento “total” ao requisito “o microsserviço deve ser altamente coeso
e possuir baixo acoplamento”.

5.5.2.7 O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural
dos microsserviços

A busca pela granularidade ideal é um dos grandes desafios da decomposição em
microsserviços.
Durante a utilização referencial, é possível notar a preocupação do processo de
decomposição em manter o particionamento sugerido de acordo com os princípios
arquiteturais dos microsserviços. Esta preocupação é evidenciada pela análise e constante
classificação das “nano entidades” que perfazem o sistema de acordo com o contexto e
características atreladas aos requisitos não funcionais.
O processo de decomposição também permite que a granularidade seja calibrada
por meio da parametrização do número desejado de microsserviços, conforme apresentado
durante a utilização referencial.
Com a calibragem da quantidade de microsserviços esperados, os resultados do
particionamento podem ser avaliados a fim de determinar se a granularidade adequada foi
alcançada ou se é necessário aumentar ou diminuir a quantidade desejada para a próxima
tentativa.
O processo de calibragem é empírico e único para cada sistema, e pode ser utilizado
como forma de garantir que a granularidade obtida auxilie o atingimento dos benefícios
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proporcionados pela adoção do estilo arquitetural dos microsserviços, em consonância com
a afirmação de Richardson (2014) que indica que o real objetivo é particionar a aplicação em
serviços que resolvam os problemas de desenvolvimento e implementação de sistemas
enfrentados pelos monolitos.
Por conta do que foi apresentado nesta subseção, a utilização referencial do método
é classificada com atendimento “total” ao requisito “o nível de granularidade do serviço deve
respeitar o princípio arquitetural dos microsserviços”.

5.5.2.8 As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras

O Service Cutter requer que, no mínimo, seja informado o modelo entidaderelacionamento da aplicação, porém, em sua fase de especificação, possibilita a utilização
de várias outras informações como insumo para o processo de decomposição.
Na utilização referencial realizada, foram representadas as seguintes informações:
modelo entidade-relacionamento, casos de uso, grupos de proprietários compartilhados,
agregados, entidades, serviços pré-definidos, zonas de segurança separadas, grupos de
acesso de segurança e as características de compatibilidade para os requisitos não
funcionais envolvendo volatilidade de conteúdo, consistência, disponibilidade e segurança.
A representação de todas estas informações enriquece, e muito, o processo de
tomada de decisão para a decomposição, mas é uma etapa bastante trabalhosa.
Apesar do trabalho extenso para a representação das informações, a documentação
disponível é completa e guia todo o processo, contando com descrições, exemplos e um
schema para validação do arquivo JSON que deve ser submetido à ferramenta.
Para o processo de decomposição, ainda é necessário informar a quantidade de
microsserviços desejados e realizar a priorização dos critérios de acoplamento. Para estas
etapas, não há um direcionamento objetivo, o que é compreensível, afinal cada
decomposição tem suas próprias necessidades, que servem como guia para o processo.
Por considerar que as especificações das entradas são completas e proporcionam
entendimento sobre o que deve ser feito, a utilização referencial é classificada com
atendimento “total” ao requisito “as especificações das entradas que serão submetidas ao
método devem ser claras”.
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5.5.2.9 O método deve ser determinístico

Durante a utilização referencial, foi possível selecionar o algoritmo determinístico de
Girvan-Newman para a clusterização do grafo montado pelo método.
Como o algoritmo determinístico não possui aleatoriedade, é possível analisar e
entender o impacto de cada alteração nos atributos de entrada sobre o resultado do método.
Em razão do que foi apresentado nesta subseção, a utilização referencial do método,
ao selecionar o algoritmo determinístico de Girvan-Newman, é classificada com atendimento
“total” ao requisito “o método deve ser determinístico”.

5.5.2.10

As informações de saída do método devem ser claras

O resultado da utilização referencial é apresentado como um grafo, que demonstra
os agrupamentos das “nano entidades” nos microsserviços sugeridos (clusters).
Com a utilização da ferramenta do Service Cutter, é possível verificar quais são os
casos de uso atrelados a cada um dos microsserviços, o que facilita o entendimento dos
motivos pelos quais os agrupamentos foram sugeridos.
Em vista do que foi apresentado nesta subseção, a utilização referencial do método é
classificada com atendimento “total” ao requisito “as informações de saída do método devem
ser claras”.

5.5.2.11

Considerações finais sobre a verificação

A seguir, o Quadro 43 apresenta a consolidação dos resultados das verificações dos
requisitos definidos nesta dissertação sobre a utilização referencial detalhada na subseção
5.4.
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Quadro 43 – Consolidação dos resultados das verificações dos requisitos, de acordo com a
utilização referencial
Requisito

Nível de atendimento
Total

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos

Parcial

Não atende

X

funcionais
A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não

X

funcionais
A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais

X

devem ser realizadas no nível de abstração do sistema
O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio

X

O microsserviço deve corresponder somente a um único

X

domínio funcional
O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo

X

acoplamento
O nível de granularidade do serviço deve respeitar o

X

princípio arquitetural dos microsserviços
As especificações das entradas que serão submetidas ao

X

método devem ser claras
O método deve ser determinístico

X

As informações de saída do método devem ser claras

X

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Conforme apresentado no Quadro 43, o Service Cutter foi avaliado com atendimento
“total” a todos os requisitos definidos nesta dissertação, o que demonstra a ampla cobertura
do método selecionado sobre os pontos chave da arquitetura de microsserviços e sobre os
requisitos definidos nesta dissertação.
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Vale notar que, nesta etapa de verificação, dois requisitos foram avaliados com
níveis diferentes de atendimento em relação à análise conduzida na subseção 3.2.2, que
considerou apenas as informações disponíveis na literatura para realizar a classificação.
Na análise conduzida na subseção 3.2.2, o Service Cutter foi classificado com
atendimento “parcial” ao requisito “as especificações das entradas que serão submetidas ao
método devem ser claras”. Na ocasião, foi considerado que as instruções para criação das
representações de usuário e para definição da quantidade de microsserviços desejados não
eram suficientemente claras. Apesar disso, ao efetuar o processo de especificação do
sistema, percebe-se que o Service Cutter é bem documentado e fornece exemplos para a
criação dos artefatos necessários, o que facilita o entendimento. Sobre a informação da
quantidade de microsserviços desejados, nota-se que é algo subjetivo, que varia em cada
caso de aplicação e que a experimentação de diferentes valores faz parte do processo de
análise da decomposição, o que dificulta a criação de um guia mais objetivo para a escolha
do valor ideal.
Na análise preliminar (subseção 3.2.2), o Service Cutter também foi classificado com
atendimento “parcial” ao requisito “as informações de saída do método devem ser claras”.
Na ocasião, foi considerado que o método apresentava, apenas, as “nano entidades”
pertencentes a um mesmo microsserviço, sem identificar quais funcionalidades estariam
vinculadas a ele, por exemplo. Com a utilização referencial foi possível perceber que a
ferramenta do Service Cutter possibilita visualizar quais são os casos de uso vinculados a
cada microsserviço sugerido, o que demonstra as intenções e decisões tomadas ao longo
da decomposição e facilita o entendimento dos resultados obtidos.

5.5.3 Impacto da opção pelo sistema de comércio eletrônico na utilização
referencial sobre a validação dos requisitos

A opção por realizar a utilização referencial do método de decomposição com base
em um sistema de comércio eletrônico aparenta não impactar a validação dos requisitos,
afinal, qualquer sistema adotado passaria pelas mesmas etapas relativas ao processo de
decomposição da aplicação.
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6

CONCLUSÕES

Esta seção apresenta as conclusões referentes ao trabalho realizado. Ela está
dividida em 5 partes: apresentação da abordagem, dos principais resultados obtidos, do
atendimento às questões e objetivos de pesquisa, das possíveis limitações deste estudo e
sugestão de trabalhos futuros.

6.1

Apresentação da abordagem

Por meio deste trabalho foi levantada a listagem referente ao estado da arte dos
métodos de decomposição de sistemas em microsserviços, conforme apresentado no
Quadro 1 (Estado da arte dos métodos de decomposição em microsserviços). O método de
revisão bibliográfica foi detalhado no Apêndice A.
Com a finalidade de analisar os métodos de decomposição encontrados, buscou-se
na literatura por requisitos aos quais os métodos de decomposição em questão deveriam
atender. Os insumos encontrados na literatura foram aglutinados e refinados, quando
necessário, dando origem ao referencial teórico utilizado como base para as avaliações
efetuadas neste trabalho. O referencial teórico foi consolidado, conforme apresentado na
subseção 3.1.4, e pode ser aproveitado pelos pesquisadores interessados no tema. O
método de revisão bibliográfica para este caso foi detalhado no Apêndice B.
Vale ressaltar que ambas as revisões bibliográficas (estado da arte e requisitos para
os métodos de decomposição) tiveram seu método detalhado, conforme citado
anteriormente, o que garante a reprodutibilidade e possibilita sua validação e extensão por
parte de outros pesquisadores interessados no tema. Por exemplo, as buscas realizadas
podem ser incrementadas com mais bases de conhecimento, adição de palavras-chave às
strings de busca, ou alteração dos filtros de data para encontrar os trabalhos mais recentes
à época da pesquisa.
De posse dos métodos de decomposição e seus requisitos, avançou-se para a fase
de análise de atendimento. Como forma de balizar as avaliações e torná-las um pouco
menos subjetivas, foram estabelecidos critérios para a realização da análise. Os critérios
foram detalhados nos Quadros 10 a 19 e, juntamente com os requisitos definidos
anteriormente, formaram um guia para a escolha e avaliação da utilização de um método de
decomposição.
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O processo de avaliação dos métodos de decomposição resultou nos níveis de
atendimento de cada um deles aos requisitos definidos, conforme apresentado no Quadro
20 (Análise do atendimento dos métodos aos requisitos da decomposição em
microsserviços).
Ao realizar o processo de avaliação, foi possível perceber que apenas 30% dos
métodos de decomposição apresentavam cobertura sobre os requisitos não funcionais,
conforme apresentado na subseção 3.2.3.
Com a aplicação do método AHP (detalhada no Apêndice E), os níveis de
atendimento, para cada método, foram transformados em pontuações. Com as pontuações
aferidas, foi possível criar um ranking e verificar quais métodos possuíam maior aderência
aos requisitos que balizaram a análise. O Service Cutter, método que ficou com a primeira
colocação no ranking, foi selecionado para utilização neste trabalho, conforme apresentado
na subseção 3.3.
O detalhamento do Service Cutter foi realizado na seção 4, onde foram abordados
seus conceitos principais, insumos necessários, características de funcionamento e
utilização da ferramenta de suporte ao método. Mais do que o simples detalhamento de um
método de decomposição, a seção 4 trouxe informações relevantes para a condução do
processo de decomposição, seja com a utilização do Service Cutter, ou mesmo para um
processo manual de particionamento.
Com o entendimento do método de decomposição, o trabalho prosseguiu para a
utilização referencial do método no cenário de um sistema de comércio eletrônico, com base
na aplicação eShopOnWeb.
O eShopOnWeb foi especificado de acordo com uma análise detalhada do sistema
que envolveu a definição de cenários de negócio e dos requisitos funcionais e não
funcionais da aplicação.
A especificação formulada serviu como insumo para o método de decomposição,
assim como as informações sobre o número desejado de microsserviços e o algoritmo
utilizado para a clusterização do grafo que representou o sistema, dentre outros pontos
detalhados na subseção 5.4.
Com a parametrização do método, foram geradas decomposições para 5, 6 e 8
microsserviços. O resultado do particionamento foi avaliado, de acordo com o questionário
sugerido pelo Service Cutter, e foram realizadas considerações sobre cada cenário de
decomposição proposto.
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Por fim, a utilização do método de decomposição foi validada de acordo com os
requisitos definidos anteriormente (subseção 5.5), apontando atendimento “total” do método
a cada um dos requisitos propostos. Mais que a avaliação positiva do Service Cutter, a
validação aponta que o guia para escolha de um método de decomposição obteve o
resultado esperado, ou seja, auxiliou o processo para a escolha de um método que atenda
aos requisitos de design de uma arquitetura de microsserviços.

6.2

Principais resultados obtidos

Abaixo, são apresentados os principais resultados obtidos por este trabalho:
a) Listagem dos métodos de decomposição disponíveis na literatura (Quadro 1),
resultado da revisão bibliográfica conduzida no Apêndice A;
b) Compilação dos requisitos aos quais um método de decomposição de sistemas
em microsserviços deve atender, formando o referencial teórico utilizado como
base deste trabalho (subseção 3.1.4), resultado da revisão bibliográfica
conduzida no Apêndice B;
c) Nível de atendimento dos métodos de decomposição em relação aos requisitos
definidos neste trabalho (Quadro 20), resultado da análise efetuada sobre cada
um dos métodos;
d) Ranking indicando os métodos de decomposição com maior aderência aos
requisitos definidos neste trabalho (Quadro 21), a partir do qual foi possível
selecionar o Service Cutter, resultado da aplicação do método AHP;
e) Cenários de particionamento de uma aplicação de referência para sistemas de
comércio eletrônico em 5, 6 e 8 microsserviços (subseção 5.4.6), resultado do
processo de decomposição, e;
f)

Aderência do método selecionado, o Service Cutter, aos requisitos definidos
neste trabalho (Quadro 43), resultado da análise realizada após a utilização
referencial.
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6.3

Atendimento à questão e objetivos de pesquisa

A seguir, a questão de pesquisa é respondida:
•

Há um método de decomposição de sistemas em microsserviços que apresenta
maior nível de atendimento aos requisitos oriundos da literatura técnica?
De acordo com a análise realizada no trabalho, o Service Cutter foi identificado

como o método que obteve o maior nível de atendimento aos requisitos identificados,
conforme processo apresentado na subseção 3.3 e resultado evidenciado por meio
do Quadro 21 (Listagem dos métodos, em ordem decrescente de pontuação).

Entende-se que os objetivos deste trabalho, definidos na subseção 1.3, foram
atingidos a partir do momento que um método de decomposição foi selecionado com base
em requisitos identificados na literatura, que o método selecionado foi aplicado ao cenário
de um sistema de comércio eletrônico e que sua avaliação indicou a aderência aos
requisitos definidos.

6.4

Possíveis limitações do trabalho

A seguir, as possíveis limitações deste trabalho:
a) Neste trabalho não foi contemplada a implementação dos “cortes” obtidos ao fim
do processo de particionamento. Em caso de implementação, podem ser
necessárias adaptações durante a fase de desenvolvimento;
b) Antes de realizar o particionamento de um sistema em microsserviços, é
interessante avaliar a necessidade de efetuar a decomposição, todavia, esta
avaliação não esteve no escopo deste trabalho;
c) Durante a utilização do Service Cutter, foi possível perceber uma grande
dependência em relação a etapa de especificação do sistema. A etapa de
especificação ocorreu de forma bastante extensa e trabalhosa. Foram tantos os
detalhes requeridos ao longo deste processo que a presença de profissionais
com experiência na aplicação a ser decomposta pode ser necessária. E, caso a
especificação não reflita a real situação do sistema a ser particionado, o processo
de decomposição pode ser amplamente impactado;
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d) Uma possível limitação do Service Cutter pode ser vista na forma como ele trata
os requisitos não funcionais, afinal o método suporta apenas requisitos não
funcionais pré-definidos, podendo impactar sistemas que contenham atributos de
qualidade diferentes dos que são disponibilizados pelo método. Inclusive, a
ferramenta do Service Cutter não suporta os requisitos, listados como critério de
acoplamento, da mutabilidade e da similaridade do tráfego de rede.

6.5

Trabalhos futuros

Com base no que foi realizado nesta dissertação e nos resultados obtidos, sugere-se
os seguintes trabalhos futuros:
a) Realizar o processo de decomposição tendo em vista um cenário mais complexo,
como um sistema corporativo de grande porte que esteja em produção, com a
finalidade de gerar uma nova avaliação dos resultados obtidos;
b) Implementação dos “cortes” obtidos via processo de decomposição, visto que o
escopo deste trabalho se limitou às etapas de design, proporcionando uma
avaliação completa do resultado do particionamento;
c) Que novas pesquisas sejam feitas em relação à utilização de requisitos não
funcionais em métodos de decomposição, afinal, conforme evidenciado no
Quadro

20

(Análise

do

atendimento

dos

métodos

aos

requisitos

da

decomposição em microsserviços), apenas 30% dos métodos encontrados na
literatura ofereceram suporte aos atributos de qualidade, e;
d) Utilização referencial e avaliação mais aprofundada dos demais métodos de
decomposição encontrados na literatura, listados na subseção 2.2 desta
dissertação.
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APÊNDICE A – MÉTODO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: DECOMPOSIÇÃO EM
MICROSSERVIÇOS

Este apêndice apresenta as etapas da revisão bibliográfica realizada com a
finalidade de obter os métodos existentes para a decomposição de sistemas em
microsserviços.
A seção 1, Planejamento da revisão bibliográfica, apresenta a definição de aspectos
importantes para a realização da revisão, como objetivos, questões e fontes de pesquisa
consideradas. Além disso, há a definição dos idiomas dos trabalhos pesquisados, palavras
chave utilizadas, critérios de inclusão e exclusão considerados, estratégia de seleção de
dados e sumarização dos resultados.
A seção 2, Execução da revisão bibliográfica, está dividida em duas partes. A
primeira parte, seleção inicial, apresenta as strings de busca utilizadas, os resultados
obtidos em cada uma das bases eletrônicas pesquisadas e a aplicação dos critérios de
inclusão e exclusão. A segunda parte, seleção final, apresenta os trabalhos selecionados.
A seção 3, Resultados, apresenta os resultados obtidos ao longo das etapas de
execução da revisão.
A seção 4, Conclusão, analisa se a revisão atingiu o objetivo estabelecido.

1

Planejamento da revisão bibliográfica

Nesta subseção é apresentado o planejamento realizado a fim de conduzir a revisão
bibliográfica,

citando quais os objetivos,

fontes de pesquisa utilizados,

idiomas

considerados, palavras-chave, critérios de inclusão e exclusão de trabalhos, estratégia de
seleção de dados e sumarização dos resultados obtidos.

1.1

Objetivo

A elaboração deste apêndice tem como objetivo identificar na literatura trabalhos que
contenham métodos de decomposição de sistemas em microsserviços.
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1.2

Fontes de pesquisa

As fontes de pesquisa utilizadas nesta busca, listadas abaixo, foram escolhidas por
estarem disponíveis via web e por serem mundialmente reconhecidas pela alta qualidade de
sua produção literária no campo da Engenharia de Software:
a) IEEE Xplore Digital Library (https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp);
b) ACM Digital Library (https://dl.acm.org/).

1.3

Idioma dos trabalhos

A busca realizada neste apêndice leva em consideração apenas o idioma inglês, por
ser o idioma referencial para a publicação de trabalhos científicos.

1.4

Palavras chave

Foram

identificadas

como

palavras

chave

para

esta

busca:

“método”,

“decomposição” e “microsserviço”. Para aumentar o alcance da busca, quando pertinente,
são considerados alguns sinônimos.
Por conta da busca ser realizada em inglês, as palavras são traduzidas para o idioma
mencionado, conforme Quadro 44.

Quadro 44 – Decomposição em microsserviços: palavras chave, suas variações e
equivalência no idioma inglês
Palavra-chave em

Palavra-chave em

português

inglês

Método

Decomposição

Method

Decompose

Sinônimos e variações da

Sinônimos e variações

palavra-chave, em

da palavra-chave, em

português

inglês

Abordagem

Approach

Metodologia

Methodology

Técnica

Technique

Extração

Extraction
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Palavra-chave em

Palavra-chave em

português

inglês

Sinônimos e variações da

Sinônimos e variações

palavra-chave, em

da palavra-chave, em

português

inglês

Identificação

Identify

Migração

Migration

Partição

Partition
Split

Microservice
Microsserviço

Micro service

Arquitetura de microsserviço Microservice architecture

Micro-service

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

1.5

Critérios de inclusão e exclusão de trabalhos

Os critérios de inclusão e exclusão servem para limitar a seleção de trabalhos, de
acordo com o objetivo da elaboração deste apêndice.
Os critérios de inclusão e exclusão definidos neste trabalho têm a finalidade de:
a) Garantir que sejam considerados os estudos mais recentes na área;
b) Garantir que sejam selecionados apenas os estudos que atendem ao objetivo da
revisão bibliográfica e apresentem métodos, técnicas ou abordagens para
decomposição de sistemas em microsserviços;
c) Garantir o entendimento da motivação, objetivo e dos conceitos utilizados na
construção do método;
d) Garantir o entendimento da aplicação do método, por meio de exemplo;
e) Garantir a qualidade dos estudos selecionados por esta revisão bibliográfica, ao
considerar trabalhos que atendam a níveis acadêmicos de qualidade e;
f)

Garantir que estudos duplicados não sejam considerados na revisão.
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Com base nas finalidades apresentadas acima, são definidos os critérios abaixo.
Critérios de inclusão:
a) [DATA] Trabalhos publicados no período entre janeiro de 2013 e 18 de janeiro de
2019 (a data final do período refere-se ao registro da execução da busca);
b) [DECOMPOSIÇÃO] Trabalhos que contenham métodos, técnicas ou abordagens
para decomposição de sistemas em microsserviços;
c) [DETALHAMENTO] Trabalhos que detalhem o método, técnica ou abordagem
utilizada, e;
d) [EXEMPLOS] Trabalhos que apresentem exemplos de aplicação do método,
técnica ou abordagem proposta.

Critérios de exclusão:
a) [DATA] Trabalhos anteriores a janeiro de 2013 ou posteriores a 18 de janeiro de
2019 (a data final do período refere-se ao registro da execução da busca);
b) [DECOMPOSIÇÃO] Trabalhos que não contenham métodos, técnicas ou
abordagens para decomposição de sistemas em microsserviços;
c) [DETALHAMENTO] Trabalhos que não detalhem o método, técnica ou
abordagem utilizada;
d) [EXEMPLOS] Trabalhos que não apresentem exemplos de aplicação do método,
técnica ou abordagem proposta;
e) [ACADÊMICO] Trabalhos que não atendam a níveis acadêmicos de qualidade
(que não sejam artigos publicados em anais de congressos, dissertações ou
publicações acadêmicas), e;
f)

[DUPLICADO] Estudo duplicado, quando comparado com os resultados das
demais buscas.

1.6

Estratégia de seleção de dados

Por meio das palavras chave definidas, seus sinônimos, variações de número e
variações verbais, quando pertinente, foram criadas as strings de busca para serem
submetidas às fontes de pesquisa selecionadas.
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A revisão bibliográfica focou em encontrar métodos de decomposição de sistemas
em microsserviços.
A versão final da string de busca ficou da seguinte maneira: ((method OR
methodology OR approach OR technique) AND (migrate OR extract OR partition OR split
OR identify OR decompose) AND (microservice OR "micro service" OR "micro services" OR
"micro-service" OR "micro-services" OR "microservice architecture" OR "microservices
architecture")).
As buscas são realizadas levando em consideração o campo “resumo”, e extraindose as informações de autor, título do documento, volume, páginas, resumo, mês e ano de
publicação.
Os trabalhos obtidos a partir das pesquisas são listados na seção 2 “Execução da
revisão bibliográfica”. Uma pré-avaliação é realizada após a leitura dos títulos e resumos,
aplicando os critérios de inclusão e exclusão definidos na etapa de planejamento. Caso haja
alguma dúvida sobre a utilidade do trabalho para o desenvolvimento da pesquisa, a
introdução e conclusão do estudo são lidas para que sejam aplicados os critérios de
inclusão e exclusão citados anteriormente.
Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os trabalhos que estiverem
aptos são selecionados como resultado desta revisão.

1.7

Sumarização dos resultados

Os resultados obtidos são apresentados em um quadro, contendo as seguintes
colunas: número identificador do artigo, título da pesquisa, referência bibliográfica do
trabalho e base de dados de onde foi obtido.

2

Execução da revisão bibliográfica

Nesta seção é abordada a etapa de execução da revisão bibliográfica. A busca é
executada nas bases de dados eletrônicas. A seleção dos trabalhos é pautada nos critérios
de inclusão e exclusão definidos na seção 1 “Planejamento da revisão bibliográfica”.
A primeira coluna dos Quadros 46, 48, 49 e 50 contém uma numeração sequencial
para os trabalhos avaliados. As colunas intituladas “Critérios de inclusão atendidos” e
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“Critérios de exclusão atendidos” contêm os critérios atendidos para cada trabalho, descritos
na subseção 1.6 deste apêndice. A coluna “Estado” contém a avaliação do trabalho,
indicando se ele foi incluído ou excluído da revisão. A existência de um único critério de
exclusão atendido faz com que o trabalho esteja inválido e não possa seguir para a fase de
seleção final.
O tópico 2.1, referente à seleção inicial, apresenta todas as publicações retornadas
após a realização das buscas em cada uma das bases eletrônicas escolhidas, e a avaliação
de cada uma delas após a leitura dos títulos e resumo, e após a leitura da introdução e
conclusão do arquivo, caso tenha sido necessário para realizar a seleção.
O tópico 2.2, referente à seleção final, apresenta os trabalhos selecionados.

2.1

Seleção inicial

Abaixo, os detalhamentos das buscas executadas nas bases de conhecimento do
IEEE Xplore, ACM Digital Library, busca manual e snowballing.

2.1.1 Fonte 1 – IEEE Xplore

A pesquisa na base do IEEE foi conduzida conforme detalhado no Quadro 45.
Quadro 45 – Decomposição em microsserviços: detalhamento sobre a busca realizada no
IEEE Xplore
Fonte

IEEE Xplore Digital Library

Data de busca

18/01/2019

String de busca

(("Abstract":method OR methodology OR technique OR approach) AND
("Abstract":migrate OR extract OR partition OR split OR identify OR
decompose) AND ("Abstract":microservice OR "micro service" OR "micro
services" OR "micro-service" OR "micro-services" OR "microservice
architecture" OR "microservices architecture"))

Campos pesquisados

Resumo (abstract)

Filtros utilizados

Metadata Only

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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Como resultado da busca conduzida conforme os critérios detalhados no Quadro 45,
acima, foram obtidos os estudos listados abaixo:
1. ALSHUQAYRAN, Nuha; ALI, Nour; EVANS, Roger. Towards Micro Service
Architecture Recovery: An Empirical Study. In: IEEE INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOFTWARE ARCHITECTURE (ICSA), 1., 2018, Seattle.
Proceedings... . New Jersey: Ieee, 2018. p. 47 - 4709.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8417116
2. CAHYONO, Dwy Bagus; SUHARDI; KURNIAWAN, Novianto Budi. Developing
statistical business register service system based on microservice architecture. In:
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY (ICOIACT), 1., 2018, Yogyakarta. Proceedings... . New Jersey:
Ieee, 2018.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8350712
3. SHOUMIK, Fahim Shariar et al. Scalable micro-service based approach to FHIR
server with golang and No-SQL. In: 2017 20TH INTERNATIONAL
CONFERENCE OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY (ICCIT),
20., 2017, Dhaka. Proceedings... . New Jersey: Ieee, 2017. p. 1 - 6.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8281846
4. ALSHUQAYRAN, Nuha; ALI, Nour; EVANS, Roger. A Systematic Mapping Study
in Microservice Architecture. In: 2016 IEEE 9TH INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SERVICE-ORIENTED COMPUTING AND APPLICATIONS
(SOCA), 9., 2016, Macau. Proceedings... . New Jersey: Ieee, 2016. p. 44 - 51.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7796008
5. JOSÉLYNE, Munezero Immaculée et al. Partitioning microservices: a domain
engineering approach. In: PROCEEDINGS OF THE 2018 INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING IN AFRICA, 1., 2018,
Gothenburg. Proceedings... . New York: Acm, 2018. p. 43 - 49.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8596351
6. MAYER, Benjamin; WEINREICH, Rainer. An Approach to Extract the Architecture
of Microservice-Based Software Systems. In: 2018 IEEE SYMPOSIUM ON
SERVICE-ORIENTED SYSTEM ENGINEERING (SOSE), 1., 2018, Bamberg.
Proceedings... . New Jersey: Ieee, 2018. p. 21 - 30.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8359145
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7. KECSKEMETI, Gabor; MAROSI, Attila Csaba; KERTESZ, Attila. The ENTICE
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Artigo

1

Critérios de inclusão atendidos

[DATA]

Critérios de exclusão atendidos

[DECOMPOSIÇÃO],

Estado

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
2

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
3

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
4

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
5

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

Incluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
6

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
7

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

[EXEMPLOS]

Excluído

[DETALHAMENTO]
8

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

Incluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
9

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
10

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
11

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
12

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
13

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
14

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
15

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],
[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]

Incluído

179

Artigo

16

Critérios de inclusão atendidos

[DATA]

Critérios de exclusão atendidos

[DECOMPOSIÇÃO],

Estado

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
17

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
18

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
19

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
20

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]

Excluído

21

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

[EXEMPLOS]

Excluído

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO]
22

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
23

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
24

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
25

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

Incluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
26

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
27

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
28

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
29

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
30

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
31

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],
[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]

Excluído

180

Artigo

32

Critérios de inclusão atendidos

Critérios de exclusão atendidos

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

Estado

Incluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
33

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
34

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
35

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

Incluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
36

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
37

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
38

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
39

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
40

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
41

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
42

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
43

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
44

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
45

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],
[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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2.1.2 Fonte 2 – ACM Digital Library

A pesquisa na base da ACM foi conduzida conforme detalhado no Quadro 47.
Quadro 47 – Decomposição em microsserviços: detalhamento sobre a busca realizada na
ACM Digital Library
Fonte

ACM Digital Library (The ACM Guide to Computing Literature)
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OR "microservice architecture" OR "microservices architecture"))
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No Quadro 48 são apresentados os trabalhos encontrados e seu estado (de inclusão
ou exclusão):

Quadro 48 – Decomposição em microsserviços: seleção preliminar, ACM Digital Library
Artigo

46

Critérios de inclusão atendidos

[DATA]

Critérios de exclusão atendidos

[DECOMPOSIÇÃO],

Estado

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
47

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
48

[DATA]

[ACADÊMICO]

Excluído

49

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
50

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
51

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
52

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],
[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]

Excluído
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Artigo

53

Critérios de inclusão atendidos

[DATA]

Critérios de exclusão atendidos

[DECOMPOSIÇÃO],

Estado

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
54

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
55

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

[DUPLICADO]

Excluído

[EXEMPLOS]

Excluído

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
56

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],
[DETALHAMENTO]

57

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
58

[DATA]

[ACADÊMICO]

Excluído

59

[DATA]

[ACADÊMICO]

Excluído

60

[DATA]

[ACADÊMICO]

Excluído

61

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
62

[DATA]

[ACADÊMICO]

Excluído

63

[DATA]

[ACADÊMICO]

Excluído

64

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
65

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
66

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
67

[DATA]

[ACADÊMICO]

Excluído

68

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

[DETALHAMENTO]

Excluído

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[EXEMPLOS]
69

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
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Artigo

70

Critérios de inclusão atendidos

[DATA]

Critérios de exclusão atendidos

[DECOMPOSIÇÃO],

Estado

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
71

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
72

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
73

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
74

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
75

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
76

[DATA]

Excluído

[DECOMPOSIÇÃO],
77

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS],

Excluído

[ACADÊMICO]
[DECOMPOSIÇÃO],
78

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS],

Excluído

[ACADÊMICO]
79

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
[DECOMPOSIÇÃO],
80

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS],

Excluído

[ACADÊMICO]
81

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
[DECOMPOSIÇÃO],
82

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS],

Excluído

[ACADÊMICO]
[DECOMPOSIÇÃO],
83

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS],

Excluído

[ACADÊMICO]
[DECOMPOSIÇÃO],
84

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS],
[ACADÊMICO]

Excluído
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Artigo

85

Critérios de inclusão atendidos

[DATA]

Critérios de exclusão atendidos

[DECOMPOSIÇÃO],

Estado

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
[DECOMPOSIÇÃO],
86

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS],

Excluído

[ACADÊMICO]
[DECOMPOSIÇÃO],
87

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS],

Excluído

[ACADÊMICO]
[DECOMPOSIÇÃO],
88

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS],

Excluído

[ACADÊMICO]
89

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

2.1.3 Fonte 3 – Snowballing

Nesta subseção são apresentados os trabalhos que foram acrescidos a esta revisão
por conta do snowballing.
O snowballing foi realizado com base nas referências citadas nos trabalhos que
chegaram à etapa de seleção final, evidenciados na subseção 2.2 deste apêndice.
O processo foi realizado com a ferramenta StArt1, do Laboratório de Pesquisa de
Engenharia de Software da Universidade Federal de São Carlos, que auxiliou na escolha
dos seguintes trabalhos para análise:

90. FRANCESCO, Paolo di; MALAVOLTA, Ivano; LAGO, Patricia. Research on
Architecting Microservices: Trends, Focus, and Potential for Industrial Adoption.
In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ARCHITECTURE
(ICSA), 1., 2017, Gothenburg. Proceedings... . New Jersey: Ieee, 2017. p. 21 30.

1

http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool
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URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7930195
91. BABAR, Muhammad Ali et al. Software Architecture Knowledge Management:
Theory and Practice. Heidelberg: Springer-verlag, 2009. 279 p.
URL: https://www.springer.com/us/book/9783642023736
92. LEWIS, James; FOWLER, Martin. Microservices: a definition of this new
architectural term. 2014. Disponível em:
<https://martinfowler.com/articles/microservices.html>. Acesso em: 18 jan. 2019.
93. LEVCOVITZ, Alessandra; TERRA, Ricardo; VALENTE, Marco Tulio. Towards a
Technique for Extracting Microservices from Monolithic Enterprise Systems. In:
3RD BRAZILIAN WORKSHOP ON SOFTWARE VISUALIZATION, EVOLUTION
AND MAINTENANCE (VEM), 3., 2015, Belo Horizonte. Proceedings... . Belo
Horizonte: Cbsoft, 2015. p. 97 - 104.
URL: https://arxiv.org/abs/1605.03175
94. O'HANLON, Charlene. A conversation with Werner Vogels. Queue, [s.l.], v. 4, n.
4, p.14-22, 1 maio 2006. Association for Computing Machinery (ACM).
http://dx.doi.org/10.1145/1142055.1142065.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1142065
95. GARCIA, Joshua; IVKOVIC, Igor; MEDVIDOVIC, Nenad. A comparative analysis
of software architecture recovery techniques. In: 2013 28TH IEEE/ACM
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATED SOFTWARE
ENGINEERING (ASE), 28., 2013, Silicon Valley. Proceedings... . New Jersey:
Ieee, 2013. p. 486 - 496.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/6693106
96. SUN, Sherry X.; ZHAO, Jing. A decomposition-based approach for service
composition with global QoS guarantees. Information Sciences—informatics
And Computer Science, Intelligent Systems, Applications: An International
Journal. New York, p. 138-153. set. 2012.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2206680
97. ALSHUQAYRAN, Nuha; ALI, Nour; EVANS, Roger. A Systematic Mapping Study
in Microservice Architecture. In: 2016 IEEE 9TH INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SERVICE-ORIENTED COMPUTING AND APPLICATIONS
(SOCA), 9., 2016, Macau. Proceedings... . New Jersey: Ieee, 2016. p. 44 - 51.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7796008
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98. DRAGONI, Nicola et al. Microservices: Yesterday, Today, and Tomorrow. In:
MAZZARA, Manuel; MEYER, Bertrand (Ed.). Present and Ulterior Software
Engineering. Cham: Springer, 2017. p. 195-216.
URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67425-4_12
99. MAZLAMI, Genc; CITO, Jürgen; LEITNER, Philipp. Extraction of Microservices
from Monolithic Software Architectures. In: 2017 IEEE INTERNATIONAL
CONFERENCE ON WEB SERVICES (ICWS), 1., 2017, Honolulu. Proceedings...
. New Jersey: Ieee, 2017. p. 524 - 531.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8029803
100.

NAMIOT, Dmitry; SNEPS-SNEPPE, Manfred. On Micro-services Architecture.

International Journal Of Open Information Technologies. Lomonosov, p. 2427. set. 2014.
101.

GYSEL, Michael et al. Service Cutter: A Systematic Approach to Service

Decomposition. In: ESOCC: EUROPEAN CONFERENCE ON SERVICEORIENTED AND CLOUD COMPUTING, 5., 2016, Vienna. Proceedings... .
Cham: Springer, 2016. p. 185 - 200.
URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44482-6_12

No Quadro 49 são apresentados os trabalhos encontrados e seu estado (de inclusão
ou exclusão):

Quadro 49 – Decomposição em microsserviços: seleção preliminar, adição via snowballing

Artigo

90

Critérios de inclusão atendidos

[DATA]

Critérios de exclusão atendidos

[DECOMPOSIÇÃO],

Estado

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
91

[DATA]

Excluído

[DECOMPOSIÇÃO],
92

[DATA]

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS],

Excluído

[ACADÊMICO]
93

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],
[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]

Incluído
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Artigo

Critérios de inclusão atendidos

Critérios de exclusão atendidos

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

94

Estado

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
95

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

96

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
97

98

[DATA]

[DUPLICADO]

Excluído

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
99

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

Incluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
100

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO],

Excluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]
101

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

Incluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

2.1.4 Fonte 4 – Manual

Nesta subseção são apresentados os trabalhos que foram acrescidos manualmente
a esta revisão.
O acréscimo manual dos estudos listados abaixo, que foram descobertos por meio
de buscas exploratórias, ocorre por conta das limitações – falta de opções para realização
de buscas mais estruturadas – encontradas junto aos mecanismos de pesquisa
disponibilizados pelas bases de conhecimento responsáveis por sua publicação:

102.

SILVA, Danillo de Moraes Branco. Abordagem para migração de serviços

baseados em arquitetura orientada a serviços para arquitetura de
microsserviços. 2018. 123 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de
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Computação, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, São
Paulo, 2018.
URL: https://www.ipt.br/pos_graduacao_ipt/solucoes/dissertacoes/1077abordagem_para_migracao_de_servicos_baseados_em_arquitetura_orientada_a
_servicos_para_arquitetura_de_microsservicos.htm

No Quadro 50 são apresentados os trabalhos encontrados e seu estado (de inclusão
ou exclusão):

Quadro 50 – Decomposição em microsserviços: seleção preliminar, adição manual

Artigo

Critérios de inclusão atendidos

Critérios de exclusão atendidos

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO],

102

Estado

Incluído

[DETALHAMENTO], [EXEMPLOS]

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

2.2

Seleção final

Neste tópico são apresentados os trabalhos selecionados, conforme apresentado no
Quadro 51, mediante a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão definidos na subseção
1.6 “Critérios de inclusão e exclusão de trabalhos” deste apêndice.

Quadro 51 – Decomposição em microsserviços: trabalhos presentes na seleção final

Artigo

5

Título da pesquisa

Partitioning Microservices: A Domain
Engineering Approach

Referência bibliográfica

Josélyne et al. (2018)

Fontes

IEEE

195

Artigo

Título da pesquisa

A probabilistic approach for obtaining an
8

optimized number of services using weighted

Referência bibliográfica

Sayara, Towhid e Hossain
(2017)

Fontes

IEEE

matrix and multidimensional scaling

15

25

From Monolith to Microservices: A DataflowDriven Approach

Object-aware Identification of Microservices

Chen, Li e Li (2017)

IEEE

Amiri (2018)

IEEE

Jin et al. (2018)

IEEE

Functionality-oriented Microservice
32

Extraction Based on Execution Trace
Clustering

35

Requirements Reconciliation for Scalable

Ahmadvand e Ibrahim

and Secure Microservice (De)composition

(2016)

Towards a Technique for Extracting
93

Microservices from Monolithic Enterprise

Levcovitz, Terra e Valente
(2015)

IEEE

Snowballing

Systems
99

101

Extraction of Microservices from Monolithic

Mazlami, Cito e Leitner

Software Architectures

(2017)

Service Cutter: A Systematic Approach to
Service Decomposition

Snowballing

Gysel et al. (2016)

Snowballing

Silva (2018)

Manual

Abordagem para migração de serviços
102

baseados em arquitetura orientada a
serviços para arquitetura de microsserviços

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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3

Resultados

Com a realização das buscas, foram retornados 102 trabalhos para análise.
Destes 102 trabalhos, 45 foram obtidos da base digital da IEEE, 44 foram obtidos da
base digital da ACM, 12 foram obtidos por meio do snowballing e 1 foi adicionado
manualmente à esta revisão.
Os trabalhos foram inicialmente avaliados pela leitura de seus títulos e resumos. Em
caso de dúvida sobre a satisfação dos critérios de inclusão e exclusão, definidos durante a
fase de planejamento, as seções de introdução e conclusão dos textos foram consultadas.
Ao término da fase de seleção, 92 trabalhos foram excluídos, resultando em 10
trabalhos selecionados, conforme apresentado no Quadro 51.

4

Conclusão

Considerando que o objetivo principal desta revisão bibliográfica é verificar a
existência de métodos para decomposição de sistemas em microsserviços, pode-se
entender que, por meio da identificação dos métodos listados na subseção 2.2 “Seleção
final” deste apêndice, o objetivo definido na etapa de planejamento desta revisão foi
alcançado.
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APÊNDICE B – MÉTODO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: REQUISITOS PARA
UM MÉTODO DE DECOMPOSIÇÃO DE SISTEMAS EM MICROSSERVIÇOS

Este apêndice apresenta as etapas da revisão bibliográfica realizada com a
finalidade de obter os requisitos aos quais um método de decomposição de sistemas
monolíticos em microsserviços deve atender.
A seção 1, Planejamento da revisão bibliográfica, apresenta a definição de aspectos
importantes para a realização da revisão, como objetivos, questões e fontes de pesquisa
consideradas. Além disso, há a definição dos idiomas dos trabalhos pesquisados, palavras
chave utilizadas, critérios de inclusão e exclusão considerados, estratégia de seleção de
dados e sumarização dos resultados.
A seção 2, Execução da revisão bibliográfica, está dividida em duas partes. A
primeira parte, seleção inicial, apresenta as strings de busca utilizadas, os resultados
obtidos em cada uma das bases eletrônicas pesquisadas e a aplicação dos critérios de
inclusão e exclusão. A segunda parte, seleção final, apresenta os trabalhos selecionados e
um breve resumo com os pontos mais interessantes de cada um deles.
A seção 3, Resultados, apresenta os resultados obtidos ao longo das etapas de
execução da revisão.
A seção 4, Conclusão, analisa se a revisão atingiu o objetivo estabelecido.

1

Planejamento da revisão bibliográfica

Nesta subseção é apresentado o planejamento realizado a fim de conduzir a revisão
bibliográfica,

citando quais os objetivos,

fontes de pesquisa utilizados,

idiomas

considerados, palavras-chave, critérios de inclusão e exclusão de trabalhos, estratégia de
seleção de dados e sumarização dos resultados obtidos.
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1.1

Objetivo

A elaboração deste apêndice tem como objetivo identificar na literatura trabalhos que
apresentem os requisitos aos quais um método de decomposição de sistemas monolíticos
em uma arquitetura de microsserviços deve atender.

1.2

Fontes de pesquisa

As fontes de pesquisa utilizadas nesta busca, listadas abaixo, foram escolhidas por
estarem disponíveis via web e por serem mundialmente reconhecidas pela alta qualidade de
sua produção literária no campo da Engenharia de Software:
a) IEEE Xplore Digital Library (https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp);
b) ACM Digital Library (https://dl.acm.org/).

1.3

Idioma dos trabalhos

A busca realizada neste apêndice leva em consideração apenas o idioma inglês, por
ser o idioma referencial para a publicação de trabalhos científicos.

1.4

Palavras chave

Foram identificadas como palavras chave para esta busca: “requisito”, “método”,
“decomposição”, “monolito” e “microsserviço”. Para aumentar o alcance da busca, quando
pertinente, são considerados alguns sinônimos.
Por conta da busca ser realizada em inglês, as palavras são traduzidas para o idioma
mencionado, conforme Quadro 52.
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Quadro 52 – Requisitos para um método de decomposição: palavras chave, suas variações
e equivalência no idioma inglês
Palavra-chave em

Palavra-chave em

português

inglês

Requisito

Método

Sinônimos e variações da

Sinônimos e variações

palavra-chave, em

da palavra-chave, em

português

inglês

Critério

Criteria

Pré-requisito

Prerequisite

Abordagem

Approach

Metodologia

Methodology

Técnica

Technique

Requirement

Method

Extração
Identificação
Decomposição

Decomposition

Migração
Partição

Extraction
Identify
Partition
Migration
Split

Monolito

Monolith

Legado

Legacy

Monolítico

Monolithic

Microservice
Microsserviço

Micro service

Arquitetura de microsserviço Microservice architecture

Micro-service

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

1.5

Critérios de inclusão e exclusão de trabalhos

Os critérios de inclusão e exclusão servem para limitar a seleção de trabalhos, de
acordo com o objetivo da elaboração deste apêndice.
Os critérios de inclusão e exclusão definidos neste trabalho têm a finalidade de:
a) Garantir que sejam considerados os estudos mais recentes na área;
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b) Garantir que sejam selecionados apenas os estudos que atendem ao objetivo da
revisão bibliográfica, ao abordar os requisitos que um método de decomposição
de sistemas em microsserviços deve atender, e;
c) Garantir que estudos duplicados não sejam considerados na revisão bibliográfica.

Com base nas finalidades apresentadas acima, são definidos os critérios abaixo.
Critérios de inclusão:
a) [DATA] Trabalhos publicados no período entre janeiro de 2013 e 31 de dezembro
de 2018 (a data final do período refere-se ao registro da execução da busca);
b) [DECOMPOSIÇÃO] Pesquisas e estudos qualitativos que abordem os requisitos
que um método de decomposição de sistemas em microsserviços deve atender.

Critérios de exclusão:
a) [DATA] Trabalhos anteriores a janeiro de 2013 ou posteriores a 31 de dezembro
de 2018 (a data final do período refere-se ao registro da execução da busca);
b) [DECOMPOSIÇÃO] Trabalhos que não abordem os requisitos que um método de
decomposição de sistemas em microsserviços deve atender;
c) [DUPLICADO] Estudo repetido quando comparado com os resultados das
demais bases de pesquisa.

1.6

Estratégia de seleção de dados

Por meio das palavras chave definidas, seus sinônimos, variações de número e
variações verbais, quando pertinente, foram criadas as strings de busca para serem
submetidas às fontes de pesquisa selecionadas.
Inicialmente, todas as palavras chave foram consideradas para a montagem da string
de busca, porém, em testes preliminares realizados, poucos resultados eram retornados.
A fim de aumentar a quantidade retornada, ter acesso a mais trabalhos e extrair
informações relevantes de uma base maior de pesquisas, os termos referentes à palavra
chave “monolito" foram retirados. Desta forma, a busca focou em encontrar requisitos de
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métodos de decomposição em microsserviços, independente se o estudo menciona que o
sistema anterior à migração era um monolito.
A versão final da string de busca ficou da seguinte maneira: ((requirement OR
prerequisite OR criteria) AND (method OR methodology OR approach OR technique) AND
(migrate OR extract OR partition OR split OR identify OR decompose) AND (microservice
OR "micro service" OR "micro services" OR "micro-service" OR "micro-services" OR
"microservice architecture" OR "microservices architecture")).
As buscas são realizadas levando em consideração o campo “resumo”, e extraindose as informações de autor, título do documento, volume, páginas, resumo, mês e ano de
publicação.
Os trabalhos obtidos a partir das buscas são listados na seção 2 “Execução da
revisão bibliográfica”. Uma pré-avaliação é realizada após a leitura dos títulos e resumos,
aplicando os critérios de inclusão e exclusão definidos na etapa de planejamento. Caso haja
alguma dúvida sobre a utilidade do trabalho para o desenvolvimento da pesquisa, a
introdução e conclusão do estudo são lidas para que sejam aplicados os critérios de
inclusão e exclusão citados anteriormente.
Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os trabalhos que estiverem
aptos são selecionados como resultado desta pesquisa.

1.7

Sumarização dos resultados

Os resultados obtidos são apresentados em um quadro, contendo as seguintes
colunas: número identificador do artigo, título da pesquisa, referência bibliográfica do
trabalho e base de dados de onde foi obtido.

2

Execução da revisão bibliográfica

Nesta seção é abordada a etapa de execução da revisão bibliográfica. A busca é
executada nas bases de dados eletrônicas. A seleção dos trabalhos é pautada nos critérios
de inclusão e exclusão definidos na seção 1 “Planejamento da revisão bibliográfica”.
A primeira coluna dos Quadros 54, 56 e 57 contém uma numeração sequencial para
os trabalhos avaliados. As colunas intituladas “Critérios de inclusão atendidos” e “Critérios
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de exclusão atendidos” contêm os critérios atendidos para cada trabalho, descritos na
subseção 1.6 deste apêndice. A coluna “Estado” contém a avaliação do trabalho, indicando
se o mesmo foi incluído ou excluído da revisão. A existência de um único critério de
exclusão atendido faz com que o trabalho esteja inválido e não possa seguir para a fase de
seleção final.
O tópico 2.1, referente à seleção inicial, apresenta todas as publicações retornadas
após a realização das buscas em cada uma das bases eletrônicas escolhidas, e a avaliação
de cada uma delas após a leitura dos títulos e resumo, e após a leitura da introdução e
conclusão do arquivo, caso tenha sido necessário para realizar a seleção.
O tópico 2.2, referente à seleção final, apresenta os trabalhos selecionados.

2.1

Seleção inicial

Abaixo, os detalhamentos das buscas executadas nas bases de conhecimento do
IEEE Xplore, ACM Digital Library e busca manual.

2.1.1 Fonte 1 – IEEE Xplore

A pesquisa na base do IEEE foi conduzida conforme detalhado no Quadro 53.
Quadro 53 – Requisitos para um método de decomposição: detalhamento sobre a busca
realizada no IEEE Xplore
Fonte

IEEE Xplore Digital Library

Data de busca

31/12/2018

String de busca

((("Abstract":requirement OR prerequisite OR criteria) AND
("Abstract":method OR methodology OR technique OR approach) AND
("Abstract":migrate OR extract OR partition OR split OR identify OR
decompose) AND ("Abstract":microservice OR "micro service" OR "micro
services" OR "micro-service" OR "micro-services" OR "microservice
architecture" OR "microservices architecture")))

Campos pesquisados

Resumo (abstract)

Filtros utilizados

Metadata Only

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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Como resultado da busca realizada conforme critérios detalhados no Quadro 53,
acima, foram obtidos os estudos listados abaixo:
1. SHOUMIK, Fahim Shariar et al. Scalable micro-service based approach to FHIR
server with golang and No-SQL. In: 2017 20TH INTERNATIONAL
CONFERENCE OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY (ICCIT),
20., 2017, Dhaka. Proceedings... . New Jersey: Ieee, 2017. p. 1 - 6.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8281846
2. BUTZIN, Björn; GOLATOWSKI, Frank; TIMMERMANN, Dirk. Microservices
approach for the internet of things. In: 2016 IEEE 21ST INTERNATIONAL
CONFERENCE ON EMERGING TECHNOLOGIES AND FACTORY
AUTOMATION (ETFA), 21., 2016, Berlin. Proceedings... . New Jersey: Ieee,
2016. p. 1 - 6.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7733707
3. CHEN, Rui; LI, Shanshan; LI, Zheng. From Monolith to Microservices: A DataflowDriven Approach. In: 2017 24TH ASIA-PACIFIC SOFTWARE ENGINEERING
CONFERENCE (APSEC), 24., 2017, Nanjing. Proceedings... . New Jersey: Ieee,
2017. p. 466 - 475.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8305969
4. HASSAN, Sara; BAHSOON, Rami. Microservices and Their Design Trade-Offs: A
Self-Adaptive Roadmap. In: 2016 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SERVICES COMPUTING (SCC), 1., 2016, San Francisco. Proceedings... . New
Jersey: Ieee, 2016. p. 813 - 818.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7557535
5. FURDA, Andrei et al. Migrating Enterprise Legacy Source Code to Microservices:
On Multitenancy, Statefulness, and Data Consistency. Ieee Software, [s.l.], v. 35,
n. 3, p.63-72, maio 2018. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
http://dx.doi.org/10.1109/ms.2017.440134612.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8186442
6. AHMADVAND, Mohsen; IBRAHIM, Amjad. Requirements Reconciliation for
Scalable and Secure Microservice (De)composition. In: 2016 IEEE 24TH
INTERNATIONAL REQUIREMENTS ENGINEERING CONFERENCE
WORKSHOPS (REW), 24., 2016, Beijing. Proceedings... . New Jersey: Ieee,
2016. p. 68 - 73.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7815609
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7. ALSHUQAYRAN, Nuha; ALI, Nour; EVANS, Roger. A Systematic Mapping Study
in Microservice Architecture. In: 2016 IEEE 9TH INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SERVICE-ORIENTED COMPUTING AND APPLICATIONS
(SOCA), 9., 2016, Macau. Proceedings... . New Jersey: Ieee, 2016. p. 44 - 51.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7796008
8. WANG, Ru et al. A Client MicroServices Automatic Collaboration Framework
Based on Fine-Grained APP. In: 018 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SERVICES COMPUTING (SCC), 1., 2018, San Francisco. Proceedings... . New
Jersey: Ieee, 2018. p. 25 - 32.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8456397
9. SOUSA, Gustavo; RUDAMETKIN, Walter; DUCHIEN, Laurence. Automated
Setup of Multi-cloud Environments for Microservices Applications. In: 2016 IEEE
9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLOUD COMPUTING (CLOUD), 9.,
2016, San Francisco. Proceedings... . New Jersey: Ieee, 2016. p. 327 - 334.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7820288
10. BOYER, Fabienne et al. Poster: A Declarative Approach for Updating Distributed
Microservices. In: 2018 IEEE/ACM 40TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOFTWARE ENGINEERING: COMPANION (ICSE-COMPANION), 40., 2018,
Gothenburg. Proceedings... . New Jersey: Ieee, 2018. p. 392 - 393.
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8449592

No Quadro 54 são apresentados os trabalhos encontrados e seu estado (de inclusão
ou exclusão):

Quadro 54 – Requisitos para um método de decomposição: seleção preliminar, IEEE Xplore

Artigo

Critérios de inclusão atendidos

1

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO]

2

[DATA]

3

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO]

Critérios de exclusão atendidos

Estado

Incluído
[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído
Incluído

205

Artigo

Critérios de inclusão atendidos

4

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO]

5

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO]

6
7
8
9
10

Critérios de exclusão atendidos

Estado

Incluído
Incluído

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO]

Incluído

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

2.1.2 Fonte 2 – ACM Digital Library

A pesquisa na base da ACM foi conduzida conforme detalhado no Quadro 55.
Quadro 55 – Requisitos para um método de decomposição: detalhamento sobre a busca
realizada na ACM Digital Library
Fonte

ACM Digital Library (The ACM Guide to Computing Literature)

Data de busca

31/12/2018

String de busca

((recordAbstract:(requirement OR prerequisite OR criteria) AND
recordAbstract:(method OR methodology OR technique OR approach)
AND recordAbstract:(migrate OR extract OR partition OR split OR
identify OR decompose) AND recordAbstract:(microservice OR "micro
service" OR "micro services" OR "micro-service" OR "micro-services"
OR "microservice architecture" OR "microservices architecture")))

Campos pesquisados

Resumo (abstract)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Como resultado da busca realizada conforme critérios detalhados no Quadro 55,
acima, foram obtidos os estudos listados abaixo:
11. BASS, Len; WEBER, Ingo; ZHU, Liming. DevOps: A Software Architect's
Perspective. Westford: Addison-wesley Professional, 2015. 352 p. (SEI Series in
Software Engineering).
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2810087
12. LASZEWSKI, Tom et al. Cloud Native Architectures: Design high-availability
and cost-effective applications for the cloud. Birmingham: Packt Publishing, 2018.
358 p.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3294691
13. FETZER, Christof et al. Integrating Reactive Cloud Applications in SERECA. In:
PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
AVAILABILITY, RELIABILITY AND SECURITY, 12., 2017, Reggio Calabria.
Proceedings... . New York: Acm, 2017.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3105820
14. ZIMMERMANN, Olaf et al. Microservices tenets: Agile Approach to Service
Development and Deployment. Computer Science - Research And
Development, [s.l.], v. 32, n. 3-4, p.301-310, 16 nov. 2016. Springer Nature.
http://dx.doi.org/10.1007/s00450-016-0337-0.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3110423
15. SHADIJA, Dharmendra; REZAI, Mo; HILL, Richard. Microservices: Granularity vs.
Performance. In: COMPANION PROCEEDINGS OF THE10TH INTERNATIONAL
CONFERENCE ON UTILITY AND CLOUD COMPUTING, 10., 2017, Austin.
Proceedings... . New York: Acm, 2017. p. 215 - 220.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3148093
16. KIM, Sung Joong. Foundation for composable microservices for rapid
synthesis of highly reliable software systems. 2004. 188 f. Tese (Doutorado),
The University Of Texas At Dallas, Dallas, 2004.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1048086
17. MURPHY, Shawn. Instrumenting the Health Care Enterprise for Discovery in the
Course of Clinical Care. In: PROCEEDINGS OF THE 8TH ACM
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOINFORMATICS, COMPUTATIONAL
BIOLOGY,AND HEALTH INFORMATICS, 8., 2017, Boston. Proceedings... . New
York: Acm, 2017. p. 632 - 632.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3121000
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18. PACHGHARE, V. K.. Cloud Computing. [s. L.]: Prentice-hall Of India, 2016. 312
p.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3027550
19. DHALL, Chander. Scalability Patterns: Best Practices for Designing High
Volume Websites. [s. L.]: Apress Berkely, 2018. 158 p.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3281351
20. GADDAM, Kishore. Building Bots with Microsoft Bot Framework: Creating
intelligent conversational interfaces. Birmingham: Packt Publishing, 2017. 424 p.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3159104
21. FAWZY, Ahmed. A Beginner's Guide to DevOps & Cloud: Concept &
Implementation. [s. L.]: Idea For It Press, 2018. 123 p.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3307241
22. WEICHBRODT, Lina. Measuring operational quality of recommendations: industry
talk abstract. In: 12TH ACM CONFERENCE ON RECOMMENDER SYSTEMS,
12., 2018, Vancouver. Proceedings... . New York: Acm, 2018. p. 485 - 485.
URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3241725

No Quadro 56 são apresentados os trabalhos encontrados e seu estado (de inclusão
ou exclusão):

Quadro 56 – Requisitos para um método de decomposição: seleção preliminar, ACM Digital
Library

Artigo

Critérios de inclusão atendidos

Critérios de exclusão atendidos

Estado

11

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

12

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

13

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

14

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

15

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

208

Artigo

Critérios de inclusão atendidos

16
17
18
19
20
21
22

Critérios de exclusão atendidos

Estado

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

[DATA]

[DECOMPOSIÇÃO]

Excluído

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

2.1.3 Fonte 3 – Manual

Nesta seção são apresentados os trabalhos que foram acrescidos manualmente a
esta revisão.
O acréscimo manual dos estudos listados abaixo, que foram descobertos por meio
de buscas exploratórias, ocorre por conta das limitações – falta de opções para realização
de buscas mais estruturadas – encontradas junto aos mecanismos de pesquisa
disponibilizados pelas bases de conhecimento responsáveis por sua publicação:

23. SILVA, Danillo de Moraes Branco. Abordagem para migração de serviços
baseados em arquitetura orientada a serviços para arquitetura de
microsserviços. 2018. 123 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de
Computação, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, São
Paulo, 2018.
URL: https://www.ipt.br/pos_graduacao_ipt/solucoes/dissertacoes/1077abordagem_para_migracao_de_servicos_baseados_em_arquitetura_orientada_a
_servicos_para_arquitetura_de_microsservicos.htm
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No Quadro 57 são apresentados os trabalhos encontrados e seu estado (de inclusão
ou exclusão):

Quadro 57 – Requisitos para um método de decomposição: seleção preliminar, adição
manual

Artigo

23

Critérios de inclusão atendidos

Critérios de exclusão atendidos

[DATA], [DECOMPOSIÇÃO]

Estado

Incluído

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

2.2

Seleção final

Neste tópico são apresentados os trabalhos selecionados, evidenciados no Quadro
58, mediante a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão definidos na subseção 1.6
“Critérios de inclusão e exclusão de trabalhos” deste apêndice.

Quadro 58 – Requisitos para um método de decomposição: trabalhos presentes na seleção
final

Artigo

3

Título da pesquisa

From Monolith to Microservices: A

Referência bibliográfica

Fontes

Chen, Li e Li (2017)

IEEE

Hassan e Bahsoon (2016)

IEEE

Furda et al. (2018)

IEEE

Dataflow-Driven Approach
Microservices and Their Design
4

Trade-Offs: A Self-Adaptive
Roadmap
Migrating Enterprise Legacy Source

5

Code to Microservices: On
Multitenancy, Statefulness, and Data
Consistency
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Artigo

Título da pesquisa

Referência bibliográfica

Fontes

Requirements Reconciliation for
6

Scalable and Secure Microservice

Ahmadvand e Ibrahim (2016)

IEEE

Silva (2018)

IPT

(De)composition
Abordagem para migração de
23

serviços baseados em arquitetura
orientada a serviços para arquitetura
de microsserviços

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

3

Resultados

Com a realização das buscas, foram retornados 23 trabalhos para análise. Destes 21
trabalhos, 10 foram obtidos da base digital da IEEE, 12 foram obtidos da base digital da
ACM e 1 foi adicionado manualmente à esta revisão.
Os trabalhos foram inicialmente avaliados pela leitura de seus títulos e resumos. Em
caso de dúvida sobre a satisfação dos critérios de inclusão e exclusão, definidos durante a
fase de planejamento, as seções de introdução e conclusão dos textos foram consultadas.
Ao término da fase de seleção, 18 trabalhos foram excluídos, resultando em 5
trabalhos selecionados, conforme apresentado no Quadro 58.

4

Conclusão

Considerando que o objetivo principal desta revisão é verificar a existência de
trabalhos que contenham requisitos para métodos de decomposição de sistemas em
microsserviços, pode-se entender que, por meio da identificação dos estudos listados na
subseção 2.2 “Seleção final” deste apêndice, o objetivo definido na etapa de planejamento
desta revisão foi alcançado.
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APÊNDICE C – ANÁLISE DA LITERATURA SELECIONADA E DEFINIÇÃO DOS
REQUISITOS DE COMPATIBILIDADE

Conforme apresentado na subseção 3.1.1, os trabalhos de Ahmadvand e Ibrahim
(2016), Chen, Li e Li (2017), Furda et al. (2018), Hassan e Bahsoon (2016) e Silva (2018)
foram analisados e originaram vinte diretrizes relacionadas à decomposição de sistemas em
microsserviços.
A seguir, as vinte diretrizes obtidas são analisadas a fim de definir quais são os
requisitos de compatibilidade considerados nesta dissertação para a decomposição de
sistemas em microsserviços:
a) Decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais (AHMADVAND;
IBRAHIM, 2016)
Ahmadvand e Ibrahim (2016) assumem que um sistema a ser projetado pode
ser representado como um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais.
Segundo os autores, a avaliação das características do sistema no nível dos
requisitos pode trazer benefícios para a realização da decomposição.
A decomposição de um sistema em microsserviços tem o intuito de dividir um
sistema complexo em partes menores, propiciando maior facilidade de entendimento,
manutenção e implantações independentes.
Apesar da separação das partes, o sistema decomposto deve manter o
propósito funcional ao qual atendia. A união dos microsserviços resultantes deve
entregar um sistema distribuído que seja capaz de atingir, no mínimo, os mesmos
requisitos funcionais atendidos pelo sistema origem (monolito).
Em razão disso, neste trabalho, a diretriz “a decomposição deve ser feita à luz
dos requisitos funcionais” é considerada como um requisito para a decomposição de
sistemas em microsserviços.

b) Decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais (AHMADVAND;
IBRAHIM, 2016)
Conforme citado na análise do item anterior, Ahmadvand e Ibrahim (2016)
assumem que um sistema a ser projetado pode ser representado como um conjunto
de requisitos funcionais e não funcionais, sendo que a avaliação das características
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do sistema no nível dos requisitos pode trazer benefícios para a realização da
decomposição.
Segundo Bass, Clements e Kazman (2012), a arquitetura de um sistema é
determinante no atingimento dos atributos de qualidades desejados. Portanto, a
necessidade

de

alcançar

requisitos

não

funcionais

como

escalabilidade,

manutenibilidade e facilidade de deployment, pode ser a motivação para a
decomposição de um sistema em microsserviços.
Com a finalidade de garantir que a decomposição efetuada auxilie na conquista
dos objetivos do sistema, é importante definir os requisitos não funcionais que a
aplicação deve atingir e verificar se o particionamento realizado possibilita a
satisfação dos mesmos.
Ciente da importância dos requisitos não funcionais no processo de
particionamento de um sistema em microsserviços, neste trabalho a diretriz “a
decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais” é considerada como
um requisito para a decomposição de sistemas em microsserviços.

c) Avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas no
nível de abstração do sistema (AHMADVAND; IBRAHIM, 2016)
Em seu trabalho, Ahmadvand e Ibrahim (2016) derivam a decomposição do
sistema levando em consideração os requisitos funcionais e não funcionais. Para
tratar dos conflitos entre requisitos não funcionais, os autores sugerem que seja
realizada uma conciliação dos requisitos no nível do sistema.
Hassan e Bahsoon (2016) defendem que a satisfação dos requisitos relativos
ao microsserviço não satisfaz, obrigatoriamente, as necessidades do sistema como
um todo.
As definições de Ahmadvand e Ibrahim (2016) e Hassan e Bahsoon (2016)
convergem para a avaliação dos requisitos não funcionais locais de cada
microsserviço e suas interações, de modo a fornecer a base de conciliação entre
eles. A conciliação, por sua vez, garantirá o atingimento dos atributos de qualidade
referentes ao sistema como um todo.
Em razão disso, a diretriz “avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais
devem ser realizadas no nível de abstração do sistema” é considerada, neste
trabalho, como um requisito para a decomposição de sistemas em microsserviços.
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d) Granularidade fina e foco do serviço (CHEN; LI; LI, 2017)
Este critério de avaliação proposto por Chen, Li e Li (2017) envolve conceitos
relacionados à granularidade do serviço, ao foco em um único domínio funcional e à
modelagem ser realizada em torno do negócio.
Com relação à granularidade, Chen, Li e Li (2017) defendem que um
microsserviço deve “fazer bem apenas uma coisa”, ressaltando, ainda, que pequeno
não significa “apropriado”, especialmente quando são levados em conta os trade-offs
não funcionais. Por convergir com o requisito “o nível de granularidade do serviço
destino deve respeitar o princípio arquitetural dos microsserviços” definido por Silva
(2018), este tema foi tratado com mais detalhe no item “p”.
Com relação ao foco em único domínio funcional, Chen, Li e Li (2017)
defendem que o microsserviço gerado pela decomposição satisfaça apenas uma
responsabilidade de negócio. Por convergir com o requisito “o serviço destino deve
corresponder somente a um único domínio funcional” definido por Silva (2018), este
tema foi tratado com maior detalhe no tópico “k” desta enumeração.
Quando Chen, Li e Li (2017) afirmam que um microsserviço deve satisfazer
uma única responsabilidade de negócio, e não apenas um domínio funcional, é
possível perceber um dos pilares dos microsserviços.
Segundo Lewis e Fowler (2014), microsserviços são organizados em torno das
capacidades do negócio, diferentemente de outras abordagens que realizam as
decomposições em torno das camadas de tecnologia.
Newman (2015) afirma que microsserviços modelados em torno do negócio
são mais estáveis do que aqueles estruturados em torno de conceitos técnicos, além
de que, em caso de mudanças, os serviços estarão melhor preparados para refletir
as alterações nos processos de negócio.
Segundo Conway (1968), qualquer organização que projetar um sistema
produzirá, inevitavelmente, um design cuja estrutura será uma cópia da estrutura de
sua comunicação organizacional.
Newman (2015) alega que os microsserviços permitem alinhar a arquitetura do
sistema à estrutura organizacional da empresa e, que tal alinhamento de negócio,
ajuda a garantir que o sistema desenvolvido faça sentido para a organização e
possibilite

atender

desenvolvimento.

a

uma

eventual

necessidade

de

escalabilidade

do
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Pelos motivos citados acima, do critério de avaliação “granularidade fina e foco
do serviço” definido por Chen, Li e Li (2017), é derivado, nesta dissertação, o
requisito “o microsserviço deve ser modelado em torno do negócio” para a
decomposição de sistemas em microsserviços.

e) Alta coesão e baixo acoplamento (CHEN; LI; LI, 2017)
Newman (2015) aponta que o baixo acoplamento e a alta coesão são conceitos
muito importantes na concepção de serviços.
Chen, Li e Li (2017) defendem que a alta coesão é um princípio que assegura a
individualidade dos microsserviços, por possibilitar a construção de serviços
independentes em relação às lógicas de negócio. Newman (2015) afirma que
serviços com alta coesão evitam que as alterações sejam propagadas por vários
serviços ao garantir que comportamentos relacionados sejam agrupados no mesmo
serviço.
Chen, Li e Li (2017) citam ainda que o baixo acoplamento requer que os
microsserviços quase não dependam entre si. Newman (2015) diz que serviços com
baixo acoplamento sabem o mínimo possível sobre os serviços com os quais
colaboram, evitando, também, a propagação da necessidade de alteração para
outros serviços.
Segundo Lewis e Fowler (2014), aplicações construídas com microsserviços
têm o objetivo de serem tão desacopladas e coesas quanto for possível.
Em razão disso, a diretriz “alta coesão e baixo acoplamento” é mantida, nesta
dissertação, como um requisito da decomposição de sistemas em microsserviços,
mas foi renomeada para “o microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo
acoplamento”.

f)

Autonomia para escolha da tecnologia mais adequada na fase de implementação
(CHEN; LI; LI, 2017)
Em seu trabalho, Chen, Li e Li (2017) realizam a avaliação do método de

decomposição, proposto por eles, por meio da verificação da existência de
autonomia para escolha da tecnologia de implementação de cada serviço.
Apesar de ser um requisito que trata da etapa de implementação do serviço, é
necessário que os princípios da arquitetura de microsserviços sejam respeitados na
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etapa de decomposição do sistema, para que haja a total independência na escolha
da tecnologia de implementação em cada um dos serviços.
Nesta dissertação são considerados requisitos para manter a aderência da
decomposição de sistemas aos princípios de design de microsserviços e a
autonomia e independência características do estilo arquitetural. Por entender que os
demais requisitos definidos nesta dissertação auxiliam na garantia da autonomia do
microsserviço, o critério “autonomia para escolha da tecnologia mais adequada na
fase de implementação” é desconsiderado.

g) Eliminação da retenção de estado entre requisições (FURDA et al., 2018)
Em seu trabalho, Furda et al. (2018) atestam que microsserviços devem ser
stateless, ou seja, não devem manter estado entre requisições. Segundo Furda et al.
(2018), microsserviços que não mantêm estado podem se beneficiar ainda mais dos
benefícios providos pela computação em nuvem, como a elasticidade sob demanda,
alta disponibilidade, balanceamento de carga e alta confiabilidade por meio da
redundância e sem a necessidade de sincronizar ou replicar o estado de bases de
dados.
Furda et al. (2018) sugerem alguns padrões de implementação para
transformar uma aplicação stateful em stateless, como por exemplo, substituir
variáveis que mantenham o estado local por parâmetros adicionais e valores de
retorno que permitirão definir e recuperar o estado.
A

diretriz

"eliminação

da

retenção

de

estado

entre

requisições"

é

desconsiderada para a sequência desta dissertação, por entender que ela trata de
decisões relativas à fase de implementação do microsserviço, assunto que está fora
do escopo da decomposição de sistemas em microsserviços.

h) Suporte ao multitenancy (FURDA et al., 2018)
Em seu trabalho, Furda et al. (2018) definem multitenancy como a capacidade
do sistema de atender aos requisitos de vários grupos de consumidores de serviços.
Furda et al. (2018) citam que o multitenancy é dirigido pelas vantagens econômicas
provenientes do compartilhamento de recursos e infraestrutura.
Furda et al. (2018) sugere uma combinação de padrões de implementação
para migrar uma aplicação single-tenant em uma aplicação multi-tenant.
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Por entender que a diretriz "suporte ao multitenancy" trata de decisões relativas
à fase de implementação do microsserviço, assunto que está fora do escopo da
decomposição de sistemas em microsserviços, ela é desconsiderada para a
sequência desta dissertação.

i)

Resolução dos desafios relativos à consistência de dados (FURDA et al., 2018)
Em seu trabalho, Furda et al. (2018) apontam para os desafios relativos à

manutenção da consistência dos dados em sistemas baseados em microsserviços.
Segundo Lewis e Fowler (2014) transações ajudam a manter a consistência
dos dados, porém elas impõem um acoplamento temporal que é muito difícil de lidar
no contexto de múltiplos serviços. Desta forma, no contexto de microsserviços, deve
ser reconhecido que a consistência do dado pode ser eventual, privilegiando a rápida
resposta geralmente exigida aos sistemas que adotam o estilo arquitetural.
Para Furda et al. (2018) devem ser adotados fluxos de sincronização de dados
e compensação de operações, em casos de falha. Tais estratégias podem ser
adotadas durante a etapa de implementação do sistema.
Por entender que a diretriz “resolução dos desafios relativos à consistência de
dados” trata de decisões relativas à fase de implementação do microsserviço,
assunto que está fora do escopo da decomposição de sistemas em microsserviços,
ela é desconsiderada para a sequência desta dissertação.

j)

Avaliação dos requisitos deve ser realizada no nível de abstração do sistema
(HASSAN; BAHSOON, 2016)
Em seu trabalho, Hassan e Bahsoon (2016) defendem que a satisfação dos

requisitos relativos ao microsserviço não satisfaz, obrigatoriamente, as necessidades
do sistema como um todo.
Ahmadvand e Ibrahim (2016) derivam a decomposição do sistema levando em
consideração os requisitos do mesmo e, para tratar dos conflitos entre requisitos não
funcionais, sugerem que seja realizada uma conciliação dos requisitos no nível do
sistema.
As definições de Hassan e Bahsoon (2016) e Ahmadvand e Ibrahim (2016)
convergem para a avaliação dos requisitos não funcionais locais de cada
microsserviço e suas interações, de forma a fornecer a base de conciliação entre
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eles que garantirá o atingimento dos atributos de qualidade referentes ao sistema
como um todo.
Em razão disso, a diretriz “avaliação dos requisitos deve ser realizada no nível
de abstração do sistema” é mesclada ao item “a avaliação e conciliação dos
requisitos não funcionais devem ser realizadas no nível de abstração do sistema”,
analisado em tópico anterior (c), e é considerada, nesta dissertação, como um
requisito para a decomposição de sistemas em microsserviços.

k) O serviço destino deve corresponder somente a um único domínio funcional
(SILVA, 2018)
Segundo o requisito definido por Silva (2018), o serviço resultante de uma
decomposição

de

sistema

deve

manter

os

princípios

da

arquitetura

de

microsserviços que preconizam o conceito da individualidade e especialização do
propósito funcional (NEWMAN, 2015).
Chen, Li e Li (2017) utilizam o critério de avaliação do foco do serviço,
abordado no item “d”, com a finalidade de assegurar que cada microsserviço, gerado
por meio do método de decomposição de sistemas, satisfaça apenas uma
responsabilidade de negócio.
Ao garantir a autonomia dos serviços, construídos acerca de um único domínio
funcional, benefícios como manutenibilidade da base de código e independência do
fluxo de entrega de software em produção serão alcançados mais facilmente.
Em razão disso, o requisito proposto por Silva (2018) “o serviço destino deve
corresponder somente a um único domínio funcional”, e endossado pelo critério de
avaliação proposto por Chen, Li e Li (2017) “granularidade fina e foco do serviço”
(item “d”), é renomeado para “o microsserviço deve corresponder somente a um
único domínio funcional” e considerado, nesta dissertação, como um requisito para a
decomposição de sistemas em microsserviços.

l)

As interfaces dos serviços destinos devem ter coesão de nomes e tipos de dados
com a arquitetura corrente e futura (SILVA, 2018)
Com a definição deste requisito, Silva (2018) deseja possibilitar a evolução da

governança por meio da composição de um catálogo de serviços padronizado.
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Porém, quando se trata de microsserviços, incentiva-se a governança
descentralizada, para que cada serviço tenha a autonomia suficiente para decidir
qual a melhor forma de resolver determinado problema.
Segundo Lewis e Fowler (2014) microsserviços descentralizam decisões de
armazenamento de dados, atribuindo a cada serviço a responsabilidade de gerenciar
sua própria base de dados.
Por entender que o requisito “as interfaces dos serviços destinos devem ter
coesão de nomes e tipos de dados com a arquitetura corrente e futura” não tem
aderência com o estilo arquitetural de microsserviços, ele é desconsiderado para a
sequência desta dissertação.

m) Os componentes internos do serviço destino devem corresponder exclusivamente
às funções da interface exposta (SILVA, 2018)
Com a definição deste requisito, Silva (2018) deseja garantir a independência
lógica entre os componentes internos de um microsserviço, assegurando que os
mesmos sejam direcionados a apenas um objetivo e executem apenas as ações
descritas em sua interface, desta forma, evitando que sejam criadas dependências
implícitas entre os componentes.
Por entender que o requisito "os componentes internos do serviço destino
devem corresponder exclusivamente às funções da interface exposta" trata de
decisões relativas à modelagem e implementação dos componentes internos do
microsserviço, assunto que está fora do escopo da decomposição de sistemas em
microsserviços, ele é desconsiderado para a sequência desta dissertação.

n) Os protocolos de aplicação das interfaces do serviço destino devem prover
interoperabilidade com os demais serviços existentes (SILVA, 2018)
Com a definição deste requisito, Silva (2018) tem o objetivo de assegurar o
funcionamento das integrações com os demais serviços existentes por meio da
análise das interfaces de comunicação e tipos de transação utilizados por elas. Com
isso, Silva (2018) visa a garantir que a comunicação seja possível entre os serviços
migrados e os não migrados.
Por entender que o requisito "os protocolos de aplicação das interfaces do
serviço destino devem prover interoperabilidade com os demais serviços existentes"
trata de decisões relativas à fase de implementação do microsserviço, assunto que
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está fora do escopo da decomposição de sistemas em microsserviços, ele é
desconsiderado para a sequência desta dissertação.

o) Os serviços candidatos devem ter suas dependências e dependentes definidos
(SILVA, 2018)
Com relação às dependências dos serviços candidatos à decomposição, Silva
(2018) defende que as dependências e dependentes dos serviços sejam mapeados
com o intuito de apoiar a análise de viabilidade de migração e a modelagem das
integrações entre os serviços.
Por entender que o requisito "os serviços candidatos devem ter suas
dependências e dependentes definidos" trata da análise de viabilidade da migração
do microsserviço e do estudo detalhado das integrações entre os mesmos, assuntos
que estão fora do escopo da decomposição de sistemas em microsserviços, ele é
desconsiderado para a sequência desta dissertação.

p) O nível de granularidade do serviço destino deve respeitar o princípio arquitetural
dos microsserviços (SILVA, 2018)
Em seu trabalho, Silva (2018) afirma que o princípio da responsabilidade única
deve ser considerado na construção de um microsserviço, o que proverá uma
granularidade fina ao serviço. Convergindo com Silva (2018), Chen, Li e Li (2017)
defendem que um microsserviço deve “fazer bem apenas uma coisa”.
Chen, Li e Li (2017) ressaltam, ainda, que pequeno não significa “apropriado”,
especialmente quando são levados em conta os trade-offs não funcionais.
Com o mesmo raciocínio, Richardson (2014) cita que o termo “micro” sugere
que os serviços sejam pequenos, porém, mesmo que seja desejável possuir serviços
pequenos, este não deve ser o objetivo principal da decomposição.
Richardson (2014) indica que o real objetivo é particionar a aplicação em
serviços que resolvam os problemas de desenvolvimento e implantação de sistemas
enfrentados pelos monolitos.
Newman (2015) cita que as vantagens e desvantagens dos microsserviços são
maximizados quanto menor for seu tamanho, pois os benefícios da independência
aumentam e a complexidade para operação também. Newman (2015) sugere ainda
que, quanto mais o time estiver acostumado a lidar com as complexidades geradas
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pelos microsserviços, mais poderá se mover na direção de serviços cada vez
menores.
Desta forma, o microsserviço deve ter a granularidade que respeite o princípio
da

responsabilidade

única,

que

assegura

que

não

haja

acúmulo

de

responsabilidades e que o serviço projetado não perca a autonomia e independência
característica do estilo arquitetural, mas que considere também o impacto que a
decomposição trará com relação ao atingimento dos requisitos não funcionais –
abordados em um requisito já definido por este estudo – e à complexidade para
operação do sistema.
Em razão disso, o requisito proposto por Silva (2018) “o nível de granularidade
do serviço destino deve respeitar o princípio arquitetural dos microsserviços”, e
endossado pelo critério de avaliação proposto por Chen, Li e Li (2017) “granularidade
fina e foco do serviço” (item “d”), é renomeado para “o nível de granularidade do
serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos microsserviços” e considerado,
nesta dissertação, como um requisito para a decomposição de sistemas em
microsserviços.

q) O serviço destino deve ter definido seus padrões de transações por operação
exposta (SILVA, 2018);
Silva (2018) define este requisito com a finalidade de assegurar que o serviço
destino seja modelado no padrão de transação correto, síncrono ou assíncrono, para
que possa atender aos modelos de negócios e objetivos do serviço criado.
Por entender que o requisito "o serviço destino deve ter definido seus padrões
de transações por operação exposta" trata de decisões relativas à fase de
implementação da arquitetura, assunto que está fora do escopo da decomposição de
sistemas em microsserviços, ele é desconsiderado para a sequência desta
dissertação.

r) O serviço destino deve ser integrado pelos demais serviços por coreografia ou
orquestração (SILVA, 2018)
Em seu trabalho, Silva (2018) propõe este requisito com o intuito de aumentar
o aproveitamento dos recursos computacionais e a organização dos componentes
criados no processo de decomposição.
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Por entender que o requisito "o serviço destino deve ser integrado pelos
demais serviços por coreografia ou orquestração" trata de decisões relativas à fase
de implementação da arquitetura, assunto que está fora do escopo da decomposição
de sistemas em microsserviços, ele é desconsiderado para a sequência desta
dissertação.

s) A arquitetura física do serviço destino deve corresponder ao seu modelo lógico
(SILVA, 2018)
Em seu trabalho, Silva (2018) sugere que a arquitetura física da aplicação
decomposta seja similar à arquitetura lógica e que, desta forma, forneça a
independência e autonomia tão características da arquitetura de microsserviços
também no aspecto da implementação e operação do sistema.
Por entender que o requisito "a arquitetura física do serviço destino deve
corresponder ao seu modelo lógico" trata de decisões relativas à fase de
implementação do microsserviço, assunto que está fora do escopo da decomposição
de sistemas em microsserviços, ele é desconsiderado para a sequência desta
dissertação.

t)

Validações arquiteturais durante o processo de migração (SILVA, 2018)
Em seu trabalho, Silva (2018) sugere que a validação da arquitetura proposta

seja realizada por meio da verificação periódica da aderência dos serviços gerados
pelos processos de migração com relação aos princípios arquiteturais de
microsserviços, com a finalidade de assegurar que o resultado gerado seja
compatível com a arquitetura desejada.
Este estudo trata da decomposição de sistemas em microsserviços e define os
requisitos necessários a este processo justamente pelo propósito de realizar a
validação da arquitetura resultante da decomposição realizada.
Em razão disso, e pelo entendimento que validações arquiteturais estão no
escopo do método e não no escopo dos requisitos da decomposição de sistemas, o
requisito “validações arquiteturais durante o processo” é desconsiderado para a
sequência desta dissertação.
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Desta forma, são definidos os seguintes requisitos aos quais a decomposição de
sistemas em uma arquitetura baseada em microsserviços deve atender:
a) A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais;
b) A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais;
c) A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais deve ser realizada no
nível de abstração do sistema;
d) O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio;
e) O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional;
f)

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento, e;

g) O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços.
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APÊNDICE D – DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS DE AVALIAÇÃO DO
NÍVEL DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PELOS MÉTODOS DE
DECOMPOSIÇÃO

Neste apêndice são descritas as justificativas para as classificações dos métodos de
decomposição de acordo com cada um dos critérios definidos na subseção 3.2.1.

1

A probabilistic approach for obtaining an optimized number of services
using weighted matrix and multidimensional scaling

1.1

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais
O método de decomposição proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) requer

uma lista de responsabilidades de negócio às quais o sistema deve satisfazer.
As responsabilidades de negócio são extraídas de uma descrição funcional do
sistema, ou seja, dos requisitos funcionais que devem ser atendidos.
Ao saber que a abordagem proposta contém etapas para levantamento e análise dos
requisitos funcionais ao longo do processo de particionamento do sistema, neste trabalho é
considerado que o método de decomposição proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017)
apresenta atendimento "total" ao requisito "a decomposição deve ser feita à luz dos
requisitos funcionais".

1.2

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais
O método de decomposição proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017)

considera os requisitos não funcionais da escalabilidade e da manutenibilidade.
Conforme os critérios definidos, neste trabalho é considerado que o método de
decomposição de Sayara, Towhid e Hossain (2017) apresenta atendimento "total" ao
requisito "a decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais".
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1.3

A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas
no nível de abstração do sistema
O método de decomposição proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) realiza a

conciliação dos requisitos não funcionais ao somar as probabilidades de escalabilidade e
manutenibilidade entre os pares de subdomínios definidos. A matriz resultante da operação
de soma é clusterizada com a finalidade de identificar os subdomínios semelhantes. Ao final,
é verificado se existe possível conflito tecnológico para a implementação de cada serviço. A
verificação e resolução do conflito ocorre no nível do sistema.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição
proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) apresenta atendimento "total" ao requisito "a
avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas no nível de
abstração do sistema".

1.4

O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio
O método de decomposição proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) parte da

definição das capacidades de negócio e seus subdomínios, utilizando-os como insumos
para a partição do sistema.
Por entender que o método proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) atenta-se
às responsabilidades de negócio, neste trabalho é considerado que o método de
decomposição apresenta atendimento "total" ao requisito "o microsserviço deve ser
modelado em torno do negócio".

1.5

O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional
O método de decomposição proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) agrupa

microsserviços que possuam probabilidades semelhantes de atualização e escalabilidade,
além da necessidade de independência para a implementação em uma tecnologia
separada.

A finalidade

do agrupamento

é formar

domínios com

conjuntos de

responsabilidades similares.
Sabendo que o agrupamento dos subdomínios de negócio pode ser prejudicado pela
falta de critérios claros para a atribuição das probabilidades de atualização e escalabilidade,
neste trabalho é considerado que o método de decomposição proposto por Sayara, Towhid
e Hossain (2017) apresenta um atendimento "parcial" ao requisito "o microsserviço deve
corresponder somente a um único domínio funcional".
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1.6

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento
O método de decomposição proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) busca

aumentar a coesão dos microsserviços ao agrupar as funcionalidades que possuam
probabilidades semelhantes de atualização e escalabilidade, além da necessidade de
independência para a implementação em uma tecnologia separada.
A abordagem não realiza uma análise de dependência entre as partes que perfazem
o sistema, mas, utiliza-se do levantamento das probabilidades de atualização e
escalabilidade das funcionalidades da aplicação com o intuito de agrupar capacidades de
negócio semelhantes, e manter a coesão dos domínios propostos.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição
proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) apresenta atendimento "parcial" ao requisito
"o microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento".

1.7

O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços
O método de decomposição proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) propõem

o agrupamento das capacidades de negócio do sistema de acordo com a semelhança das
probabilidades de atualização e escalabilidade, além da necessidade de independência para
a implementação em uma tecnologia separada.
A abordagem visa a garantir que a granularidade dos serviços não impeça o
atingimento de alguns dos benefícios proporcionados pela implementação do estilo
arquitetural, porém não proporciona etapas para análise ou calibragem da granularidade
obtida durante o processo de decomposição.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição
proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) apresenta atendimento "parcial" ao requisito
"o nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços".
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1.8

As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras
O método de decomposição proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) requer

uma lista de capacidades do negócio e, ainda, uma lista derivando tais responsabilidades do
negócio em blocos menores. O estudo não sugere como estas listas devem ser geradas.
Além disso, as probabilidades de atualização e de escalabilidade da aplicação são
requeridas como parâmetros de entrada, porém não são definidos critérios claros para a
atribuição dos valores destas probabilidades.
Ao entender que o processo para a geração dos parâmetros de entrada não é claro,
neste trabalho é considerado que o requisito "as especificações das entradas que serão
submetidas ao método devem ser claras" não é atendido pelo método de decomposição
proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017).

1.9

O método deve ser determinístico
O método de decomposição proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) utiliza-se

de algoritmos para a construção das matrizes com as probabilidades de atualização e
escalabilidade de cada subdomínio de negócio, além de resolver conflitos sobre a
independência tecnológica de cada microsserviço, se necessário.
Por se tratar de uma sequência de algoritmos, neste trabalho é considerado que o
método de decomposição proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017) apresenta
atendimento "total" ao requisito "o método deve ser determinístico".

1.10 As informações de saída do método devem ser claras
O método de decomposição proposto por Sayara, Towhid e Hossain (2017)
apresenta como saída o agrupamento dos subdomínios de negócio resultantes do processo
de decomposição. Cada agrupamento representa um possível microsserviço.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição de
Sayara, Towhid e Hossain (2017) apresenta atendimento "total" ao requisito "as informações
de saída do método devem ser claras".
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2

Abordagem para migração de serviços baseados em arquitetura orientada
a serviços para arquitetura de microsserviços

2.1

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais
O método de decomposição proposto por Silva (2018) utiliza o DDD para realizar a

concepção dos domínios do sistema. Ao utilizar o DDD, a modelagem é feita junto aos
especialistas do negócio, utilizando linguagem ubíqua, por meio da qual é possível extrair as
funcionalidades pertencentes ao domínio da aplicação. Portanto, neste trabalho é
considerado que o método de decomposição proposto por Silva (2018) apresenta
atendimento "total" ao requisito "a decomposição deve ser feita à luz dos requisitos
funcionais".

2.2

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais
O método de decomposição proposto por Silva (2018) não apresenta cobertura sobre

requisitos não funcionais. Portanto, neste trabalho é considerado que o método de
decomposição proposto por Silva (2018) "não atende" ao requisito "a decomposição deve
ser feita à luz dos requisitos não funcionais".

2.3

A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas
no nível de abstração do sistema
O método de decomposição proposto por Silva (2018) não apresenta cobertura sobre

requisitos não funcionais. Portanto, neste trabalho é considerado que o método de
decomposição proposto por Silva (2018) "não atende" ao requisito "a avaliação e conciliação
dos requisitos não funcionais devem ser realizadas no nível de abstração do sistema".

2.4

O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio
O método de decomposição proposto por Silva (2018) utiliza o DDD para realizar a

concepção dos domínios do sistema. Ao aplicar o DDD, a modelagem é realizada em torno
do negócio, utilizando a linguagem ubíqua e com a participação dos especialistas no
domínio do negócio.
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Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição
proposto por Silva (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "o microsserviço deve
ser modelado em torno do negócio".

2.5

O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional
No método de decomposição proposto por Silva (2018), as operações da aplicação

candidata à migração são organizadas em domínios funcionais por meio da utilização do
DDD.
Por conta da decomposição funcional, realizada com DDD, neste trabalho é
considerado que o método de decomposição proposto por Silva (2018) apresenta
atendimento "total" ao requisito "o microsserviço deve corresponder somente a um único
domínio funcional".

2.6

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento
No método de decomposição proposto por Silva (2018), a decomposição é realizada

conforme o resultado da aplicação do DDD e das análises de dependência realizadas.
Segundo os autores, o serviço candidato é decomposto de forma que o microsserviço
resultante possua apenas operações relativas ao objetivo funcional, e tornando-o coeso.
Por entender que o processo de decomposição proposto por Silva (2018) possui
etapas que auxiliam no atingimento da alta coesão e baixo acoplamento entre os
microsserviços gerados, ele é considerado, neste trabalho, com atendimento "total" ao
requisito "o microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento".

2.7

O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços
O método de decomposição proposto por Silva (2018) possui uma etapa para

realização da decomposição granular do serviço. Nesta etapa, o autor sugere que a
definição de Newman (2015) seja levada em conta, e que as operações sejam verificadas
com a finalidade de garantir que não executem nenhuma função além da declarada em seu
nome.
Por entender que o processo de decomposição proposto por Silva (2018) possui
etapas que auxiliam no atingimento de uma granularidade adequada ao estilo arquitetural
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dos microsserviços, ele é considerado, neste trabalho, com atendimento "total" ao requisito
"o nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços".

2.8

As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras
O método de decomposição proposto por Silva (2018) requer algumas entradas para

possibilitar sua execução, como análises dos domínios, descrição funcional, análise técnica
e diagrama de componentes dos serviços que serão migrados. Grande parte destas
entradas são obtidas ao longo do processo de migração, idealizado por Silva (2018), e
contém uma descrição sobre o que deve ser realizado para atingir o objetivo da geração de
cada insumo.
A análise dos domínios é realizada com a aplicação de DDD, o que agrega bastante
complexidade ao processo e, por constituir em uma atividade interpretativa, o sucesso da
análise depende fortemente da experiência do profissional que a realiza.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição
proposto por Silva (2018) apresenta atendimento "parcial" ao requisito "as especificações
das entradas que serão submetidas ao método devem ser claras".

2.9

O método deve ser determinístico
O método de decomposição proposto por Silva (2018) contém um passo a passo

para execução do particionamento do sistema. Porém, este passo a passo não contém
instruções detalhadas das ações que devem ser realizadas.
A falta de instruções detalhadas prejudica bastante a reprodutibilidade e, sabendo
que as etapas são realizadas manualmente, os resultados podem apresentar variação a
cada execução do método, ainda mais se o profissional responsável pela execução for
alterado.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição
proposto por Silva (2018) "não atende" ao requisito "o método deve ser determinístico".
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2.10 As informações de saída do método devem ser claras
O método de particionamento proposto por Silva (2018) apresenta como resultado
um diagrama funcional do microsserviço decomposto.
Por entender que um diagrama com as divisões funcionais da aplicação pode ser
facilmente interpretado, neste trabalho é considerado que o método de decomposição
proposto por Silva (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "as informações de
saída do método devem ser claras".

3

3.1

Extraction of Microservices from Monolithic Software Architectures

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais
O método de decomposição proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017) não possui

uma etapa definida para a análise dos requisitos funcionais da aplicação. No entanto, a
abordagem proposta utiliza-se de meta informações disponíveis nos repositórios de código
do projeto como base para as análises de acoplamento entre os componentes do código
que guiarão o processo de decomposição da aplicação.
Por entender que o código da aplicação pode representar os requisitos funcionais
que foram implementados em um sistema, neste trabalho é considerado que o método de
decomposição proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017) apresenta atendimento "parcial"
ao requisito "a decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais".

3.2

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais
O método de decomposição proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017) não

considera os requisitos não funcionais no processo de particionamento de um sistema em
microsserviços.
Logo, neste trabalho é considerado que o método de decomposição proposto por
Mazlami, Cito e Leitner (2017) "não atende" ao requisito "a decomposição deve ser feita à
luz dos requisitos não funcionais".
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3.3

A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas
no nível de abstração do sistema
O método de decomposição proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017) não

considera os requisitos não funcionais no processo de particionamento de um sistema em
microsserviços.
Logo, neste trabalho é considerado que o método de decomposição proposto por
Mazlami, Cito e Leitner (2017) "não atende" ao requisito "a avaliação e conciliação dos
requisitos não funcionais devem ser realizadas no nível de abstração do sistema".

3.4

O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio
O método proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017) não contém uma etapa formal

para análise das responsabilidades de negócio do sistema. Apesar disso, o método realiza
uma análise estática e semântica das classes da aplicação.
Ao avaliar que o método em questão não possui uma etapa formal para análise dos
conceitos de negócio, mas por entender que identificadores e expressões no código podem
ser utilizados para identificar conceitos do domínio do negócio, nesta dissertação é
considerado que o método de decomposição proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017)
apresenta atendimento "parcial" ao requisito "o microsserviço deve ser modelado em torno
do negócio".

3.5

O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional
O método proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017) avalia o acoplamento lógico

entre as classes, de forma a agrupar os itens que são alterados em conjunto, com a
finalidade de criar limites bem estabelecidos entre os microsserviços.
Ao entender que o método de decomposição de Mazlami, Cito e Leitner (2017) tenta
garantir o princípio da responsabilidade única e o agrupamento das classes em torno de um
único domínio funcional, nesta dissertação é considerado como "total" o atendimento do
método proposto em relação ao requisito "o microsserviço deve corresponder somente a um
único domínio funcional".
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3.6

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento
O método proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017) define três estratégias de

extração: estratégia do acoplamento lógico, estratégia do acoplamento semântico e
estratégia do acoplamento da contribuição.
A análise da dependência entre cada classe da aplicação, utilizando os três critérios
definidos, guiará o processo de decomposição. Com isso, os autores visam a alcançar a alta
coesão, agrupando as classes que são alteradas em conjunto, que possuem os mesmos
conceitos de domínio e que são alteradas pelos mesmos profissionais.
Garantir fronteiras claras entre microsserviços é uma forma de manter a alta coesão
e evitar o alto acoplamento entre serviços.
Por estes motivos, este trabalho considera que a abordagem proposta por Mazlami,
Cito e Leitner (2017) apresenta atendimento "total" ao requisito "o microsserviço deve ser
altamente coeso e possuir baixo acoplamento".

3.7

O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços
As estratégias de extração propostas pelo método de decomposição de Mazlami,

Cito e Leitner (2017) visam a auxiliar na formação de microsserviços que agrupem
funcionalidades relacionadas.
O foco na criação de microsserviços com funcionalidades relacionadas aproxima os
itens com os mesmos ciclos de mudança e conceitos do domínio, tornando o ambiente
propício para a obtenção dos benefícios oferecidos pela adoção do estilo arquitetural.
A abordagem conta com a necessidade da parametrização do número de grupos que
serão formados pelo processo de clusterização. A parametrização possibilita que sejam
realizadas análises das granularidades geradas e que a quantidade de clusters seja
calibrada de acordo com a necessidade. Desta forma, caso seja desejada uma
granularidade mais fina pode-se aumentar o número de clusters.
Portanto, neste trabalho é considerado que a abordagem proposta por Mazlami, Cito
e Leitner (2017) apresenta atendimento "total" ao requisito "o nível de granularidade do
serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos microsserviços".

233

3.8

As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras
O método proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017) requer que as

metainformações dos códigos versionados da aplicação estejam disponíveis. Além disso,
para a clusterização, é necessário informar a quantidade de conjuntos nos quais os serviços
serão divididos.
Por considerar que o trabalho de Mazlami, Cito e Leitner (2017) não estabelece
qualquer critério para definição da quantidade de microsserviços desejados, que deve ser
submetida ao método de decomposição, nesta dissertação é considerado que a abordagem
proposta por Mazlami, Cito e Leitner (2017) apresenta atendimento "parcial" ao requisito "as
especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser claras".

3.9

O método deve ser determinístico
O método proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017) baseia-se em algoritmos para

aplicar suas estratégias de verificação de acoplamento e na clusterização dos
microsserviços candidatos.
Por ser uma abordagem amparada pela definição de algoritmos, nesta dissertação é
considerado que o método de decomposição proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017)
apresenta atendimento "total" ao requisito "o método deve ser determinístico".

3.10 As informações de saída do método devem ser claras
O método proposto por Mazlami, Cito e Leitner (2017) apresenta como resultado um
conjunto de grafos. Cada grafo representa um microsserviço e cada vértice representa uma
classe que constitui os componentes internos daquele microsserviço.
Ao entender que a representação utilizada por Mazlami, Cito e Leitner (2017)
necessita de um esforço adicional para o entendimento do resultado final (lista de
microsserviços decompostos), nesta dissertação é considerado que a abordagem proposta
por Mazlami, Cito e Leitner (2017) apresenta atendimento "parcial" ao requisito "as
informações de saída do método devem ser claras".
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4

4.1

From Monolith to Microservices: A Dataflow-Driven Approach

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais
O estudo de Chen, Li e Li (2017) sugere que a decomposição em microsserviços

seja realizada com base em um DFD construído a partir da análise dos requisitos do
sistema. Com base no DFD é possível observar os fluxos de dados do sistema e as funções
realizadas para a transformação dos dados. Ou seja, por meio do DFD é possível notar os
requisitos funcionais aos quais um sistema deve atender.
Ao saber que a abordagem proposta contém etapas para levantamento dos
requisitos funcionais, neste trabalho é considerado que o método de decomposição proposto
por Chen, Li e Li (2017) apresenta atendimento "total" ao requisito "a decomposição deve
ser feita à luz dos requisitos funcionais".

4.2

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais
O método de decomposição de Chen, Li e Li (2017) não contempla etapas de análise

de requisitos não funcionais.
Logo, neste trabalho é considerado que o método de decomposição proposto por
Chen, Li e Li (2017) "não atende" ao requisito "a decomposição deve ser feita à luz dos
requisitos não funcionais".

4.3

A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas
no nível de abstração do sistema
O método de decomposição de Chen, Li e Li (2017) não contempla etapas de análise

de requisitos não funcionais. Por conta disso, também não conta com etapas de conciliação
entre requisitos não funcionais.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição
proposto por Chen, Li e Li (2017) "não atende" ao requisito "a avaliação e conciliação dos
requisitos não funcionais devem ser realizadas no nível de abstração do sistema".
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4.4

O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio
O método de decomposição proposto por Chen, Li e Li (2017) requer a criação de

um DFD pautado pela análise dos requisitos do sistema e sob a perspectiva da lógica de
negócio.
A partir da utilização deste DFD, é possível notar o envolvimento do negócio no
particionamento do sistema, portanto, nesta dissertação é considerado que o método de
decomposição de Chen, Li e Li (2017) apresenta atendimento "total" ao requisito "o
microsserviço deve ser modelado em torno do negócio".

4.5

O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional
O método de decomposição proposto por Chen, Li e Li (2017) utiliza o DFD para

representar os fluxos de dados do sistema que candidato à decomposição.
Com base na definição deste DFD e nas etapas de refinamento propostas por Chen,
Li e Li (2017), os autores visam a agrupar os processos com mesmos dados de saída. Ao
final do método, cada conjunto de processo e dado de saída será identificado como um
microsserviço candidato.
Com esta abordagem, o método de Chen, Li e Li (2017) garante que cada
microsserviço candidato tenha uma responsabilidade única, fornecendo um serviço com a
granularidade fina.
Portanto, neste trabalho é considerado que o método de decomposição proposto por
Chen, Li e Li (2017) apresenta atendimento "total" ao requisito "o microsserviço deve
corresponder somente a um único domínio funcional".

4.6

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento
O método de decomposição proposto por Chen, Li e Li (2017) utiliza-se de um

diagrama de fluxo de dados como forma de mapear as relações entre as lógicas de negócio
e os dados de saída de cada operação. A abordagem resulta em um conjunto de
microsserviços de granularidade bastante fina.
Apesar de garantir que cada microsserviço tenha apenas uma responsabilidade,
granularidades muito finas podem levar a acoplamentos excessivos, fazendo com que cada
microsserviço seja muito dependente dos demais para realizar operações simples.
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Por entender que o método de decomposição proposto por Chen, Li e Li (2017) tenta
garantir a coesão, ao decompor o sistema em um conjunto de serviços de granularidade
muito fina, mas pode aumentar o acoplamento entre os microsserviços, nesta dissertação é
considerado que a abordagem de Chen, Li e Li (2017) apresenta atendimento "parcial" ao
requisito "o microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento".

4.7

O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços
O método de decomposição proposto por Chen, Li e Li (2017) tem o intuito de

oferecer como resultado um conjunto de microsserviços de granularidade fina. Para isso, os
as atividades de processamento de dados do DFD devem ser detalhadas o suficiente para
prover uma análise individual de cada componente.
Apesar do termo "microsserviço" sugerir que os serviços devem ser pequenos,
conforme os próprios autores, pequeno não significa "apropriado". Microsserviços de
granularidade muito fina podem favorecer o acoplamento e adicionar comportamentos
indesejados ao sistema, como tráfego de rede muito pesado e perda de performance.
Por entender que o método de decomposição proposto por Chen, Li e Li (2017)
busca proporcionar a granularidade adequada aos microsserviços, por meio do isolamento
dos processos de dados, mas pode causar um acoplamento indesejado entre os serviços,
nesta dissertação é considerado que a abordagem de Chen, Li e Li (2017) apresenta
atendimento "parcial" ao requisito "o nível de granularidade do serviço deve respeitar o
princípio arquitetural dos microsserviços".

4.8

As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras
O estudo de Chen, Li e Li (2017) requer a criação de um DFD purificado, com a

finalidade de detalhar os fluxos de dados do sistema candidato à decomposição.
O DFD purificado trata-se de um DFD customizado para o método em questão. Por
conta disso, Chen, Li e Li (2017) detalham as regras para sua construção e fornecem,
inclusive, um exemplo de aplicação.
Ao entender que o estudo de Chen, Li e Li (2017) fornece especificações claras
sobre os artefatos de entrada, nesta dissertação é considerado que o método de

237

decomposição proposto por eles apresenta atendimento "total" ao requisito "as
especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser claras".

4.9

O método deve ser determinístico
A abordagem proposta por Chen, Li e Li (2017) trata-se de um algoritmo de

decomposição que necessita da criação de um DFD tradicional que reflete o fluxo de dados
do sistema candidato à decomposição. Com base no DFD tradicional, é gerado um DFD
purificado, por meio dos detalhamentos descritos no estudo.
A transformação do DFD purificado em um DFD decomponível e a identificação dos
microsserviços resultantes são realizados com o auxílio de algoritmos.
Ao analisar a sequência de etapas, nota-se que, considerando dois inputs iguais
enviados para o método de decomposição, seguindo as regras estabelecidas no trabalho, o
resultado deve ser o mesmo.
Portanto, neste trabalho é considerado que o método de decomposição de Chen, Li e
Li (2017) apresenta atendimento "total" ao requisito "o método deve ser determinístico".

4.10 As informações de saída do método devem ser claras
Os microsserviços resultantes do método de decomposição proposto por Chen, Li e
Li (2017) são detalhados utilizando-se o nome da operação e de seus dados de saída,
facilitando o reconhecimento dos serviços extraídos.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição
proposto por Chen, Li e Li (2017) apresenta atendimento "total" ao requisito "as informações
de saída do método devem ser claras".

5

Functionality-oriented Microservice Extraction Based on Execution Trace
Clustering

5.1

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais
O método de decomposição proposto por Jin et al. (2018) não possui uma etapa para

análise formal dos requisitos funcionais da aplicação que será particionada. A abordagem
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utiliza-se dos logs de execução gerados pela aplicação como base para a análise que guia a
decomposição da aplicação.
Ao considerar que os logs de execução das funcionalidades da aplicação podem, de
certa forma, representar os requisitos funcionais do sistema, nesta dissertação é
considerado que o método de particionamento proposto por Jin et al. (2018) apresenta
atendimento "parcial" ao requisito "a decomposição deve ser feita à luz dos requisitos
funcionais".

5.2

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais
O método de decomposição proposto por Jin et al. (2018) não considera os

requisitos não funcionais no processo de particionamento de um sistema em microsserviços.
Logo, neste trabalho é considerado que o método de decomposição proposto por Jin
et al. (2018) "não atende" ao requisito "a decomposição deve ser feita à luz dos requisitos
não funcionais".

5.3

A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas
no nível de abstração do sistema
O método de decomposição proposto por Jin et al. (2018) não considera os

requisitos não funcionais no processo de particionamento de um sistema em microsserviços.
Portanto, neste trabalho é considerado que o método de decomposição proposto por
Jin et al. (2018) "não atende" ao requisito "a avaliação e conciliação dos requisitos não
funcionais devem ser realizadas no nível de abstração do sistema".

5.4

O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio
A abordagem de Jin et al. (2018) baseia-se na análise dos logs de execução do

sistema. Os logs são gerados por meio da execução de testes automatizados realizados
sobre as funcionalidades do sistema.
A clusterização dos logs, obtidos por meio da execução dos testes, pode auxiliar na
extração das responsabilidades do negócio.
Ao analisar que o método não apresenta etapa formal para verificação das
necessidades de negócio do sistema, mas efetua extração dos logs de execução com a
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finalidade de agrupar as funcionalidades de acordo com suas lógicas de negócio, nesta
dissertação é considerado que o método de decomposição proposto por Jin et al. (2018)
apresenta atendimento "parcial" ao requisito "o microsserviço deve ser modelado em torno
do negócio".

5.5

O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional
O método proposto por Jin et al. (2018) baseia-se na clusterização de logs,

provenientes da execução das funcionalidades do sistema, para gerar seus domínios
funcionais.
A clusterização realizada pelo método de decomposição tem a finalidade de agrupar
classes dedicadas às mesmas lógicas de negócio.
Por entender que a clusterização das classes pode auxiliar na formação de domínios
funcionais com responsabilidades reduzidas, por agrupar componentes de código que foram
executados no escopo de uma mesma funcionalidade, nesta dissertação é considerado que
o método de decomposição proposto por Jin et al. (2018) apresenta atendimento "total" ao
requisito "o microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional".

5.6

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento
Com a clusterização, o método de decomposição proposto por Jin et al. (2018) visa a

alcançar a alta coesão por meio do agrupamento das classes da aplicação que são
executadas no escopo de uma mesma funcionalidade. Ao agrupar classes que são
relacionadas às mesmas lógicas de negócio, o método de decomposição favorece a
independência e autonomia dos microsserviços candidatos por meio da alta coesão e
dificulta que os serviços tenham muitas dependências externas, evitando o acoplamento
com outros serviços.
O método de Jin et al. (2018) ainda prevê uma etapa para analisar e ajustar os
clusters gerados, caso haja necessidade de mover alguma classe de um cluster a outro,
com a finalidade de manter juntas as unidades que obedeçam a um mesmo propósito.
Por conta disso, este trabalho considera que o método de decomposição proposto
por Jin et al. (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "o microsserviço deve ser
altamente coeso e possuir baixo acoplamento".
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5.7

O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços
O método proposto por Jin et al. (2018) tem o intuito de agrupar os itens (classes do

código) que se relacionam a um mesmo domínio funcional. Com isso, o método pode
alcançar uma granularidade adequada ao atingimento da autonomia e os demais benefícios
característicos do estilo arquitetural (como o atendimento a diferentes níveis de
escalabilidade e rápida resposta às mudanças por meio de releases independentes).
A abordagem conta com a necessidade de parametrização do número de
agrupamentos que serão gerados durante o processo de clusterização. A possibilidade
desta parametrização proporciona a análise da granularidade obtida mediante a
configuração da quantidade de clusters. Desta forma, caso seja necessária uma
granularidade mais fina, pode-se aumentar o número de clusters até que a abordagem atinja
o resultado mais próximo do desejado.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição
proposto por Jin et al. (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "o nível de
granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos microsserviços".

5.8

As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras
O método de decomposição proposto por Jin et al. (2018) requer que sejam

submetidos os logs de execução das funcionalidades do sistema e a quantidade de
microsserviços que deve ser gerada pelo algoritmo de clusterização.
A quantidade de conjuntos que devem ser agrupados pelo algoritmo de clusterização
é um dado subjetivo, não havendo orientação do estudo para definição deste parâmetro.
Para geração dos logs de execução é necessário que sejam criados testes
automatizados que executem as funcionalidades do sistema que devem ser decompostas.
Apesar de informar quais campos devem ser gerados pelos logs, não há maiores
orientações sobre como estruturá-los.
Por entender que os parâmetros de entrada não são claros, nesta dissertação é
considerado que o método de decomposição proposto por Jin et al. (2018) "não atende" ao
requisito "as especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras".

241

5.9

O método deve ser determinístico
O método proposto por Jin et al. (2018) apresenta um algoritmo para a clusterização

dos logs de execução.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição
proposto por Jin et al. (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "o método deve ser
determinístico".

5.10 As informações de saída do método devem ser claras
O método proposto por Jin et al. (2018) resulta nos agrupamentos de classes que
representam cada microsserviço. Por considerar que o agrupamento das classes pode
requerer algum esforço para seu entendimento, nesta dissertação é considerado que o
método de decomposição proposto por Jin et al. (2018) apresenta atendimento "parcial" ao
requisito "as informações de saída do método devem ser claras".

6

6.1

Object-aware Identification of Microservices

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais
O estudo de Amiri (2018) propõe a decomposição de um sistema em microsserviços

partindo da análise sobre um BPMN.
O BPMN reflete os processos de negócios de um sistema. A partir da definição dos
processos de negócio, é possível entender quais as necessidades funcionais do sistema.
Por este motivo, neste trabalho é considerado que o método de decomposição de
Amiri (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "a decomposição deve ser feita à luz
dos requisitos funcionais".

6.2

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais
O método de decomposição de Amiri (2018) não contempla etapas de análise de

requisitos não funcionais.
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Logo, neste trabalho é considerado que o método de decomposição de Amiri (2018)
"não atende" ao requisito "a decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não
funcionais".

6.3

A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas
no nível de abstração do sistema
O método de decomposição de Amiri (2018) não contempla etapas de análise de

requisitos não funcionais. Por conta disso, também não conta com etapas de conciliação de
requisitos não funcionais.
Portanto, neste trabalho é considerado que o método de decomposição de Amiri
(2018) "não atende" ao requisito "a avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais
devem ser realizadas no nível de abstração do sistema".

6.4

O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio
O método de decomposição proposto por Amiri (2018) requer a criação de um

BPMN, como forma de representar os processos de negócio relativos ao sistema que será
decomposto.
Desta forma, a partir da utilização do BPMN como base de análise, é possível notar o
envolvimento do negócio no particionamento do sistema.
Portanto, neste trabalho é considerado que o método de decomposição de Amiri
(2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "o microsserviço deve ser modelado em
torno do negócio".

6.5

O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional
O estudo de Amiri (2018) utiliza-se do BPMN para guiar a decomposição de um

sistema em microsserviços.
Por meio da criação do BPMN é possível enxergar os processos de negócio
relacionados ao sistema e como as atividades envolvidas interagem entre si. Portanto, o
BPMN apresenta o agrupamento de atividades referentes a determinado contexto de
negócio.
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Além disso, Amiri (2018) utiliza-se da clusterização das atividades, baseando-se em
dependências estruturais de dados, com a finalidade de separar as atividades que não
possuem similaridade e aglutinar aquelas que possuam maior relação. A clusterização pode
auxiliar no agrupamento dos itens que fazem parte de um mesmo domínio funcional,
potencializando a união feita pelo BPMN e mantendo os contextos com responsabilidades
reduzidas.
Pelos motivos citados anteriormente, neste trabalho é considerado que o método de
decomposição proposto por Amiri (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "o
microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional".

6.6

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento
O estudo de Amiri (2018) utiliza-se da análise da dependência estrutural das

atividades e dos dados de um BPMN para guiar a decomposição de um sistema em
microsserviços. Além disso, o método realiza a clusterização das atividades dos processos
de negócio utilizando o algoritmo TurboMQ (MITCHELL, 2002) como validação e
aperfeiçoamento da aderência dos agrupamentos realizados. O algoritmo verifica a
qualidade da modularização, avaliando a coesão dos clusters formados e a baixa
interconexão entre eles.
Pelos motivos citados anteriormente, neste trabalho é considerado que o método de
decomposição de Amiri (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "o microsserviço
deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento".

6.7

O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços
O estudo de Amiri (2018) utiliza-se do BPMN para guiar a decomposição de um

sistema em microsserviços. Com base no BPMN, são extraídas as atividades dos processos
de negócio, que serão clusterizadas.
Por meio do TurboMQ (MITCHELL, 2002), algoritmo utilizado para a validação e
aperfeiçoamento da aderência dos clusters obtidos à alta coesão e baixo acoplamento, o
método de decomposição visa a garantir que os microsserviços propostos sejam tão
pequenos quanto possível, com a finalidade de viabilizar uma granularidade que faça
sentido para o microsserviço e preserve o atingimento dos benefícios proporcionados pelo
estilo arquitetural.
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A abordagem proposta por Amiri (2018) necessita da parametrização da quantidade
de clusters que serão gerados ao término do processo. Desta forma, caso seja necessária
uma granularidade mais fina, pode-se aumentar o número de clusters e avaliar o resultado
obtido.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição de
Amiri (2018) apresenta um atendimento "total" ao requisito "o nível de granularidade do
serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos microsserviços".

6.8

As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras
O estudo de Amiri (2018) requer que seja gerado o BPMN do sistema como

parâmetro de entrada para o método de decomposição. Além disso, é necessário informar a
quantidade de conjuntos esperados como resultado da clusterização.
O BPMN trata-se de uma notação formal, amplamente conhecida e utilizada na área
de computação, para representação de processos de negócio.
Contudo, a quantidade de microsserviços desejados é uma informação subjetiva, e
não há critérios definidos para embasar a escolha de tal quantidade.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição de
Amiri (2018) apresenta atendimento "parcial" ao requisito "as especificações das entradas
que serão submetidas ao método devem ser claras".

6.9

O método deve ser determinístico
O estudo de Amiri (2018) define pares de atividades, em um processo de negócio, e

define as relações de dependência estrutural e de dados entre elas.
Com base nas relações encontradas, são formuladas matrizes de dependência. As
matrizes que representam as dependências (estrutural e de dados) entre as atividades são
preenchidas de acordo com critérios pré-definidos pelo estudo (um, se houver relação entre
as atividades, caso contrário, zero).
É realizada a adição das matrizes geradas. De posse da matriz resultante da
operação de adição, as atividades são clusterizadas e os microsserviços candidatos obtidos.
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Os passos para aplicação do método proposto por Amiri (2018) são claros e bem
definidos. Desta forma, parâmetros de entrada iguais gerarão sempre os mesmos
resultados.
Portanto, neste trabalho é considerado que o método de decomposição de Amiri
(2018) apresenta um atendimento "total" ao requisito "o método deve ser determinístico".

6.10 As informações de saída do método devem ser claras
O estudo de Amiri (2018) realiza a clusterização das atividades representadas no
BPMN levando em consideração as dependências entre elas.
Como resultado da clusterização, são obtidas as identificações dos clusters e as
sugestões das atividades que devem estar contidas neles.
As informações disponibilizadas, como resultado do método de decomposição, não
entram em detalhes de implementação ou dos componentes internos de cada microsserviço,
mas fornecem o contexto necessário para que o time de desenvolvimento consiga
particionar o negócio em microsserviços e aplicar esta visão à segmentação do código do
projeto.
Portanto, neste trabalho é considerado que o método de decomposição de Amiri
(2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "as informações de saída do método
devem ser claras".

7

7.1

Partitioning Microservices: A Domain Engineering Approach

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais
O método proposto por Josélyne et al. (2018) inicia-se com o levantamento do

domínio e das funcionalidades do domínio do sistema que será particionado. Isto é feito por
meio de conversas com os especialistas de domínio e com a utilização da linguagem
ubíqua.
Por conter uma etapa para levantamento dos requisitos funcionais da aplicação,
nesta dissertação é considerado que o método de decomposição proposto por Josélyne et
al. (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "a decomposição deve ser feita à luz
dos requisitos funcionais".
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7.2

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais
O método de decomposição proposto por Josélyne et al. (2018) não considera os

requisitos não funcionais no processo de particionamento de um sistema em microsserviços.
Logo, neste trabalho é considerado que o método de decomposição proposto por
Josélyne et al. (2018) "não atende" ao requisito "a decomposição deve ser feita à luz dos
requisitos não funcionais".

7.3

A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas
no nível de abstração do sistema
O método de decomposição proposto por Josélyne et al. (2018) não considera os

requisitos não funcionais no processo de particionamento de um sistema em microsserviços.
Portanto, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição proposto
por Josélyne et al. (2018) "não atende" ao requisito "a avaliação e conciliação dos requisitos
não funcionais devem ser realizadas no nível de abstração do sistema".

7.4

O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio
O método proposto por Josélyne et al. (2018) inicia-se com o levantamento das

responsabilidades do sistema, de forma a obter um domínio bem definido junto aos
especialistas do domínio. O método procura pelas fronteiras de cada responsabilidade e
transforma-a em uma capacidade do negócio. Cada capacidade do negócio é considerada
um microsserviço.
Por conta da modelagem adotada, neste trabalho é considerado que o método de
decomposição proposto por Josélyne et al. (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito
"o microsserviço deve ser modelado em torno do negócio".

7.5

O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional
O método proposto por Josélyne et al. (2018) indica que a modelagem seja realizada

em torno do negócio. Os autores sugerem que os domínios modelados sejam particionados
em unidades cada vez menores, até que as fronteiras entre as diferentes responsabilidades
do negócio sejam isoladas e que cada domínio funcional tenha o mínimo de operação
possível.
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Por conta da modelagem proposta, nesta dissertação é considerado que o método
de decomposição de Josélyne et al. (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "o
microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional".

7.6

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento
Em seu método de decomposição, Josélyne et al. (2018) propõem a identificação e

partição das responsabilidades do sistema em unidades com o mínimo de operação
possível. Caso o microsserviço possua mais de uma responsabilidade, os autores sugerem
que os componentes sejam revisados com o intuito de gerar um novo microsserviço.
Josélyne et al. (2018) indicam que as relações entre os serviços sejam analisadas,
indicando que eles devem ser tão independentes quanto possível. Caso a independência
esteja ameaçada pela modelagem alcançada, é interessante revisar a delimitação que foi
estabelecida entre os serviços.
O método de decomposição proposto por Josélyne et al. (2018) tem a finalidade de
assegurar a alta coesão e o baixo acoplamento por meio dos sucessivos refinamentos sobre
as responsabilidades do sistema e por conta das verificações nas relações do
microsserviço. Desta forma, nesta dissertação é considerado que o método de
decomposição de Josélyne et al. (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "o
microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento".

7.7

O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços
O método proposto por Josélyne et al. (2018) visa a assegurar o atingimento da

granularidade adequada do microsserviço por meio da indicação da verificação de suas
relações e responsabilidades, como forma de garantir a independência e autonomia do
serviço gerado.
Josélyne et al. (2018) sugerem que, enquanto a análise indicada apontar que a
independência e autonomia desejadas não foram alcançadas, os domínios sejam
particionados em unidades menores até que seja encontrada a granularidade adequada ao
microsserviço.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição de
Josélyne et al. (2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "o nível de granularidade do
serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos microsserviços".
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7.8

As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras
O método proposto por Josélyne et al. (2018) necessita das informações do domínio

da aplicação.
Os autores indicam que as responsabilidades do sistema e diferentes domínios
funcionais que a aplicação implementa devem ser definidas por meio da linguagem ubíqua,
ao utilizar o DDD. A análise dos domínios da aplicação via DDD agrega bastante
complexidade ao processo e, por constituir em uma atividade interpretativa, o sucesso desta
etapa depende fortemente da experiência do profissional que a realiza.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição
proposto por Josélyne et al. (2018) apresenta atendimento "parcial" ao requisito "as
especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser claras".

7.9

O método deve ser determinístico
O método proposto por Josélyne et al. (2018) apresenta um passo-a-passo para

execução. Porém, algumas das instruções são subjetivas e seu resultado pode variar de
acordo com a experiência do profissional que realizar a execução do método.
Portanto, este trabalho considera que o método de decomposição proposto por
Josélyne et al. (2018) "não atende" ao requisito "o método deve ser determinístico".

7.10 As informações de saída do método devem ser claras
O método proposto por Josélyne et al. (2018) deve fornecer como resultado os
contextos delimitados, que representam cada microsserviço obtido pelo processo de
decomposição.
Ao entender que a representação dos microsserviço candidatos é clara, nesta
dissertação é considerado que o método de decomposição proposto por Josélyne et al.
(2018) apresenta atendimento "total" ao requisito "as informações de saída do método
devem ser claras".
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8

Requirements Reconciliation for Scalable and Secure Microservice
(De)composition

8.1

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais
O método proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) baseia-se na decomposição

orientada aos requisitos funcionais do sistema. Na abordagem proposta, os requisitos
funcionais são traduzidos em um diagrama de caso de uso.
Por conter uma etapa para levantamento dos requisitos funcionais da aplicação,
neste trabalho é considerado que o método de decomposição proposto por Ahmadvand e
Ibrahim (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "a decomposição deve ser feita à
luz dos requisitos funcionais".

8.2

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais
O método proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) possui etapas para análise dos

requisitos não funcionais da segurança e da escalabilidade.
Conforme os critérios definidos, nesta dissertação é considerado que o método de
decomposição proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) apresenta atendimento "total" ao
requisito "a decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais".

8.3

A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas
no nível de abstração do sistema
O método proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) possui etapas para análise dos

requisitos não funcionais da segurança e escalabilidade.
O balanceamento entre escalabilidade e segurança é realizada no nível global do
sistema, por meio de um procedimento definido no estudo.
Por conta disso, neste trabalho é considerado que o método de decomposição
proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "a
avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas no nível de
abstração do sistema".
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8.4

O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio
O método proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) realiza a decomposição com

base em diagramas de caso de uso, gerados a partir dos requisitos funcionais que a
aplicação deve atender, com a finalidade de satisfazer as responsabilidades de negócio do
sistema.
Por entender que a abordagem proposta se atenta às responsabilidades de negócio,
nesta dissertação é considerado que o método de decomposição proposto por Ahmadvand
e Ibrahim (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "o microsserviço deve ser
modelado em torno do negócio".

8.5

O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional
O método proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) agrupa as funcionalidades,

representadas por meio de um diagrama de caso de uso, de acordo com as necessidades
de atendimento aos requisitos não funcionais da segurança e escalabilidade.
O particionamento é realizado de acordo com a análise das funcionalidades
representadas em um digrama de casos de uso e, posteriormente, guiada pela conciliação
dos requisitos não funcionais.
Apesar do principal intuito da abordagem ser a conciliação de requisitos não
funcionais entre microsserviços, ela utiliza como base a decomposição funcional exposta
pelo diagrama de casos de uso. Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o
estudo de Ahmadvand e Ibrahim (2016) apresenta atendimento "parcial" ao requisito "o
microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional".

8.6

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento
O método proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) agrupa as funcionalidades de

acordo com as necessidades de atendimento aos requisitos não funcionais da segurança e
escalabilidade.
Apesar de não realizar a análise de dependência entre as estruturas do sistema, a
abordagem busca a autonomia das funcionalidades que necessitem de alta escalabilidade, e
reduzir o acoplamento entre funcionalidades que necessitem de maior segurança em suas
interações.
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Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o estudo de Ahmadvand e
Ibrahim (2016) apresenta atendimento "parcial" ao requisito "o microsserviço deve ser
altamente coeso e possuir baixo acoplamento".

8.7

O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços
O estudo de Ahmadvand e Ibrahim (2016) sugere a decomposição dos serviços de

acordo com os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação. Inicialmente, a
decomposição funcional é realizada. Após esta etapa, é feita a conciliação dos requisitos
não funcionais, que dita o particionamento e a granularidade dos serviços.
Apesar de basear a decomposição do sistema em torno dos requisitos da aplicação,
como forma de atingir uma granularidade adequada ao estilo arquitetural dos
microsserviços, o método não possui etapas para análise ou calibragem da granularidade
gerada.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o estudo de Ahmadvand e
Ibrahim (2016) apresenta atendimento "parcial" ao requisito "o nível de granularidade do
serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos microsserviços".

8.8

As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras
O método proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) requer que sejam criados os

diagramas de caso de uso, os casos de uso inadequados (para a segurança do sistema), e
os parâmetros para avaliação da escalabilidade e necessidade de segurança de cada
módulo do sistema.
Apesar de conter diagramas formais para a representação de sistemas, como os
casos de uso, o método de decomposição necessita dos parâmetros para avaliação da
escalabilidade e necessidade de segurança. A definição destes parâmetros não é clara.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição
proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) apresenta atendimento "parcial" ao requisito "as
especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser claras".
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8.9

O método deve ser determinístico
O método proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) apresenta um algoritmo para

guiar a conciliação dos requisitos não funcionais no nível do sistema.
Portanto, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição proposto
por Ahmadvand e Ibrahim (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "o método deve
ser determinístico".

8.10 As informações de saída do método devem ser claras
O método proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) resulta na listagem dos
microsserviços obtidos por meio do método de decomposição.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição
proposto por Ahmadvand e Ibrahim (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "as
informações de saída do método devem ser claras".

9

9.1

Service Cutter: A Systematic Approach to Service Decomposition

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais
O método proposto por Gysel et al. (2016) requer a submissão de alguns artefatos

para realizar a decomposição de um sistema em microsserviços. Dentre estes artefatos,
estão diagramas de caso de uso que, por sua vez, representam os requisitos funcionais que
o sistema deve atender.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição
proposto por Gysel et al. (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "a decomposição
deve ser feita à luz dos requisitos funcionais".

9.2

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais
O método proposto por Gysel et al. (2016) realiza a decomposição dos sistemas de

acordo com dezesseis critérios de acoplamento definidos pelo estudo. Alguns destes critério
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de acoplamento representam requisitos não funcionais que podem ser atendidos pelos
sistemas, como segurança, consistência e disponibilidade.
Conforme os critérios definidos, nesta dissertação é considerado que o método de
decomposição proposto por Gysel et al. (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "a
decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais".

9.3

A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas
no nível de abstração do sistema
O método proposto por Gysel et al. (2016) realiza a decomposição dos sistemas de

acordo com dezesseis critérios de acoplamento definidos pelo estudo. Alguns destes critério
de acoplamento representam requisitos não funcionais que podem ser atendidos pelos
sistemas, como segurança, consistência e disponibilidade.
O método de Gysel et al. (2016) possui uma ferramenta para realizar a
decomposição e, por meio dela, é possível calibrar quais dos requisitos não funcionais terão
maior peso global no processo de particionamento.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição
proposto por Gysel et al. (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "a avaliação e
conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas no nível de abstração do
sistema".

9.4

O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio
O método proposto por Gysel et al. (2016) aceita, como entrada, diversos artefatos

que serão analisados durante o processo de decomposição. Alguns destes artefatos
representam as responsabilidades de negócio às quais o sistema deve atender, como os
diagramas de casos de uso, modelo entidade relacionamento e entidades do domínio da
aplicação.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição
proposto por Gysel et al. (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "o microsserviço
deve ser modelado em torno do negócio".
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9.5

O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional
O método proposto por Gysel et al. (2016) possui um critério que trata da

proximidade semântica como forma de auxiliar a decomposição funcional, agrupando itens
que tenham conexão com um mesmo domínio de negócio. Há, ainda, o critério da
propriedade compartilhada, onde entidades sob a mesma propriedade devem ser mantidas
juntas.
Desta forma, é possível perceber que o método de Gysel et al. (2016) possui
mecanismos para agrupar as funcionalidades que são semelhantes, formando, então,
microsserviços em torno de domínios funcionais com responsabilidades reduzidas. Por
conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição proposto por
Gysel et al. (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "o microsserviço deve
corresponder somente a um único domínio funcional".

9.6

O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento
O método proposto por Gysel et al. (2016) trata da coesão dos microsserviços

decompostos de acordo com critérios que evidenciam o nível de acoplamento entre os itens
avaliados. Para formar o nível de acoplamento são levadas em consideração informações
referentes aos domínios de negócio aos quais os itens pertencem ou até mesmo sob qual
propriedade eles estão (pessoas, papéis ou departamentos).
Desta forma, as funcionalidades e entidades relacionadas (com maior grau de
acoplamento) serão agrupadas, favorecendo a coesão e diminuindo o acoplamento entre os
microsserviços gerados.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição
proposto por Gysel et al. (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "o microsserviço
deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento".

9.7

O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços
O método proposto por Gysel et al. (2016) favorece a alta coesão e o baixo

acoplamento entre os microsserviços gerados, que ajuda a conferir aos serviços
decompostos a granularidade adequada a obtenção dos benefícios associados ao estilo
arquitetural.
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Além disso, a abordagem proposta possui uma ferramenta e, por meio dela, é
possível parametrizar a importância dos critérios de acoplamento para o processo de
decomposição. Durante este processo, a ferramenta permitirá ao usuário que ele priorize os
aspectos mais importantes para a decomposição e verifique se a granularidade dos serviços
gerados está de acordo com o desejado.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição
proposto por Gysel et al. (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "o nível de
granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos microsserviços".

9.8

As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras
Para tirar proveito de todos os critérios de decomposição disponíveis, o método

proposto por Gysel et al. (2016) necessita que sejam submetidos nove artefatos de entrada,
como modelos de entidade relacionamento, diagrama de caso de uso, descrição das
entidades pertencentes ao domínio, identificação de agregados e grupos de propriedade
compartilhada. Além disso, estes artefatos precisam ser representados na notação JSON
para que a ferramenta, disponibilizada pelos autores, possa processá-los.
Apesar da grande quantidade de artefatos necessária e da necessidade de
representar os modelos em JSON, Gysel et al. (2016) disponibilizam documentação sobre
cada um dos artefatos, contendo exemplos e um schema para validação do JSON, e a
relação entre cada artefato e cada critério de decomposição.
Contudo, a priorização dos critérios de acoplamento e a definição da quantidade de
microsserviços desejados é uma etapa subjetiva, que não conta com o embasamento de
parâmetros claros que auxiliem na tomada desta decisão.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição
proposto por Gysel et al. (2016) apresenta atendimento "parcial" ao requisito "as
especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser claras".

9.9

O método deve ser determinístico
Mediante a submissão dos mesmos artefatos de entrada e priorização dos critérios

de acoplamento (de acordo com os parâmetros utilizados pela ferramenta), o processo de
decomposição proposto por Gysel et al. (2016) fornecerá sempre o mesmo output.
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Desta forma, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição
proposto por Gysel et al. (2016) apresenta atendimento "total" ao requisito "o método deve
ser determinístico".

9.10 As informações de saída do método devem ser claras
O resultado do método de decomposição proposto por Gysel et al. (2016) é um grafo
contendo os agrupamentos de nano entidades encontrados durante o processo de
particionamento.
No grafo gerado, não há identificação além das nano entidades, o que pode dificultar
a ligação entre os microsserviços sugeridos e os conceitos de negócio ou funcionais
envolvidos. Por conta desta falta de identificação, nesta dissertação é considerado que o
método de decomposição proposto por Gysel et al. (2016) apresenta atendimento "parcial"
ao requisito "as informações de saída do método devem ser claras".

10 Towards a Technique for Extracting Microservices from Monolithic
Enterprise Systems

10.1 A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais
O método proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) não apresenta etapa formal
para análise dos requisitos funcionais aos quais o sistema decomposto deve atender.
Apesar de não haver etapa formal, os autores realizam a decomposição com base no
código do sistema que deve ser particionado em microsserviços. Por entender que o código
representa os requisitos funcionais de uma aplicação, nesta dissertação é considerado que
o método de decomposição proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) apresenta
atendimento "parcial" ao requisito "a decomposição deve ser feita à luz dos requisitos
funcionais".

10.2 A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais
O método de decomposição proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) não
apresenta cobertura sobre requisitos não funcionais. Portanto, nesta dissertação é
considerado que o método de decomposição proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015)
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"não atende" ao requisito "a decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não
funcionais".

10.3 A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser realizadas
no nível de abstração do sistema
O método de decomposição proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) não
apresenta cobertura sobre requisitos não funcionais. Portanto, nesta dissertação é
considerado que o método de decomposição proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015)
"não atende" ao requisito "a avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais devem ser
realizadas no nível de abstração do sistema".

10.4 O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio
O método de decomposição de Levcovitz, Terra e Valente (2015) propõe um
mapeamento entre tabelas, subsistemas e áreas de negócio, porém este mapeamento não
exerce grande impacto na modelagem dos microsserviços.
O processo de decomposição baseia-se em uma análise de dependência entre
facades, componentes de negócio e tabelas de banco de dados. Com a análise dos
componentes de negócio, as regras descobertas servirão como base para o entendimento e
possível agrupamento das estruturas de código do microsserviço decomposto.
Ainda que a abordagem proposta por Levcovitz, Terra e Valente (2015) não contenha
uma etapa formal de análise das responsabilidades de negócio que impactem no
particionamento do sistema, a inspeção das regras representadas por meio do código pode
ser relevante para a extração de tais aspectos. Por conta disso, nesta dissertação é
considerado que o método de decomposição proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015)
apresenta atendimento "parcial" ao requisito "o microsserviço deve ser modelado em torno
do negócio".

10.5 O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional
O método proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) realiza um mapeamento
dos subsistemas existentes para o escopo da aplicação que será decomposta.

258

Dentro do subsistema analisado são identificadas as facades, regras de negócio,
tabelas e as relações existentes entre cada um destes itens.
Cada relação candidata à migração para um microsserviço tem seu propósito e
funcionalidades identificadas. Caso haja mais de uma relação com propósito e
funcionalidades similares, elas serão agrupadas em um único microsserviço.
A decomposição funcional realizada, da forma como descrito, auxilia na obtenção de
contextos com responsabilidades reduzidas e, por conta disso, nesta dissertação é
considerado que o método de decomposição proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015)
apresenta atendimento "total" ao requisito "o microsserviço deve corresponder somente a
um único domínio funcional".

10.6 O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento
O método proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) cria um grafo de
dependência onde os vértices representam as facades, funções do negócio e tabelas de
banco de dados.
A análise das dependências apresentadas pelo grafo embasa as decisões relativas
ao particionamento do sistema. Itens que tenham dependência entre si tendem a ser
agrupados no mesmo serviço. Com isso, pode-se obter contextos mais coesos e que
dependam pouco dos demais microsserviços concebidos.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição
proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) apresenta atendimento "total" ao requisito "o
microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento".

10.7 O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços
O método proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) utiliza-se da decomposição
funcional como forma de manter a granularidade dos serviços migrados adequados ao estilo
arquitetural dos microsserviços. Ao identificar as relações entre os componentes de código e
agrupar aqueles que possuem características similares, a abordagem visa a alcançar a
autonomia dos serviços gerados, o que possibilita a independência nos ciclos de atualização
dos microsserviços.
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Apesar de utilizar a decomposição funcional como forma de alcançar uma
granularidade adequada ao estilo arquitetural dos microsserviços, o método não possui
etapas para análise ou calibragem da granularidade gerada.
Por conta disso, nesta dissertação é considerado que o método de decomposição
proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) apresenta atendimento "parcial" ao requisito
"o nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços".

10.8 As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser
claras
O método proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) requer acesso ao código e
ao modelo de banco de dados da aplicação, com a finalidade de realizar as análises de
dependência entre os componentes internos do sistema.
Por entender que o código e o modelo de banco de dados da aplicação constituem
um conjunto básico de artefatos para a implementação de um sistema, nesta dissertação é
considerado que o método de decomposição proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015)
apresenta atendimento "total" ao requisito "as especificações das entradas que serão
submetidas ao método devem ser claras".

10.9 O método deve ser determinístico
O método proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) define uma sequência de
passos para a decomposição de uma aplicação monolítica em microsserviços. O passo-apasso estruturado pelos autores visa a garantir a reprodutibilidade do método, apesar disso,
a abordagem necessita que sejam realizadas, manualmente, análises do código da
aplicação, com a finalidade de identificar as dependências entre facades, regras de negócio
e tabelas do banco de dados.
Por entender que o passo-a-passo estabelecido fornece a reprodutibilidade do
método, porém, verificações manuais podem incorrer em falhas ou ambiguidade durante o
processo, e podem causar variação de resultados a cada execução do método, nesta
dissertação é considerado que o método de decomposição proposto por Levcovitz, Terra e
Valente (2015) "não atende" ao requisito "o método deve ser determinístico".
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10.10 As informações de saída do método devem ser claras
O método proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) apresenta o nome,
propósito, entrada e saída, e descrição das features como dados resultantes da
decomposição em microsserviços.
Por entender que o trabalho fornece uma descrição adequada dos microsserviços
resultantes do particionamento, nesta dissertação é considerado que o método de
decomposição proposto por Levcovitz, Terra e Valente (2015) apresenta atendimento "total"
ao requisito "as informações de saída do método devem ser claras".
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APÊNDICE E – APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP PARA AVALIAÇÃO DOS
MÉTODOS DE DECOMPOSIÇÃO DE SISTEMAS MONOLÍTICOS EM
MICROSSERVIÇOS

Neste apêndice é descrito o processo de aplicação do método AHP, um modelo que
é utilizado em processos de tomada de decisão.
O método AHP foi utilizado neste trabalho para realizar a avaliação dos métodos de
decomposição e auxiliar no processo de tomada de decisão sobre qual dos métodos de
decomposição de sistemas em microsserviços apresenta maior nível de atendimento aos
requisitos identificados neste trabalho (questão de pesquisa desta dissertação).

1
1.1

Introdução
Cenário

Nesta dissertação, foram encontrados métodos de decomposição de sistemas
monolíticos em microsserviços (subseção 2.2).
Para realizar a avaliação da aderência dos métodos de decomposição encontrados ao
estilo arquitetural de microsserviços, foram estabelecidos requisitos (subseção 3.1). Dos
requisitos formulados, foram gerados os critérios que balizaram a análise individual de cada
um dos métodos (subseção 3.2).
Por fim, o processo de análise resultou em um quadro que apresenta os níveis de
atendimento de cada método de decomposição em relação a cada um dos requisitos
definidos (Quadro 20: Análise do atendimento dos métodos aos requisitos da decomposição
em microsserviços).
Com a finalidade de responder à questão de pesquisa, proposta nesta dissertação, se
faz necessária uma etapa que apoie o processo de decisão sobre o “método de
decomposição de sistemas em microsserviços que apresenta maior nível de atendimento
aos requisitos oriundos da literatura técnica”.
Considerando o cenário existente, o processo de decisão deve ser capaz de
considerar múltiplos critérios (requisitos) e possibilitar a atribuição de diferentes pesos para
cada alternativa (níveis de atendimento).
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1.2

O método AHP

Segundo Saaty (1988), o Processo de Análise Hierárquica (AHP) é um modelo de
tomada de decisão que possui três partes:
a) Identificação e organização dos objetivos, critérios, restrições e alternativas de
decisão em uma hierarquia;
b) Avaliação de comparações em pares entre os elementos relevantes em cada
nível da hierarquia, e;
c) Síntese, utilizando o algoritmo de solução dos resultados das comparações em
pares em todos os níveis.

De acordo com Saaty (1987), o método AHP é aplicado em cenários de tomada de
decisões multicritério, planejamento e alocação de recursos e na resolução de conflitos.
O método AHP lida com os múltiplos critérios para a tomada de uma decisão por
meio de comparações entre pares. Saaty (1988) afirma que as comparações entre pares
são fundamentais na utilização do método AHP.
O conjunto dos elementos é representado por uma matriz quadrada, e cada
julgamento realizado representa o domínio de um elemento na coluna da esquerda sobre
um elemento no topo da linha (SAATY, 1994).
As comparações entre pares são realizadas com base em uma escala fundamental,
com valores de 1 a 9, conforme evidenciado no Quadro 59. Os números indicam a força que
um elemento tem sobre o outro (SAATY, 1987).

Quadro 59 – AHP: Escala fundamental de Saaty (1994)
Intensidade da
Importância

Definição

1

Mesma importância.

3

Importância moderada.

Explicação

Duas atividades contribuem igualmente para o
objetivo.
A experiência e julgamento favorecem levemente
uma das atividades sobre a outra.
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5

7

Importância forte.

A experiência e julgamento favorecem fortemente
uma das atividades sobre a outra.

Importância muito forte ou

Uma atividade é favorecida muito fortemente sobre

importância demonstrada.

outra, essa dominância é demonstrada na prática.
A evidência que favorece uma atividade em

9

Importância extrema.

detrimento de outra é da mais alta ordem possível
de afirmação.

2, 4, 6, 8

Valores intermediários entre
os valores adjacentes.

Às vezes, é necessário interpolar numericamente
um julgamento de compromisso porque não há
uma boa palavra para descrevê-lo.

Se a atividade i tem um dos
números acima diferentes de
Recíprocos

zero atribuídos a ela quando
comparado com a atividade j,
então j tem um valor recíproco

Uma comparação exigida pela escolha do
elemento menor como unidade para estimar o
maior como um múltiplo dessa unidade.

quando comparado com i.

Racionais

1.1 – 1.9

Razões decorrentes da

Se a consistência for forçada, obtendo n valores

escala.

numéricos para abranger a matriz.

Para atividades vinculadas.

Quando os elementos estão próximos e quase
indistinguíveis; moderado é 1.3 e extremo é 1.9.

Fonte: Traduzido de Saaty (1994)

O método AHP promove a análise da consistência dos valores obtidos por meio das
comparações em pares. Em seu trabalho, Saaty (1994) disponibiliza uma tabela com os
índices de consistência randômica, vide Quadro 60, que são utilizados no processo de
validação.
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Quadro 60 – AHP: Índice de consistência randômica
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0,52

0,89

1,11

1,25

1,35

1,40

1,45

1,49

Índice de
consistência
randômica (RI)

Fonte: Traduzido de Saaty (1994)

2

Aplicação do método AHP

2.1

Definição dos objetivos, critérios e alternativas

Com o intuito de realizar a aplicação do método AHP, foram definidos os objetivos,
critérios e alternativas, formando a hierarquia que é utilizada como base para a tomada da
decisão.
Para facilitar a apresentação das informações, os requisitos foram abreviados,
conforme Quadro 61, a seguir.

Quadro 61 – Mapeamento entre as abreviações utilizadas nas imagens e os requisitos
Abreviação

Requisito

Req #1

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos funcionais.

Req #2

A decomposição deve ser feita à luz dos requisitos não funcionais.

Req #3

A avaliação e conciliação dos requisitos não funcionais deve ser realizada no nível
de abstração do sistema.

Req #4
Req #5
Req #6
Req #7
Req #8

O microsserviço deve ser modelado em torno do negócio.
O microsserviço deve corresponder somente a um único domínio funcional.
O microsserviço deve ser altamente coeso e possuir baixo acoplamento.
O nível de granularidade do serviço deve respeitar o princípio arquitetural dos
microsserviços.
As especificações das entradas que serão submetidas ao método devem ser claras.
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Abreviação
Req #9

Requisito

O método deve ser determinístico.

Req #10

As informações de saída do método devem ser claras.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

A hierarquia utilizada no processo de decisão é apresentada na Figura 18, a seguir.

Figura 18 – Definição da hierarquia para tomada de decisão com o método AHP

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

2.2

Comparação em pares

A comparação em pares é realizada entre os elementos em cada nível da hierarquia.
Inicialmente são efetuadas as comparações entre os critérios (requisitos), depois entre as
alternativas (níveis de atendimento).
A comparação é realizada com base na escala fundamental de Saaty (1994),
apresentada no Quadro 59. Segundo Saaty (1988), as comparações são realizadas ao
perguntar quão mais importante é o elemento à esquerda da matriz em relação ao elemento
no topo da matriz. As análises devem ser verbalizadas.
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2.2.1 Comparação entre os critérios (requisitos)

Ao realizar a avaliação dos métodos de decomposição em microsserviços, todos os
critérios (requisitos) foram classificados com a “mesma importância”. Desta forma, pode-se
dizer que:
a) Os critérios “Req #1”, “Req #2”, “Req #3”, “Req #4”, “Req #5”, “Req #6”, “Req #7”,
“Req #8”, “Req #8” e “Req #10” possuem a “mesma importância”.

Com a definição de importância entre critérios, é possível realizar o processo de
ponderação. Inicialmente, a comparação entre as importâncias de cada um dos critérios é
transformada em uma matriz, e os julgamentos realizados são transformados em valores,
conforme apresentado na Figura 19.
Nesta subseção, os critérios foram classificados com a “mesma importância” entre si,
prevalecendo a igualdade de relevância entre os requisitos, logo, os valores utilizados foram
“1” (um) – de acordo com a escala fundamental de Saaty (1994), apresentada no Quadro
59.
Caso seja necessário alterar a intensidade de importância entre os critérios, o que
afeta diretamente a ponderação, pode-se realizar uma reclassificação entre eles, desde que
sejam observados os níveis apresentados no Quadro 59.

Figura 19 – AHP, critérios: matriz de comparação entre pares

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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Ao gerar a matriz que resulta da comparação em pares, os valores de cada coluna
são totalizados. O processo de totalização apresentado na Figura 19 auxilia na etapa de
normalização dos valores.
Para o processo de normalização, cada valor é divido pelo total de sua coluna. Com
base no valor normalizado, é calculado o autovetor. O autovetor resultante, obtido por meio
da média aritmética dos valores de cada linha, é a importância ponderada de cada requisito.
Os resultados do processo de normalização e do cálculo do autovetor são apresentados na
Figura 20.

Figura 20 – AHP, critérios: importância ponderada

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

O método AHP sugere a realização de uma verificação de consistência, com a
finalidade de validar se os valores dos julgamentos que originaram a matriz de comparação
estão adequados.
Na verificação da consistência, é calculado o autovalor, como a soma dos produtos
de cada elemento do autovetor pelo valor totalizado de cada critério.
Com o autovalor é calculado o índice de consistência (CI). O cálculo do CI envolve a
divisão do resultado da subtração entre o autovalor e o número de critérios estabelecidos na
matriz pelo número de critérios da matriz menos um.
A relação de consistência (CR) é calculada ao dividir o (CI) pelo índice randômico
(RI), obtido por meio do Quadro 60 (Índice de consistência randômica). Os valores do
autovalor, CI e CR são apresentados na Figura 21.
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Figura 21 – AHP, critérios: verificação da consistência

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Os dados são considerados consistentes quando a relação de consistência (CR) é
menor do que 0,10. Conforme evidenciado na Figura 21, os dados calculados são
consistentes.

2.2.2 Comparação entre as alternativas

Conforme a hierarquia apresentada na Figura 18 (Definição da hierarquia para
tomada de decisão com o método AHP), existem duas classes de alternativas:
a) As que possuem os itens “Total”, “Parcial” e “Não atende”, e;
b) As que possuem apenas os itens “Total” e “Não atende”.

As classes citadas são utilizadas na avaliação de vários critérios. Quando se trata da
mesma classe de alternativas, as importâncias calculadas não se alteram. Por conta disso,
cada classe de alternativas foi calculada apenas uma vez, e os valores são replicados na
hierarquia dos critérios que as utilizam.
Nas subseções abaixo são apresentadas as etapas para cada uma das classes de
alternativas.

2.2.2.1 Alternativas: “Total”, “Parcial” e “Não atende”

A análise das importâncias, entre pares, é realizada e verbalizada conforme segue:
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a) A alternativa “Total” apresenta “importância extrema” quando comparada à
alternativa “Não atende” (valor 9);
b) A alternativa “Total” apresenta “importância forte” quando comparada à
alternativa “Parcial” (valor 5), e;
c) A alternativa “Parcial” apresenta “importância moderada” quando comparada à
alternativa “Não atende” (valor 3);

O item “a”, que expressa a diferença entre as importâncias dos itens “Total” e “Não
atende”, foi classificado com a maior escala de diferença possível, pois os itens encontramse nas extremidades da escala de comparação. Os itens “b” e “c” verificam as importâncias
até o elemento intermediário da escala (“Parcial”), sendo que a classificação adotada
apontou maior distância entre os critérios “Total” e “Parcial”, se comparado a distância entre
os critérios “Parcial” e “Não atende”.
Caso seja necessário alterar a intensidade de importância entre os critérios, o que
afeta diretamente a ponderação, pode-se realizar uma reclassificação entre eles, desde que
sejam observados os níveis apresentados no Quadro 59.
As importâncias não descritas acima, e que fazem parte da tabela de julgamentos,
foram encontradas com o auxílio dos valores “recíprocos”, conforme apresentado no Quadro
59 (AHP: Escala fundamental de Saaty (1994)).
Desta forma, os julgamentos realizados são transformados em uma matriz, conforme
apresentado na Figura 22.

Figura 22 – AHP, alternativas #1: matriz de comparação entre pares

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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Ao gerar a matriz resultante da comparação em pares, os valores de cada coluna
são totalizados, conforme apresentado na Figura 22.
Na etapa seguinte, os valores são normalizados e o autovetor é calculado. Tais
processos são apresentados na Figura 23.

Figura 23 – AHP, alternativas #1: importância ponderada

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Os valores calculados do autovalor, do índice de consistência e da relação de
consistência são apresentados na Figura 24.

Figura 24 – AHP, alternativas #1: verificação da consistência

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Os dados são considerados consistentes pois apresentam relação de consistência
(CR) menor ou igual a 0,10, conforme evidenciado na Figura 24.
Os processos de normalização, cálculo de autovetor, autovalor e análise de
consistência apresentados foram detalhados, previamente, na subseção 2.2.1.
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2.2.2.2 Alternativas: “Total” e “Não atende”

A análise das importâncias, entre pares, é realizada e verbalizada conforme abaixo.
a) A alternativa “Total” apresenta “importância extrema” quando comparada à
alternativa “Não atende” (valor 9);

As importâncias não descritas acima, e que fazem parte da tabela de julgamentos,
foram encontradas com o auxílio dos valores “recíprocos”, conforme apresentado no Quadro
59 (AHP: Escala fundamental de Saaty (1994)).
Desta forma, os julgamentos realizados são transformados em uma matriz, conforme
apresentado na Figura 25.

Figura 25 – AHP, alternativas #2: matriz de comparação entre pares

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Ao gerar a matriz resultante da comparação em pares, os valores de cada coluna
são totalizados, conforme apresentado na Figura 25.
Na etapa seguinte, os valores são normalizados e o autovetor é calculado. Tais
processos são apresentados na Figura 26.
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Figura 26 – AHP, alternativas #2: importância ponderada

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Os valores calculados do autovalor, do índice de consistência e da relação de
consistência são apresentados na Figura 27.

Figura 27 – AHP, alternativas #2: verificação da consistência

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Os dados são considerados consistentes pois apresentam relação de consistência
(CR) menor ou igual a 0,10, conforme evidenciado na Figura 27.
Os processos de normalização, cálculo de autovetor, autovalor e análise de
consistência apresentados foram detalhados, previamente, na subseção 2.2.1.

2.3

Síntese

Nesta subseção, os resultados obtidos por meio das análises em pares são
consolidados no modelo hierárquico para decisão, previamente apresentado na Figura 18
(Definição da hierarquia para tomada de decisão com o método AHP).
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O modelo hierárquico definido é utilizado como base para o processo de decisão que
é alvo de estudo deste apêndice: a avaliação dos métodos de decomposição em
microsserviços.

2.3.1 Modelo hierárquico consolidado

A Figura 28 apresenta o modelo hierárquico consolidado com os valores das
priorizações de cada critério e alternativa, calculados na seção 2.2 deste apêndice.

Figura 28 – Modelo hierárquico consolidado

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

2.3.2 Resultado da análise hierárquica

O modelo hierárquico consolidado, contendo os pesos de cada critério e alternativas
envolvidas no processo de decisão, é cruzado com os resultados obtidos na etapa de
análise dos métodos de decomposição, apresentado anteriormente pelo Quadro 20 (Análise
do atendimento dos métodos aos requisitos da decomposição em microsserviços).
A Figura 29 apresenta as pontuações obtidas para cada um dos métodos analisados.
Com os valores aferidos é possível criar um ranking e verificar quais métodos possuem
maior aderência aos requisitos definidos pela seção 3.1 desta dissertação.
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Figura 29 – Resultado da análise hierárquica

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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APÊNDICE F – CRIAÇÃO DOS ARQUIVOS DE ENTRADA REQUISITADOS PELA
FERRAMENTA DE DECOMPOSIÇÃO SERVICE CUTTER

Neste apêndice são apresentados os arquivos que serviram como entrada para o
processo de decomposição via ferramenta do Service Cutter.
A geração dos arquivos de entrada consistiu na tradução das representações de
usuário, apresentadas na subseção 5.4.1 desta dissertação, em formato JSON, conforme
especificado na wiki do Service Cutter (o endereço web para acesso está descrito no
Quadro 29 – Service Cutter: principais recursos para utilização da ferramenta e endereços
web para acesso).
O Quadro 62, abaixo, apresenta o arquivo que especifica o modelo entidaderelacionamento da aplicação que foi decomposta na utilização referencial.

Quadro 62 – Arquivo de entrada, modelo entidade-relacionamento: ERM.json
Arquivo de entrada, modelo entidade-relacionamento: ERM.json
{
"name": "eShopOnWeb System",
"entities": [
{
"name": "OrderItem",
"nanoentities": [
"Id",
"OrderId",
"UnitPrice",
"Units"
]
},
{
"name": "CatalogItemOrdered",
"nanoentities": [
"Identifier",
"CatalogItemId",
"PictureUri",
"ProductName"
]
},
{
"name": "Order",
"nanoentities": [
"Id",
"BuyerId",
"OrderDate"
]
},
{
"name": "Address",
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Arquivo de entrada, modelo entidade-relacionamento: ERM.json
"nanoentities": [
"Identifier",
"City",
"Country",
"State",
"Street",
"ZipCode"
]
},
{
"name": "BasketItem",
"nanoentities": [
"Id",
"BasketId",
"CatalogItemId",
"Quantity",
"UnitPrice"
]
},
{
"name": "Basket",
"nanoentities": [
"Id",
"BuyerId"
]
},
{
"name": "CatalogItem",
"nanoentities": [
"Id",
"Name",
"Description",
"Price",
"PictureUri",
"CatalogTypeId",
"CatalogBrandId"
]
},
{
"name": "CatalogBrand",
"nanoentities": [
"Id",
"Brand"
]
},
{
"name": "CatalogType",
"nanoentities": [
"Id",
"Type"
]
},
{
"name": "ApplicationUser",
"nanoentities": [
"Id",
"Username",
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Arquivo de entrada, modelo entidade-relacionamento: ERM.json
"Email",
"Password",
"PhoneNumber"
]
}
],
"relations": [
{
"origin": "OrderItem",
"destination": "CatalogItemOrdered",
"type": "COMPOSITION"
},
{
"origin": "Order",
"destination": "Address",
"type": "COMPOSITION"
},
{
"origin": "Order",
"destination": "OrderItem",
"type": "COMPOSITION"
},
{
"origin": "Basket",
"destination": "BasketItem",
"type": "COMPOSITION"
},
{
"origin": "CatalogItem",
"destination": "CatalogBrand",
"type": "AGGREGATION"
},
{
"origin": "CatalogItem",
"destination": "CatalogType",
"type": "AGGREGATION"
}
]
}

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

O Quadro 63, abaixo, apresenta o arquivo que especifica as seguintes
representações de usuário da aplicação que foi decomposta na utilização referencial: casos
de uso, agregados, entidades, grupos de propriedade compartilhada, e as compatibilidades
(volatilidade de conteúdo, volatilidade estrutural, criticidade da disponibilidade, criticidade da
consistência e criticidade da segurança).
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Quadro 63 – Arquivo de entrada, representações de usuário: UserRepresentations.json
Arquivo de entrada, representações de usuário: UserRepresentations.json
{
"useCases": [
{
"name": "AddItemToBasket",
"nanoentitiesRead": [
"Basket.Id",
"Basket.BuyerId",
"CatalogItem.Id",
"CatalogItem.Price",
"BasketItem.Quantity"
],
"nanoentitiesWritten": [
"BasketItem.Id",
"BasketItem.BasketId",
"BasketItem.CatalogItemId",
"BasketItem.Quantity",
"BasketItem.UnitPrice"
]
},
{
"name": "SetQuantities",
"nanoentitiesRead": [
"Basket.Id",
"Basket.BuyerId",
"BasketItem.Id"
],
"nanoentitiesWritten": [
"BasketItem.Quantity"
]
},
{
"name": "GetBasketItemCount",
"nanoentitiesRead": [
"Basket.Id",
"Basket.BuyerId",
"BasketItem.Id",
"BasketItem.Quantity"
],
"nanoentitiesWritten": []
},
{
"name": "DeleteBasket",
"nanoentitiesRead": [
"Basket.Id",
"Basket.BuyerId",
"BasketItem.Id"
],
"nanoentitiesWritten": [
"Basket.Id",
"Basket.BuyerId",
"BasketItem.Id",
"BasketItem.BasketId",
"BasketItem.CatalogItemId",
"BasketItem.Quantity",
"BasketItem.UnitPrice"
]
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Arquivo de entrada, representações de usuário: UserRepresentations.json
},
{
"name": "TransferBasket",
"nanoentitiesRead": [
"Basket.Id",
"Basket.BuyerId",
"BasketItem.Id"
],
"nanoentitiesWritten": [
"Basket.BuyerId"
]
},
{
"name": "CreateOrder",
"nanoentitiesRead": [
"Basket.Id",
"Basket.BuyerId",
"BasketItem.Id",
"BasketItem.BasketId",
"BasketItem.CatalogItemId",
"BasketItem.Quantity",
"BasketItem.UnitPrice",
"CatalogItem.Id",
"CatalogItem.Name",
"CatalogItem.PictureUri"
],
"nanoentitiesWritten": [
"Order.Id",
"Order.BuyerId",
"Order.OrderDate",
"OrderItem.Id",
"OrderItem.OrderId",
"OrderItem.UnitPrice",
"OrderItem.Units",
"CatalogItemOrdered.Identifier",
"CatalogItemOrdered.CatalogItemId",
"CatalogItemOrdered.PictureUri",
"CatalogItemOrdered.ProductName",
"Address.Identifier",
"Address.City",
"Address.Country",
"Address.State",
"Address.Street",
"Address.ZipCode"
]
},
{
"name": "GetOrders",
"nanoentitiesRead": [
"Order.Id",
"Order.BuyerId",
"Order.OrderDate",
"OrderItem.Id",
"OrderItem.OrderId",
"OrderItem.UnitPrice",
"OrderItem.Units"
],
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Arquivo de entrada, representações de usuário: UserRepresentations.json
"nanoentitiesWritten": []
},
{
"name": "GetOrderDetails",
"nanoentitiesRead": [
"Order.Id",
"Order.BuyerId",
"Order.OrderDate",
"OrderItem.Id",
"OrderItem.OrderId",
"OrderItem.UnitPrice",
"OrderItem.Units",
"CatalogItemOrdered.Identifier",
"CatalogItemOrdered.CatalogItemId",
"CatalogItemOrdered.PictureUri",
"CatalogItemOrdered.ProductName",
"Address.Identifier",
"Address.City",
"Address.Country",
"Address.State",
"Address.Street",
"Address.ZipCode"
],
"nanoentitiesWritten": []
},
{
"name": "GetCatalogItems",
"nanoentitiesRead": [
"CatalogItem.Id",
"CatalogItem.Name",
"CatalogItem.Description",
"CatalogItem.Price",
"CatalogItem.PictureUri",
"CatalogItem.CatalogTypeId",
"CatalogItem.CatalogBrandId",
"CatalogBrand.Id",
"CatalogType.Id"
],
"nanoentitiesWritten": []
},
{
"name": "GetCatalogItemBrands",
"nanoentitiesRead": [
"CatalogBrand.Id",
"CatalogBrand.Brand"
],
"nanoentitiesWritten": []
},
{
"name": "GetCatalogItemTypes",
"nanoentitiesRead": [
"CatalogType.Id",
"CatalogType.Type"
],
"nanoentitiesWritten": []
},
{
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Arquivo de entrada, representações de usuário: UserRepresentations.json
"name": "CreateAccount",
"nanoentitiesRead": [],
"nanoentitiesWritten": [
"ApplicationUser.Id",
"ApplicationUser.Username",
"ApplicationUser.Email",
"ApplicationUser.Password"
]
},
{
"name": "Login",
"nanoentitiesRead": [
"ApplicationUser.Id",
"ApplicationUser.Username",
"ApplicationUser.Email",
"ApplicationUser.Password"
],
"nanoentitiesWritten": []
},
{
"name": "Logout",
"nanoentitiesRead": [
"ApplicationUser.Id"
],
"nanoentitiesWritten": []
},
{
"name": "ChangePassword",
"nanoentitiesRead": [
"ApplicationUser.Id"
],
"nanoentitiesWritten": [
"ApplicationUser.Password"
]
},
{
"name": "ManageProfileAccount",
"nanoentitiesRead": [
"ApplicationUser.Id",
"ApplicationUser.Username",
"ApplicationUser.Email",
"ApplicationUser.PhoneNumber"
],
"nanoentitiesWritten": [
"ApplicationUser.Email",
"ApplicationUser.PhoneNumber"
]
}
],
"aggregates": [
{
"name": "BasketAggregate",
"nanoentities": [
"Basket.Id",
"Basket.BuyerId",
"BasketItem.Id",
"BasketItem.BasketId",
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Arquivo de entrada, representações de usuário: UserRepresentations.json
"BasketItem.CatalogItemId",
"BasketItem.Quantity",
"BasketItem.UnitPrice"
]
},
{
"name": "OrderAggregate",
"nanoentities": [
"Address.Identifier",
"Address.City",
"Address.Country",
"Address.State",
"Address.Street",
"Address.ZipCode",
"CatalogItemOrdered.Identifier",
"CatalogItemOrdered.CatalogItemId",
"CatalogItemOrdered.PictureUri",
"CatalogItemOrdered.ProductName",
"Order.Id",
"Order.BuyerId",
"Order.OrderDate",
"OrderItem.Id",
"OrderItem.OrderId",
"OrderItem.UnitPrice",
"OrderItem.Units"
]
}
],
"entities": [
{
"name": "OrderItem",
"nanoentities": [
"OrderItem.Id",
"OrderItem.OrderId",
"OrderItem.UnitPrice",
"OrderItem.Units"
]
},
{
"name": "Order",
"nanoentities": [
"Order.Id",
"Order.BuyerId",
"Order.OrderDate"
]
},
{
"name": "BasketItem",
"nanoentities": [
"BasketItem.Id",
"BasketItem.BasketId",
"BasketItem.CatalogItemId",
"BasketItem.Quantity",
"BasketItem.UnitPrice"
]
},
{
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Arquivo de entrada, representações de usuário: UserRepresentations.json
"name": "Basket",
"nanoentities": [
"Basket.Id",
"Basket.BuyerId"
]
},
{
"name": "CatalogItem",
"nanoentities": [
"CatalogItem.Id",
"CatalogItem.Name",
"CatalogItem.Description",
"CatalogItem.Price",
"CatalogItem.PictureUri",
"CatalogItem.CatalogTypeId",
"CatalogItem.CatalogBrandId"
]
},
{
"name": "CatalogBrand",
"nanoentities": [
"CatalogBrand.Id",
"CatalogBrand.Brand"
]
},
{
"name": "CatalogType",
"nanoentities": [
"CatalogType.Id",
"CatalogType.Type"
]
},
{
"name": "ApplicationUser",
"nanoentities": [
"ApplicationUser.Id",
"ApplicationUser.Username",
"ApplicationUser.Email",
"ApplicationUser.Password",
"ApplicationUser.PhoneNumber"
]
}
],
"sharedOwnerGroups": [
{
"name": "PricingTeam",
"nanoentities": [
"CatalogItem.Price"
]
},
{
"name": "CatalogManagementTeam",
"nanoentities": [
"CatalogItem.Id",
"CatalogItem.Name",
"CatalogItem.Description",
"CatalogItem.PictureUri",
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Arquivo de entrada, representações de usuário: UserRepresentations.json
"CatalogItem.CatalogTypeId",
"CatalogItem.CatalogBrandId",
"CatalogBrand.Id",
"CatalogBrand.Brand",
"CatalogType.Id",
"CatalogType.Type"
]
}
],
"compatibilities": {
"contentVolatility": [
{
"characteristic": "Often",
"nanoentities": [
"CatalogItem.Price",
"BasketItem.Id",
"BasketItem.BasketId",
"BasketItem.CatalogItemId",
"BasketItem.Quantity",
"BasketItem.UnitPrice"
]
},
{
"characteristic": "Rarely",
"nanoentities": [
"OrderItem.Id",
"OrderItem.OrderId",
"OrderItem.UnitPrice",
"OrderItem.Units",
"CatalogItemOrdered.Identifier",
"CatalogItemOrdered.CatalogItemId",
"CatalogItemOrdered.PictureUri",
"CatalogItemOrdered.ProductName",
"Order.Id",
"Order.BuyerId",
"Order.OrderDate",
"Address.Identifier",
"Address.City",
"Address.Country",
"Address.State",
"Address.Street",
"Address.ZipCode",
"CatalogItem.Id",
"CatalogItem.Name",
"CatalogItem.Description",
"CatalogItem.PictureUri",
"CatalogItem.CatalogTypeId",
"CatalogItem.CatalogBrandId",
"CatalogBrand.Id",
"CatalogBrand.Brand",
"CatalogType.Id",
"CatalogType.Type",
"ApplicationUser.Id",
"ApplicationUser.Username"
]
}
],
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"structuralVolatility": [
{
"characteristic": "Often",
"nanoentities": [
"CatalogItem.Id",
"CatalogItem.Name",
"CatalogItem.Description",
"CatalogItem.Price",
"CatalogItem.PictureUri",
"CatalogItem.CatalogTypeId",
"CatalogItem.CatalogBrandId",
"CatalogBrand.Id",
"CatalogBrand.Brand",
"CatalogType.Id",
"CatalogType.Type"
]
},
{
"characteristic": "Rarely",
"nanoentities": [
"Address.Identifier",
"Address.City",
"Address.Country",
"Address.State",
"Address.Street",
"Address.ZipCode",
"ApplicationUser.Id",
"ApplicationUser.Username",
"ApplicationUser.Email",
"ApplicationUser.Password",
"ApplicationUser.PhoneNumber"
]
}
],
"availabilityCriticality": [
{
"characteristic": "Critical",
"nanoentities": [
"OrderItem.Id",
"OrderItem.OrderId",
"OrderItem.UnitPrice",
"OrderItem.Units",
"Order.Id",
"Order.BuyerId",
"Order.OrderDate",
"Address.Identifier",
"Address.City",
"Address.Country",
"Address.State",
"Address.Street",
"Address.ZipCode",
"BasketItem.Id",
"BasketItem.BasketId",
"BasketItem.CatalogItemId",
"BasketItem.Quantity",
"BasketItem.UnitPrice",
"Basket.Id",
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"Basket.BuyerId",
"ApplicationUser.Id",
"ApplicationUser.Email",
"ApplicationUser.Password",
"CatalogItem.Price"
]
},
{
"characteristic": "Low",
"nanoentities": [
"CatalogBrand.Id",
"CatalogBrand.Brand",
"CatalogType.Id",
"CatalogType.Type",
"ApplicationUser.Username",
"ApplicationUser.PhoneNumber"
]
}
],
"consistencyCriticality": [
{
"characteristic": "Eventually",
"nanoentities": []
},
{
"characteristic": "Weak",
"nanoentities": []
}
],
"securityCriticality": [
{
"characteristic": "Critical",
"nanoentities": [
"ApplicationUser.Id",
"ApplicationUser.Username",
"ApplicationUser.Password",
"ApplicationUser.Email",
"ApplicationUser.PhoneNumber"
]
},
{
"characteristic": "Public",
"nanoentities": [
"CatalogItem.Id",
"CatalogItem.Name",
"CatalogItem.Description",
"CatalogItem.Price",
"CatalogItem.PictureUri",
"CatalogItem.CatalogTypeId",
"CatalogItem.CatalogBrandId",
"CatalogBrand.Id",
"CatalogBrand.Brand",
"CatalogType.Id",
"CatalogType.Type"
]
}
]
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}
}

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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APÊNDICE G – DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO
SERVICE CUTTER AOS CENÁRIOS DE DECOMPOSIÇÃO

Neste apêndice é apresentado o detalhamento da aplicação do questionário do
Service Cutter aos cenários de decomposição abordados por esta dissertação.

1

Aplicação do questionário sobre a decomposição

Os autores do Service Cutter sugerem a aplicação de um questionário com a
finalidade de avaliar o particionamento realizado pelo processo de decomposição, conforme
abordado na subseção 4.2.7 desta dissertação.
Abaixo, são apresentadas as aplicações do questionário para cada cenário de
decomposição abordado por este trabalho.

1.1

Cenário de decomposição com cinco microsserviços

A aplicação do questionário sobre a decomposição em cinco microsserviços é
apresentada no Quadro 64.

Quadro 64 – Utilização referencial: aplicação do questionário sobre a decomposição em
cinco microsserviços
Questionário

Decomposição em cinco microsserviços

O corte do serviço atende a todos A identidade e ciclo de vida comum foi respeitada, pois as
os critérios de restrição?

entidades raramente foram separadas.
A proximidade semântica foi respeitada, de acordo com a
especificação dos casos de uso (“nano entidades” escritas em
um mesmo caso de uso não foram separadas) e dos agregados
(que não foram particionados em diferentes microsserviços).
Os grupos de proprietários compartilhados também foram
respeitados, como foi percebido na sugestão de microsserviços
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Questionário

Decomposição em cinco microsserviços
separados para a precificação e o catálogo do produto.
Quando houve alguma exceção aos casos acima, houve motivos
reais para isso, como a incidência de requisitos não funcionais,
representados pelas "compatibilidades" (diferentes níveis de
volatilidade de conteúdo e disponibilidade, dentre outros).

O corte de serviço combina o

No aspecto geral, os microsserviços sugeridos contêm certa

mínimo possível de “nano

homogeneidade com relação às características de suas "nano

entidades” com características

entidades".

divergentes em um serviço?

O microsserviço de pedido apresenta "nano entidades" com
características distintas, porém, a diferença não chega a ser
entre extremos.
Por conta da grande divergência, foi sugerido o isolamento do
atributo de preço em um microsserviço próprio. O mesmo não
aconteceu para os atributos de telefone e nome de usuário.

Cada serviço depende do menor

Os microsserviços possuem dependências entre si, existentes na

número possível de “nano

própria regra de negócio, por exemplo: o microsserviço de

entidades” de outros serviços?

pedidos necessita receber os dados do carrinho para iniciar a

Um caso de uso deve cruzar o

operação, bem como o microsserviço de carrinho necessita dos

menor número possível de

dados do produto para iniciar sua operação.

fronteiras de serviço.

As “nano entidades” que fazem

Sim. As "nano entidades" publicadas são enxutas e consistem

parte de uma linguagem

em tipos simples (texto e formato numérico).

publicada entre serviços são
adequadas para comunicação
intra-serviço?
O acoplamento entre serviços é

O acoplamento entre o microsserviço de pedido e o de carrinho é

similar? Não é o tamanho dos

similar ao acoplamento entre o carrinho e o catálogo. Ambos são

serviços que requer

acoplamentos de leitura de dados.

homogeneidade no sistema, mas
a quantidade de linguagem
publicada entre os serviços.
Não há muitos serviços? Isso é

Não há muitos serviços. Há microsserviços para cada grupo de
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Questionário

Decomposição em cinco microsserviços

chamado de anti-padrão de nano responsabilidades / funcionalidades identificadas.
serviço.
Não há muito poucos serviços?

Não há muito poucos serviços. Há serviços para cada grupo de

Isso é uma arquitetura

responsabilidades identificado.

monolítica.

Não se trata de uma arquitetura monolítica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

1.2

Cenário de decomposição com seis microsserviços

A aplicação do questionário sobre a decomposição em seis microsserviços é
apresentada no Quadro 65.

Quadro 65 – Utilização referencial: aplicação do questionário sobre a decomposição em
seis microsserviços
Questionário

Decomposição em seis microsserviços

O corte do serviço atende a todos A identidade e ciclo de vida comum foi respeitada, pois as
os critérios de restrição?

entidades raramente foram separadas.
A proximidade semântica foi respeitada, de acordo com a
especificação dos casos de uso (exceto o atributo de telefone do
usuário, as “nano entidades” escritas em um mesmo caso de uso
não foram separadas) e dos agregados (que não foram
particionados em diferentes microsserviços).
Os grupos de proprietários compartilhados também foram
respeitados, como foi percebido na sugestão de microsserviços
separados para a precificação e o catálogo do produto.
Quando houve alguma exceção aos casos acima, houve motivos
reais para isso, como a incidência de requisitos não funcionais,
representados pelas "compatibilidades" (diferentes níveis de
volatilidade de conteúdo e disponibilidade, dentre outros).

O corte de serviço combina o

No aspecto geral, os microsserviços sugeridos contêm certa
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Questionário

Decomposição em seis microsserviços

mínimo possível de “nano

homogeneidade com relação às características de suas "nano

entidades” com características

entidades".

divergentes em um serviço?

O microsserviço de pedido apresenta "nano entidades" com
características distintas, porém, a diferença não chega a ser
entre extremos.
Por conta da grande divergência, foi sugerido o isolamento do
atributo de preço e do telefone do usuário em microsserviços
próprios.

Cada serviço depende do menor

Os microsserviços possuem dependências entre si, existentes na

número possível de “nano

própria regra de negócio, por exemplo: o microsserviço de

entidades” de outros serviços?

pedidos necessita receber os dados do carrinho para iniciar a

Um caso de uso deve cruzar o

operação, bem como o microsserviço de carrinho necessita dos

menor número possível de

dados do produto para iniciar sua operação.

fronteiras de serviço.

Além disso, há dependência entre os dados do microsserviço da
conta do usuário e de autenticação, no caso do gerenciamento
do perfil do usuário (edição, por exemplo).

As “nano entidades” que fazem

Sim. As "nano entidades" publicadas são enxutas e consistem

parte de uma linguagem

em tipos simples (texto e formato numérico).

publicada entre serviços são
adequadas para comunicação
intra-serviço?
O acoplamento entre serviços é

O acoplamento entre o microsserviço de autenticação e o de

similar? Não é o tamanho dos

perfil de usuário é distinto do acoplamento entre catálogo,

serviços que requer

carrinho e pedido.

homogeneidade no sistema, mas
a quantidade de linguagem
publicada entre os serviços.

Não há muitos serviços? Isso é

O primeiro caso envolve um acoplamento em operações de
escrita, enquanto o segundo caso envolve acoplamento de
leitura.
Não há muitos serviços. Há microsserviços para cada grupo de

chamado de anti-padrão de nano responsabilidades / funcionalidades identificadas.
serviço.

O que pode ser questionada é a necessidade da separação dos
dados do telefone do usuário em um serviço separado dos
demais dados do usuário (nome, e-mail e senha). Para identificar
se o serviço é necessário, é preciso identificar se faz sentido para
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Questionário

Decomposição em seis microsserviços
as regras de negócio do sistema criar um contexto para o perfil
do usuário e tratá-los separadamente dos demais dados que
formam um outro domínio relacionado à autenticação (e-mail e
senha).

Não há muito poucos serviços?

Não há muito poucos serviços. Há serviços para cada grupo de

Isso é uma arquitetura

responsabilidades identificado.

monolítica.

Não se trata de uma arquitetura monolítica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

1.3

Cenário de decomposição com oito microsserviços

A aplicação do questionário sobre a decomposição em oito microsserviços é
apresentada no Quadro 66.

Quadro 66 – Utilização referencial: aplicação do questionário sobre a decomposição em oito
microsserviços
Questionário

Decomposição em oito microsserviços

O corte do serviço atende a todos Não. Houve a separação do Id do item do catálogo em um
os critérios de restrição?

microsserviço próprio. Não foi possível identificar exatamente o
que levou a esse particionamento. Possivelmente, o fato do Id
ser referenciado por múltiplos serviços externos.

O corte de serviço combina o

Apesar de possuir mais microsserviços que as decomposições

mínimo possível de “nano

anteriores, o particionamento não evoluiu este aspecto, pois os

entidades” com características

novos serviços gerados continuam mesclando os atributos de

divergentes em um serviço?

nome de usuário e e-mail.

Cada serviço depende do menor

Ao aumentar o número de microsserviços desejados como

número possível de “nano

resultado da decomposição pode-se notar o agravamento da

entidades” de outros serviços?

dependência entre os microsserviços de autenticação / conta do

Um caso de uso deve cruzar o

usuário. Além da dependência criada em torno do novo

menor número possível de

microsserviço que centraliza a informação do Id do Item do
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Questionário

Decomposição em oito microsserviços

fronteiras de serviço.

Catálogo.

As “nano entidades” que fazem

Sim. As "nano entidades" publicadas são enxutas e consistem

parte de uma linguagem

em tipos simples (texto e formato numérico).

publicada entre serviços são
adequadas para comunicação
intra-serviço?
O acoplamento entre serviços é

Ao aumentar o número de microsserviços desejados como

similar? Não é o tamanho dos

resultado da decomposição foi possível perceber o aumento do

serviços que requer

acoplamento em operações de escrita.

homogeneidade no sistema, mas
a quantidade de linguagem
publicada entre os serviços.
Não há muitos serviços? Isso é
chamado de anti-padrão de nano
serviço.

Há muitos serviços.
A criação de um microsserviço destinado ao Id do Item do
Catálogo evidencia a finíssima granularidade dos serviços. Além
da criação de 3 serviços para tratar de um cenário que envolve o
perfil do usuário e a autenticação.

Não há muito poucos serviços?

Não há muito poucos serviços. Há serviços para cada grupo de

Isso é uma arquitetura

responsabilidades identificado.

monolítica.

Não se trata de uma arquitetura monolítica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

