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Resumo 

O processo de Reengenharia de software proposto nesta dissertação assenta num estudo de 
uma abordagem capaz de automatizar o processo de migração entre o paradigma orientado a 
objectos e o paradigma alvo orientado a serviços. 

A reengenharia de software tem como principal objectivo a reorganização e modificação 
de um sistema de software existente, de modo a obter um outro de igual ou maior grau de 
qualidade. Uma abordagem geral deste processo é a utilização de diferentes níveis de abstracção 
e a aplicação de processos intermediários para garantir o seu principal objectivo. Como pilar 
deste processo está a utilização de padrões de desenho. Estes, ao mesmo tempo que traduzem 
soluções estandardizadas e repetitivas para vários problemas dentro do mesmo contexto, 
implicam a aplicação dos determinados paradigmas que se baseiam em princípios e objectivos, e 
possibilitam um correcto nível de abstracção e granularidade de elementos a utilizar. 

O processo de reengenharia é complexo, devido aos diferentes níveis de abstracção que 
este exige. Aliado à típica dificuldade de entendimento, desestruturação e elevada extensão do 
sistema a migrar, a dificuldade de reestruturação para um novo paradigma exige do utilizador 
uma experiência notável tanto a nível de arquitectura como também ao nível de abstracção. 

Nesta dissertação é proposta uma abordagem de um processo de migração de software para 
um estilo SOA que, com o auxílio de padrões de desenho assenta em três fases fundamentais: 
identificação de informação lógica e estrutural do sistema através de um processo de engenharia 
reversa, identificação da lógica de negócio e a reestruturação de desenho faseada consoante 
princípios e objectivos da abordagem orientação a serviços. Para comprovação desta, foi feita a 
migração de um exemplo do caso de experimentação. 

Esta abordagem permite a uma entidade empresarial migrar um sistema segundo o 
paradigma OO para um orientado ao serviço, tendo como garantia no sistema final um grau de 
qualidade superior em relação ao inicial e um contributo adicional de produção ou de 
reestruturação de documentação útil. 
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Abstract 

The process of software reengineering proposed in this dissertation is based on the study of 
an approach capable of automating the migration process between the object-oriented paradigm 
and the target services-oriented paradigm. 

Software reengineering is mainly intended to reorganize and modify an existing software 
system, in order to obtain another one of equal or of higher level of quality. A general approach 
of this process is to make use of different levels of abstraction and employment of intermediate 
processes to ensure that the main goal is achieved. One of the pillars of this process is the use of 
design patterns. These translate repetitive and standardized solutions to various problems within 
the same context, and at the same time involving the application of certain paradigms that are 
based on principles and objectives, and achieve a proper level of abstraction and granularity of 
elements to use. 

The reengineering process is complex due to the different levels of abstraction that it 
requires. On par with the typical difficulties of understanding, disorganization and high 
extension of the system to migrate, the difficulty of restructuring to a new paradigm requires the 
user’s experience to be remarkable both in terms of architecture but also in abstraction level. 

This thesis proposes an approach of a software migration process to a SOA style that, with 
the help of design patterns, is based on three key stages: identification of structural and logical 
information system through a reverse engineering process, identification of business logic and 
the phased restructuring of design principles and objectives as the service-oriented approach 
mandates. To prove this, it was made of a sample of the case of study. 

This approach allows a business entity to migrate a system according to the OO paradigm 
to a service-oriented one, with the guarantee that the final system has a grade of superior quality 
compared to the initial system, and it can also have an additional input of production or 
restructuring of useful documentation. 
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Capítulo 1  

Introdução 

O software é um produto comercial que evolui constantemente para satisfazer as 
necessidades dos utilizadores, sendo necessário submete-lo a constantes actividades de 
manutenção. Estas actividades, ao longo de um determinado tempo, degradam os artefactos 
relacionados, como por exemplo documentação desactualizada e desestruturação do sistema. Este 
tipo de sistemas normalmente estão sujeitos a actividades de reengenharia, devido à sua 
importância informacional, lógica e comercial que têm para a entidade empresarial, contendo 
assim como única fonte de saber, o código fonte. 

Reengenharia de software tem como principal objectivo a reorganização e modificação de 
um sistema de software existente, de modo a facilitar a sua manutenção (Sommerville, 2000). 
Uma das técnicas deste processo é a migração, a qual se preocupa na reestruturação interna de um 
sistema para obter um novo sistema modificado a nível arquitectónico ou tecnológico. Este tipo 
de actividade torna-se morosa, delicada e cara, devido ao factor reaproveitamento do sistema 
legado (desestruturação e dificuldade de entendimento do código fonte, documentação 
desactualizada ou mesmo inexistente). 

Este processo implica a realização de vários processos intermediários, como por exemplo 
engenharia reversa e reestruturação de documentação e de desenho; o que leva ao auxílio de 
vários níveis de abstracção (Rosenberg, 1996). 

Os padrões de desenho são conhecidos pela capacidade de resolução de problemas 
específicos associados ao seu teor de abstracção no desenho de solução de software, sendo 
possível a aplicação destes numa abordagem totalista de desenho de software (Flores, 2005). No 
entanto, a compreensão de um padrão de desenho torna-se uma tarefa difícil, porque devido ao 
seu grau de abstracção introduzem por vezes complexidade no entendimento da sua concepção 
(Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997). 

Os desenhos de soluções seguem determinados paradigmas que se baseiam em princípios e 
objectivos aglomerados à entidade focada. Um dos paradigmas vocacionados para o crescimento 
e evolução é a orientação ao serviço, o qual permite reduzir recursos nos processos de 
manutenção e desenvolvimento. 

Esta dissertação, no âmbito da automatização da reengenharia, reflecte-se num estudo de 
processos de migração de modo a obter um sistema alvo orientado ao serviço, adoptando como 
pilar o conceito de padrão de desenho, representação de um nível adequado de abstracção que 



Introdução 

2 

permite a captura de soluções de desenho comprovadas pelo uso comum de soluções a problemas 
comuns (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997). 

Este capítulo faz a introdução geral do tema da dissertação. Começar por abordar as questões 
em volta da automatização de um processo de reengenharia de software, identificando as 
dificuldades da realização do conceito e modo como irá ser tratado. Os objectivos e tema da 
dissertação são definidos, terminando com a indicação dos objectivos esperados no final e 
respectivo trabalho futuro. 

1.1. Automatização de um Processo de 

Reengenharia 

Com uma constante evolução das tecnologias de desenvolvimento de software e a aplicação 
de novas doutrinas na construção de soluções, as entidades empresariais necessitam de recorrer a 
técnicas de reengenharia de modo a ter vantagens competitivas e comerciais na manutenção do 
software dos seus clientes. 

A automatização de engenharia de software é um processo automático limitado que utiliza 
especificações usadas directamente no desenvolvimento de sistemas de software e na 
configuração de ambientes de desenvolvimento de modo a apoiar as tarefas manuais de produção. 
Uma abordagem comum é a procura de um modelo de transformação contínua (Balzer, 1985). 
Este modelo implica um ambiente automatizado capaz de registar o desenvolvimento de 
especificações funcionais formalizadas sucessivamente, de modo a transformá-las e refiná-las 
num sistema implementado, assimilando assim os pedidos de manutenção através da incorporação 
de novas especificações derivadas do paradigma de desenvolvimento (Balzer, 1985). Estas 
especificações implicam caracterizar construções de desenho incorporadas. 

Na visão de reengenharia de software como solução do problema, este ambiente implica a 
especificação de construções de desenho de dois paradigmas, um orientado ao objecto e um outro 
orientado ao serviço (sistema alvo). Os padrões de desenho para além de traduzirem uma solução 
estandardizada, comum e abstracta de um leque de problemas semelhantes (Gamma, Helm, 
Johnson, & Vlissides, 1997), seguem princípios e objectivos do paradigma em questão. 

A reengenharia de software é orientada à qualidade e coloca como principais objectivos a 
reutilização automática de esforços de desenvolvimento, recuperação de software existente e uso 
dessas informações com vista na redução de custos de manutenção (Pressman, 2005). Decompõe-
se em várias actividades que representam as diferentes fases de transformação e refinamento do 
sistema a migrar. 

A abordagem estudada nesta dissertação passa pelo estudo destas actividades num sentido de 
reutilização e melhoramento da manutenção, funcionalidade e confiabilidade para um sistema 
alvo orientado ao serviço. 

1.2. Dificuldades do processo de Reengenharia 

A Reengenharia de software sendo um processo dedicado à qualidade do sistema resulta de 
um outro sistema tipicamente desestruturado, o que implica determinados riscos associados às 
actividades. 

Uma das actividades fundamentais é a engenharia reversa, a qual se dedica à análise dos 
sistemas existentes, identifica componentes por forma a extraí-los e recria o desenho e abstracção 
destes (Chikofsky & Cross, 1990). No entanto, a própria desestrutura do sistema legado não 
auxilia esta tarefa, tipicamente estes sistemas têm a ausência de documentação o que dificulta as 
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tarefas de identificação e mapeamento das funcionalidades do sistema. A fase mais crítica durante 
o processo de engenharia reversa é a recuperação de informações de projecto em diferentes níveis 
de abstracção, como por exemplo através da identificação de padrões de desenho no código fonte 
(Rasool, Philippow, & Mäder, 2009). 

Uma outra fase delicada, agora mais dedicada ao paradigma orientado ao serviço, é a 
recuperação da lógica de negócio embutida no sistema. Fase essencial para a reestruturação de 
desenho orientada ao serviço (Erl, Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology and 
Design, 2005), pois um serviço é modelado conceptualmente e implementado como um programa 
independente orientado a um requisito de negócio. 

Como fase final e também de enorme complexidade temos a reestruturação de desenho, a 
qual se preocupa na modelação da solução consoante o paradigma. Sendo este último orientado ao 
serviço, coloca-se numa camada superior de abstracção em relação ao objecto, sendo assim 
tratado em relação aos requisitos de negócio implícitos no sistema legado. 

Portanto, a reengenharia de software tende a minimizar os gastos de recursos associados, a 
dificuldade de recuperação da informação do sistema legado, a ausência da garantia de qualidade, 
e a gestão inadequada da configuração do sistema resultante. 

1.3. Objectivos de Trabalho 

Com este trabalho de investigação pretende-se estudar um processo de reengenharia capaz de 
automatizar a migração de sistemas legados orientados a objectos para sistemas alvos orientados a 
serviços. Para complementar este estudo pretende-se ainda a realização de um caso de 
experimentação, permitindo assim uma análise mais profunda do processo idealizado.  

Assim com base em padrões de desenho pretende-se realizar os seguintes objectivos: 
 
• Estudo e idealização de um processo de engenharia reversa de modo a obter a 

informação lógica e estrutural do sistema legado através de padrões de desenho; 
• Estudo e idealização de um processo para a obtenção da lógica de negócio do sistema 

legado; 
• Identificação dos princípios e objectivos do paradigma orientado ao serviço e escolha 

dos respectivos padrões de desenho; 
• Estudo e idealização de um processo de reestruturação de desenho de modo obter o 

sistema alvo. 

1.4. Organização da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em quatro partes. A primeira parte faz o estado da arte das 
áreas de investigação e conceitos chaves abordados (capítulo 2). A segunda parte aborda o 
problema reengenharia de software, nomeadamente a utilização de padrões para a idealização 
deste, identificação de requisitos para a construção da solução, abordagens de uso e identificação 
de padrões orientados a objectos em sistemas legados (capítulo 3). A terceira parte apresenta a 
solução proposta para a resolução do problema em questão e a apresentação de um caso de 
experimentação com a respectiva análise dos resultados (capítulo 4 e 5). Por último, a quarta parte 
analisa e apresenta as conclusões do trabalho (capítulo 6). 
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Capítulo 2  

Estado da Arte 

Neste capítulo irá ser feita uma abordagem geral sobre a Reengenharia de Software 
segundo autores conceituados da área, seguido da definição e apresentação de conceitos 
relacionados com uma arquitectura orientada a serviço, assim como uma análise comparativa 
com outro tipo de paradigma. Por último, iremos introduzir o conceito padrão de desenho e 
analisar as vantagens e desvantagens da sua utilização. 

2.1. Reengenharia de Software 

Uma das áreas de elevada importância no desenvolvimento desta dissertação é a 
Reengenharia de Software. Nesta secção irá ser apresentada a definição do conceito, diversas 
abordagens estudadas e o desenvolvimento dos principais conceitos relacionados com a área. 

2.1.1. Definição e Conceitos 

Reengenharia é um termo que se relaciona com a reconstrução de algo do mundo real, 
independentemente da sua aplicação, o principal propósito é o encontro de melhorias que 
permitam produzir algo de melhor qualidade, ou pelo menos, de qualidade comparável ao 
produto inicial (Quináia & Piekarski, 2000). 

Focalizando o termo Software, uma definição muito famosa deste conceito e considerada 
como referência inicial de muitos autores conceituados (Pressman, Jacobson, Tilley) é a de 
(Chikofsky & Cross, 1990):  

 
“Reengineering, also known as both renovation and reclamation, is the examination and 

alteration of a subject system to reconstitute it in a new form and the subsequent 
implementation of the new form.” 
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Sommerville (Sommerville, 2000) define reengenharia como uma reorganização e 
modificação de um sistema de software existente, de modo a facilitar a sua manutenção. É 
notável que o objectivo de ambas as definições se concentra dentro do mesmo processo e 
procura o âmbito de renovação e mudança para obter um novo sistema. No entanto, esta última 
diverge para um ponto mais objectivo, que nomeia como manutenção de software. 

Pressman (Pressman, 2005) define manutenção de Software por quatro actividades 
distintas: manutenção correctiva, manutenção adaptativa, manutenção perfectiva ou melhorias e 
manutenção preventiva ou reengenharia. Afirma ainda que apenas 20% de todo o trabalho de 
manutenção realizado no mundo da produção de software é para correcções de erros e falhas, o 
resto 80% é dedicado à adaptação dos produtos consoante os pedidos dos utilizadores, e 
realização de actividades de reengenharia para aplicação futura.  

Uma das ocupações maioritárias do desenvolvimento de software é o sentido de evolução e 
a aplicação desta técnica para auxiliar uma melhor manutenção e aplicação futura do software. 
Baseando-se no estudo de Chikofsky e Cross (1990), Pressman considera o processo de 
reengenharia um paradigma cíclico constituído por seis actividades representadas na Figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1 - Modelo do Processo de Reengenharia de Software (Pressman, 2005) 

• Inventory Analysis: Modelo que contém informação detalhada acerca da aplicação (e.g. 
idade, tamanho, etc.), classificando-a de acordo com importância do negócio, 
longevidade, manutenção actual e outros critérios importantes que influenciam no 
processo de reengenharia de software (Pressman, 2005) (Cagnin, 2005). 

 
• Document restructuring: A criação de nova documentação ou reestruturação da mesma 

consiste na criação ou revisão de uma representação da abstracção semântica do sistema 
(por exemplo, fluxo de dados, diagrama de actividades, diagrama de casos de uso, e 
outros elementos relevantes) (Chikofsky & Cross, 1990) (Cagnin, 2005). 

 
• Reverse Engineering: Processo que analisa um sistema existente e identifica ou 

descobre os seus componentes constituintes e respectivas relações por forma a extrair e 
(re)criar o desenho e abstracções deste (Chikofsky & Cross, 1990) (Cagnin, 2005). 
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• Code restructuring: Processo de análise de código de um sistema existente, de modo a 

facilitar o entendimento, teste e manutenção deste. Segundo (Fowler, Beck, Opdyke, & 
Roberts, 1999), é a transformação de uma maneira de representação do sistema para 
outra no mesmo nível de abstracção, preservando o seu comportamento externo, isto é, 
a sua funcionalidade e semântica (Cagnin, 2005). Este termo tem alguns elementos de 
“Refactoring”, um conceito de redesenho (Pressman, 2005). 

 
• Data restructuring: Muitas vezes iniciada com a actividade engenharia reversa, implica 

a definição de modelos, identificação de objectos e estruturas, de modo a permitir a 
reconstrução plena com visão na qualidade (Pressman, 2005). Considera o domínio do 
conhecimento e informações externas para identificar no sistema abstracções de alto 
nível, além daquelas obtidas directamente pela análise do sistema, a fim de fornecer 
completo entendimento sobre “o que” o sistema faz, “como” ele faz e “porque” o faz de 
uma determinada forma (Chikofsky & Cross, 1990) (Cagnin, 2005). 

 
• Forward engineering: é um processo tradicional de transferência de abstracções, 

modelos lógicos e desenhos do sistema para uma implementação física (Chikofsky & 
Cross, 1990) (Cagnin, 2005). 

 
Esta abordagem tem um sentido evolutivo e dinâmico. Enquanto Chikofsky e Cross, por 

exemplo, apresentavam a recuperação do desenho e de documentação do projecto como 
escolhas da engenharia reversa (Chikofsky & Cross, 1990), Pressman num pensamento mais 
flexível, coloca-as como actividades do processo cíclico da reengenharia. Não de seguimento 
linear obrigatório, torna tanto a engenharia reversa como recuperações de desenho ou 
actividades de documentação, independentes a nível de associação (obrigatória, como 
Chikofsky e Cross (1990) colocaram) com possibilidades de se expandir e de interligarem com 
outras actividades da Reengenharia de Software. Por outro lado, a abordagem de (Chikofsky & 
Cross, 1990) é mais limitada mas também correcta, pois o processo de engenharia reversa 
implica extracção de componentes de software com auxílio de níveis de abstracção diferentes e 
uso de vários processos acima identificados (por exemplo, Data Reestructuring (Pressman, 
2005)). 

A reengenharia de software é orientada à qualidade (Quináia & Piekarski, 2000), assim, o 
seu principal objectivo passa pela reutilização automática de esforços de desenvolvimento, 
recuperação de software existente e uso dessas informações, com vista na redução de custos de 
manutenção, preservação de funções existentes e adição de novas funcionalidade, pretendendo 
melhorar a flexibilidade do software e a sua qualidade global (Pressman, 2005). 

Quatro objectivos da reengenharia de software são definidos por Sneed, sendo eles: 1) 
melhorar a manutenção do sistema de software (por exemplo, realizar reengenharia em módulos 
menores), 2) migrar o sistema (por exemplo, movê-lo para um ambiente operacional mais barato 
ou mais expansível), 3) alcançar maior confidencialidade (reestruturação de data e de código) e 
por fim 4) aumentar a funcionalidade (opção de uma estrutura mais dinâmica que permita o 
software ser mais fácil de modificar e adicionar requisitos, ou mesmo para correcção de falhas 
ou erros) (Sneed & Nyáry, 1995) (Cagnin, 2005).  

O principal objectivo desta dissertação baseia-se num processo de reengenharia de 
sistemas legados1 orientados a objectos para um paradigma orientado a serviços, temas que irão 
ser abordados mais à frente. 

Um sistema legado, tipicamente apresenta documentação incompleta, incorrecta ou até 
inexistente, tornando-se o código a única fonte de saber e compreensão (Postema & Schmidt, 
1998). Por outro lado, pode ser um sistema ainda em funcionamento que com o passar dos anos, 

                                                      
1 Termo vindo do Inglês, legacy system, é um sistema de software que representa métodos, 

tecnologias estruturas e aplicações de software ultrapassadas (Rahgozar & Oroumchian, 2003), mas que 
continuam em funcionamento devido à sua grande importância informacional, lógica e comercial 
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após diversas actividades de manutenção e actualizações tecnológicas se torna um software de 
baixa qualidade estrutural, lógica e tecnológica (Zou & Kontogiannis, 2002). Estes factores 
dificultam o entendimento do software em vários níveis de abstracção, tornando-os difíceis de 
serem modificados e consequentemente difíceis de validar as suas próprias modificações 
(Cagnin, 2005). Devido a isso, cada vez mais existe a procura de soluções de reengenharia para 
este tipo de sistemas.  

Segundo (Warren & Ranson, 2002), alguns dos principais factores que desencadeiam 
necessidades de modificações nestes sistemas são: mudanças nos requisitos dos utilizadores, 
aparecimento de novas tecnologias, mudanças nos objectivos de negócio e a necessidade das 
empresas explorarem novas oportunidades de mercado. No entanto, como tudo na área de 
Engenharia de Software, implica custos e riscos associados (Pressman, 2005). Tanto Rosenberg 
(1996) como Bennett (1995) apresentam riscos de manutenção do software legado e 
dificuldades atribuídas à sua reengenharia (Bennett, 1995):  

• Desestruturação e dificuldade de entendimento do código; 
 

• Programadores que não participaram no desenvolvimento do software, sentem 
dificuldades no entendimento e mapeamento das funcionalidades do código fonte; 

 
• Documentação desactualizada, o que provoca dificuldades tanto na compreensão como 

na manutenção; 
 

• Dificuldade em administrar múltiplas alterações concorrentes. 
Em relação à reengenharia de software pretende-se evitar alguns riscos que podem surgir 

durante este processo (Rosenberg, 1996): 
• Não cumprimentos do prazo e custo inicialmente estimado; 

 
• Selecção inadequada de subsistemas submetidos ao processo de reengenharia; 

 
• Gestão inadequada da configuração; 

 
• Elevados gastos de recursos associados ao processo; 

 
• Ausência da garantia de qualidade do sistema resultante da reengenharia; 

 
• Grande extensão e alto custo da documentação produzida; 

 
• Dificuldade de recuperar o projecto e os requisitos a partir do código fonte; 

 
• Compreensão de objectos incompleta e incorrecta; 

 
• Perda do conhecimento do negócio embutido no código fonte; 

 
• Recuperação de informação sem utilidade e não utilizada; 

 
• Dificuldade de migração dos dados existentes; 

 
• Insuficiência de engenharia reversa; 

 
• Ausência do conhecimento e experiência do pessoal envolvido na reengenharia. 
Consequentemente a estes riscos, é notável que os sistemas legados têm elevada 

dificuldade em ser modificados, para além das implicações monetárias e temporais que 
requerem. No entanto, dada a sua importância estão sujeitos a serem submetidos a um processo 
reengenharia. 
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2.1.2. Abordagens 

Ainda no âmbito da Reengenharia de Software, existem várias abordagens de a aplicar e 
conduzir. Rosenberg enumerou quatro abordagens com o objectivo da análise crítica do 
problema da condução deste processo, são elas (Rosenberg, 1996): 

 
Abordagem da Reengenharia de Software “Big Bang” 
O processo de reengenharia é imediato, isto é, troca o sistema legado por um sistema alvo 

de uma só vez (Figura 2.2). Tipicamente é utilizada para solucionar sistemas críticos que devem 
ser resolvidos rapidamente (Cagnin, 2005). 

 

 
Figura 2.2 - Abordagem da Reengenharia de Software "Big Bang" (Rosenberg, 1996) 

 
Vantagens 

• Não necessita da criação de uma interface entre o sistema legado e o sistema alvo. 
 
Desvantagens 

• Não é adequada para sistema de grande dimensão e complexidade; 
 

• Todas as alterações realizadas no sistema legado durante a reengenharia, devem ser 
realizadas também no sistema alvo. 

 
Abordagem Incremental de Reengenharia de Software 
Esta abordagem é incremental na medida em que o sistema legado é reconstruído ao 

decorrer do tempo, em versões de sistemas alvo, como podemos verificar na Figura 2.3. 
 

 
Figura 2.3 - Abordagem Incremental da Reengenharia de Software (Rosenberg, 1996) 

 
Vantagens 

• Devido ao facto do processo de reengenharia ser incremental, em partes, torna-se mais 
rápida e mais fácil de encontrar erros durante a migração; 
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• As versões de software são entregues ao cliente à medida que são desenvolvidas e 
preparadas para utilização, sendo os próprios a realizar testes de aceitação. 

 
Desvantagens 
 

• Necessidade de haver um controlo sistemático de configuração; 
• A estrutura geral do sistema alvo deve permanecer a mesma que o sistema a migrar, 

apenas a estrutura interna dos componentes do sistema alvo pode ser alterada. 
 
Abordagem Evolutiva de Reengenharia de Software 
 
Baseia-se na reengenharia de sistemas legados, igualmente com a Abordagem Incremental, 

à medida que o sistema alvo é construído (decorrer do tempo). No entanto, na selecção dos 
componentes é baseada nas funções em comum e não nas estruturas, como podemos verificar na 
Figura 2.4. 

 

 
Figura 2.4 - Abordagem Evolutiva de Reengenharia de Software (Rosenberg, 1996) 

 
Vantagens 
 

• As funções semelhantes são concentradas num único componente. 
 
Desvantagens 
 

• As funções semelhantes dos componentes no sistema legado devem ser identificadas ao 
longo de todo o código fonte e após isso agrupadas num único componente; 

 
• Gasto excessivo de recursos na identificação de objectos funcionais. 
 
Abordagem Híbrida de Reengenharia de Software 
 
O processo é feito com auxílio de abstracções, métodos e técnicas específicas. Como 

podemos visualizar na Figura 2.5, o código fonte do sistema legado é utilizado para (Cagnin, 
2005): 

 
1. Recriar o projecto do sistema alvo; 

 
2. Identificar os requisitos do sistema legado ou novos, e remover os que não são usados 

de modo a especifica-los e recria-los novamente; 
 

3. Reestruturar e projectar o sistema alvo; 
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4. Codificar o sistema alvo. 

 
Figura 2.5 - Abordagem Híbrida da Reengenharia de Software (Rosenberg, 1996) 

Esta abordagem engloba vários passos para realizar a reengenharia. Inicialmente, num 
nível de abstracção mais baixo, o sistema legado é traduzido para uma nova linguagem de 
programação, sistema operacional ou uma nova plataforma de hardware. Subindo um nível de 
abstracção identifica-se os requisitos de software existentes, que podem ser satisfeitos pela 
reutilização de COTS2 (Commercial-Off-The-Shelf). Em adição, é necessário ainda a 
identificação de requisitos que são atendidos parcialmente ou que não são atendidos por estes 
últimos, de modo a determinar quais e quantos COTS devem ser adaptados. 

Dentro desta abordagem existe ainda a verificação integral do processo, para isso utiliza-se 
casos de teste do sistema legado no sistema alvo (Cagnin, 2005). 

 
Vantagens 

• O uso de pacotes COTS diminui o tempo de desenvolvimento, testes e custos 
associados; 

 
• O uso de COTS apropriados aumenta a garantia da eficácia do sistema alvo, uma vez 

que já foram testados anteriormente. 
 
Desvantagens 

• Risco de interoperabilidade e de comunicação entre interfaces dos componentes do 
sistema resultantes dos diversos passos; 

 
• Dificuldade na selecção de critérios adequados para realizar o teste de integração do 

sistema alvo. 
 
A abordagem Híbrida de Reengenharia de Software é considerada o processo mais 

genérico (Rosenberg, 1996). Assim sendo, a engenharia reversa (Figura 2.1), pode ser 
considerada uma fase essencial para o sucesso deste processo tanto a nível de qualidade, 
flexibilidade, facilidade de manutenção e desenvolvimento futuro. 

 

                                                      
2 COTS (Commercial-Of-The-Shelf) é um termo que descreve produtos de software que estão 

prontos e disponíveis para venda ao público. 
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2.1.3. Engenharia Reversa 

Este conceito nasce em 1985, onde Rekoff (Rekoff, 1985) aplica a definição de engenharia 
reversa ao hardware: “O processo de desenvolvimento de um conjunto de especificações para 
um sistema de hardware complexo através da análise complementada de implementações finais 
desse sistema”. Afirma ainda que este processo, futuramente iria ser usado por alguém diferente 
do autor do sistema inicial produzido, processo este que teria de ser levado a cabo sem acesso 
aos planos iniciais do sistema, com o objectivo de criar uma cópia do original. 

Transpondo para a área de Software, pode-se considerar que o objectivo é a obtenção do 
entendimento suficiente do sistema e da sua estrutura para apoiar a sua manutenção, a sua 
melhoria ou mesmo a sua substituição (Chikofsky & Cross, 1990). 

À medida que a tecnologia evolui, este processo terá que acompanhar uma evolução 
constante (Flores, 2005), baseando-se em determinados objectivos que (Chikofsky & Cross, 
1990) nomeou para complementar a definição formal: 1) Lidar com a complexidade, à medida 
que o software evolui e se torna mais complexo, é cada vez mais imprescindível a utilização de 
ferramentas de automatização que permitam a recuperação e extracção de informação para a 
eficiente monitorização e controlo do processo evolutivo a que o software se expõe; 2) Gerar 
vistas alternativas, como o software, também as representações gráficas da informação sofrem 
dificuldades de manutenção e criação, assim com a ajuda de ferramentas de engenharia reversa 
é possível gerar as representações destas ou inexistentes e convertê-las em várias formas; 3) 
Recuperação de informação perdida, como foi referido anteriormente, durante o processo de 
manutenção de software é frequente haver constantes alterações e modificações à arquitectura e 
desenho do software sem ficar devidamente documentada, com o auxílio da engenharia reversa 
é possível olhar para esse código fonte num nível de abstracção superior, permitindo extrair 
informação perdida e uma melhor compreensão do funcionamento do sistema no caso de um 
elevado nível de complexidade; 4) Detectar ramificações, no caso de se cometer erros que 
posteriormente podem provocar comportamentos inesperados e imprevistos do sistema, a 
engenharia reversa, auxiliando-se a um nível de abstracção superior, permite visualizar 
previamente essas anomalias e discrepâncias antes dos utilizadores finais; 5) Sintetizar 
abstracções de alto nível, o processo de engenharia reversa permitir a criação de conceitos de 
alto nível de abstracção, com origem nos sistemas periciais que têm vindo a ganhar um papel 
importante na geração destas abstracções; 6) Facilitar a reutilização, pode permitir a 
identificação de componentes presentes em sistemas existentes, de modo que sejam futuramente 
reutilizáveis (Flores, 2005). 

O processo de engenharia reversa é altamente influenciado por pressupostos, hipóteses e 
abstracções para analisar sistemas legados, devido à limitação de ferramentas automáticas 
existentes nesta área. Estas não têm capacidades nem escalabilidade de suportar sistemas de 
grande porte e que têm diferentes modos de implementação. A fase mais crítica durante o 
processo de engenharia reversa é a recuperação das informações de projecto em diferentes 
níveis de abstracção, como por exemplo através de padrões de desenho (Rasool, Philippow, & 
Mäder, 2009), nomenclatura que irá ser descrita na secção 2.3. 

 

2.2. Arquitectura de Software Orientada a 

Serviços 

O paradigma da orientação por serviços é um conceito cada vez mais ouvido pelos 
arquitectos de software e intencionalmente optado pelas entidades empresariais para 
desenvolver os seus sistemas. Nesta secção irá ser feita uma definição formal do tema, 



sintetização dos conceitos relacionados e uma 
paradigma. 

2.2.1. Definições e Conceitos

A arquitectura de software, numa visão geral é uma estrutura de estruturas de um sistema, 
que inclui componentes de software com
(Bass, Clements, & Kazman, 2003)
segundo (Pressman, 2005), é um tipo de representação estrutural de Software que permite à 
Engenharia analisar a eficácia do desenho construído em relação aos requisitos exigidos, 
permite ainda considerar alternativas arquitectónicas numa fase em que as alterações do desenho 
da estrutura são relativamente fáceis, 

Quando existe a idealização de uma arquitectura, neste caso, 
serviços, cada serviço de um 
pré-determinado, em que cada um reivindica a sua própria pa
corporativa global. São todos
conjunto de modo a realizarem objectivos estratégicos comuns
orientada a serviços (Erl, SOA Design Patterns, 2008)
computação distribuída (paradigma orientado ao serviço)
paradigma orientação a objectos

Na década 90, o homem abraçou a filosofia de desenho para li
de soluções distribuídas. Um paradigma encontrado logo inicialmente foi o orientado a objectos, 
a que foi adicionado um conjunto de princípios de relacionamento entre as unidades lógicas 
“objectos”, resultando soluções 
orientado a serviços, os princípios e padrões analisados nos objectos foram uma grande 
inspiração, pois é possível analisar um subconjunto de princípios orientados a serviços 
Origins and Influences of Service
de serviços e modularidade do serviço) pelos homólogos orientados a objectos. Num sentido 
abstracto, o que distingue a orientação ao serviço da ori
orientadas a objectos, que foram 

Para além da influência do paradigma 
influenciam a implementação de uma ar
2.6. 

 

 
Figura 2.6 - Principais influências do Paradigma Orientado a Serviços

Influences of Service-Orientation (Part I), 2009)
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sintetização dos conceitos relacionados e uma apresentação comparativa da aplicação deste 

Conceitos 

A arquitectura de software, numa visão geral é uma estrutura de estruturas de um sistema, 
inclui componentes de software com propriedades externas e visíveis, e relações 

(Bass, Clements, & Kazman, 2003). Mas não é só vocacionada para a actividad
, é um tipo de representação estrutural de Software que permite à 

haria analisar a eficácia do desenho construído em relação aos requisitos exigidos, 
permite ainda considerar alternativas arquitectónicas numa fase em que as alterações do desenho 

tura são relativamente fáceis, reduzindo riscos associados à construção de software.
Quando existe a idealização de uma arquitectura, neste caso, numa solução orien

 conjunto de serviços relacionados tem um projecto arquitectónico 
cada um reivindica a sua própria parte distinta da 

corporativa global. São todos colectivamente idealizados e projectados para trabalhar em 
conjunto de modo a realizarem objectivos estratégicos comuns associados a uma arquitectura 

(Erl, SOA Design Patterns, 2008). Esta última, como um paradigma da 
(paradigma orientado ao serviço), é frequentemente c

paradigma orientação a objectos.  
Na década 90, o homem abraçou a filosofia de desenho para liderar o caminho da definição 

de soluções distribuídas. Um paradigma encontrado logo inicialmente foi o orientado a objectos, 
a que foi adicionado um conjunto de princípios de relacionamento entre as unidades lógicas 

soluções dinâmicas e consistentes. Aquando o estudo do paradigma 
orientado a serviços, os princípios e padrões analisados nos objectos foram uma grande 

pois é possível analisar um subconjunto de princípios orientados a serviços 
Origins and Influences of Service-Orientation (Part I), 2009) (reutilização de serviços, captação 
de serviços e modularidade do serviço) pelos homólogos orientados a objectos. Num sentido 
abstracto, o que distingue a orientação ao serviço da orientação ao objecto são peças construídas 

que foram substituídas por novos princípios orientados ao serviço.
m da influência do paradigma orientado a objectos, existem outros 

influenciam a implementação de uma arquitectura orientada a serviços representados na

Principais influências do Paradigma Orientado a Serviços 
Orientation (Part I), 2009) 

apresentação comparativa da aplicação deste 

A arquitectura de software, numa visão geral é uma estrutura de estruturas de um sistema, 
relações entre estes 

. Mas não é só vocacionada para a actividade operacional, 
, é um tipo de representação estrutural de Software que permite à 

haria analisar a eficácia do desenho construído em relação aos requisitos exigidos, 
permite ainda considerar alternativas arquitectónicas numa fase em que as alterações do desenho 

ção de software. 
uma solução orientada a 

tem um projecto arquitectónico 
rte distinta da arquitectura 

colectivamente idealizados e projectados para trabalhar em 
associados a uma arquitectura 

omo um paradigma da 
comparado com o 

derar o caminho da definição 
de soluções distribuídas. Um paradigma encontrado logo inicialmente foi o orientado a objectos, 
a que foi adicionado um conjunto de princípios de relacionamento entre as unidades lógicas 

. Aquando o estudo do paradigma 
orientado a serviços, os princípios e padrões analisados nos objectos foram uma grande 

pois é possível analisar um subconjunto de princípios orientados a serviços (Erl, 
(reutilização de serviços, captação 

de serviços e modularidade do serviço) pelos homólogos orientados a objectos. Num sentido 
entação ao objecto são peças construídas 

novos princípios orientados ao serviço. 
outros conceitos que 

representados na Figura 

 
 (Erl, Origins and 
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BPM (Business Process Management) enfatiza os processos de negócio de uma empresa, 
racionalizando a lógica do processo com objectivo de melhorar a eficiência da aplicação, 
permitindo assim a adaptabilidade e extensibilidade, e aumentando assim a capacidade de 
resposta às mudanças de negócio (Zimmermann, Krogdahl, & Gee, 2004). A camada de 
processos de negócio representa uma parte fundamental de qualquer arquitectura orientada a 
serviços, pois tem como objectivo criar um ambiente de automação altamente ágil capaz de se 
adaptar à mudança (MacKenzie, Laskey, McCabe, Brown, & Metz, 2006), objectivo este que 
pode ser realizado por abstracção lógica do processo de negócio na camada orientação a 
serviços, libertando outros serviços de ter que inserir várias vezes a lógica do processo. 

EAI (Enterprise Application Integration) proporciona a interoperabilidade e organização 
da circulação da informação entre aplicações heterogéneas, isto é, permite a comunicação entre 
as diferentes aplicações que constituem o sistema de informação da empresa, até mesmo as dos 
clientes, dos parceiros ou dos fornecedores (François, 2009). À medida que estas plataformas se 
tornaram famosas e inovadoras, devido à solução que apresentavam a problemas do tipo 
extensibilidade, estabilidade e interoperabilidade do software, foram cada vez mais vistas como 
objectivos globais da construção de SOA (Service-Oriented Architecture). Um exemplo 
apresentado por Thomas Erl (Erl, Origins and Influences of Service-Orientation (Part II), 2009), 
é o componente Broker3, o qual permite serviços que usam diferentes esquemas representantes 
da mesma informação e comunicam através da transformação do tempo de execução.  

AOP (Aspect-Oriented Programming) é a abordagem que permite a separação de 
requisitos funcionais e não funcionais, propõe não apenas uma decomposição funcional, mas 
também ortogonal (Junior). Promovendo o termo “reutilização”, surge da orientação a objectos 
com base na meta reutilização de objectos e promove o desenvolvimento baseado em funções, o 
que permite aos programadores de diferentes áreas do conhecimento poder colaborar facilmente 
(Erl, Origins and Influences of Service-Orientation (Part II), 2009). O termo “reutilização” 
advém da decomposição de aplicações em componentes de negócio, maximizando o número de 
componentes de uso geral (i.e., reutilizáveis) e diminuindo o número de componentes com 
funções especiais (Umar & Zordan, 2009). Um dos objectivos vocacionado para a qualidade é a 
criação de serviços e componentes comuns que podem ser reutilizados em pedidos diferentes. 

Web Services (Channabasavaiah & Kerne, 2004), é uma colecção de tecnologias, incluindo 
XML (eXtensible Markup Language), SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web 
Services Description Language) e UDDI (Universal Description, Discover and Integration), 
que permitem construir soluções de computação distribuída com um sistema de mensagens 
específico e integração de aplicações extremamente heterogéneas através da Web. SOA surgiu 
com vista tecnológica em soluções Web que ainda agora inspiram e promovem vários princípios 
orientados a serviços, como abstracção, loose coupling e modularidade. 

Combinando o termo arquitectura com o paradigma orientação a serviços surge um termo 
já mencionado, SOA (Service-Oriented Architecture). É um paradigma que organiza e utiliza 
capacidades distribuídas que podem estar sob controlo de diferentes domínios e implementado 
em várias tecnologias (Nickul, 2007). De um ponto de vista mais concreto, é uma abordagem de 
arquitectura integrada que se baseia no conceito serviço (Sadtler, et al., 2006).  

Numa arquitectura deste tipo, é essencial haver a independência do serviço em si e a 
idealização e modelação de funções de gestão de serviços de modo a garantir fiabilidade, 
segurança e flexibilidade do modelo idealizado. Assim, segundo (Channabasavaiah & Kerne, 
2004), esta gestão tem que incluir funções de 1) Segurança, de modo a autorizar pedidos, 
encriptar, desencriptar e informação requerida; 2) Deployment, permite serviços serem movidos 
ao longo da rede maximizando a performance e eliminar redundância; 3) Logging, permite 
medição de capacidades do serviço e auditoria sobre este, redução de custos e recursos 
disponibilizados; 4) Redireccionamento Dinâmico, para fornecer fail-over4 ou capacidades de 
balanceamento de carga; e 5) Manutenção, permitindo a gestão de novas versões do serviço.  

                                                      
3 É composto por um conjunto de tecnologias que facilitam o desenvolvimento e implementação de 

aplicativos de objectos distribuídos (Gregor, Johnson, & Wohlers, 1998). 
4 Capacidade de mudar automaticamente para um servidor, sistema ou rede à espera, no caso de 

término anormal do pedido anteriormente activo. 
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Podemos então dividir uma arquitectura orientada a serviços em duas secções (Figura 2.7): 
Aspectos Funcionais da Arquitectura (Functions) e Aspectos de Qualidade do Serviço (Quality 
of Service). 

 

 
Figura 2.7 - Elementos de uma arquitectura orientada a serviços (Endrei, et al., 2004) 

 

2.2.1.1. Aspectos Funcionais de SOA 

Os aspectos funcionais de uma arquitectura orientada a serviços tratam de relacionar 
funções que trabalham com a unidade lógica “serviço”, são eles (Endrei, et al., 2004): 

 
• Serviço - é uma aplicação de princípios de orientação a serviços de design a uma 

solução, correspondendo, no âmbito de aplicação, um tipo de arquitectura orientada a 
serviços (Erl, SOA Design Patterns, 2008). Isto é, um serviço é modelado 
conceptualmente e implementado como um programa independente (actuam como 
caixas pretas), de modo a conter características de estrutura que apoiam os objectivos 
estratégicos associados à computação orientada a serviços (Channabasavaiah & Kerne, 
2004). Associado a este conceito existe uma nomenclatura de enorme importância (Erl, 
SOA Design Patterns, 2008) que permite a análise abstracta de componentes lógicos e 
serviços propriamente ditos numa arquitectura deste estilo: 

 
o Capacidade de um Serviço – a cada serviço é atribuída um contexto 

próprio e funcional que é composto por um conjunto de funções que têm 
capacidades atribuídas. Logo, um serviço pode ser considerado um conjunto 
de capacidades associadas com um propósito comum. 

 
o Consumidor de um Serviço – quando um programa ou aplicação interage 

(tempo de execução provisório) com um serviço é nomeado como um 
consumidor de serviço. 

 
o Composição de um Serviço – é conjunto de serviços composto 

colectivamente para automatizar uma determinada tarefa ou processo de 
negócio. 

 
o Inventário de um Serviço – é uma colecção padronizada de forma 

independente e manipulada por serviços complementares num espaço 
limitado por um segmento significativo de uma empresa. 
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o Candidatos de um Serviço – na conceptualização de serviços, durante a 
modelagem, os serviços ainda podem ser sujeitos a alterações e 
aperfeiçoamentos. O termo candidato de serviço é usado para distinguir a 
fase de conceptualização e execução. 

 
o Análise Orientada ao Serviço – é a primeira fase da implementação de um 

estilo SOA. Processo que normalmente inicia-se com etapas de recolha de 
informação e finaliza com uma modelagem de sub-processos, isto é, na 
criação de candidatos conceptuais de serviço, capacidades dos candidatos 
de serviço e os candidatos à composição de serviço. 

 
• Transporte - é um mecanismo usado para transportar as solicitações de um consumidor 

de serviço para o prestador de serviço e as respostas a estas de um prestador de serviço 
para o consumidor de serviço. 

 
• Protocolo de Comunicação de Serviço - é um protocolo/mecanismo acordado entre o 

prestador e consumidor de serviço usado durante o processo de comunicação, o qual 
determina o que é que vai ser solicitado e retornado. 

 
• Descrição de um Serviço – é um esquema acordado para descrever a finalidade de um 

serviço, como deve ser invocado e os dados que são necessários para invocar o serviço 
com êxito. 

 
• Processo de Negócio – é uma colecção de serviços, invocados numa sequência 

particular com um conjunto de regras particulares e em concordância com os requisitos 
de negócio. 

 
• Registo de Serviço - é um repositório de serviços e descrições de informação associada, 

que pode ser usado pelo prestador de serviço e pelo consumidor de serviço, de modo a 
terem possibilidade de publicar os seus serviços e descobrir/encontrar os serviços 
disponíveis, respectivamente. O registo de serviço pode ainda providenciar outras 
funções a serviços, originando uma centralização do repositório. 

 

2.2.1.2. Aspectos de Qualidade de Serviço 

Para implementar uma arquitectura orientada a serviços é necessário garantir a qualidade 
da prestação desses serviços, para isso, terão que ser idealizados os seguintes aspectos (Endrei, 
et al., 2004): 

• “ Policy” – é um conjunto de condições ou regras que o prestador de serviço coloca 
sobre um serviço à disposição do consumidor. As características da “policy” podem ser 
funcionais e ligadas à qualidade, portanto esta camada fica colocada entre a área 
funcional e qualidade de serviço. 

 
• Segurança – é um conjunto de regras que são aplicadas para identificação, autorização 

e controle de acesso de consumidores de serviço. 
 

• Transacção – é um conjunto de atributos que podem ser aplicados a um grupo de 
serviços de modo a fornecer um resultado consistente. Por exemplo, se um grupo de três 
serviços está a ser usados para completar uma função de negócio, todos ou nenhum 
devem ser completos. 

 
• Gestão – é um conjunto de atributos aplicados à gestão dos serviços prestados ou 

consumidos. 



Estado da Arte 

17 

 

2.2.2. Tipos e níveis de SOA 

O desenho de uma arquitectura tecnológica é muito importante para a computação 
orientada a serviços. É essencial a criação de um ambiente no qual os serviços podem ser 
repetidamente recompostos de modo a maximizar a satisfação dos requisitos de negócio. Para 
facilitar isto, Thomas Erl (Erl, SOA Design Patterns, 2008) nomeia 4 tipos de arquitecturas 
orientadas a serviços, as quais se complementam num esquema hierárquico constituído por 
níveis (Figura 2.8). 

 

 
Figura 2.8 - Níveis comuns de uma arquitectura orientada a serviços num ambiente 

empresarial (Erl, SOA Design Patterns, 2008) 

• Service Architecture – É uma arquitectura de um único serviço, unidade lógica. Este 
tipo de arquitectura tecnológica é comparável com uma arquitectura de componentes, 
excepto na complexidade e na quantidade que pode possuir de extensões de infra-
estrutura (por exemplo, um conjunto de vários componentes), de modo a apoiar a 
necessidade de uma maior garantia de eficácia, desempenho, escalabilidade, 
previsibilidade comportamental e especialmente autonomia. 

 
• Service Composition Architecture – É uma arquitectura de um conjunto de serviços 

dentro de uma composição de Serviço. O facto de existir uma arquitectura de um 
serviço totalmente independente, permite a combinação destes serviços e a construção 
de soluções compostas totalmente funcionais, capazes de automatizar as maiores e mais 
complexas tarefas de negócio. Este tipo de arquitectura engloba arquitecturas de serviço 
de todos os serviços participantes, da mesma maneira que uma arquitectura de aplicação 
de um sistema distribuído inclua definições individuais de arquitectura dos seus 
componentes. 

 
• Service Inventory Architecture – É uma arquitectura que suporta uma colecção de 

serviços relacionados. São governados e padronizados de uma forma independente, o 
que pode originar desafios tradicionais associados às disparidades da concepção, 
transformação e integração. 
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• Service-Oriented Enterprise Architecture – A arquitectura da própria empresa, que de 
qualquer forma é orientada a serviços. Esta é comparável a uma arquitectura técnica de 
uma empresa tradicional, apenas quando a maioria ou todos os ambientes técnicos da 
empresa seguem um paradigma orientado a serviços. Caso contrário, pode ser 
simplesmente uma documentação das partes da empresa que adoptaram SOA, caso 
existam. 

A arquitectura empresarial orientada a serviços pode ainda estabelecer ligações 
entre padrões de desenho e convenções, em que todas as arquitecturas de serviços, 
composições e inventários necessitam de respeitar. 

 

2.2.3. Princípios e Objectivos 

A arquitectura orientada a serviços tem princípios associados que interligam aspectos 
chave das características de desenho de serviços, tornando assim o conjunto consistente, 
funcional e de elevado nível de qualidade de construção. Thomas Erl (Erl, SOA Design 
Patterns, 2008) identificou 8 princípios: 

 
• Contractos de Serviço Estandardizado – Serviços dentro do mesmo inventário de 

serviço estão em conformidade com o mesmo desenho standard. 
 

• Serviços Loose Coupling – Os serviços contêm um relacionamento dentro e fora das 
suas fronteiras, com uma ênfase constante na redução de dependências entre os 
contractos de serviço, a sua implementação e os consumidores de serviço. 

 
• Abstracções de Serviço – Os contractos de serviço só contêm informação essencial e 

relativa a serviços que estão limitados pelo que é publicado no contracto de serviço. 
 

• Reutilizações de Serviços – Os serviços contêm e expressam lógicas agnósticas e são 
posicionados como recursos reutilizáveis. 

 
• Autonomias de Serviço – Os serviços exercitam alto nível de controlo sobre os 

ambientes base durante o tempo de execução. 
 

• Ausências de Estado do Serviço – Os serviços minimizam o consumo de recursos 
através do adiamento de estado de informações, quando necessário. 

 
• Descoberta de Serviço – Os serviços são complementados com meta data de 

comunicação pela qual podem ser efectivamente descobertos e interpretados. 
 

• Modularidade de Serviço – Os serviços são participantes de uma composição efectiva, 
independentemente do tamanho e da complexidade da composição. 

 
Sob estes princípios a abordagem orientada a serviços contem determinados objectivos 

associados aquando a sua modelação: 
 

• Maior Interoperabilidade Intrínseca  – Os serviços dentro de um dado limite são 
projectados para serem naturalmente compatíveis, para que a arquitectura possa ser 
modelada e configurada em resposta às mudanças nos requisitos de negócio. 
(Zimmermann, Krogdahl, & Gee, 2004) 
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• Maior Associação – Os serviços estabelecem uma camada de contracto uniforme que 
esconde as disparidades subjacentes, permitindo-lhes ser individualmente regulados e 
com uma evolução contínua. 

 
• Aumentar a diversificação de opções “Vendor” – Um ambiente orientado a serviços 

é baseado num modelo arquitectónico “vendor” neutro (não vocacionado para um nicho 
de mercado), permitindo a organização e a evolução. 

 
• Aumento do negócio e alinhamento do domínio da tecnologia – Alguns serviços são 

desenhados com um contexto funcional centrado no negócio, permitindo-lhes reflectir e 
envolver-se com o negócio da organização. 

 
• Aumento do ROI (Return On Investment) – A maioria dos serviços são entregues e 

vistos como activos das tecnologias de informação, valores que permitam superar o 
custo de entrega e de propriedade. 

 
• Aumentar a agilidade organizacional – A mudança e o surgimento de novos 

requisitos podem ser rapidamente cumpridos, criando um ambiente em que as soluções 
podem ser montadas ou aumentadas com esforço reduzido, aproveitando a reutilização e 
a interoperabilidade nativa dos serviços existentes. 

 
• Reduzir a Carga de Tecnologias de Informação – A empresa com um todo é limitada 

a princípios e objectivos descritos, originando a aplicação de melhores tecnologias de 
informação de suporte à organização, o que fornece mais valor com menos custo e 
carga geral. 

 

2.2.4. Arquitecturas Orientadas a Serviços VS Orientadas a 
Objectos 

O paradigma orientado a objectos influência na concepção de arquitecturas orientadas a 
serviços (Erl, Origins and Influences of Service-Orientation (Part I), 2009), no entanto, estes 
dois distingue-se em determinados aspectos e objectivos. Ambos defendem a mesma filosofia 
de idealização de factos e acções no mundo, como por exemplo neste caso (acerca da 
especificidade de construir um sistema), qualquer coisa pode ser um objecto, do mesmo modo 
que qualquer coisa pode ser um serviço (MacKenzie, Laskey, McCabe, Brown, & Metz, 2006). 

O paradigma OO continua a ser uma poderosa abordagem, visto ter dado origem a outras 
abordagens e ainda ser utilizado nestas mesmas. A nível de desenho tem princípios 
fundamentais (Zimmermann, Krogdahl, & Gee, 2004): 

• Encapsulamento – um objecto é um pacote discreto que contém propriedades físicas e 
comportamentais; 

 
• Transparência de Informação – se os objectos forem bem estruturados, contêm uma 

interface simples que não revela os mecanismos internos ao utilizador; 
 

• Classes e Instâncias – Classes são modelos que definem propriedades e 
comportamentos de um determinado tipo de objecto de software. Instâncias são 
propriedades de um objecto, que podem ter valores associados; 

 
• Associações e Herança – a capacidade de expressar associações entre as classes e 

objectos, é um conceito chave no paradigma orientado a objectos; 
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• Mensagens – no fim de executar qualquer acção útil, os objectos precisam de ser 
capazes de comunicar uns com os outros (através do envio de mensagens). 

 
• Polimorfismo – através do processo de referenciação, uma classe abstracta pode tomar 

um comportamento igual a uma classe concreta. Assim, em relação à comunicação entre 
classes, é possível haver a interpretação de uma mensagem por duas ou mais classes de 
modos distintos. 

 
A principal desvantagem nas actuais práticas de desenho orientado a objectos em relação a 

uma orientação a serviços é o nível de granularidade, que por sua vez é focado à classe, 
possuindo um baixo nível de abstracção para a modelagem de serviços empresariais 
(Zimmermann, Krogdahl, & Gee, 2004). Isto é, o facto de ter como princípio as associações e 
heranças entre classes, origina a criação de uma ligação forte de dependência (tight coupling) 
entre as partes envolvidas no sistema. Em contrapartida, as arquitecturas orientadas a serviços 
promovem a flexibilidade e agilidade através de loose coupling (Erl, SOA Design Patterns, 
2008). 

Dentro da mesma ideologia, o paradigma OO tem como principal foco o conjunto de 
operações de dados de objectos, centralizando-se numa fusão intencional de métodos que 
contêm a informação das entidades em questão. Por outro lado, SO centraliza-se nas funções 
negócio propriamente dito (um nível superior de abstracção), que de um modo funcional a 
preocupação inerente incide: na gestão de serviços que permitem acessos a métodos, na 
existência desses mesmos métodos e em algumas conexões para objectos (não dando tanta 
importância) (Endrei, et al., 2004). 

SO é um paradigma vocacionado para o crescimento e evolução. Facilita a expansão dos 
sistemas empresariais e o aprovisionamento de recursos e serviços a nível Web, reduzindo 
assim recursos gastos pela organização empresarial. Como um paradigma escalável e 
vocacionado para a diminuição de pressupostos de confiança sobre ele próprio, é ideal para 
organizações empresariais que requerem interoperabilidade de sistemas e facilidade de 
integração (Erl, Origins and Influences of Service-Orientation (Part I), 2009).  

Este estilo arquitectónico pode então ajudar as organizações a ter sucesso no panorama 
empresarial dinâmico da actualidade (Endrei, et al., 2004): 

 
Alcançar Activos existentes 
A arquitectura orientada a serviços fornece uma camada de abstracção que permite a uma 

organização continuar o investimento nas tecnologias de informação, traduzindo esses activos 
existentes em serviços que oferecem funções de negócio. 

 
Maior facilidade de integração e gestão de complexidade 
O ponto de integração numa arquitectura orientada a serviços é a especificação do serviço 

e não a implementação. Isto proporciona transparência de implementação e minimiza o impacto 
de mudanças na infra-estrutura. Assim, ao introduzir uma nova especificação de serviço nos 
recursos de diferentes sistemas, a integração torna-se mais fácil de ser administrada, já que a 
complexidade é isolada. 

 
Maior agilidade e diminuição do “Time-to-Market” 
A facilidade de composição de novos serviços oferece uma clara vantagem para uma 

organização que necessita de ser ágil para responder às exigentes necessidades de negócio. 
Deste modo, com aproveitando componentes e serviços existentes reduz o tempo necessário 
para percorrer o ciclo de vida de desenvolvimento de software. O que leva a um rápido 
desenvolvimento de novos serviços, permitindo à organização empresarial uma rápida 
capacidade de resposta à mudança e redução do time-to-market. 

 
Redução de custos e Aumento da reutilização 
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Os serviços de negócio expostos com um nível baixo de dependência, podem ser 
facilmente utilizados e combinados em função das necessidades do negócio. O que significa: 
menos duplicação de recursos, mais potencialidade de reutilização e redução de custos 
associados. 

 
Preparação para o Futuro 
Os processos de negócio que compreendem uma série de serviços às empresas podem ser 

facilmente criados, modificados e geridos para atender às necessidades da época. Logo, SOA 
oferece a flexibilidade e capacidade de resposta, características críticas para as empresas 
sobreviveram e prosperarem. 

 

2.3. Padrões de Desenho 

Os padrões de desenho são conhecidos pela capacidade de resolução de problemas 
específicos associados ao seu teor de abstracção no desenho de soluções de software. Sendo um 
conceito com algum historial, irá ser abordado a sua definição adicionalmente com as vantagens 
e desvantagens da sua utilização. 

2.3.1. Definição e enquadramento 

Brad Appleton define um padrão de desenho como uma “lasca” do conhecimento que 
transmite a essência de uma solução comprovada, para um problema recorrente dentro de um 
certo contexto entre preocupações concorrentes (Appleton, 2000). Isto é, descreve uma estrutura 
de desenho que resolve um problema particular dentro de um contexto específico e 
determinadas forças que podem ter um impacto sobre a maneira pela qual o padrão é aplicado e 
utilizado.  

Os padrões de desenho podem ser usados numa abordagem totalista de desenho de 
software (Flores, 2005), para isso, é necessário uma especificação de cada padrão de desenho. 
Existem esquemas de representação e descrição para descreverem os padrões de desenho, 
representando de um modo genérico o comportamento (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 
1997), aplicação e objectivos que este pretende transmitir para a resolução do problema em 
específico. 

No caso de ser pretendido utilizar padrões no desenho de software, pode ser necessário o 
desenvolvimento de um modelo de análise, que permite examinar uma representação detalhada 
do problema a ser resolvido e respectivas restrições associadas. A descrição do problema é 
examinada a vários níveis de abstracção, de modo a determinar se é ou não aplicável um ou 
mais tipos de padrões de desenho (Pressman, 2005): 

 
• Padrões Arquitecturais – estes padrões definem uma estrutura global do software (o 

nível mais alto de abstracção), indicam as relações entre subsistemas e componentes de 
software, e definem regras para a especificação dos relacionamentos entre elementos 
(classes, packages, componentes, subsistemas) da arquitectura. 

 
• Padrões de Desenho – são padrões de média escala de abstracção, que descrevem os 

detalhes de estrutura e comportamento de um conjunto de entidades, bem como a forma 
como se inter-relacionam. Sem influenciar a estrutura global do sistema, estes padrões 
definem micro arquitecturas de subsistemas ou componentes (Flores, 2005). 
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• Idiomas – também chamados coding patterns, são os padrões de mais baixo nível de 
abstracção. Geralmente implementam um elemento algorítmico de um componente, um 
protocolo de interface específica, ou um mecanismo de comunicação entre 
componentes. 

 
Um padrão de desenho captura a essência de uma ideia vinda da solução de um problema, 

essa é abstraída de uma situação específica de modo que seja independente do domínio de 
aplicação. Assim para ser aplicável, terá de ser adaptado `a situação específica. Esta “lasca” do 
conhecimento está directamente ligada a um nível de abstracção que permite a captura de 
soluções de desenho comprovadas pelo uso de soluções comuns a problemas comuns. A sua 
aplicação torna o desenvolvimento de software mais eficiente, reduzindo potencialmente o 
número de iterações necessário para este atingir um estado de maturação satisfatório (Flores, 
2005). 

A existência do conceito padrão de desenho é fruto do trabalho de Christopher Alexander. 
Este foi pioneiro no conceito de padrões em relação à construção de arquitectura e áreas afins, 
tais como a cidade e a estrutura da comunidade. Documentou uma colecção de padrões e 
organizou-os numa série que chamou "sequência". O resultado foi uma linguagem de padrões 
arquitectónicos que inspirou a comunidade das tecnologias de informação a criar seus próprios 
padrões para a concepção de sistemas automatizados (Erl, SOA Design Patterns, 2008). Na 
presente dissertação irá ser feito um estudo dos padrões de desenho orientados tanto ao objecto 
como aos serviços. A nível de paradigmas OO e SO têm diferenças notáveis que foram descritas 
na secção 2.3.4, mas em relação ao conceito de padrão de desenho diferem apenas nas 
características relacionadas com o próprio paradigma, ou seja, a avaliação do impacto da 
aplicação de padrões de desenho em aplicações é comum aos dois paradigmas. 

 

2.3.2. Vantagens e Desvantagens no uso de Padrões de 
Desenho 

Desde a existência de padrões de desenho de software, cada vez mais existe por parte de 
muitos autores o estudo e aplicação em casos práticos para resolver problemas recorrentes, 
servindo mesmo de ferramenta de apoio para arquitectos de software (Flores, 2005). As 
vantagens que este tipo de ferramenta trás para o desenho de software foram identificadas pela 
prática e análise da aplicação dos mesmos: 

 
• Definem um vocabulário comum entre arquitectos 

Usando os nomes dos padrões de desenho, os arquitectos passam a dispor de uma 
metáfora rápida para comunicar o desenho presente num sistema ou Framework5, a um 
nível alto de abstracção. Um padrão suprime a necessidade de entrar em detalhes de 
implementação, o que facilita e simplifica para um arquitecto pensar no desenho da 
aplicação (Flores, 2005). 
 

• Ajudam a determinar uma correcta abstracção 
Como foi referido, o sucesso do uso de padrões assenta na capacidade de fornecer 

abstracções apropriadas no domínio da aplicação em questão, para que estas porções sejam 
devidamente reutilizadas, ou seja, configuradas e adaptadas às situações específicas (Flores, 
2005). Os padrões de desenho ajudam a identificar estas abstracções, definir componentes 

                                                      
5 É um esqueleto de uma colecção de “pontos de encaixe” que permitem a adaptação a um domínio 

de um problema específico. Para isso ter-se-á que seleccionar micro arquitecturas reutilizáveis (padrões 
de desenho) que forneçam uma estrutura genérica e um comportamento de um família de abstracções de 
software, conjuntamente com um contexto (Pressman, 2005). 
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que as representam e as respectivas relações (Fowler, Rice, Foemmel, Hieatt, Mee, & 
Stafford, 2002). 
 

• Ajudam a determinar a correcta granularidade dos elementos a utilizar 
Os sistemas são compostos por elementos do todo o tipo (serviços, objectos, variáveis 

indexadas, informação encapsulada, etc.), podendo variar tanto em número como em 
tamanho (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997). Os padrões de desenho auxiliam 
nesta tarefa de definição, determinando quais os elementos, funcionalidades (ex: serviços) e 
informação relativa que fluem na modelação do sistema (Erl, SOA Design Patterns, 2008). 

 
• Ajudam na implementação de sistemas com elevado nível de qualidade 

Um padrão de software tem como objectivo apresentar uma solução específica para um 
problema específico que veio da constante identificação em casos práticos (sendo testado e 
utilizado na prática), o que garante soluções de elevada qualidade (ex: a imposição de 
interfaces em padrões de desenho orientados ao objecto reduz o acoplamento entre as partes 
dos sistemas, garantido um elevado nível de qualidade (Fowler, Rice, Foemmel, Hieatt, 
Mee, & Stafford, 2002)). 
 
Por outro lado os padrões de desenho podem introduzir algumas desvantagens no 

desenvolvimento de um desenho de software, vejamos: 
 

• Introduzem complexidade 
Os padrões de desenho são conhecidos pela sua flexibilidade com o auxílio de 

abstracções. Isto pode dificultar a compreensão e desenho do sistema alvo, pois as soluções 
que podem ser imediatamente óbvias tornam-se problemas complexos. 
 

• Podem induzir um desenho exagerado 
Os padrões de desenho são estruturas que ligados à qualidade, trazem também 

complexidade ao sistema. Devido à sua popularidade, muitos arquitectos de software podem 
ser levados a um uso excessivo no desenho de um sistema de software (Flores, 2005). Em 
pontos onde a flexibilidade não é tão importante, o uso de padrões de desenho pode tornar a 
arquitectura desnecessariamente complexa (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997). 
 

• Pode afectar o desempenho 
Devido ao teor de abstracção, os padrões de desenho introduzem uma implementação 

que é muitas vezes menos eficiente em termos de desempenho do que outras 
implementações directas (Flores, 2005). A preocupação de introduzir flexibilidade ao 
sistema pode adicionar mais processamento para realizar uma determinada acção, que sem 
aplicação de um padrão de desenho se tornava menos pesada e eficiente. 
 

• Não dispõem de uma base formal 
O crescente número de padrões de desenho que são descobertos e definidos, aliado ao 

facto de não conterem uma base formal, torna difícil o desenvolvimento de ferramentas de 
apoio automáticas (Flores, 2005), o que dificulta ainda mais aplicação de padrões de 
desenho em soluções. 
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Capítulo 3  

Estudo de um Processo de Reengenharia 

de Software baseado em Padrões de 

Desenho 

Nesta capítulo irá ser apresentado o estudo realizado para a concepção do processo de 
reengenharia de software. Inicialmente apresenta-se a abordagem do processo de reengenharia 
para um estilo SOA, a justificação da utilização dos padrões de desenho na construção da 
solução e apresentação das diferentes estratégias de reengenharia para este mesmo estilo. 

Por último são apresentadas as melhores práticas de selecção e uso de padrões de desenho 
OO, alguns conceitos e estruturas relevantes destes, como também as diferentes abordagens não 
formais de identificação de padrões de desenho OO no código fonte e respectivas dificuldades 
associadas. 

3.1. Reengenharia de Software Para um Estilo 

SOA 

A reengenharia de software é um processo baseado na organização e modificação de um 
sistema de software existente, com o objectivo de o renovar e alterar estruturalmente para um 
sistema com um grau de qualidade superior ou igual (Quináia & Piekarski, 2000). Como um 
processo evolutivo e de melhoramento da manutenção de sistemas de software, contém 
objectivos dedicados à reutilização automática de esforços de desenvolvimento, recuperação de 
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software existente e uso dessas mesmas informações de modo a reduzir custos de manutenção e 
aumentar o factor flexibilidade (Pressman, 2005).  

Quando se aborda o tema reengenharia de software, existe imediatamente um famoso  
termo associado, Sistema Legado. Sistemas que normalmente são propensos a actividades de 
reengenharia para novas arquitecturas e tecnologias devido ao seu elevado valor comercial 
(Warren & Ranson, 2002), no entanto têm deficiências tanto a nível de estruturação, 
documentação e tecnologia. 

Esta dissertação tem como principal objectivo, o estudo de um processo de reengenharia de 
software, o qual tem como elemento “cobaia” um sistema legado orientado ao objecto, e como 
resultado final um sistema baseado no paradigma orientado ao serviço. Assim, com base nos 
vários processos de reengenharia de software para um estilo SO, o desenho e implementação 
que o sistema alvo tem, pode ser associado aos princípios, objectivos, aspectos de desenho do 
paradigma e requisitos vindos da engenharia reversa (Rosenberg, 1996). 

A concepção de uma arquitectura orientada ao serviço baseia-se no paradigma orientado ao 
objecto (Erl, Origins and Influences of Service-Orientation (Part I), 2009), tendo ambos boas 
práticas de desenho associadas. Uma das ferramentas que permite transmitir a essência de uma 
solução de desenho num determinado contexto é o Padrão de Desenho (Appleton, 2000), que 
será a chave para o estudo desta solução. 

 

3.1.1. Uma Ferramenta chamada Padrão de Desenho 

A abordagem Híbrida apresentada por Rosenberg (secção 2.1.1) é representada por 
diferentes níveis de abstracção (Rosenberg, 1996) (Cagnin, 2005), os quais auxiliam as 
diferentes fases incluídas no processo de reengenharia de software (como é o exemplo de 
engenharia reversa, reestruturação de informação, documentação e de redesenho do sistema) 
(Rosenberg, 1996). 

Anexada à reengenharia de um sistema legado estão factores que contribuem para a 
mudança, como necessidade de novos requisitos dos utilizadores, aparecimento de novas 
tecnologias, mudanças nos objectivos de negócio e necessidade das entidades empresariais 
explorarem novas oportunidades de mercado (Warren & Ranson, 2002). O que implica o estudo 
de novas soluções para a resolução de problemas específicos. 

Quando é pretendido o uso de padrões de desenho para a concepção destas soluções, é 
necessário examinar os vários níveis de abstracção (secção 2.3.1) que os problemas têm 
(Pressman, 2005). Aliás, o próprio padrão de desenho abstrai-se da captura da essência de uma 
ideia vinda da solução do problema e generaliza-a independentemente do domínio da aplicação 
em que se situa, permitindo assim o uso destes mesmos numa abordagem totalista de desenho 
de software (Flores, 2005). O próprio conceito de padrão de desenho traduz uma solução 
estandardizada e repetitiva para vários problemas dentro do mesmo contexto (Appleton, 2000), 
incutindo assim uma contribuição para ao estudo da automatização do processo. 

Deste modo, optou-se pela utilização de padrões de desenho como uma ferramenta de 
análise e concepção da solução para o problema em questão desta dissertação. Neste sentido 
tanto irá permitir capturar a correcta abstracção do domínio do problema, como também 
determinar uma correcta granularidade de elementos a utilizar na implementação de um sistema 
alvo com elevado nível de qualidade. 

 

3.1.2. Requisitos 

Com base nos processos que englobam a reengenharia de software e o paradigma orientado 
ao serviço foram identificados 3 requisitos fundamentais para a concretização do desenho do 
sistema alvo. 
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Informação lógica do Sistema Legado. A reengenharia de software engloba o processo 
Engenharia Reversa o qual permite a obtenção lógica do entendimento suficiente do sistema 
legado e da sua estrutura de modo a extrair e recriar o desenho e abstracções deste (Chikofsky & 
Cross, 1990). Sendo um sistema que continua em funcionamento devido à sua grande 
importância informacional, lógica e comercial (Rahgozar & Oroumchian, 2003), retira-se à 
partida o objectivo de recuperação de elementos deste com o auxílio da engenharia reversa, de 
modo a minimizar riscos associados (dificuldade de recuperar o projecto e os requisitos a partir 
do código fonte, dificuldade de migração dos dados existentes) à reengenharia referidos por 
(Rosenberg, 1996). 

 
Requisitos de Negócio. Uma das influências para o paradigma orientado a serviços é o 

processo de negócio. A abstracção lógica deste processo na camada orientação a serviços, 
liberta outros serviços de ter que inserir várias vezes a lógica do processo, permitindo assim o 
melhoramento da eficiência da aplicação, a contribuição para a adaptabilidade e extensibilidade 
(MacKenzie, Laskey, McCabe, Brown, & Metz, 2006) (Zimmermann, Krogdahl, & Gee, 2004) 
(Erl, SOA Design Patterns, 2008). Visto isto é de enorme importância a recuperação dos 
requisitos de negócio do sistema legado (de um ponto de vista geral da reengenharia de software 
Híbrida são COTS(Commercial-Off-The-Shelf) (Rosenberg, 1996)) para posteriormente serem 
reutilizados, porque para além possibilitar o sucesso da organização no panorama empresarial 
da actualidade (Endrei, et al., 2004), são fundamentais para a aplicação dos princípios e 
objectivos do paradigma em questão (Erl, Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology 
and Design, 2005) (Lewis, Morris, O'Brien, Smith, & Wrage, 2005). 

 
Princípios e Objectivos do Paradigma Orientado ao Serviço. Do ponto de vista da 

reengenharia, o processo redesenho tem que satisfazer certos requisitos (identificados através da 
reutilização dos COTS) que seguem princípios e objectivos de desenho (Rosenberg, 1996). Por 
outro lado, a orientação a serviços é um paradigma de desenho que consiste na criação de 
unidades (serviços) de uma solução lógica, as quais individualmente são concebidas de forma 
que possam colectivamente apoiar a realização dos objectivos estratégicos associados a uma 
arquitectura orientada a serviços (Erl, Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology and 
Design, 2005). Podemos então afirmar que para a reengenharia de um sistema alvo SO, desde o 
desenho da arquitectura de um único serviço até o desenho de uma arquitectura da própria 
entidade empresarial (secção 2.2.2 Figura 2.8) são necessários princípios e objectivos (secção 
2.2.3). 

 

3.1.3. Diferentes Estratégias 

Igualmente ao processo genérico de reengenharia de software, também este mesmo 
vocacionado para um estilo SOA, tem diferentes estratégias de reengenharia. Existem duas 
bastante discutidas pelos autores (Umar & Zordan, 2009), migração e integração.  

A ideia de Integração é baseada numa estratégia que não altera internamente o sistema 
legado, isto é, não é internamente que irá existir a modificação e decomposição dos 
componentes reutilizáveis, mas sim uma interligação externa usando WS (Web Services) e 
possivelmente um ESB6. Esta estratégia envolve duas opções: 

 
• Integração Parcial (Ponto a Ponto) – Neste caso é adicionada ao sistema existente 

uma interface de WS (isto é, a aplicação é “embebida” pelas interfaces de Web Services) 
e estabelecida comunicação entre os dois participantes usando SOAP ou outros 
protocolos de WS. 

                                                      
6 ESB (Enterprise Service Bus) é uma infra-estrutura middleware de baixo acoplamento e comum 

entre os participantes da comunicação, que fornece serviços de comunicação, intermediação, segurança, 
directório e de administração. Esta é fornecida por plataformas EAI (Umar & Zordan, 2009). 
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• Integração Total – A comunicação entre as aplicações é feita com auxílio de ESB, em 

vez da utilização de uma comunicação ponto a ponto. 
 
Vantagens 
 

• Reduz o risco de falhas; 
• Protege o investimento nas aplicações existentes; 
• Reduz o tempo de implementação; 
• É uma estratégia vantajosa num ambiente onde existe numerosas fusões e aquisições ao 

sistema (isto é, novas aplicações para ser ligadas ao sistema); 
• Pode ser usada como uma transição para uma migração total. 
 
Desvantagens 
 

• Se o sistema legado for inflexível e dispendioso no processo de manutenção, esta 
estratégia não trás vantagens, pois como não vai haver alterações internas, o sistema 
final continua na mesma inflexível e com gastos excessivos a nível de manutenção; 

• Provoca atrasos do processo de migração para eficientes soluções baseadas em COTS; 
• Existe uma perpetuação de desactualizações e funcionalidades ultrapassadas no sistema. 
 
A estratégia Migração tem como base a reestruturação e modificação interna do sistema 

legado para um sistema orientado ao serviço, o qual é compatível com componentes de negócio 
reutilizáveis com interfaces bem definidas. Envolve então as seguintes estratégias (Umar & 
Zordan, 2009): 

 
• Migração Gradual – estratégia em que o processo de reengenharia é dedicado à 

conversão de partes da aplicação em componentes reutilizáveis, sendo estas repartidas 
por fases. 

 
• Migração Completa – Numa única fase, o código fonte é completamente reestruturado 

e modificado (migrado) para um sistema alvo orientado ao serviço. 
 
Vantagens 
 

• Toma vantagens, no caso do sistema a migrar ser inflexível e caro de manutenção; 
• É uma estratégia vantajosa para soluções que se baseiam em COTS; 
• Permite à empresa eliminar funcionalidades desactualizadas e que não são utilizadas. 

 
Desvantagens 
 

• Tem riscos associados (no caso do novo sistema não funcionar como se pretende); 
• Pode ser dispendioso a nível de recursos monetários e temporais; 
• Num ambiente onde existe numerosas fusões e aquisições ao sistema, (isto é, novas 

aplicações para ser ligadas ao sistema), não é uma estratégia adequada; 
• Os programadores, eventualmente podem ter que receber formação acerca da nova 

solução baseada em COTS. 
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3.2. Estudo de Processos de Manuseamento de 

Padrões de Desenho Orientados a Objectos 

A reengenharia reversa é altamente influenciada por pressupostos, hipótese e abstracções 
para analisar sistemas legados. Uma das fases mais críticas é a recuperação de informações do 
sistema legado em diferentes níveis de abstracção. Uma das formas de conseguir isso é através 
de padrões de desenho (Rasool, Philippow, & Mäder, 2009). 

Um dos principais requisitos para a contribuição do processo de reengenharia de software 
para um estilo SOA é a recuperação de informação de um Sistema Legado segundo o paradigma 
orientado a objectos, actividade que irá ser realizada com o auxílio de padrões de desenho. 

 

3.2.1. Revisão Formal dos Padrões de Desenho OO 

Na perspectiva de aprofundar a abordagem de orientação a objectos, esta secção irá 
descrever alguns conceitos e estruturas importantes para a apresentação das melhores práticas de 
selecção de uso de padrões orientados a objectos em problemas específicos. 

 

3.2.1.1. Conceitos e Estruturas 

Os padrões de desenho orientados a objectos variam consoante o seu nível de abstracção e 
granularidade (número e tamanho). Assim, existem dois critérios que os caracterizam e 
organizam numa tabela (Tabela 3.1). Como o critério mais importante, o seu objectivo, existem 
três tipos: Creational, Structural e Behavioral.  

 
Tabela 3.1 - Padrões de Design organizados segundo os critérios: Purpose e Scope (Gamma, 

Helm, Johnson, & Vlissides, 1997) 

 

Purpose 
Creational Structural Behavioral 

S
co

pe
 

C
la

ss
 

Factory Method 
Factory 

Adapter Interpreter 
Template Method 

O
bj

ec
t 

Abstract Factory 
Builder 
Prototype 
Singleton 
Object Pool 

Adapter 
Bridge 
Composite 
Decorator 
Facade 
Proxy 

Chain of 
Responsability 
Command 
Iterator 
Mediator 
Memento 
Flyweight 
Observer 
State 
Strategy 
Visitor 
Null Object 
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O tipo Creational tem como objectivo geral auxiliar o modo como os objectos são criados, 

compostos e representados num sistema flexível; os padrões Structural incidem na forma como 
as classes e objectos se compõem de modo a constituírem estruturas de grande dimensão e com 
um nível de complexidade elevado. Por último, os do tipo Behavioral incidem sobre o 
comportamento das classes e objectos, ou seja, sobre algoritmos e atribuição de 
responsabilidades de modo a descreverem não só padrões de objectos e classes como também 
padrões de comunicação (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997). 

 
Figura 3.1 - Relações entre Padrões de Design (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997) 

Em relação ao segundo critério, chamado “alcance” (traduzido do inglês, Scope), 
especifica se o padrão se aplica principalmente às classes ou objectos (Gamma, Helm, Johnson, 
& Vlissides, 1997). Isto é, os padrões aplicados a classes, estabelecem relações através de 
herança, entre classes e subclasses, tornando-se estáticas e com um tempo de compilação fixo; 
no entanto os padrões aplicados a objectos são mais dinâmicos e o seu tempo de execução pode 
ser alterado. Na maioria dos padrões existentes são aplicados a objectos, utilizando 
normalmente “herança”, por outro lado existem padrões aplicados a classes. 

Além desta forma de organização de padrões, existem outras definidas por vários autores. 
Uma das mais comuns é a relação que existe entre eles de acordo com a forma como fazem 
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referência uns aos outros na secção Related Patterns (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 
1997) (De Castro, 2006), pois são frequentemente usados em conjunto.  

Por exemplo, o padrão Composite é usado frequentemente com o Iterator ou o Visitor; o 
Prototype é frequentemente utilizado como alternativa do Abstract Factory. Podemos visualizar 
de uma forma mais clara estas relações no seguinte diagrama acíclico com as relações 
devidamente legendadas (Figura 3.1). 

 

3.2.1.2. Melhores Práticas de Selecção e Uso 

A compreensão de um padrão de desenho torna-se uma tarefa difícil, porque devido ao seu 
grau de abstracção introduzem por vezes complexidade no entendimento da sua concepção. 
Anexado a este problema, está a escolha de padrões para a resolução de problemas comuns, 
assim, (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997) definiram várias abordagens de escolha de 
padrões perante a informação que os padrões de desenho apresentam: 

 
• Considerações do modo como os padrões de desenho resolvem os problemas; o que 

implica o estudo de como estes auxiliam a encontrar os objectos apropriados, com a 
determinação da granularidade e especificação da interface dos objectos. 

Os objectos têm procedimentos que operam sobre um pacote de dados, 
normalmente chamados métodos ou operações, sendo estes últimos executados quando 
o objecto recebe um pedido ou mensagem de um cliente. O pedido é a única forma de 
permitir executar uma operação, que por sua vez é a única forma de permitir a alteração 
de dados internos de um objecto. Devido a estas restrições, o estado interno do objecto 
está encapsulado, ou seja, não pode ser acedido directamente (representação invisível 
fora do objecto). Só pode ser acedido por meio de uma interface definida, que oculta 
toda a implementação destes métodos e operações, e tem que ser bem defina aquando a 
escolha de um padrão. 

A dificuldade de construir uma aplicação é a decomposição do sistema em 
objectos, devido a muitos factores que influenciam o encapsulamento, granularidade, 
dependência, flexibilidade, performance, evolução e a reutilização do conjunto que se 
pretende definir. Os padrões de desenho ajudam a identificar abstracções menos óbvias 
nos objectos, que são descobertas mais tarde no desenvolvimento, de modo a ficarem 
flexíveis e reutilizáveis, pois normalmente as classes/objectos das aplicações finais 
ficam diferentes da idealização inicial.  

 
• Análise dos objectivos de cada padrão; os padrões têm formas de representação e 

descrição que englobam vários tópicos. Esta abordagem sugere o estudo dos objectivos 
(Intentions) de cada padrão de modo a encaixar no problema. 

 
• Estudo e Análise das relações entre os Padrões; (Figura 3.1) implica a análise das 

relações entre os padrões graficamente, de modo a conseguir a selecção de um grupo de 
padrões através de um mais fácil de identificar. 

 
• Estudo do “purpose” dos grupos de padrões; (Tabela 3.1) como foi descrito 

anteriormente existem 3 grupos com objectivos diferentes. O contraste e comparação 
destes grupos podem levar à identificação de características semelhantes ao problema 
em questão. 

 
• Análise das causas de “redesign”; os autores definiram várias causas originadas por 

problemas, que podem ser solucionadas com alguns padrões nomeados na Tabela 3.1, 
são elas: 
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o Criação de um objecto pela especificação de uma classe explícita; quando 
na criação de um objecto especificamos o nome da classe obriga a uma 
implementação particular e não ao uso de uma interface particular. Isto pode 
implicar mudanças futuras complicadas, para remediar este problema, cria-se 
objectos indirectamente (Abstract Factory, Factorty Method, Prototype). 

 
o Dependência em operações; quando se especifica uma operação, 

automaticamente comprometemo-nos a satisfazer um pedido. Se se evitar 
pedidos codificados, será mais fácil satisfazer a forma dum pedido ficar 
satisfeito em tempo de compilação e em tempo de execução (Command, Chain 
of Responsability). 

 
o Dependência entre a plataforma hardware e a plataforma de software; no 

caso de o software ser dependente do Sistema Operativo, é mais difícil a 
adaptação a outros Sistemas Operativos. Ou seja, é fundamental limitar as 
dependências da plataforma do hardware utilizado (Abstract Factory, Bridge). 

 
o Dependências entre a representação e implementação dum objecto; os 

clientes quando sabem como o objecto é representado, armazenado, localizado 
ou implementado, por vezes necessitam de realizar alterações. Se esta 
informação for escondida, as alterações são realizadas em formato cascata 
(Abstract Factory, Bridge, Memento, Proxy). 

 
o Dependências Algorítmicas; os algoritmos são frequentemente alterados, 

optimizados e substituídos durante o desenvolvimento e utilização pelos 
objectos. Estes últimos, se dependentes de algum algoritmo, irão sofrer 
alterações caso as existir ao nível do algoritmo, por isso os algoritmos que são 
susceptíveis a alterações devem ser isolados (Builder, Iterator, Strategy, 
Template Method, Visitor). 

 
o Forte Acoplamento; nas classes que são acopladas, a reutilização de forma 

isolada é difícil, uma vez que os objectos dependem uns dos outros. Este 
acoplamento leva a sistemas monolíticos, isto é, não se pode alterar nem 
remover uma classe sem entender e mudar muitas outras classes dependentes 
desta. Com o baixo acoplamento, aumenta a probabilidade de uma classe poder 
ser reutilizável e de um sistema ser mais facilmente ampliado, modificado e 
migrado. Os padrões que resolvem estes problemas usam técnicas tais como um 
acoplamento abstracto e em camadas, promovendo sistemas fracamente 
acoplados (Abstract Factory, Bridge, Chain of Responsability, Command, 
Facade, Mediator, Observer). 

 
o Extensão das funcionalidades pelas subclasses; para definir uma subclasse é 

necessário um conhecimento aprofundado sobre a classe pai, o que por vezes 
torna difícil a personalização do objecto filho. Eventualmente a personalização 
de uma operação de subclasse origina à substituição de uma operação da classe 
pai, ou mesmo pode exigir a personalização de outra operação. 

Uma decomposição do objecto, comporta alternativas flexíveis para a 
combinação de comportamentos de herança, isto é, novas funcionalidades 
podem ser adicionadas com um pedido de decomposição de objecto, em vez da 
opção criar novas subclasses de classes existentes, mas, por outro lado pode 
tornar o projecto difícil de entender. Estes padrões oferecem alternativas para 
produzir funcionalidades personalizadas, com a definição de uma subclasse e 
composição das suas instâncias. (Bridge, Chain of Responsability, Composite, 
Decorator, Observer, Strategy) 
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o Incapacidade de alterar classes convenientemente; por vezes existe a 

necessidade de modificar uma classe que não pode ser alterada. Pode ser 
necessário o código fonte ou mesmo modificar as subclasses. Estes padrões 
oferecem soluções de modificação de classes nestas circunstâncias (Adapter, 
Decorator, Visitor). 

 
• Considerações ao nível do que deve ser variável na implementação dos padrões; 

esta abordagem é o oposto das apresentadas, pois concentra-se na aplicação de um 
padrão com foco nas possíveis alternativas de contorno a este, isto é, a identificação de 
qual o padrão apropriado considerando o que é que pode ser variável no seu desenho. 
Os autores apresentam a seguinte Tabela 3.2 como suporte a esta decisão, a qual lista os 
aspectos em que os padrões permitem variar de forma independente. 

 
 
 

Tabela 3.2 - Aspectos dos Padrões de design que podem variar (retirado de (Gamma, Helm, 
Johnson, & Vlissides, 1997)) 

Purpose Padrão de 
Desenho Aspecto (s) que podem variar 

Creational 

Abstract Factory Famílias de objectos Product 
Builder Como um objecto composto é criado 

Factory Method Subclasse do objecto que é instanciado 
Prototype Classe do objecto que é instanciado 
Singleton A única instância de uma classe 

Structural 

Adapter Interface para o objecto 
Bridge Implementação de um objecto 

Composite Estrutura e composição do objecto 
Decorator As responsabilidades de um objecto sem herança 

Facade Interface para um subsistema 
Flyweight Custos de armazenamento 

Proxy Como um objecto é acedido, a sua localização 

Behavioral 

Chain of 
Responsibility 

Objecto que pode satisfazer um pedido 

Command Quando e como uma solicitação é atendida 
Interpreter Gramática e interpretação de uma linguagem 

Iterator Como um agregado de elementos é acedido 
Mediator Como e quais os objectos que interagem uns com os outros 

Memento 
Que informação privada é armazenada fora de um objecto e 

em que altura é armazenada 

Observer 
Os números de objectos que dependem de outro objecto, o 
modo como os objectos dependentes ficam actualizados 

State Os estados de um objecto 
Strategy Um algoritmo 

Template Method Etapas de um algoritmo 

Visitor 
As operações que podem ser aplicadas ao objecto (s) sem 

alterar a sua classe 
 
Consoante as diferentes abordagens apresentadas, existem regras definidas formalmente 

que auxiliam na aplicação e uso de padrões de desenho num problema específico. Estas 
representam boas práticas e provêem de vários anos de estudo, são sequencialmente lógicas e 
devem ser seguidas de modo que a aplicação do padrão seja eficaz e correcta: 
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1. Ler atentamente a visão geral do padrão, prestando especial atenção à sua aplicação e 
secção de consequências, de modo a garantir que o padrão é ideal para o problema em 
questão; 

 
2. Estudar novamente a estrutura, classes participantes as secções de colaboração, 

compreendendo as classes e objectos do padrão e como eles se relacionam entre si; 
 

3. Analisar um exemplo concreto do modelo de código do padrão, o que irá auxiliar a 
compreensão da implementação do padrão; 

 
4. Escolher nomes dos participantes do padrão que são significativos no contexto de 

aplicação. Os nomes dos participantes nos padrões de design geralmente são abstractos 
demais para serem perceptíveis à primeira. No entanto, é útil incorporar o nome do 
participante nos nomes que aparecem na aplicação, o que pode ajudar a tornar o padrão 
mais explícito na sua implementação. 

 
5. Definição das classes. Declara-se as suas interfaces, estabelece-se relações de herança, 

define-se variáveis de instância que representam dados e referências a objectos. 
Identifica-se classes existentes na aplicação que o padrão irá afectar e modificar em 
conformidade; 

 
6. Definir nomes de aplicações específicas para as operações no padrão. Aqui, novamente, 

os nomes em geral, dependem da aplicação. Usar as responsabilidades e colaborações 
associadas a cada operação como um guia. Além disso, devem ser coerentes nas 
conversões da nomenclatura. 

 
7. Implementação de operações para assumir responsabilidades e colaborações no padrão 

de desenho. As secções de implementação e os exemplos oferecem dicas para a 
orientação na implementação. 

 
As regras apresentadas são apenas orientações, o que significa que não devem ser 

aplicadas sem considerações, pois podem implicar características flexíveis e variáveis que 
originam um elevado custo de performance. Deve ainda ser considerado, que um padrão só deve 
ser aplicado quando a sua flexibilidade é realmente necessária, característica comum destes que 
é demonstrada na apresentação das causas de redesign acima mencionadas. 

 

3.2.1.3. Exemplos Relevantes 

Como foi referido no capítulo 2, os padrões de desenho padrões têm formas de 
representação e descrição que englobam vários tópicos (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 
1997). Deste modo, para além de ter sido feito um estudo aprofundado de todos os padrões de 
desenho, apenas irá ser apresentada uma abordagem geral de alguns padrões relevantes. 

Para cada padrão de desenho orientado ao objecto irá ser apresentado a seguinte estrutura: 
Nome do Padrão, Objectivo, Estrutura e Participantes. 

 
1. Factory 

 
1.1. Objectivo – Sendo a simplificação do padrão Factory Method, cria objectos sem expor 

a instanciação lógica ao cliente e permite referir-se ao objecto recém-criado através de 
uma interface comum. 

 
1.2. Estrutura 
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Figura 3.2 - Estrutura do Padrão de Desenho Factory (retirada de (OODesign.com)) 

 
1.3. Participantes 

 
• Client – Quando é necessário um novo produto, o Client em vez de o criar 

directamente usando o novo operador, pede à Factory para fornecer algumas 
informações sobre o tipo de objecto que ele necessita. Usa os produtos só 
como produtos abstractos sem ter conhecimento sobre a sua implementação 
concreta. 

 
• Factory – Instancia um novo ConcreteProduct e retorna ao cliente um Product 

abstracto. 
 

2. Abstract Factory 
 

2.1. Objectivo - Oferecer uma interface para a criação de uma família de objectos 
relacionados, sem mostrar especificamente as suas classes. 

 
2.2. Estrutura 

 

 
Figura 3.3 - Estrutura do Padrão de Desenho Abstract Factory (retirada de (Gamma, Helm, 

Johnson, & Vlissides, 1997)) 
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2.3. Participantes 

 
• AbstractFactory – Declara uma interface para operações que criam objectos 

abstractos do tipo Product. 
 

• ConcreteFactory – Implementa operações que criam produtos concretos. 
 
• AbstractProduct - Declara uma interface para um tipo de objectos Product. 
 
• Product – Define um produto para ser criado por correspondência da 

ConcreteFactory; implementa uma interface AbstractProduct. 
 
• Client – Usa interfaces declaradas pelas classes AbstractFactory e 

AbstractProduct. 
 

3. Object Pool 
 

3.1. Objectivo – Reutilizar e partilhar objectos, de modo a poupar recursos para os criar; 
 

3.2. Estrutura 
 

 
Figura 3.4 - Estrutura do Padrão de Desenho Object Pool (retirada de (OODesign.com)) 

 
3.3. Participantes 

 
• Reusable – Armazena o recurso limitado que será compartilhado por vários 

clientes por uma quantidade limitada de tempo. 
 

• Client – Usa uma instância do tipo Reusable. 
 
• ReusablePool – Gere os objectos reutilizáveis pelos Clients, criando e gerindo 

um conjunto de objectos. 
 

4. Iterator 
 

4.1. Objectivo - Disponibiliza uma maneira de aceder aos elementos de um objecto 
agregado sequencialmente sem expor a sua representação subjacente. A abstracção 
providenciada pelo Padrão Iterator, permite-nos modificar a implementação de uma 
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colecção sem fazer qualquer alteração fora da colecção. Permite criar um genérico 
componente GUI (Graphical User Interface) que irá ser capaz de percorrer toda a 
colecção. 

 
4.2. Estrutura 

 

 
Figura 3.5 - Estrutura do Padrão de Desenho Iterator (retirada de (Gamma, Helm, Johnson, & 

Vlissides, 1997)) 

 
4.3. Participantes 

 
• Iterator – Define uma interface para aceder e percorrer os elementos. 

 
• ConcreteIterator – Implementa a interface Interator e conjuga a posição actual 

na estrutura do Aggregate. 
 
• Aggregate – Define uma interface para a criação do objecto Iterator. 
 
• ConcreteAggregate – Implementa a criação da interface Iterator que retorna 

uma instância do ConcreteIterator apropriado. 
 

5. Null Object 
 

5.1. Objectivo - Fornecer um objecto como um substituto para a falta do tipo de objecto em 
questão. O Padrão Null Object fornece um inteligente comportamento de “nada”, 
escondendo os detalhes dos seus colaboradores. 
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5.2. Estrutura 
 

 
Figura 3.6 - Estrutura do Padrão de Desenho Null Object (retirada de (OODesign.com)) 

 
5.3. Participantes 

 
• AbstractClass - Define operações primitivas abstractas que implementam 

definições concretas. 
 

• RealClass - Uma implementação real da AbstractClass que desempenha 
acções reais. 

 
• NullClass - Uma implementação que não faz nada da AbstractClass, de modo 

a fornecer um objecto nulo ao cliente. 
 
• Client - O cliente recebe a implementação da AbstractClass e usa-a. Não 

importa se a execução é de um objecto nulo ou dum objecto real, já que ambos 
são utilizados da mesma forma. 

 
6. Observer 

 
6.1. Objectivo - Define dependências um-para-muitos entre os objectos de modo que 

quando um objecto é alterado, todos os seus dependentes são notificados e actualizados 
automaticamente. 
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6.2. Estrutura 
 

 
Figura 3.7 - Estrutura do Padrão de Desenho Observer (retirada de (Gamma, Helm, Johnson, 

& Vlissides, 1997)) 

 
6.3. Participantes 

 
• Subject – conhece os Observers. Qualquer objecto do tipo Observer pode 

observar um Subject. Disponibiliza uma interface para realizar acções de 
anexar (attach) e desmontar (detach) sobre os objectos Observer. 

 
• Observer – define uma interface que permite os objectos fazerem 

actualizações. Esta interface deve notificar quais as mudanças no Subject. 
 
• ConcreteSubject – armazena o estado de interesse para os objectos 

ConcreteObserver. Envia uma notificação para os seus Observers quando o 
estado muda. 

 
• ConcreteObserver – mantém uma referência para um objecto ConcreteSubject. 

Armazena o estado que deve estar em concordância com o Subject. 
Implementa a interface de actualização do Observer que mantém o estado 
consistente com o Subject. 

3.2.2. Dificuldades de Identificação de Padrões de Desenho 

As abordagens de escolha e uso de padrões existentes na bibliografia estudada são 
vocacionadas para a escolha dum determinado padrão e a sua adequada aplicação na resolução 
de um problema em específico. Por outro lado, estas mesmas não definem critérios de 
identificação de padrões em casos práticos, mas sim boas práticas de selecção e uso em 
problemas específicos. 
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No trabalho proposto, pretende-se realizara a recuperação de informação lógica do sistema, 
de modo a identificar padrões de software numa aplicação orientada a objectos, para 
posteriormente proceder à reengenharia desta informação para uma nova arquitectura orientada 
a serviços. Durante a pesquisa realizada, não foram identificadas quaisquer bibliografias que 
relatassem formalmente técnicas de identificação. 

Segundo Rasool (Rasool, Philippow, & Mäder, 2009), as técnicas de 
recuperação/identificação de padrões em projectos usam várias análises do tipo estruturais, 
comportamentais e semânticas (ou mesmo a combinação destas). No entanto, existem várias 
causas que dificultam a aplicação destas técnicas: 

 
• Padrões de desenho têm diferentes variantes de implementação, e não há uma definição 

formal estandardizada para cada padrão de desenho (Rasool, Philippow, & Mäder, 
2009). 

 
• Existem várias maneiras de implementar as relações nas classes que dificulta o processo 

de recuperação/identificação de padrões (Dong & Zhao, Classification of design pattern 
traits, 2007). 

 
• Algumas linguagens de programação fornecem livrarias de classes que facilitam a 

implementação de padrões mas que complicam o processo de identificação (Dong, 
Zhao, & Peng, A Review of Design Pattern Mining Techniques, 2009). 

 
• Não há nenhum sistema de referência que possa validar os resultados das diferentes 

abordagens (Dong, Zhao, & Peng, A Review of Design Pattern Mining Techniques, 
2009). 

 
• As instâncias dos diferentes padrões de design são dispersas pelo código fonte, e não há 

regras formais para a sua composição (Rasool, Philippow, & Mäder, 2009). 
 

• As descrições dos padrões são abstractas, informais e normalmente não documentadas 
no código fonte (Rasool, Philippow, & Mäder, 2009). 

 
• A opinião humana no processo é bastante desejada em muitos casos, uma vez que reduz 

o número de falsos positivos (Rasool, Philippow, & Mäder, 2009). 
 

• Muitas das abordagens são específicas para linguagens de programação e não englobam 
a recuperação/identificação de padrões noutras (Rasool, Philippow, & Mäder, 2009). 

 
• Algumas abordagens tomam uma representação intermediária do código fonte que 

afecta os algoritmos de identificação de padrões (Dong & Zhao, Classification of design 
pattern traits, 2007). 

 
Pela natureza dos padrões de desenho e factores mencionados, todas as heurísticas actuais 

(automáticas, semi-automáticas e manuais) ainda não estão o suficiente desenvolvidas para 
conseguir atingir resultados plenamente satisfatórios e com uma certeza bastante alta (Flores, 
2005) (Rasool, Philippow, & Mäder, 2009). 

3.2.3. Metodologias e Ferramentas de Identificação 

Em relação ao tópico de identificação de padrões de desenho no código fonte ou 
recuperação de desenho, existem ferramentas automáticas, heurísticas de extracção de padrões e 
diversas abordagens desenvolvidas nos últimos anos para lidar com este problema. Apresenta-se 



Estudo de Um Processo de Reengenharia Baseado em Padrões de Desenho 

41 

de seguida a nomeação de estudos feitos acerca destas, acoplados a uma análise relativa a 
características comuns como: flexibilidade, eficiência, disponibilidade e eficácia. 

 
• Na abordagem PINOT (Shi & Olsson, 2006) é feita uma reclassificação dos padrões 

GOF (Gang of four) e é construída a partir do Jikes (um compilador Java opensource 
escrito em C++) com um motor incorporado de análise de padrões. Este último permite 
a construção de tabelas de símbolos e AST (Abstract Syntax Tree), que com uma análise 
estática, permitem automaticamente extrair padrões de desenho de produtos de software 
e definições obrigatórias dos padrões. 

 
Vantagens 
 
o Identificação de todos os padrões GOF (Gang of Four); 
o A reclassificação de padrões GOF permite facilitar o processo de identificação; 
o As AST e tabelas de símbolos facilitam a análise entre as classes e 

comportamentos estáticos; 
o Identifica variantes dos padrões de desenho; 
o Baseado num processo de engenharia reversa; 
o Apresenta resultados da identificação. 
 
Desvantagens 
 
o Só pode ser usado em Java; 
o É totalmente automática; 
o Apenas é utilizada uma análise estrutural (estática); 
o Não é possível haver a intervenção humana na especificação de novas 

estruturas e componentes; 
o Para além de detectar variantes dos padrões de desenho, tem algumas falhas 

associadas a identificações dessas em determinados padrões,  
o Identifica padrões GOF do código fonte com falsos-positivos7 e falsos-

negativos8 (inconsistente para uma ferramenta automática). 
 

• A abordagem D-cubed (Stencel & Wegrzynowicz, 2008) detecta os padrões Singleton, 
Factory Method, Abstract Factory, Builder e Visitor da linguagem Java. Estabelece um 
meta-modelo que formula definições dos padrões de desenho numa lógica de primeira 
ordem. Estas são traduzidas de fórmulas lógicas para SQL e executadas na base de 
dados que contém o programa meta modelo. Sendo uma abordagem faseada, este 
conjunto de análises estáticas é usado para descobrir relações elementares, estruturais, 
fluxo de chamadas e dados. 

 
Vantagens 
 
o Permite a intervenção do utilizador; 
o Identifica variantes de padrões de desenho; 
o Eficiente e Flexível, devido ao processo ser repetitivo; 
o Recorre a informação estrutural (estática). 
 
 
 
 

                                                      
7 Falso Positivo, no caso de o padrão ser encontrado, mas não é implementado no código fonte 

(Streitferd, Heller, & Philippow, 2005). 
8 Falso Negativo, no caso de o padrão ser implementado e existe no código fonte, mas não foi 

identificado (Streitferd, Heller, & Philippow, 2005). 



Estudo de Um Processo de Reengenharia Baseado em Padrões de Desenho 

42 

Desvantagens 
 
o Totalmente manual, tornando-o trabalhoso e propenso a erros na tradução das 

definições para SQL; 
o Apenas funciona para 6 padrões; 
o Não apresenta resultados; 
o Não faz uma análise comportamental (dinâmica) dos padrões; 
o Só funciona para a linguagem Java. 
 

• A abordagem baseada em anotações no código proposta (Rasool, Philippow, & Mäder, 
2009) usa expressões regulares para extrair diferentes relações dos sistemas legados 
(com o auxílio da ferramenta EA (Enterprise Architect)). Estas expressões regulares têm 
um forte poder de correspondência e uma sintaxe relativamente simples. Após isso 
usam SQL queries para extrair diferentes relações do modelo de código fonte vindo da 
ferramenta EA. As anotações têm que ser colocadas manualmente no código, havendo 
depois a extracção automática dos padrões. 

 
Vantagens 
 
o Possibilidade de uso da abordagem por diversas linguagens; 
o As anotações reduzem os espaços de procura dos padrões de desenho e 

facilitam a documentação; 
o Permite a intervenção humana na definição semântica das anotações no código 

fonte, o que se torna muito útil no processo de identificação de padrões de 
desenho; 

o Identifica variantes dos padrões de desenho. 
 

Desvantagens 
 

o Em sistemas legados com uma extensão significativa de código, torna-se 
trabalhoso a colocação das anotações no código; 

o Quando uma classe é usada para a descrição de diferentes padrões de desenho, 
as anotações colocadas no código fonte falham no processo de identificação; 

o Existe apenas um protótipo para alguns exemplos da abordagem. 
o Identifica os padrões de desenho com alguns falsos-positivos e falsos-negativos; 
o Não apresenta resultados. 

 
 

• Outra das abordagens (Dong & Zhao, Classification of design pattern traits, 2007) 
baseia-se na classificação de características dos padrões de desenho. As características 
dos padrões são transpostas em predicados, em que cada um destes é classificado dentro 
de grupos e níveis.  

 
Vantagens 
 
o É uma heurística pode ser usada por diversas ferramentas de identificação de 

padrões; 
o É flexível, pois permite a intervenção humana na definição dos predicados; 
 
Desvantagens 
 
o As características de cada padrão são semi-formais; 
o Não podem ser verificadas; 
o Não existe um protótipo produzido, apenas é apresentada a abordagem. 
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• A abordagem apresentada por (Philippow, Streitferd, Riebish, & Naumann, 2004) 

nomeia uma técnica automática de identificação padrões que retira uma representação 
intermediária do código fonte usando Rational Rose9, técnica que tem contribuído para 
o melhoramento da precisão de aplicações de software deste processo. 

 
Vantagens 
 
o Baseia-se nas melhores práticas formais de escolha e uso de padrões definidas 

por Gamma (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997); 
o Permite a representação de resultados; 
o Permite a intervenção humana na identificação total dos padrões de desenho no 

código fonte. 
 
Desvantagens 
 
o O processo de identificação pode apresentar resultados falsos positivos; 
o Não é testado para grandes sistemas de software; 
o Só existe um protótipo para a linguagem C++; 
o O código fonte terá de conter documentação para melhor entendimento; 
o É necessária uma familiarização prévia das estruturas e componentes dos 

padrões de desenho. 
 

• A abordagem idealizada por Flores (Flores, 2005) propõe a recuperação dos elementos 
de desenho que incorporam a flexibilidade de uma framework, nomeadamente hot 
spots, meta padrões e padrões de desenho. Isto, através de um processo de engenharia 
reversa composto por passos sucessivos de recuperação de elementos de crescente nível 
de abstracção. Usa a ferramenta JFREEDOM (em formato Plug-in) que auxilia na 
detecção daqueles elementos e facilita a aprendizagem da framework.  

 
Vantagens 
 
o Tem vantagens a nível de ser integrável num ambiente de desenvolvimento de 

software; 
o Tem uma forte componente formal; 
o Produz resultados intermédios úteis; 
o Flexível e Interactiva até um determinado nível, permitindo ao utilizador 

intervir e controlar o processo de recuperação de desenho; permite ainda a 
visualização dos resultados sob a forma textual e gráfica. 

 
Desvantagens 
 
o Tem limitações a nível de identificação de variantes; 
o O protótipo só funciona em Eclipse10; 
o A recuperação de desenho e as definições dos padrões não estão formalizadas. 
 

Com a análise destas ferramentas e o factor importância do sistema legado para as 
entidades empresarias, podemos retirar algumas características relevantes para a formalização 
das hipóteses e critérios de identificação de padrões orientados a objectos no âmbito desta 
dissertação. 

                                                      
9 É uma ferramenta de desenho orientada ao objecto e que usa UML para a modelar e construir 

componentes de aplicações de nível empresarial. 
10 É um IDE (Integrated Development Environment) desenvolvido em Java (Foundation). 
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Formalização dos padrões e visualização dos resultados 
Quanto maior formalização em torno dos padrões de desenho, maior é eficácia na detecção 

dos seus constituintes estruturais e comportamentais. Para além disto é de enorme importância 
que a ferramenta permita uma boa a clara visualização dos resultados ao utilizador, de modo a 
existir posteriormente a reutilização dessa mesma estrutura extraída. 

 
Permitir a intervenção do utilizador 
De modo a permitir uma melhor identificação dos padrões no código fonte é necessária a 

intervenção humana em passos intermédios do processo. Pela natureza dos padrões de desenho, 
sobretudo a nível de variantes de implementação e sobreposição de conceitos comuns, as 
heurísticas actuais (automáticas e semi-automáticas) ainda não estão o suficiente desenvolvidas 
para conseguir atingir resultados plenamente satisfatórios e com uma certeza bastante alta 
(Flores, 2005). 

 
Aproveitamento da informação comportamental 
A análise feita dos componentes estruturais (classes, atributos, métodos), complementada 

com informação ao nível da inter-relação entre aqueles (invocação de métodos, generalizações, 
delegações, etc.) é vital para a eficácia do processo de recuperação. 

 
Nível de abstracção intermédio 
A aplicação de um elevado nível de abstracção resulta num maior nível de abrangência, no 

entanto um baixo nível de abstracção obriga a um mapeamento de um maior nível de variantes 
de implementação dos padrões de desenho. Este mapeamento leva a uma maior eficácia na 
interpretação da informação estrutural e lógica da aplicação. 
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Capítulo 4  

Uma Abordagem de Migração de 

Software para um Paradigma Orientado 

ao Serviço 

Após o estudo de um processo de reengenharia de software com o auxílio de padrões de 
desenho na tentativa de obter um sistema alvo orientado ao serviço a partir de um sistema 
legado orientado ao objecto, parte-se para a construção e idealização de uma abordagem de 
forma a verificar e validar os objectivos gerais da presente dissertação. 

4.1. Estratégia Adoptada 

A reengenharia de software para um estilo SOA possui duas estratégias: Migração e 
Integração (Umar & Zordan, 2009). Ao contrário da Integração, a estratégia Migração opta pela 
reestruturação e modificação interna do sistema de modo a ser compatível com componentes de 
negócio reutilizáveis. Tipicamente, um sistema legado tem um enorme valor informacional, 
comercial e lógico, tornando assim o processo de recuperação da estrutura interna delicado e de 
enorme risco (Chikofsky & Cross, 1990).  

Devido a este factor, optou-se por uma estratégia de migração gradual. Esta toma 
vantagem (Umar & Zordan, 2009) em relação à reengenharia dos típicos sistemas inflexíveis e 
caros a nível de manutenção (tendência de serem submetidos a processos de reengenharia), para 
além de ter vantagem nas soluções que se baseiam em COTS (neste caso são requisitos de 
negócio prontos a serem comercializados), factor essencial no desenho de arquitecturas 
orientadas ao serviço. Além disso, tipicamente um sistema legado possui uma idade elevada e 
foi vítima de inúmeros processos de manutenção o que degradam a informação aglomerada e o 
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tornam grande e complexo (Bennett, 1995), requerendo assim um processo faseado e gradual de 
modo a reduzir riscos associados. 

O processo migração gradual irá ser feito ao formulário, isto é, cada um corresponde a uma 
fase do processo. Considerado um componente reutilizável, este possui um conjunto de casos de 
uso que transmitem funções e estruturas acopladas com uma ou várias funções comerciais 
comuns e únicas. 

O processo adoptado segue duas abordagens (Figura 4.1), uma mais geral (Pressman, 
2005) (secção 2.1.1), na qual se baseia para a escolha dos processos que a reengenharia implica. 
Uma outra (Umar & Zordan, 2009), nomeada por abordagem híbrida, o qual é auxiliada através 
de abstracção, factor que é possibilitado através da utilização de padrões de desenho (Flores, 
2005) (Rasool, Philippow, & Mäder, 2009). 

 
Figura 4.1 – Estratégia Adoptada de Reengenharia de Software para um estilo SOA 

Este processo de reengenharia baseia-se na obtenção e na utilização dos três requisitos 
nomeados na secção 3.1.2. e na migração para um sistema alvo credível e com um grau de 
qualidade igual ou superior ao anterior. 

Assim, está dividido em duas fases gerais fundamentais para a identificação dos requisitos 
necessários do processo. No entanto, previamente mas dentro do processo reengenharia, existe 
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um processo fundamental (Análise do Inventário) o qual analisa o sistema legado e possibilita 
detalhar informação acerca da aplicação, classificando-a de acordo com a importância de 
negócio, longevidade, manutenção actual e outros critérios importantes que influenciam no 
processo de reengenharia de software (Pressman, 2005).  

A primeira fase é constituída pelos processos engenharia reversa: Identificação de Objectos 
e Estruturas e Reestruturação de documentação. Os quais respectivamente têm como objectivo, 
a identificação de objectos e estruturas do sistema legado, de modo a permitir a reconstrução 
plena com visão na qualidade (Pressman, 2005); e criação ou revisão de uma representação de 
abstracção semântica do sistema (Chikofsky & Cross, 1990). Por último, com base nos 
requisitos anteriormente obtidos (Informação Lógica do Sistema Legado e Requisitos de 
negócio) existe a reestruturação do desenho e implementação sistema, obtendo assim o sistema 
alvo orientado ao serviço. 

Engenharia reversa, este processo é altamente influenciado por pressupostos, hipóteses e 
abstracções para analisar sistema legados, para além disso preocupa-se pela obtenção do 
entendimento do sistema e da sua estrutura para apoiar a melhoria pretendida (Chikofsky & 
Cross, 1990). Este engloba a análise do sistema geral na sua totalidade, ou seja, a identificação 
de informação lógica e estrutural através de padrões de desenho OO tendo como domínio o 
Sistema Legado total, aumentando assim o nível de abstracção (Flores, 2005) o que possibilita 
um maior número de padrões identificados. 

Identificação de objectos e estruturas do sistema legado. Com base a abordagem de 
engenharia reversa feita por (Chikofsky & Cross, 1990), optou-se por incorporar este processo 
dentro da engenharia reversa. Através de código fonte e a abstracção que os padrões de desenho 
orientados a objecto proporcionam, identifica-se e recupera-se informações lógicas e estruturais 
do sistema legado (na totalidade), requisito requerido para o processo Reestruturação de 
Desenho.  

Reestruturação de documentação, baseado na abordagem geral feita por (Pressman, 
2005), implica a identificação e construção de um grupo de requisitos de negócio de um 
formulário do sistema legado, recursos essenciais para o processo de migração para um estilo 
SOA. 

Reestruturação de Desenho e Implementação, Possuindo os requisitos informação 
lógica do sistema legado e lógica de negócio, e adicionalmente com os padrões de desenho SO 
que incutem os princípios e objectivos do paradigma orientação ao serviço, o sistema é 
reestruturado e implementado.  

4.2. Identificação de Padrões OO segundo um 

Processo de Engenharia Reversa 

Com vista a recuperação de elementos e posteriormente a sua reutilização (Chikofsky & 
Cross, 1990), definiu-se no âmbito deste trabalho um processo faseado de engenharia reversa. 
Processo esse, que parte de uma análise estática do código fonte (de qualquer dimensão) e 
evolui segundo fases progressivas até se obter um nível satisfatório de informação sobre o 
desenho do sistema em questão.  

Totalmente manual e com uma plena intervenção do utilizador, tem como objectivo final a 
obtenção de informação relativa às instancias e estruturas dos padrões de desenho existentes no 
código fonte. Esta última terá um grau de certeza variável que será comprovada segundo alguns 
critérios que serão definidos consoante as melhores práticas de escolha e uso enunciadas 
anteriormente (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997). 

Em resumo, a aproximação baseia-se na análise manual do código fonte, comparação e 
identificação de pontos de flexibilidade e o seu consequente agrupamento em estruturas de nível 
médio de abstracção (padrões de desenho). 
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Segundo (Rasool, Philippow, & Mäder, 2009), um processo de engenharia reversa é 
influenciado por pressupostos, hipóteses e abstracções para analisar o sistema legado. De 
seguida irá ser feita uma análise a estas influências, descrevendo e justificando as tomadas de 
decisão para o processo de identificação de padrões de desenho no código fonte. 

4.2.1. Pressupostos 

Inicialmente optou-se por seguir boas práticas de aplicação e uso de padrões de desenho e 
a partir destas definir um conjunto de pressupostos que possibilitam um melhor entender destes 
e de que modos são aplicáveis. 

 
1. Realização de uma leitura geral à visão global dos padrões de desenho. O 

manuseamento destas ferramentas de trabalho, implica um nível médio de abstracção, para 
o entendimento da estrutura comportamental do conjunto de entidades, bem como a forma 
como se relacionam. Esta tarefa não é de todo fácil (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 
1997), propõe-se os determinados objectivos na realização deste pressuposto: 

 
1.1. Pleno entendimento dos principais objectivos dos padrões de desenho; 
1.2. Compreensão da representação gráfica abstracta do padrão, classes e objectos 

participantes de modo a adquirir a percepção completa das relações existentes entre 
cada elemento envolvente na estrutura; 

1.3. Tomada em especial atenção aos exemplos que a bibliografia fornece (exemplo 
concreto), de modo a visualizar num nível menos abstracto como utilizar um padrão de 
desenho num problema em específico, o que irá auxiliar uma melhor assimilação da 
implementação do padrão; 

1.4. Tomada ainda especial atenção aos tipos mais comuns de tecnologias e estruturas em 
que são implementados ou usados. 

 
2. Estudo e análise do “purpose” dos grupos de padrões. A Tabela 3.1 (secção 3.2.1.1) 

representa uma organização dos padrões de desenho segundo o critério purpose (objectivo), 
que representam determinados tipos com objectivos diferentes (Creational, Structural, 
Behavioral). Deste modo, é possível identificar as semelhanças e contrastes entre padrões 
interna e externamente ao grupo onde se inserem, o que irá permitir uma melhor percepção 
de como estes se assemelham na solução de problemas e futuramente, a selecção e 
identificação manual entre padrões que parecem ser semelhantes numa porção do código 
fonte (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997). 

 
3. Estudo e análise das relações entre os Padrões de Desenho. Outra forma de organização 

dos padrões de desenho é a estrutura estabelecida pela Figura 3.1, que representa relações 
de dependência ou mesmo práticas de utilização entre estes. Este pressuposto tem como 
objectivo proporcionar uma percepção de como se relacionam os padrões de desenho, o que 
pode possibilitar a identificação de mais padrões a partir de um mais fácil explícito no 
código fonte; 

 
4. Conhecimento da estrutura geral do sistema legado. Um sistema legado normalmente 

não possui documentação, ou então é escassa e incompleta (Postema & Schmidt, 1998), ou 
seja o código fonte é a única fonte de saber. Assim, este tem que estar disponível e acessível 
sem qualquer restrição. Normalmente, encontra-se num formato texto, armazenado em 
ficheiros, segundo uma determinada organização. Podendo variar consoante a linguagem de 
programação, é usual ver-se um ficheiro conter apenas uma classe, ou seja, para cada classe 
existir um ficheiro independente. O conhecimento da estrutura geral é, por conseguinte, uma 
visão geral da arquitectura implementada, linguagem e tecnologias utilizadas, tipo de 
estruturas implementadas, soluções adoptadas para determinados comportamentos 
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semelhantes do projecto e relações entre as classes e objectos constituintes do projecto. Este 
pressuposto irá auxiliar e optimizar a procura dos padrões no código fonte do sistema 
legado. 

4.2.2. Hipóteses, Abstracções e Critérios 

Este processo de engenharia reversa é baseado fortemente em hipóteses e abstracções. Sob 
que foi proposto como pressuposto e as soluções propostas, são definidas possíveis hipóteses e 
abstracções para a identificação de padrões de desenho no código fonte do sistema legado, 
conjuntamente com os respectivos critérios de avaliação (Figura 4.2). 

Como podemos ver na seguinte ilustração, o processo de identificação está dividido em 
duas acções distintas: Colocação de um Hipótese e a Realização de uma Abstracção. Cada acção 
tem associadas actividades de identificação de padrões de desenho que permitem a formulação 
de uma hipótese de identificação de um padrão. Para validação desta, definiram-se critérios 
sequenciais de avaliação, resultando assim num ciclo de identificação de um padrão, de modo a 
tornar o processo mais flexível e eficiente. 

 
Colocação de uma Hipótese 
Num nível mais baixo de abstracção, no processo de análise do código fonte, formula-se 

um conjunto de hipóteses de modo a obter a informação dos supostos padrões de desenho num 
tempo de resposta mais curto e a diminuir o espaço de procura. 

 
• Quais os padrões que são frequentemente utilizados na linguagem e/ou tecnologia 

usada no caso prático. Na estrutura descritiva de cada padrão existe uma secção 
chamada Known Uses (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997), que indica vários 
casos estruturais e tecnológicos em que são frequentemente usados (por exemplo, o 
padrão de desenho Observer, tipicamente é utilizado para implementar Eventos em 
.NET), o que pode optimizar o processo de identificação. 

 
• Quais os padrões que, independentemente da linguagem são aplicados na 

generalidade das soluções. Na maioria da bibliografia acerca de padrões de desenho 
orientados a objectos, retrata alguns padrões tipicamente utilizados em soluções de 
desenho, é o caso do padrão Null Object (ou mesmo o padrão Singleton), quando existe 
a necessidade de fornecer um objecto como um substituto para a falta do tipo de objecto 
em questão. 

 
• Quais os padrões que se identificam com tipos de soluções como Associações, 

Herança ou Polimorfismo entre classes/objectos. Em soluções orientadas a objectos, 
existe vários tipos de relações entre as entidades. Se existir um conhecimento prévio e 
um entendimento da estrutura de cada padrão (secção de pressupostos), é possível 
facilitar a análise estática, de modo a identificar imediatamente alguns padrões que 
comportam as soluções (classes/objectos e respectivas relações) do caso de estudo. 
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Figura 4.2 - Diagrama de Actividade acerca do Processo de Identificação de um Padrão de Desenho no Código 
Fonte 
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• No caso da identificação de um padrão, quais os padrões que se podem relacionar 
com este. Uma forma de organização dos padrões de desenho é um diagrama acíclico 
(Figura 3.1), construído a partir da forma como estes fazem referência uns aos outros. 
Ainda num nível baixo de abstracção e segundo os pressupostos nomeados, esta 
hipótese poderá permitir identificar outros padrões a partir de outra já identificada. 

 
Realização de uma Abstracção 
 
Os padrões de desenho possibilitam um nível de abstracção de modo a solucionar 

problemas específicos (Fowler, Rice, Foemmel, Hieatt, Mee, & Stafford, 2002) e ajudam na 
identificação de abstracções menos obvias nos objectos, que são descobertas mais tarde no 
desenvolvimento (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997). Com base nesta possibilidade, 
identificou-se um conjunto de abstracções que poderão possibilitar a identificação de padrões de 
desenho no código fonte. 

 
• Comparação dos objectivos de cada padrão com os objectivos de 

porções/estruturas do código fonte. Na estrutura descritiva de um padrão de desenho 
existe uma secção chamada Intent, a qual descreve qual o objectivo de cada padrão. 
Através do nível de abstracção superior, pretende-se identificar um padrão de desenho 
comparando o objectivo deste com o de uma mini arquitectura constituída por classes, 
objectos e relações entre estes. 

 
• Comparação da estrutura gráfica dos padrões com a estrutura de porções de 

código fonte. Dentro da mesma estrutura de representação dos padrões, existe ainda 
uma representação gráfica abstracta que permite obter uma percepção estrutural e 
funcional de como o desenho se comporta. Se existir um prévio entendimento da 
estrutura de desenho de algumas porções do código fonte, pode-se recorrer a um nível 
de abstracção elevado para comparar estas duas e gerar uma possível hipótese de 
identificação de um padrão de desenho. 

 
 

Critérios de Avaliação 
 

• Atribuição de nomes dos participantes dos padrões de desenho às Classes, 
Objectos, Variáveis, Interfaces do código fonte. Os nomes dos participantes nos 
padrões de desenho geralmente são abstractos demais para serem perceptíveis à 
primeira (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1997). Como prova das boas práticas, 
também esta actividade serve como parte de um comprovativo de avaliação da 
identificação do padrão de desenho no código fonte. 

 
• Comparação de Responsabilidades. Associado a cada participante de cada padrão de 

desenho, existe um conjunto de responsabilidades (Gamma, Helm, Johnson, & 
Vlissides, 1997), as quais igualmente existe nos elementos do código fonte. Estes dois 
conjuntos comparam-se de modo que o conjunto dos participantes seja um subconjunto 
do conjunto de responsabilidades do elemento do código fonte atribuído. 

 
• Verificação dos aspectos que podem variar do padrão de desenho. Adicionalmente 

ao elevado nível de abstracção dos nomes dos participantes dos padrões temos 
estruturas gráficas, que para se integrarem em determinados problemas específicos 
casos necessitam de recorrer a excepções (Tabela 3.2). Assim, no caso de não ser 
comprovado a identificação de um padrão, recorre-se ao caso de existir aspectos que 
podem variar e consequentemente validar a existência de um padrão de desenho no 
código fonte. 
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4.3. BPM como um Guia de Redesenho e 

Reestruturação de Documentação 

4.3.1. Contribuição Para o Processo 

Um dos conceitos de mais influência num paradigma orientado ao serviço é o BPM 
(Business Process Management), o qual enfatiza o processo de negócio de uma empresa e 
racionaliza a lógica do processo com o objectivo de melhorar a eficiência da aplicação, a 
capacidade de adaptação, a extensibilidade do sistema e a capacidade de resposta às mudanças 
de negócio (Zimmermann, Krogdahl, & Gee, 2004) (MacKenzie, Laskey, McCabe, Brown, & 
Metz, 2006). Aglomerado a este conceito está o aspecto funcionalidade que este pode provocar 
numa arquitectura orientada a serviços, tornando-se assim chave para o desenvolvimento de 
uma arquitectura deste tipo (Erl, SOA Design Patterns, 2008). Numa camada mais superficial 
dos aspectos funcionais existe o processo de negócio (Endrei, et al., 2004) que engloba um 
conjunto de serviços invocados numa sequência, com um conjunto de regras particulares em 
concordância com os requisitos de negócio. 

Assim para possibilitar o levantamento de requisitos, para cada fase do processo 
(formulário) é realizado um Business Process Model. Construído segundo uma política de uso e 
através de uma análise dinâmica e estática do código (fonte de conhecimento), este pode ser 
definido por casos de uso. Em que cada um é uma sequência de operações num sistema cuja 
função é produzir um resultado de valor mensurável para o actor individual (Beedle, 1997).  

Este modelo contribui para vários factores na migração do sistema para um estilo SOA: 
 
Redesenho – Como o paradigma orientado ao serviço depende dos requisitos de negócio 

(Erl, SOA Design Patterns, 2008), este modelo contribui directamente para o redesenho, 
possibilitando a entidade humana uma percepção da lógica de negócio que o formulário 
transmite no funcionamento do sistema legado, aquando a realização da migração. 

 
Reutilização – O serviço está directamente relacionado com o processo de negócio, para 

além de terem uma política de independência anexada (Erl, SOA Design Patterns, 2008). Assim, 
este diagrama possibilita uma descrição gráfica dos requisitos de negócio facilitando o conceito 
de independência do serviço e deste modo possibilitar a liberdade para outros serviços não 
terem que implementar novamente esse mesmo requisito de negócio. 

 
Reestruturação da documentação – Os anos de manutenção que um sistema legado 

sofre, naturalmente degradam a informação lógica e até mesmo a documentação. Na realidade 
muitas vezes estes sistemas nem documentação possuem. A construção deste diagrama através 
de um análise dinâmica e estática do código fonte permite servir funções de documentação ao 
sistema alvo ou mesmo ao legado. 

4.3.2. Notação 

Um processo de negócio é um conjunto de actividades destinadas a produzir uma saída 
específica para um determinado mercado. Isso implica uma forte ênfase na forma como as 
actividades são feitas, necessitando assim a especificação de uma ordenação de actividade s ao 
longo do tempo, com um começo, um fim e claramente entradas e saídas (estrutura de acção). 

Para a construção deste diagrama irá ser usado uma determinada notação gráfica. Existem 
então 4 categorias de elementos para a construção deste modelo (White): 
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Flow Objects 
 

• Activity, normalmente representada por um rectângulo de bordas arredondadas (Figura 
4.3), é um termo genérico para o trabalho realizado dentro de um processo de negócio. 
Uma actividade pode ser anatómica ou não anatómica (composta por várias 
actividades), sendo os tipos: Tarefa e Sub-Processo. O Sub-Processo é distinguido por 
um pequeno “mais” no centro inferior. 
 

 
Figura 4.3 – Representação Gráfica de uma Activity num BPM 

 
• Event, representado por um círculo (Figura 4.4), é algo que acontece no decurso de um 

processo de negócio. Estes eventos afectam o fluxo do processo e normalmente têm 
uma causa ou um impacto. São representados como pequenos círculos com limites 
diferentes para distinguir o início de um evento (linha fina) , eventos intermediários 
(linha dupla) e eventos de fim (linha com espessura). 
 

 
Figura 4.4 – Representação Gráfica de Events num BPM 

 
• Gateways, é usado para controlar a divergência e convergência da sequência de fluxo. 

Assim, determina as decisões tradicionais como bifurcação, fusão de caminhos. 
 

 
Figura 4.5 – Representação Gráfica de um Gateway num BPM 

 
Connecting Objects 

 

 
Figura 4.6 – Representação Gráfica de Connecting Objects num BPM 

• Sequence Flows, é usado para mostrar a ordem na qual as actividades são executadas 
dentro de um processo. É representada por uma linha com uma seta sólida (objecto mais 
à esquerda da Figura 4.6). 
 

• Associations, é utilizada para associar informações de artefactos com Flow Objects, 
sendo normalmente usadas para representar outputs e inputs. É representada por uma 
linha tracejada (Objecto no centro da Figura 4.6). 
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• Message Flows, é usada para mostrar o fluxo de mensagens entre duas entidades 

(Pools). Uma Message Flow é representada por uma linha tracejada com um ciclo de 
cor clara na fonte e flecha no alvo (Objecto mais à esquerda da Figura 4.6). 

 
Swimlanes 
 

• Pools, representa um participante de um processo, onde estes podem ser uma entidade 
de negócio ou não. Ela é representada como uma partição do processo (Figura 4.7). 
 

 
Figura 4.7 – Representação Gráfica de um Pool num BPM 

• Lane, é uma subdivisão de um Pool, sendo usada para organizar e categorizar as 
actividades dentro da Pool (Figura 4.8). 
 

 
Figura 4.8 – Representação Gráfica de uma Lane num BPM 

 
Artifacts 
 

• Data Object, é um mecanismo que mostra como a informação é adquirida ou produzida 
através das actividades, conectando-se a estas por meio de Associations. É representado 
como um rectângulo com o canto superior dobrado (Figura 4.9). 

 
Figura 4.9 – Representação Gráfica de um Data Object num BPM 

• Group, é um meio informal para o agrupamento de elementos de um processo. É 
representado como um rectângulo com uma borda de linha tracejada (Figura 4.10). 
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Figura 4.10 – Representação Gráfica de um Group num BPM 

• Annotation, é um mecanismo que permite fornecer informações adicionais de um 
diagrama BPM. É representada por um rectângulo aberto que contém texto de anotação 
(Figura 4.11). 
 

 
Figura 4.11 – Representação Gráfica de uma Annotation num BPM 

4.4. Reestruturação de Desenho para um Estilo 

SOA 

Após a obtenção dos requisitos de negócio e a extracção da informação lógica do sistema 
legado, parte-se para a reestruturação do desenho. Para isto, irá usar-se da mesma forma os 
padrões de desenho orientados ao serviço, estruturas que têm implícito práticas de desenho, ou 
seja, princípios e objectivos deste paradigma. Mas antes disso, para o desenho de um 
arquitectura irão tomar-se alguns pressupostos funcionais de uma arquitectura SOA. 

4.4.1. Pressupostos 

Para se proceder à reestruturação de desenho para uma arquitectura orientada ao serviço, 
apenas iremos focar-nos na informação lógica de negócio e estrutural que o sistema legado 
proporciona, idealizando e construindo serviços consoante estes. Isto é, a principal preocupação 
parte da definição e desenho do conjunto de serviços e não da arquitectura utilizada. 

Presume-se que o arquitecto já está a usar as melhores práticas e dispõe serviços com a 
utilização de padrões de desenho, como Compatible Change, Canonical Versoning e Decoupled 
Contract (Erl, SOA Design Patterns, 2008).Assim é necessário ter em conta (Endrei, et al., 
2004): 

 
• O mecanismo de transporte utilizado para transportar as solicitações de um consumidor 

e as respostas a estas do prestador. 
 

• O protocolo de comunicação acordado entre o prestador e o consumidor de serviço 
durante o processo de comunicação. 

 
• A estrutura base para descrever a finalidade de um serviço (Descrição do Serviço). 
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• O repositório de serviços e descrições de informação associada que pode ser usado pelo 

prestador de serviço e pelo consumidor de serviço de modo a terem possibilidade de 
publicar os seus serviços. 

 
• A definição de um conjunto de condições ou regras que o prestador de serviço coloca 

sobre um serviço à disposição do consumidor, Policy. 
 

• A definição de um conjunto de regras de segurança que são aplicadas para a 
identificação, autorização e controlo de acesso aos consumidores de serviço. 

 
• A definição de um conjunto de atributos aplicados à gestão dos serviços prestados ou 

consumidos. 
 

• A definição de um conjunto de atributos que podem ser aplicados a um grupo de 
serviços, fornecendo assim um resultado consistente (transacção). 

 

4.4.2. Padrões de Desenho Orientados ao Serviço 

Um dos padrões base para a migração do sistema legado para uma arquitectura SOA é 
Service Façade (promove os princípios Loose Coupling e a Estandardização do contracto de 
Serviço), pois este fornece uma fina camada de abstracção, que separa o contrato da lógica 
subjacente do serviço (Erl, SOA Design Patterns, 2008), permitindo assim futuras alterações no 
contracto de serviço, lógica do serviço e implementação de serviços subjacentes. Aglomerado a 
este estão outros (Erl, SOA Design Patterns, 2008) que se baseiam nos princípios mencionados 
na secção 2.2.3. 
 

• No caso de apenas existir partes das capacidades de serviços transmitidas para um 
sistema diferente, é necessário utilizar o Proxy Capability (Loose Couping) ou mesmo 
Distributed Capability (Estandardização do contracto e Autonomia do Serviço). 
 

• Para existir comunicação entre duas entidades tem que existir um protocolo de 
comunicação. Mesmo que este seja compatível entre estas duas, é necessário haver 
troca de dados por um formato específico (como XML). É necessário transformar os 
dados para este formato com auxílio do Data Format Transformation (Loose Coupling 
e Estandardização do contracto) ou mesmo fornecer o modelo através do Data Model 
Transformation (Estandardização do contracto, Modularidade e Reutilização do 
Serviço). 

 
• As mesmas regras de negócio podem ser aplicadas em diferentes serviços de negócio, 

o que leva muitas vezes a utilizar o padrão de desenho Rules Centralization 
(Reutilização de Serviço), o qual separa a lógica do processo e o armazenamento de 
dados, possibilitando a gestão das regras de negócio numa extensão arquitectónica. 

 
• Como boa prática de desenho é necessário separar o processo agnóstico e o processo 

específico da lógica de negócio dentro do mesmo serviço (Erl, SOA Design Patterns, 
2008), assim utiliza-se o padrão de desenho Entity Abstraction (Loose Coupling, 
Modularidade, Abstracção e Reutilização de serviço), o qual cria uma camada de 
serviço de entidade através de modelos lógicos de negócio de entidade. 

 
• Normalmente um serviço agnóstico são constantemente reutilizados, existindo 

funcionalidades redundantes que podem ser entregues em outros serviços o que resulta 
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num problema relacionado com a não normalização do inventário do serviço e gestão 
do serviço. O padrão Logic Centralization (Modularidade e reutilização de serviço) 
oferece um acesso a funcionalidades reutilizáveis, limitado a serviços oficiais 
agnósticos. 

 
• Estando num ambiente de desenvolvimento empresarial, existe um constante risco de 

existir replicação de funcionalidades durante este processo, resultando em desperdício 
de esforço, redundância lógica e uma não normalização do inventário. Para combater 
isso utiliza-se o padrão Metadata Centralization (Descoberta do Serviço), o qual 
oferece uma centralização de serviços (publicação) de modo a proporcionar um meio 
formal de registo e descoberta de serviços. 
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Capítulo 5  

Caso de Estudo e Experimentação 

Apresentada a abordagem proposta para a migração de software para um paradigma 
orientado ao serviço, este capítulo aborda um caso de experimentação de apoio à obtenção e 
análise à sua utilização. 

Inicialmente irá ser apresentado e justificado os padrões de desenho OO identificados no 
sistema legado, segundo os critérios de avaliação nomeados no capítulo 4. Posteriormente irá 
ser apresentado o caso de experimentação a ser migrado com o desenho do respectivo modelo 
de processo de negócio. 

Por último, irá ser explicado e apresentado o processo de migração que este sofreu, a 
compatibilidade encontrada entre os padrões dos dois paradigmas em questão e respectivos 
aspectos positivos e negativos. 

5.1. Identificação de Padrões OO no Código 

Fonte 

Para cada padrão vai apresentado um esquema explicativo do caso de estudo, funcionando 
também como prova segundo as hipóteses, abstracções e critérios de avaliação explicados no 
capítulo 4. 

 
Factory 
 
No sistema legado de estudo é utilizado um Menu comum para todos os formulários. Este 

possui uma barra com várias opções de Create, Remove e Delete. Estas últimas são 
parametrizáveis consoante o formulário que está activo, ou seja realizam acções consoante a 
informação que lhe é passada como argumento. Assim foi identificado o Padrão de Desenho 
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Factory , em que o formulário utiliza a “MenuBar” através de uma interface, mas sem conhecer 
a instanciação lógica desta estrutura (Figura 5.1). 

 

 
Figura 5.1 – Exemplo do Padrão de Desenho Factory no código fonte 

 
Abstract Factory 
 
Outro padrão de desenho muito utilizado é nas estruturas de design personalizadas para 

determinados dados. Por exemplo, uma estrutura constantemente  utilizada é o “UcAnoMes”, a 
qual mapeia um conjunto de atributos do tipo data (Ano, Mês) (Figura 5.3).  

 

 
Figura 5.2 – Exemplo do Padrão de Desenho Abstract Factory no código fonte 

Esta estrutura representada na Erro! A origem da referência não foi encontrada., 
implementa uma interface para a criação de uma família de objectos relacionados, sem mostrar 
especificamente as suas classes (duas TextBox e uma Label). Para visualizar mais exemplos 
consulte o Anexo A. 
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Figura 5.3 - Estrutura do componente “ucAnoMes” 

 
Object Pool 
 
Uma das mais frequentes acções realizadas no sistema legado é o acesso à informação de 

uma base de dados. Na tentativa de poupança de recursos, este exemplo (Figura 5.4) cria um 
objecto que representa a conexão à base de dados (Reusable), em que agrega determinadas 
acções, como por exemplo a execução de uma Query na BD através da ligação feita aquando o 
início da execução do sistema. 

 

 
Figura 5.4 – Exemplo do Padrão de Desenho Object Pool no código fonte 

O objecto Connection é partilhado pelos vários formulários do sistema, permitindo manter 
apenas uma única ligação à base de dados. 

 
Iterator 
 
Como foi dito anteriormente, o sistema de estudo é constituído por vários formulários. 

Assim, foi criado uma estrutura que os armazena e possibilita a gestão destes, sem expor a 
instanciação da estrutura Iterator. 



Caso de Estudo e Experimentação 

62 

 
Figura 5.5 - Exemplo do Padrão de Desenho Iterator no código fonte 

Como podemos ver na Figura 5.5, existe um Iterator que possui uma interface para gerir o 
conjunto de objectos, permitindo assim esconder a sua representação subjacente. 
Adicionalmente é criado um conjunto de formulários do tipo Iterator, utilizando assim as 
operações deste. 
 

Null Object 
 
Durante o processamento da informação vinda do acesso à base de dados, ou mesmo a 

construção de queries, surge casos em que as variáveis podem conter valores nulos. Estes 
podem originar falhas durante o processamento. Para evitar isto existe um método que trata de 
analisar a informação contida dentro da variável ou objecto, retornando um comportamento de 
“nada” no caso de não existir informação relevante (Figura 5.6). 

 
Figura 5.6 - Exemplo do Padrão de Desenho Null Object no código fonte 
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Observer 
 
Dois dos casos em que se utiliza o padrão de desenho Observer são na utilização do padrão 

não formalizado MVC (Model View Controller) e na implementação de Eventos em .NET 
(tecnologia utilizada no sistema legado). 

O formulário nomeado tem como desenho o padrão MVC (Microsoft, 2010) apresentado 
na Figura 5.7. Com o uso do Observer, cada Controller pode registar-se numa View, assim 
como cada View pode registar-se num Model. No caso de um Model mudar, todas as Views são 
automaticamente notificadas, assim como no caso de existir a ocorrência de eventos (acções), o 
Controller invoca operações do Model. 
 

 
Figura 5.7 – Model View Controller através do Padrão de Desenho Observer 

A utilização de estruturas personalizadas neste sistema é frequente. O que implica a 
associação de eventos a essas estruturas. Estes usam um desenho baseado no padrão Observer 
(Figura 5.8). 

Assim, o Controller utiliza um evento atribuído ao componente “UcComboBox” utilizado 
pela View. No caso do evento “base” implementado pelo componente mudar, automaticamente 
todos os Controller que o utilizam são notificados. 

 

 
Figura 5.8 – Implementação de Eventos através do Padrão de Desenho Observer 
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5.2. Business Process Model de um Caso de 

Experimentação 

Após a identificação de padrões de desenho no código fonte, localizou-se um caso 
particular simples (formulário) de modo a poder extrair informação da lógica de negócio deste e 
passar então à migração propriamente dita. 

Temos então dois tipos de Entidades: A e B. A relação destas é de 1 para muitos, ou seja a 
Entidade A contém várias Entidades do tipo B (Figura 5.9). Existindo então acções de CRUD 
(Create, Read, Update e Delete) de várias Entidades dos tipo B sobre uma do tipo A. 

 

 
Figura 5.9 – Relação entre as Entidades A e B do Caso de Experimentação 

 
A lógica de negócio deste formulário está dividida em dois esquemas do tipo BPM. O 

esquema mais geral, representativo do funcionamento do formulário principal, representa uma 
pesquisa e selecção da Entidade A num outro formulário à parte, a realização de acções nas 
Entidades B sobre uma Entidade A e a representação da interacção Pessoa-Sistema. Para 
visualizar o BPM do caso de experimentação pode consultar o Anexo A, secção A.2. 

Complementando o esquema geral do caso de experimentação, as acções pesquisa e 
selecção da entidade A são realizadas noutro formulário à parte, o qual abre se desejado pelo 
Utilizador. Assim, o BPM (Figura 5.10) representa inicialmente uma listagem deste tipo de 
entidades, uma posterior selecção de entidade e a sequência de fecho do formulário com o 
respectivo possível retorno. 

 

 
Figura 5.10 – BPM da Pesquisa e Selecção de uma Entidade do Tipo A 



5.3. Reestruturação de Desenho

Na reestruturação de desenho de um formulário, o padrão MVC construído a partir do 
Observer é reestruturado para um outro 
2009). Este, baseado também no padrão 
altamente influenciado pelo paradigma orientado ao objecto 
é constituído por dois destes, ficando assim com a constituição

 

Figura 5.11 – Padrão de Desenho MVVM para o Caso de Experimentação

 
View 
 

• Baseada num UserControl
possibilita por vezes a utilização dos padrões d

• Possibilita um modo
• Possibilita uma ligação entre a interface e a informação;
• Permite o fluir da informação (
• O data binding faz 

o ModelView, ou seja, a 
Subject (Figura 3

 
ViewModel 
 

• Implementa uma Interface com exposição dos comandos;
• Valida os Eventos;
• Liga a View e o Model
• Coordena os eventos do 
• Representa o Observer
• Representa a Lógica de Apresentação

(Erl, SOA Design Patterns, 2008)
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Reestruturação de Desenho 

Na reestruturação de desenho de um formulário, o padrão MVC construído a partir do 
ado para um outro chamado MVVM (Model View View Model

baseado também no padrão Observer (o paradigma orientado ao serviço é 
altamente influenciado pelo paradigma orientado ao objecto (Erl, SOA Design Patterns, 2008)

dois destes, ficando assim com a constituição: 

Padrão de Desenho MVVM para o Caso de Experimentação 

UserControl (construído pela entidade empresarial ou não
possibilita por vezes a utilização dos padrões de desenho orientados ao objecto
Possibilita um modo para interagir com o utilizador; 
Possibilita uma ligação entre a interface e a informação; 
Permite o fluir da informação (data binding); 

faz push da informação do ViewModel para a View
ou seja, a View funciona como um Observer e o ModelView
3.7). 

Implementa uma Interface com exposição dos comandos; 
Valida os Eventos; 

Model; 
os eventos do Model, através da Interface; 

Observer perante o Model; 
Representa a Lógica de Apresentação (baseado no padrão Logic Centralization
(Erl, SOA Design Patterns, 2008)); 

Na reestruturação de desenho de um formulário, o padrão MVC construído a partir do 
Model View View Model) (Smith, 

orientado ao serviço é 
(Erl, SOA Design Patterns, 2008)) 

 

(construído pela entidade empresarial ou não, o que 
e desenho orientados ao objecto); 

View, e da View para 
ModelView como o 

Logic Centralization 



 
Model 
 

• Permite a invocaç
• Implementa DataEntities
• Implementação dos eventos 

ViewModel; 
• Representa o Subject
• Representa a lógica de Negócio

Patterns, 2008)).
 
Como podemos verificar na 

que sejam independentes. No caso de o 
um serviço do ListViewPresenter
invocar esse serviço através do 
advindo do exemplo do padrão

Para a reestruturação desta estrutura
implicam acesso à informação da base de dados (feita pelo 
o ListViewModel como também o diagrama no Anexo A.2 para o 

Passando às acções de acesso à base de dados feita
o padrão de Null Object, cada acesso é realizado por um serviço que tem a seguinte estrutura 
representada na Figura 5.12. 

 
 

Figura 5.12 – Desenho da Arquitectura de um Serviço

O padrão Service Façade 
e a lógica subjacente do serviço. Aglomerado a este está o padrão 
mantendo o contrato inicial, distribui o serviço que o 

A lógica do serviço é então constituída por 
Entities. 
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Permite a invocação de um serviço; 
DataEntities, que permite manobrar informação vinda dos serviços;

Implementação dos eventos baseados nos mecanismos de mudanças de sinal 

ubject perante o ViewModel; 
Representa a lógica de Negócio (Metadata Centralization (Erl, SOA Design 

). 

Como podemos verificar na Figura 5.11, o WorkItem gere as duas componentes de
que sejam independentes. No caso de o MainViewPresenter (Formulário Geral) n

ViewPresenter (Formulário da pesquisa e selecção da Entidade B), basta 
invocar esse serviço através do WorkItem, permitindo assim gestão dos do
advindo do exemplo do padrão de desenho OO Iterator (Secção 5.1).  

Para a reestruturação desta estrutura, o BPM serve de guia em todas as 
implicam acesso à informação da base de dados (feita pelo Model), tanto com a 

como também o diagrama no Anexo A.2 para o MainViewModel
Passando às acções de acesso à base de dados feitas pelo padrão de desenho 

da acesso é realizado por um serviço que tem a seguinte estrutura 

Desenho da Arquitectura de um Serviço 

Service Façade permite o estabelecimento de uma fina camada entre 
e a lógica subjacente do serviço. Aglomerado a este está o padrão Proxy Capability

o contrato inicial, distribui o serviço que o Service Consumer necessita (
A lógica do serviço é então constituída por duas camada: Business Rules

manobrar informação vinda dos serviços; 
mudanças de sinal da 

(Erl, SOA Design 

gere as duas componentes de modo 
(Formulário Geral) necessitar de 

(Formulário da pesquisa e selecção da Entidade B), basta 
, permitindo assim gestão dos dois formulários 

de guia em todas as acções que não 
), tanto com a Figura 5.10 para 
MainViewModel. 

pelo padrão de desenho Object Pool e 
da acesso é realizado por um serviço que tem a seguinte estrutura 

 

permite o estabelecimento de uma fina camada entre o contracto 
Proxy Capability que, 

necessita (Figura 5.13). 
Business Rules e Business 



Figura 5.13 – Padrão de Desenho 

 

Figura 5.14 – Padrões Entity Abstraction
um Serviço 

 
Com base no padrão Entity Abstraction

referentes à informação vinda da base de dados. Por exemplo no caso da Entidade A, teríamos 
um objecto que continha os atributos 
lida da base de dados através uma linguagem específica, como XML (
Transformation). 

A camada Business Rules
a realização das transacções (
de um Insert é necessário aceder às entidades do tipo A e do tipo B, esta camada fornece a 
lógica entre estas duas entidades.
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Padrão de Desenho Proxy Capability no desenho da Arquitectura de um Serviço

Entity Abstraction e Rules Centralization no Desenho da Arquitectura de 

Entity Abstraction, a camada de Business Entities contêm os objectos 
referentes à informação vinda da base de dados. Por exemplo no caso da Entidade A, teríamos 
um objecto que continha os atributos “Id” e “Nome”, permitindo assim guardar
lida da base de dados através uma linguagem específica, como XML (

Business Rules centraliza as regras de negócio (Rules Centralization
a realização das transacções (Figura 5.14). No exemplo de experimentação, quando a realização 

é necessário aceder às entidades do tipo A e do tipo B, esta camada fornece a 
lógica entre estas duas entidades. 

 
no desenho da Arquitectura de um Serviço 

 
no Desenho da Arquitectura de 

contêm os objectos 
referentes à informação vinda da base de dados. Por exemplo no caso da Entidade A, teríamos 

permitindo assim guardar a informação 
lida da base de dados através uma linguagem específica, como XML (Data Format 

Rules Centralization) e permite 
No exemplo de experimentação, quando a realização 

é necessário aceder às entidades do tipo A e do tipo B, esta camada fornece a 
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Para validar este exemplo, foram efectuados testes funcionais, servindo como base destes o 
BPM, uma representação clara da lógica comportamental e de negócio do formulário em 
questão. 

5.4. Análise dos Resultados 

Pela análise dos resultados vindos dos testes funcionais que o BPM proporciona, retiram-se 
as seguintes conclusões: 

 
Aspectos Positivos 
 
Processo de Reengenharia 
 

• Baseado num processo faseado. Sendo um processo de Reengenharia Faseado e 
com a aplicação de padrões SOA, possibilitou uma recuperação plena do caso de 
experimentação em questão e a garantia de um sistema alvo eficiente e credível. 
 

• Baseado em vários níveis de abstracção. Sendo um processo de reengenharia 
baseado em diferentes níveis de abstracção, estes possibilitaram tanto a utilização 
desta correcta percepção no processo de engenharia reversa como também na 
aplicação dos padrões de desenho orientados a serviços na reestruturação de 
desenho. 
 

• Existência de compatibilidade entre os padrões de desenho dos dois 
paradigmas. Com o auxílio dos vários níveis de abstracção possibilitados pelos 
padrões de desenho foi possível encontrar determinadas acções representativas dos 
padrões de desenho OO, compatíveis com um conjunto de acções que os padrões 
de desenho SO possibilitam. 

 
Processo de Engenharia Reversa 
 

• Plena intervenção humana. Sendo um dos aspectos valorizados na engenharia 
reversa, a intervenção humana nesta estratégia é total, permitindo assim identificar 
variantes dos padrões de desenho orientados ao objecto. 
 

• Resultados do tipo Verdadeiro-Positivo. Os resultados da identificação de 
padrões são verificados consoante os critérios formais nomeados na secção 4.2.2, 
os quais se baseiam nas melhores práticas de selecção e uso. Assim, possibilitam 
validar os padrões de desenho identificados e ao mesmo tempo produzir resultados 
Verdadeiros-Positivos, ou seja, o padrão foi identificado e na verdade existe a sua 
presença no sistema legado. 

 
Utilização do Business Process Model 
 

• Guia de implementação e teste do processo de reengenharia. O desenho de uma 
arquitectura de um serviço é altamente influenciado pela lógica de negócio. Este 
diagrama possibilita um pleno entendimento desses mesmo requisitos de negócio 
do formulário a migrar, para além de servir como um guia documental de teste de 
validação do processo de reengenharia para um estilo SOA. 
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• Aproveitamento da informação comportamental. Para além de nos fornecer a 
lógica de negócio do formulário, fornece ainda uma lógica comportamental do 
formulário, tanto a nível de interacção Pessoa-Computador, como também o 
funcionamento do sistema em relação às acções que deve proceder. 

 
Processo de Reestruturação de Desenho 
 

• Aplicação formal dos padrões de desenho orientados ao serviço. A aplicação 
dos padrões de desenho SO é formalizada, pois são baseados na bibliografia 
estudada e nos princípios e objectivos do desenho de uma arquitectura SOA. O que 
se comprova segundo o processo de teste realizado, funcional e manual, o 
resultado deste é credível, pois existe a realização de todo o conjunto de casos de 
uso traduzidos pelo BPM. 

 
Aspectos menos positivos 
 

• Inexistência de Testes Não-Funcionais no final do processo de reengenharia. 
O processo de reengenharia deve possuir um conjunto de tipo de testes funcionais 
e não funcionais para validar o processo (Rosenberg, 1996). 
 

• Processo de engenharia reversa manual. Devido ao facto de ser um processo de 
identificação de padrões de desenho totalmente manual, não existe a plena 
identificação de todos os padrões de desenho no código fonte. Para além disto, 
tipicamente o sistema legado contém um conjunto de ficheiros de código fonte 
extenso, o que implica um estudo prévio deste, tornando-se assim um processo 
moroso e trabalhoso. 
 

• Não existe o reaproveitamento da tecnologia. Como a solução adopta uma 
estratégia global independentemente das tecnologias utilizadas tanto no sistema 
legado como no sistema alvo, este não aborda o reaproveitamento das tecnologias 
(código fonte) utilizadas no sistema legado. 
 

• Exigência do conhecimento do novo paradigma. Para realização do processo de 
reengenharia para um estilo SOA, é necessário ter bem assente todos os conceitos, 
princípios e objectivos deste paradigma, de modo a produzir um resultado credível 
e eficiente. 
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Capítulo 6  

Conclusões 

O propósito do um processo de reengenharia de software é a reconstrução e reorganização 
de um sistema obtendo um outro com um grau de qualidade igual ou superior. 
Independentemente do sistema legado que se pretende migrar, existem várias fases que 
compõem este processo. Duas das fases mais críticas são a identificação da informação lógica e 
estrutural do sistema legado, devido à  típica complexidade e deficiências aglomeradas; e a 
aplicação do novo paradigma na fase de reestruturação de desenho segundo novos princípios, 
objectivos e diferentes níveis de abstracção. 

Como pedras basilares deste processo de reengenharia de software de um sistema segundo 
um paradigma orientado ao objecto para um outro orientado ao serviço, capazes de determinar o 
correcto nível de abstracção, estão os padrões de desenho. Estes elementos trazem vantagens em 
vários âmbitos, seja na identificação de estruturas relevantes do sistema legado com um grau de 
qualidade significativo de desenho, seja na reestruturação de desenho segundo os princípios do 
paradigma alvo. Traduzem assim uma ligação entre dois paradigmas, possibilitando uma 
solução estandardizada e repetitiva para vários sistemas dentro do mesmo contexto. 

Numa primeira fase de análise do sistema legado, o processo de engenharia reversa 
(influenciado por pressupostos, hipóteses e abstracções) e como ferramenta de utilização o 
padrão de desenho, é possibilitado uma correcta abstracção no processo de obtenção da 
informação lógica do sistema legado de modo a extrair e recriar o desenho e abstracções deste. 
Aliado a este e como contributo para um eficiente processo de reengenharia para um estilo 
SOA, temos um outro requisito fundamental, a lógica de negócio embutida no sistema a migrar. 
Pois o próprio desenho da arquitectura de um serviço é idealizado para funcionar 
independentemente, segundo um conjunto de requisitos de negócio extraídos do sistema legado. 

Numa segunda fase, é conveniente um processo faseado de migração para um estilo SOA. 
Este possibilita uma concentração pormenorizada na estrutura em questão, de modo a garantir 
no sistema alvo os requisitos de negócio embutidos, como também a estrutura base pretendida. 
A aplicação de padrão de desenho na reestruturação de desenho, permite uma aplicação dos 
princípios e objectivos do paradigma SO, para além de determinar uma correcta granularidade 
de elementos a utilizar na implementação de um sistema alvo com elevado nível de qualidade. 

O processo de reengenharia é complexo, devido aos diferentes níveis de abstracção que 
este exige. Aliado à dificuldade de entendimento, desestruturação e elevada extensão do sistema 
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legado, a dificuldade de reestruturação para um novo paradigma exige do utilizador uma 
experiência notável tanto a nível de arquitectura como também no nível de abstracção que lhe é 
exigido. 

6.1. Principais Contribuições 

Esta dissertação propôs uma abordagem de um processo de migração para um estilo SOA 
com base em três passos fundamentais. Um inicial, baseado num processo de engenharia 
reversa, obtém a informação lógica e estrutural do sistema legado. Seguido de outro, que se 
baseia na obtenção de requisitos de negócio de uma estrutura desacoplada e contribui 
directamente para a reestruturação da documentação do sistema. E por fim, a reestruturação de 
desenho em determinadas fases com o auxílio de padrões de desenho e requisitos obtidos nos 
anteriores passos. 

As principais vantagens desta abordagem são: 
 
• Forte componente formal. Tanto no processo de identificação de padrões de desenho 

orientados a objectos, como na reestruturação de desenho para um paradigma 
orientado ao serviço, o auxílio de padrões de desenho reporta uma formalidade que 
assenta sobre um modelo pré-definido e previamente estudado para o efeito. 
 

• Permite o entendimento e reaproveitamento pleno da lógica de negócio do sistema 
legado. O processo adoptado para a realização do levantamento de requisitos de 
negócio é a realização de Business Process Model, o que possibilita visualizar 
graficamente o comportamento lógico da estrutura a migrar, a interacção Pessoa-
Computador envolvida e a utilização deste como um guião de reestruturação de 
desenho do sistema legado consoante os requisitos de negócio. 

 
• Contribui para a produção ou reestruturação de documentação. Adicionalmente, 

este diagrama permite reestruturar a documentação no caso de existir, ou mesmo para a 
sua produção. Factor essencial para a contribuição de um melhor entendimento do 
sistema por parte de novos arquitectos e do próprio processo de reengenharia de 
software. Para além disto, possibilita ainda a realização de testes funcionais no sistema 
e uma possível futura reestruturação da lógica de negócio do sistema alvo. 

 
• Garante a qualidade do sistema final com o uso de padrões de desenho. Num 

processo inicial de obtenção da informação lógica e estrutural do sistema legado são 
utilizados padrões de desenho orientados ao objecto, o que contribuem para a 
identificação destas estruturas tanto com um grau elevado de certeza como também 
segundo princípios de qualidade acoplados a estes. Após isso, numa segunda fase estas 
estruturas são reaproveitadas num sentido funcional e reestruturadas segundo padrões 
de desenho orientados a serviços. Também estes seguem princípios e objectivos vindos 
de uma solução comprovada para um problema recorrente dentro de um certo 
contexto, permitindo assim um sistema alvo de maior nível de qualidade do que o 
sistema legado. 

 
• Independentemente das tecnologias utilizadas. O estudo realizado foi feito de uma 

determinada forma genérica (entre os dois paradigma OO e SO), o qual possibilita a 
adopção global desta estratégia, independentemente das tecnologias utilizadas no 
sistema legado e no sistema alvo. 
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O contributo geral desta abordagem é ajudar na automatização do processo de 
reengenharia de software para um estilo SOA. Do caso de estudo e experimentação, conclui-se 
que esta abordagem cumpre os seus objectivos e ajuda a potencial entidade empresarial no 
processo de migração pretendido, com garantias de um sistema final de grau de qualidade 
superior e um contributo adicional de produção de documentação útil. 

6.2. Trabalho Futuro 

A abordagem proposta tem diferentes aspectos que podem ser expandidos e melhorados: 
 
• Refinar a abordagem de identificação de padrões de desenho, de modo a torna-la semi-

automática, menos morosa e trabalhosa. 
 

• Automatizar o processo de desenho do Business Process Model para o caso de 
experimentação, de modo que permita automatizar os testes funcionais e o processo de 
reconhecimento e identificação destes requisitos de negócio. 

 
• Estudar o reaproveitamento de tecnologias relevantes, de modo a automatizar o 

processo de reestruturação de desenho, permitir um reaproveitamento maior das 
estruturas identificadas, assim como diminuir a exigência do conhecimento do novo 
paradigma. 

 
• Refinar o estudo da compatibilidade entre os padrões OO e SO de modo aumentar o 

domínio da reestruturação de desenho. 
 

• Estudar uma possível abordagem de testes não funcionais e funcionais, de modo a 
garantir a plena garantia do processo de migração de software para um estilo SOA. 

 
• Refinar o estudo ao nível da escolha de um melhor mecanismo de transporte utilizado, 

protocolo de comunicação, repositório de serviços, definição do conjunto de regras e 
condições sobre um serviço, regras de segurança que são aplicadas e atributos 
aplicados à gestão dos serviços prestados. 
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Anexo A: 
Suporte ao Caso de Estudo e 
Experimentação

Este anexo serve como suporte o 
experimentação. Contém mais alguns exemplo
desenho OO no código fonte e o BPM geral do caso de experimentação.

A.1. Exemplos do Padrão de Desenho 
Factory 

 

Fig A.1 - Utilização do componente de exemplo “UcAnoMes” num caso de exemplo
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Suporte ao Caso de Estudo e 
Experimentação 

como suporte o capítulo 5, apresentação do caso de estudo e 
ontém mais alguns exemplos relevantes de identificação dos padrõe

desenho OO no código fonte e o BPM geral do caso de experimentação. 

Exemplos do Padrão de Desenho 

Utilização do componente de exemplo “UcAnoMes” num caso de exemplo

Suporte ao Caso de Estudo e 

caso de estudo e 
relevantes de identificação dos padrões de 

Exemplos do Padrão de Desenho Abstract 

 
Utilização do componente de exemplo “UcAnoMes” num caso de exemplo 
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Fig A.2 - Estrutura do componente “UcPeriodo” (Padrão de Desenho Abstract Factory) 

 

 
Fig A.3 - Estrutura do componente “ucSerieNum” (Padrão de Desenho Abstract Factory) 

 

 
Fig A.4 - Estrutura do componente “ucCRPreview” (Padrão de Desenho Abstract Factory) 
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A.2. Business Process Model do Caso de 
Experimentação 
 

 
Fig A.5 - BPM do Caso de Experimentação 


