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Resumo 

Os Web Services são componentes de software que se utilizam de tecnologias e 

protocolos abertos: XML, SOAP, WSDL e UDDI, para fornecer seus serviços. Atualmente,     

os Web Services surgem como alternativa para melhorar a comunicação entre os sistemas. 

Esta dissertação apresenta uma reestruturação arquitetural de Web Service - em 

funcionamento há quatro anos, cuja finalidade do seu serviço visa possibilitar que operações 

DML sejam realizadas em diferentes bases de dados de forma transparente para os usuários - 

fazendo uso de refatoração e padrões de projetos, garantindo que os fatores de qualidade: 

manutenibilidade, confiabilidade, eficiência e portabilidade, sejam mantidos.  

Os objetivos propostos podem ser sintetizados no entendimento e caracterização das 

funcionalidades e das tecnologias que envolvem os Web Services; estudos e pesquisas para 

descobrir quais padrões de projetos e refatoração podem ser utilizados na implementação do 

Web Services, possibilitando desta forma que boas práticas de desenvolvimento sejam  

adotadas; definir quais fatores de qualidade podem ser utilizados no processo de validação, 

além de, realizar avaliações e testes de Web Service fazendo uso de ferramentas Open Source; 

e finalmente, analisar se os resultados obtidos após o uso destes padrões na implementação do 

Web Service são satisfatórios. 

Para alcançar os objetivos propostos foi realizada uma análise da arquitetura do Web 

Service, por meio da engenharia reversa e análise de código. Após esta análise, refatorações e 

padrões de projetos foram definidos e utilizados na nova arquitetura para a implementação do 

novo Web Service, com o intuito de prover e garantir os fatores de qualidade:   

manutenibilidade, confiabilidade, eficiência e portabilidade. E por fim, testes de desempenho, 



 
 

carga/stress e funcional foram realizados com auxílio de ferramentas Open Source, JMeter e 

SoapUI, nos dois Web Services, para posteriormente seus resultados serem analisados.  

Os resultados obtidos, após a realização de teste e avaliação comparativa entre os dois 

Web Services, demonstraram uma melhora na qualidade dos serviços fornecidos pelo Web 

Service reestruturado, além de proporcionar redução de custo de manutenção. Assim sendo, 

este estudo constatou que refatoração e padrões de projetos podem ser utilizados na 

implementação de Web Service. 

 

Palavras-chave: Web Service. Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). Refatoração. 

Padronização. Padrões de Projetos. Avaliação de Web Service. 



 
 

Abstract 

Web Services are software components that use open technologies and protocols like 

XML, SOAP, WSDL and UDDI, to provide its services. Currently, Web Services are an 

alternative to improve communication between the systems. 

This dissertation presents a Web Service architectural restructuring – in operation for 

four years, for the purpose of its service aims to enable DML operations are performed on 

different databases transparently to users – making use of  refactoring and design patterns, 

ensuring that the factors of quality: maintainability, reliability, efficiency and portability are 

kept. 

The objectives proposed can be synthesized in the understanding and characterization 

of the features and technologies involving Web Services; study and research to find out which 

design patterns and refactoring can be used in the implementation of the Web Service,  

enabling this way that good development practices are adopted. We also identify quality   

factors that can be used in the validation process, as well as we carry out evaluations and    

testing of Web Service using Open Source tools. Finally, we analyze the results obtained after 

the use of these standards in the implementation of Web Service are satisfactory. 

To achieve the proposed was conducted an analysis of the architecture of the Web 

Service, by means of reverse engineering and code analysis. After this step, design patterns 

and refactoring have been defined and used in the new architecture for the implementation of 

the new Web Service, in order to provide and ensure the factors of quality: maintainability, 

reliability, efficiency and portability. Finally, performance testing, load/stress and functional 

were performed with the help of Open Source tools, JMeter and SoapUI Web Services, two    

for later results are analyzed. 



 
 

The results, after testing and benchmarking between the two Web Services, showed    

and improvement in the quality of services provided by the Web Service restructured, in 

addition to providing maintenance cost reduction. Therefore, this study found that refactorings 

and design patterns can be used in implementing the Web Service. 

 
Keywords: Web Service. Service Oriented Architecture (SOA). Refactoring. Design patterns. 

Evaluation of Web Service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lista de Figuras 
 
 
Figura 1. Tabela que apresenta em %, quais são as tecnologias de integração utilizadas pelas 

organizações..............................................................................................................................19 

Figura 2. Ponto de Vista x Fatores de Qualidade......................................................................23 

Figura 3. Arquitetura de Web Service.......................................................................................25 

Figura 4. Estrutura do padrão Singleton....................................................................................31 

Figura 5. Estrutura do padrão Factory Method.........................................................................31 

Figura 6. Estrutura do padrão Observer....................................................................................32 

Figura 7. Apresentação dos serviços oferecidos pelo Web Service..........................................36 

Figura 8. Diagrama de Classes do Web Service – WS1............................................................38 

Figura 9. Exemplo de código repetido em várias classes.........................................................39 

Figura 10. Exemplo de Complexidade Ciclomática.................................................................40 

Figura 11. Exemplo de métodos com diversos parâmetros......................................................41 

Figura 12. Utilizando a Refatoração Rename Method via Diagrama de Classe.......................42 

Figura 13. Utilizando a Refatoração Rename Method via Codificação....................................42 

Figura 14. Utilizando a Refatoração Extract Method via Diagrama de Classe........................43 

Figura 15. Utilizando a Refatoração Extract Method via Codificação (Parte 1)......................44 

Figura 16. Utilizando a Refatoração Extract Method via Codificação (Parte 2)......................44 

Figura 17. Utilizando a Refatoração Extract Subclass via Diagrama de Classe.......................45 

Figura 18. Utilizando a Refatoração Extract Subclass via Codificação...................................46 

Figura 19. Utilizando o Padrão de Projeto Singleton................................................................48  

Figura 20. Utilizando o Padrão de Projeto Factory Method.....................................................49 

Figura 21. Utilizando o Padrão de Projeto Observer................................................................50 

Figura 22. Exemplo de Codificação: atributo WebMethod.......................................................51 



 
 

Figura 23. Diagrama de Classes do Web Service – WS2..........................................................52 

Figura 24. Interação entre o cliente e o servidor.......................................................................55 

Figura 25. Criação do Projeto de Testes SoapUI......................................................................60 

Figura 26. Realização dos testes funcionais, por meio da execução das chamadas dos métodos 

e passagem de parâmetros.........................................................................................................60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lista de Quadros 
 

Quadro 1. Padrões de projetos definidos por GoF....................................................................30 

Quadro 2.  Dados provenientes da ferramenta SonarQube sobre código duplicado: WS1 X 

WS2...........................................................................................................................................53 

Quadro 3.  Dados provenientes da ferramenta SonarQube sobre complexidade ciclomática: 

WS1 X WS2..............................................................................................................................54 

Quadro 4. Dados provenientes da ferramenta SonarQube sobre dívida técnica: WS1 X 

WS2...........................................................................................................................................54 

Quadro 5.  Configuração de hardware das maquinas utilizadas nos testes de avaliação do Web 

Service.......................................................................................................................................55 

Quadro 6. Tempo de Resposta definido por Miller..................................................................57 

Quadro 7. Tempo de Resposta definido por Bhatti..................................................................57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Lista de Abreviações 
 
 
API  Interface de Programação de Aplicativos; 
 
CIO  Chief Information Officer; 
 
DML  Data Manipulation Language; 
 
HTTP   Hypertext Transfer Protocol; 
 
IBM   International Business Machines; 
 
IDE  Integrated Development Environment; 
 
ISO  International Organization for Standardization; 
 
LoC  Lines of Code; 
 
OASIS  Advancing Open Standards for the Information Society; 
 
QoS  Qualidade de Serviços; 
 
SOA  Arquitetura Orientada a Serviços; 
 
SOAP   Simple Object Access Protocol; 
 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol; 
 
UDDI  Universal Description, Discovery and Integration; 
 
XML  Extensible Markup Language; 
 
WSDL  Web Services Description Language 
 
WS-I  Web Services Interoperability Organization; 
 
W3C  Worl Wide Web Consortium; 
 
WS1  Web Service Original; 
 
WS2  Web Service Modificado; 

 



 
 

Sumário 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 15 

2. MATERIAL E MÉTODO ............................................................................................... 19 

 2.1 INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS ...................................................................................... 19 

 2.1.1 Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)..............................................................20 

2.2 QUALIDADE ...................................................................................................................21 

 2.2.1 Qualidade de Software..........................................................................................21 

 2.2.2 Qualidade de Serviços (QoS)................................................................................23 

2.3 WEB SERVICE.. ............................................................................................................. 24 

 2.3.1 Arquitetura de Web Service ................................................................................. 25 

2.4 REFATORAÇÃO ............................................................................................................. 27 

2.5 PADRONIZAÇÃO ............................................................................................................ 28 

 2.5.1 Padrões de Projetos .............................................................................................. 29 

 2.6 RECURSOS E FERRAMENTAS ......................................................................................... 32 

 2.7 MÉTODO ....................................................................................................................... 33 

3. REESTRUTURAÇÃO DO WEB SERVICE ................................................................ 36 

3.1 SISTEMA ORIGINAL  ........................................................................................................ 36 

3.2 EVOLUÇÃO DO WEB SERVICE ........................................................................................ 37 

4. COMPARAÇÃO DOS WEB SERVICES ...................................................................... 53 

5. REALIZAÇÃO DE TESTE EM WEB SERVICES ...................................................... 55 

5.1  AMBIENTE DE TESTES .................................................................................................... 55 

5.2 EXECUÇÃO DOS TESTES ................................................................................................. 56 

 5.2.1 Teste de Desempenho...........................................................................................57 

 5.2.2 Teste de Carga/Stress............................................................................................58 

 5.2.3 Teste Funcional.....................................................................................................59 

6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS ............................................................... 61 

REFERÊNCIAS  .................................................................................................................. 64 

APÊNDICE A ....................................................................................................................... 69 

 



15 

 

 
 

1. Introdução 
 

Um processo de software pode ser definido como um conjunto de atividades, tais     

como especificação, desenvolvimento, validação e evolução, que devem ser executadas para 

produzir um software (SOMMERVILLE, 2003; SOMMERVILLE, 2011). Dentre essas 

atividades enfatizarmos a evolução de software, pois quando o software começa a ser    

utilizado, o mesmo inicia um processo continuo de mudança que é inevitável. 

Segundo Murphy (2003) as organizações necessitam desenvolver um ambiente de 

comunicação eficaz, que possibilita a integração entre diferentes sistemas de informações.   

Estudos sobre integração de sistemas iniciaram-se em meados da década de 50, e com 

o advento da Internet e as conexões em rede, na década de 90, o processo de integração dos 

sistemas foram impulsionados pelos avanços tecnológicos e a globalização dos mercados 

(HANSETH. et al., 2001).  

Também na década de 90 surge a tecnologia de Web Service, de acordo com o   

consórcio W3C (2014), representa uma solução capaz de integrar diversos sistemas e 

possibilitar a comunicação entre diferentes aplicações, através de tecnologias e protocolos - 

HTTP, XML, SOAP, UDDI e WSDL. 

De acordo com a WSI (2014) um dos principais fatores que contribuem para a    

aceitação dos Web Services, deve-se ao requisito de interoperabilidade dos sistemas, por 

permitir que sistemas diferentes consigam se comunicar e fornecer seus serviços de forma 

transparente para o usuário.  

Algumas entidades, como World Wide Web Consortium (W3C), Organization for the 

Advancement of Structured Information Standards (OASIS) e Web Services Interoperability 

Organization (WS-I), são responsáveis por regulamentar o uso, a padronização e divulgação 
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dos Web Services. Para Sommerville (2011), a padronização representa a introdução de novas 

técnicas e boas práticas de engenharia de software. 

Neste contexto, esta dissertação propõe selecionar, adotar e validar padronizações já 

conceituados para serem incorporados na implementação do Web Service, visando à melhoria 

na qualidade do serviço oferecido. Essa qualidade será testada e analisada com o auxílio de 

ferramentas Open Sources: SonarQube, SoapUI e JMeter. 

 

1.1 Problema 

A informação tornou-se um fator primordial para as organizações, e para obtê-la    

muitas organizações estão adaptando-se a novas tecnologias e paradigmas. 

Segundo Choo (2002), as organizações usam a informação de três formas: 

“... 1- Criar significado denota imprimir identidade, dar valor às atividades da 
organização; 2- Criar novos conhecimentos dependerá da experiência de cada um 
(conhecimento tácito), do ponto de vista individual ou coletivo, bem como das 
parcerias existentes interna ou externamente; 3- tomar decisões, porque elas deverão 
ser baseadas na compreensão dos propósitos comuns e objetivos organizacionais. ”  
 

Por isto, uma empresa de terceiro setor localizada em Recife, que trabalha com a 

construção de tecnologias para captação de água no semiárido brasileiro, vem aprimorando    

seu sistema proprietário para agregar estas mudanças tecnológicas. 

Esta empresa faz uso de um Web Service, há quatro anos, para fornecimento e 

disponibilização de suas informações. No entanto, nos últimos anos, devido ao aumento 

acentuado de requisições ao Web Service, o mesmo começou a apresentar limitações na 

qualidade do serviço, por não garantir tempo de resposta e não fornecer quantidades     

adequadas de conexões simultâneas.  

Outro problema evidente relaciona-se à manutenção deste Web Service, pois os 

profissionais gastam muito tempo para somente tentar entender o código pronto, gerando um 

alto custo de manutenção para a empresa. 
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Diante do exposto, surge a seguinte pergunta: como reestruturar um serviço Web  

Service que garanta a manutenção dos fatores de qualidade: manutenibilidade, portabilidade, 

confiabilidade e eficiência?  

 
1.2 Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivo principal selecionar, definir e avaliar padrões que 

possam ser utilizados na evolução de um Web Service.   

Para atingir este objetivo principal, alguns objetivos específicos foram definidos:  

� Caracterizar os Web Services tendo em vista sua modelagem arquitetural, seu 

funcionamento e tecnologias envolvidas.  

� Realizar um levantamento de requisitos do Web Service para determinar quais são 

os serviços desejável pelos usuários.   

� Verificar a existência de padrões e de serviços disponíveis para os Web Services. 

� Determinar critérios para selecionar quais fatores de qualidade podem ser    

utilizados no processo de validação de um Web Service. 

� Contribuir para que boas práticas sejam empregadas no desenvolvimento de Web 

Service.  

� Evoluir um Web Service utilizando padrões selecionados por critérios baseados em 

fatores de qualidade. 

� Fazer uso de ferramentas Open Sources voltadas para criação, execução e análise   

de testes em Web Services. 

� Avaliar os resultados obtidos após o uso de padrões na implementação dos Web 

Services. 
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1.3. Estrutura do documento 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos, sendo esta Introdução o primeiro    

deles. Os outros capítulos estão organizados da seguinte forma:  

� Capítulo 2: descreve sobre as fundamentações teóricas e conceitos básicos a    

respeito das técnicas de padrões, qualidade de serviços, fatores de qualidades e da 

tecnologia Web Service. Além disso, detalha quais foram os recursos, ferramentas e 

métodos utilizados para a realização da pesquisa. 

� Capítulo 3: descreve a solução proposta para reestruturar um serviço Web Service 

que garanta a qualidade dos serviços fornecidos. 

� Capitulo 4: descreve sobre os mecanismos e ferramentas utilizados para a     

realização da comparação entre os dois Web Services.  

� Capitulo 5: descreve sobre o ambiente e execução dos testes realizados nos dois    

Web Services, efetuando sua análise e apresentando os resultados obtidos.   

� Capitulo 6: descreve sobre as conclusões, principais contribuições e perspectivas de 

trabalhos futuros referente à solução proposta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 
 

2. Material e Método 
 

Neste capítulo apresentamos o fundamento teórico para o desenvolvimento deste 

trabalho bem como o método que utilizamos. 

 

2.1 Integração entre sistemas 
 

 

O sistema de informação possibilita coletar, recuperar, processar, armazenar e   

distribuir informações, com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a    

coordenação, a análise e o processo decisório nas organizações (LAUDON. et al., 1999). 

No cenário atual, a diversificação dos sistemas de informações e a necessidade de 

obtenção de dados entre os diferentes sistemas constituem um desafio do ponto de vista de 

integração. Os dados constituem um fator primordial para a integração de sistemas. Além   

disso, requisitos como manutenibilidade, performance, flexibilidade, portabilidade e 

interoperabilidade são fundamentais para o sucesso do processo de integração. 

A Figura 1 apresenta os resultados obtidos na pesquisa sobre tecnologias de integração 

utilizadas pelas organizações (SORDI. et al., 2007) onde os Web Services são apontados pelos 

CIOs das organizações como uma tecnologia de alto potencial a ser aplicada no futuro. 

Figura 1. Tabela que apresenta em %, quais são as tecnologias de integração utilizadas pelas organizações.

 
Fonte: SORDI. et al. (2007) 
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2.1.1. Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) 
 

De acordo com Buschmann (1996), os padrões arquiteturais representam um esquema 

de organização estrutural essencial para sistemas de software, que influencia diretamente na 

qualidade dos serviços oferecidos. Para atingir esta qualidade requerida, a arquitetura dos 

Sistemas de Informação, ao longo dos anos, tem apresentado uma evolução em seus estilos 

arquiteturais.  

Segundo a IBM (2004), implementar arquitetura orientada a serviços (SOA) usando 

tecnologias de Web Services tem facilitado o processo de integração de sistemas, por diversos 

motivos: simplificação do trabalho de integração, redução de custos na implementação e 

elevação da agilidade e qualidade dos processos organizacionais.  

Segundo a OASIS (2014), o SOA é um paradigma para organização e utilização de 

competências distribuídas que estão sob controle de diferentes domínios proprietários. Sua 

estrutura é formada por três tipos de interação: provedor, consumidor e registro, os quais 

exercem as seguintes operações: publica os métodos disponíveis para serem utilizados, busca 

ou localiza quem está interessado pelo serviço fornecido e por último associa, ou seja, realiza  

a comunicação entre o provedor e o consumidor. 

Para Erl (2007), não existe uma definição reconhecida de SOA. O que existem são 

conceitos e princípios que influenciam e modelam o SOA. Erl e seus colegas também      

afirmam que os desenvolvedores de Web Services perceberam que os princípios dos Web 

Services poderiam ser aplicados alcançando o conceito de software como serviço para a 

implementação de uma arquitetura orientada a serviços (ERL. et al., 2009). Dentre os diversos 

conceitos e princípios do SOA, podemos destacar: 

� Agilidade: capacidade de fornecer respostas rápidas ao requisitante;  

� Reutilização: proporciona o aumento da eficiência, pois permite que os serviços 

sejam reutilizados para diferentes aplicações; 
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� Redução de custos: promove a redução dos custos com manutenção, por ser uma 

arquitetura baseada em padrões bem definidos.  

Assim sendo, o SOA representa um estilo arquitetural que realiza a integração de 

sistemas e negócios, por meio de serviços. Uma forma de disponibilizar estes serviços é    

usando a tecnologia Web Services, que são compostas por padrões abertos, tais como SOAP, 

WSDL e UDDI, para realizar a troca da informação e disponibilização destes serviços.  

De acordo com Endrei (2004), as principais características de um Web Service são a 

independência de plataforma, a descrição bem definida de suas funções e a facilidade para a 

disponibilização de seus serviços. E estas características são possíveis por causa do uso da 

arquitetura orientada a serviços. 

2.2. Qualidade 
 

O termo qualidade pode ser definido sob várias perspectivas. De acordo com a 

International Organization for Standardization (ISO), qualidade significa a totalidade das 

características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer certas necessidades 

explícitas e implícitas. (ABNT NBR ISSO 8402, 1994) 

 Quando o assunto refere-se à qualidade, logo um questionamento surge: Como é 

possível avaliá-la? Primeiramente é preciso estabelecer critérios, onde cada critério  

representará uma característica acerca do objeto a ser avaliado. 

 

2.2.1. Qualidade de Software 
 

A qualidade de software envolve todas as fases do processo de desenvolvimento,      

desde a etapa de levantamento de requisitos até as fases de homologação, implantação e 

manutenção.  
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Qualidade de software é a satisfação de requisitos funcionais e de desempenho 
explicitamente declarados, normas de desenvolvimento explicitamente documentadas 
e características implícitas que são esperadas em todo o software desenvolvido 
profissionalmente. 
(Pressman, 2006. p. 349). 
 

Segundo Meyer (1997), a qualidade de um software pode ser avaliada por fatores 

internos (visão estrutural) e fatores externos (visão do usuário), podemos destacar:   

� Manutenibilidade: capacidade do software de ser modificado. Estas modificações 

podem ser incluir correções, melhorias ou adaptações ao software devido as mudanças 

no ambiente ou nos requisitos. 

� Estabilidade: capacidade do software de minimizar efeitos inesperados de 

modificações ocorridas. 

� Portabilidade: capacidade do software de ser transferido de um ambiente para outro. 

� Interoperabilidade: a capacidade do software em interagir com um ou mais    

sistemas. 

� Confiabilidade: a capacidade do software em manter um nível de desempenho 

especificado, quando usado em condições especificadas. 

� Eficiência: a capacidade do software de fornecer desempenho apropriado, relativo à 

quantidade de recursos usados, sobre condições especificadas. 

� Usabilidade: a capacidade do software de ser manuseado e apreciado pelo usuário, 

quando usado sobre condições especificadas. 

Com base nestes fatores de qualidade, um conjunto de métricas podem ser utilizados,  

os quais foram separados por seus aspectos: capacidade de sofrer modificações 

(manutenibilidade, estabilidade, interoperabilidade), capacidade operacional (confiabilidade, 

eficiência e usabilidade) e capacidade de adaptação a novos ambientes (portabilidade) 

(CAVANO. et al., 1978). 
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A Figura 2 apresenta um estudo realizados por Martins (2015), professora da     

Unicamp, que evidência a importância de quatros fatores de qualidades – eficiência, 

confiabilidade, manutenibilidade e portabilidade – ao mostrar os pontos de vistas dos clientes, 

usuários e equipe de manutenção com relação os fatores de qualidades.  

Figura 2. Ponto de Vista x Fatores de Qualidade

 
Fonte: MARTINS (2015). 

 

2.2.2. Qualidade de Serviços (QoS) 
 

De acordo com Pinheiro (2004) o termo “Qualidade de Serviço” significa um     

requisito, cujas as aplicações, devem exigir que determinados parâmetros (atrasos, vazão, 

perdas e etc) estejam dentro de limites bem definidos.  

 A integração de Web Service com solução de negócio pode sofrer para promover a 

qualidade de serviço. Pois os provedores precisam especificar e garantir a QoS de seus Web 

Services. E por outro lado, os clientes querem que os serviços tenham bons desempenhos. Por 

isso, é importante que os atributos de QoS sejam garantidos na implementação dos Web 

Services (ESTRELLA. et al., 2008). Alguns atributos de qualidade de serviços foram   

mapeados por Estrella, dentre os atributos mapeados, destaca-se:  

� Atraso - representa o tempo de transmissão demandado para receber o serviço. 
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� Latência - representa o tempo gasto entre a requisição e o envio da resposta pela 

aplicação. 

� Confiabilidade - representa a garantia de que o melhor serviço sempre será 

selecionado para atender a necessidade da aplicação. 

� Disponibilidade – representa a disponibilidade do serviço, pois a sua 

indisponibilidade pode provocar problemas para a execução do serviço. 

� Tempo de Resposta - representa o tempo de resposta total, que envolve os recursos 

para efetuar a comunicação em conjunto com a aplicação, ou somente o tempo 

necessário para que o serviço seja realizado. 

A qualidade do serviço em Web Service tornou-se um assunto relevante   

cientificamente, como afirma (MENASCÉ, 2002). Isto deve-se ao fato da necessidade em 

garantir que a qualidade dos serviços seja atendida pelo Web Service.  

2.3. Web Service 
 

O conceito sobre Web Service surgiu no ano 2000, várias definições foram formuladas, 

desde então, algumas delas são mostradas abaixo. 

  De acordo com a IBM (2004), um Web Service é uma aplicação modular auto                    

suficiente que pode ser descrita,  publicada, localizada e invocada através de uma rede, em 

geral, a Word Wide Web. Sua arquitetura é constituída de três partes: provedores de serviços, 

solicitante do serviço e agente de serviços. A implementação  da  arquitetura  de  um Web 

Service deve permitir a segurança e a qualidade dos modelos de serviços facilitada pela 

configuração de um conjunto de pré-requisitos ambientais, para controlar e gerencias as 

interações.   

Segundo o consórcio W3C  (2014), o Web Service é  uma  solução utilizada na 

integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. A implementação é 
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baseada em tecnologias e protocolos, como por exemplo HTTP, XML, SOAP, WSDL, entre 

outras.  

Usuários de Web Services não precisam conhecer sua estrutura ou sua linguagem de 

programação para poder fazer uso dos serviços oferecidos. Estes usuários somente precisam 

saber do que necessita, para realizar a solicitação do serviço desejado e obter a resposta sobre 

o serviço solicitado. 

 

2.3.1. Arquitetura de Web Service 
 

De acordo com Silva (2009) uma arquitetura de Web Service pode ser definida como 

um software que permite trocar informações. 

A Figura 3 mostra os elementos necessários para garantir a interoperabilidade de uma 

arquitetura de Web Service, onde destacam-se três elementos, o provedor de serviços, o    

registro de serviços e o consumidor de serviços, que serão detalhados, abaixo:    

Figura 3. Arquitetura de Web Service 

 
Fonte: SILVA (2009) 

 
� Provedor de Serviços - é responsável por conter as funcionalidades e disponibilizar   

esta operação como um serviço para que seja encontrada e consumida por outro   

sistema. 
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� Consumidor de Serviços – é responsável por consumir os diferentes serviços 

oferecidos pelos Web Services. 

� Registro de Serviços – é um local centralizado onde o provedor disponibiliza seus 

Web Services e no qual um consumidor pode utilizar os serviços disponíveis por estes 

Web Services. 

Segundo a W3C (2014), o OASIS (2014) e a ODLIS (2014), podemos conceituar os 

elementos necessários para criação do Web Service da seguinte maneira: 

� HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é um protocolo de comunicação utilizado para 

sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e colaborativos. Ele é a base para a 

comunicação de dados da World Wide Web.  

� XML (Extensible Markup Language) é uma linguagem de formato de texto     

simples, muito flexível derivado do SGML. Originalmente concebido para enfrentar os 

desafios da publicação eletrônica em grande escala, o XML também está 

desempenhando um papel cada vez mais importante na troca de uma ampla variedade 

de dados na Web e em outros lugares. 

� SOAP (Simple Object Access Protocol) é um protocolo de comunicação baseado    

em XML que define como devem ser descritas e estruturadas as mensagens para troca 

de informações entre o requerente e o provedor do serviço. 

� WSDL (Web Services Description Language) é uma linguagem baseada 

em XML utilizada para descrever Web Service, a qual funciona como um contrato do 

serviço. Assim sendo, trata-se de um documento formal escrito em XML que além de 

descrever o serviço que serão fornecidos, especifica como deverá ser realizado seu 

acesso e quais as operações ou métodos estarão disponíveis para ser acessado. 

� UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) é um serviço de   

diretório, onde empresas podem registrar, e posteriormente buscar por serviços Web.                      
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Esta comunicação é realizada por meio do protocolo de comunicação SOAP e as 

interfaces dos Web Services são descritas por WSDL. 

 

2.4. Refatoração 
 

Para Fowler (2004), a refatoração é o processo de alteração do código de um software, 

de maneira que o comportamento externo do software não se modifica, embora sua estrutura 

interna seja reformulada. 

Segundo Kerievsky (2004), existe uma relação estreita entre refatoração e padrões,    

usar padrões é refatorar gradualmente seu código para usar o padrão, uma vez que você    

percebe que é necessário.  

Assim sendo, uma refatoração tem por objetivo reestruturar um software sem alterar  

seu comportamento do ponto de vista externo, sempre buscando melhorar o código escrito 

originalmente, assim proporcionando melhoria na manutenção e qualidade. 

A refatoração é uma técnica que deve ser utilizada para diversas finalidades. Dentre   

elas estão: 

� Melhorar o código do software: um sistema mal projetado necessita de mais código 

para executar seu propósito, em muitos casos, o mesmo código é replicado em     

diversos lugares diferentes. Desta forma a manutenção deste código torna-se arriscada. 

E como solução a refatoração fornece métodos, para a eliminação de código     

duplicado. 

� Tornar o software mais legível: a maioria dos programadores quando estão 

desenvolvendo um código, sua preocupação está em fazer o código funcionar e não 

segue qualquer padronização, no entanto, no futuro que este código poderá sofrer 

modificação. Isto provocará um gasto de tempo maior na manutenção, que poderia ser 
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evitado se o programador tivesse inicialmente a preocupação de tornar o código mais 

legível, ou seja, padronizado. 

� Ajudar no processo de codificação do programador: a refatoração melhora o código 

escrito, pois deixa mais enxuto, legível e sem falha, e consequentemente, o seu 

desenvolvimento torna-se mais rápido. É importante frisar que, dependendo da 

refatoração escolhida, no primeiro momento seu desenvolvimento possa ser demorado, 

o ganho virá na manutenção desta funcionalidade. 

Sabe-se que a refatoração é um recurso importante na identificação de problemas de 

codificação, chamado por Fowler de “code smell” traduzindo “maus cheiros no código”. Por 

isso, Fowler (2004) propôs um catálogo de refatorações que pode ser aplicado para diversas 

finalidades pelos desenvolvedores. 

Dentre as refatorações propostas por Fowler, pode-se citar:  

� Rename: possibilita uma melhor legibilidade no código. Procure sempre nomear as 

variáveis, classes e métodos com nomes autoexplicativos, por exemplo, se for criar    

uma variável para ser um ‘contador’, nomeie a variável como contador, e não com 

‘cont’. 

� Extract Method: sugere que o método seja separado em métodos menores. Este 

procedimento é ideal para código duplicado.  

� Extract Subclass: sugere que seja criada uma nova subclasse para que haja a divisão 

do comportamento da superclasse. A dificuldade consiste em como realizar esta  

divisão.   

2.5. Padronização  

A padronização representa a ação ou efeito de padronizar; sistematizar, unificar   

padrões (AURÉLIO, 2015).   
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Para a computação a padronização destina-se a definir especificações técnicas que 

auxiliam na redução da variabilidade dos processos e dos serviços, proporcionando maior 

segurança, compatibilidade e qualidade no processo.  

Sabe-se que a padronização é uma peça fundamental para se alcançar a qualidade nos 

processos, serviços e produtos oferecidos para os usuários. Diversos benefícios são 

provenientes da padronização, como por exemplo, utilizar adequadamente os recursos 

humanos, tecnológicos e financeiros disponíveis, uniformizar e controlar os processos, 

melhorar a qualidade, reduzir o desperdício de tempo e aumentar a produtividade na execução 

das tarefas. 

 

2.5.1. Padrões de Projetos 
 

Para Alexander (1977), um padrão descreve um problema que ocorre inúmeras vezes 

em determinado contexto, e descreve ainda a solução para esse problema, de modo que essa 

solução possa ser utilizada sistematicamente em distintas situações.  

Desta forma, um padrão de projeto também conhecido com Desing Pattern representa 

um modelo, testado e aprovado, de solução para um determinado problema de   

desenvolvimento de software.  

As razões mais frequentemente para utilizar padrões se devem ao fato de que precisam 

(SHALLOWAY. et al., 2004): 

� Reutilizar soluções, ou seja, utilizar soluções já testadas para problemas recorrentes 

garantindo maior qualidade. 

� Estabelecer terminologia comum, para facilitar a compreensão durante todas as   

fases do ciclo de vida do projeto.  
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� Fornecer uma perspectiva de mais alto nível acerca dos problemas e do processo do 

projeto. 

Sabe-se que a popularização do conceito de padrões de projeto, deve-se a publicação 

(GAMMA. et al., 1994). Este grupo de autores definiram padrões, denominados de padrões 

GoF, e os classificaram em três categorias, apresentadas no Quadro 1.  

 
Quadro 1. Padrões de projetos definidos por GoF. 

Categoria Descrição  Padrões 
Criação Descreve as técnicas para a criação 

dos objetos. 
Abstract Factory; 
Builder; 
Factory Method;  
Prototype; 
Singleton. 

Estrutural Trata da associação entre as classes 
e objetos. 

Adapter,  
Bridge; 
Composite;  
Decorator;  
Facade; 
Flyweight; 
Proxy. 

Comportamental Descreve as maneiras pelas quais 
classes ou objetos interagem e 
distribuem responsabilidades. 

Chain of Responsibility, 
Command; 
Interpreter;  
Iterator; 
Mediator; 
Memento; 
Observer;  
State; 
Strategy; 
Template Method; 
Visitor; 

Fonte: GAMMA. et al. (1994). 

� Dentre os padrões GoF, pode-se citar: Singleton: um padrão de criação que garante 

a existência de somente uma única instancia num sistema e fornece um ponto global    

de acesso a essa instância.  

A Figura 4 mostra a estrutura do padrão Singleton que é formada por um construtor, 

o qual não permite que uma instância seja executada diretamente, e desta forma     
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sempre será retornado uma única instância da classe. Isto é possível pois o método 

verifica se já existe uma instância desta classe antes de retorna-la. 

Figura 4. Estrutura do padrão Singleton.

 

Fonte: GAMMA. et al. (1994). 
 

� Factory Method: um padrão de criação que encapsulam a criação de objetos e  

permite delegar a instanciação para as suas subclasses.  

A Figura 5 mostra a estrutura do padrão Factory Method, onde a classe Creator 

declara o método FactoryMethod() cujo retorno é um objeto da classe Product. Esta 

classe Product define uma interface para os objetos criados pelo método 

FactoryMethod(). A classe ConcreteCreator sobrescreve o método FactoryMethod()   

da classe Creator e retorna um objeto da classe ConcreteProduct, que é uma interface    

da classe Product. 

Figura 5. Estrutura do padrão Factory Method 

 
Fonte: GAMMA. et al. (1994). 

 

� Observer: um padrão comportamental, onde o objeto (observado) permite que   

outros objetos sejam registrados como observadores ou cancelar o seu registro a 

qualquer momento da aplicação, e ressaltando a ligação leve entre o objeto observado                         
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e seus observadores, com isso os objetos podem interagir, mas não sabem quase nada 

um sobre o outro, deixando bem flexível os objetos observadores e observados. 

A Figura 6 mostra a estrutura do padrão Observer, o qual possui um método para 

notificar sobre as alterações ocorridas sobre um determinado objeto.   

Figura 6. Estrutura do padrão Observer. 

 
Fonte: GAMMA. et al. (1994). 

 

2.6 Recursos e Ferramentas 
  

Os seguintes recursos e ferramentas foram utilizados durante a execução da pesquisa: 

� .NET  

Segundo a Microsoft (2015), o .NET Framework é uma coleção de tecnologias, 

ferramentas e linguagens que trabalham em conjunto para prover soluções de 

desenvolvimento e disponibilização de aplicações robustas.  

No desenvolvimento do Web Service optou-se em utilizar a versão 2.0 do .Net 

Framework, a linguagem de programação orientada a objeto C#, o ambiente de 

desenvolvimento da Microsoft Visual Studio Professional 2010 e o componente ASP. 

NET do IIS (Internet Information Service), que segundo Shepherd (2006) representa  

um servidor web desenvolvido pela Microsoft para interceptar a solicitação e busca o 

recurso identificado pela URL.  
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� Oracle SQL Developer 

A ferramenta Oracle SQL Developer é Open Source e desenvolvida em Java, 

para ajudar os programadores de banco de dados a realizar operações nas bases de  

dados, como pesquisar, criar, editar e apagar objetos no banco de dados, executar   

scripts SQL, manipular e exportar dados, entre outras operações (ORACLE SQL 

DEVELOP, 2009). 

� SonarQube 

O SonarQube (2014) é uma plataforma de código aberto, com uma interface 

facilmente configurável, que permite gerenciar a qualidade do código fonte, por meio 

de análises e medições sobre a qualidade técnica do código.  

� SoapUI e JMeter 

São ferramentas Open Sources de testes para Web Services: 

� SoapUI: desenvolvida pela SmartBear, facilita o processo de criação e 

depuração dos testes por meio de uma interface desktop padrão com recursos gráficos 

que a tornam visual e intuitiva (GREHAN, 2007). 

� JMeter: desenvolvida pelo grupo Apache, além de realizar testes em Web 

Service, realiza testes de desempenho e carga e stress. 

2.7. Método  
 

A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso. Segundo Yin (2001), o estudo de caso 

é caracterizado pelo estudo intenso dos fatos objetos de investigação, permitindo um vasto 

conhecimento sobre a experiência pesquisada. 

Neste tipo de pesquisa, as informações são coletadas, observadas, analisadas, 

classificadas e interpretadas, produzindo resultados concretos sobre o fato que está sendo 
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pesquisado. Assim sendo, a pesquisa objetiva conhecer, estudar, analisar e testar padrões que 

podem ser utilizadas na implementação de Web Service.  

 Para alcançar o objetivo proposto, a seguinte metodologia, foi adotada: 

1) Análise da arquitetura e dos requisitos do Web Service atual. 

• Com o auxílio da engenharia reversa foram realizadas análises do Web Service 

atual, objetivando a descrição da arquitetura atual e identificação dos requisitos,    

para auxiliar na implementação do novo Web Service. 

• Realização de uma análise da codificação do Web Service atual, fazendo uso de 

duas técnicas: 

� Análise estática: consiste de um conjunto de técnicas que extraem   

informação do código fonte de uma aplicação, sem que seja necessário                               

executar a mesma (AHO. et al., 2008). 

� Análise dinâmica: consiste na execução do programa e monitoramento de 

suas variáveis e seus métodos.  

2) Definição dos critérios de avaliação. 

• Como a finalidade do Web Service é fornecer serviços, então os critérios de 

avaliação adotados foram quatros fatores de qualidade: manutenibilidade, 

confiabilidade, eficiência e portabilidade. 

3) Implementação do Web Service 

• Seleção dos padrões a serem utilizados na implementação do Web Service.   

Após análise da estrutura original do Web Service escolheu-se utilizar refatoração e 

padrões de projetos.   

• Aplicação das refatorações e dos padrões de projetos no desenvolvimento do 

novo Web Service.    
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4) Realização de testes com os Web Services 

• Inicialmente os dados foram coletados dos dois Web Services, o não  

padronizado e o padronizado. 

• Depois com o apoio das ferramentas Open Source, JMeter e SoapUI, testes de 

desempenho e de carga/stress foram realizados nestes dois Web Services. 

5) Avaliação dos resultados obtidos  

• Avaliação comparativa dos Web Services, para demonstrar que os padrões 

utilizados na implementação do Web Service obtêm resultados satisfatórios.  
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3. Reestruturação do Web Service 

 
Neste capítulo apresentamos o Web Service original e a aplicação dos diversos passos, 

visando a sua reestruturação. Os passos utilizados dizem respeito a transformações de 

programas que podem ser, efetivamente, refatorações ou transformações que não 

necessariamente estão registradas como refatorações, sendo adaptações necessárias do sistema 

para a continuação da reestruturação.  

3.1 Sistema Original 
  

Para esta pesquisa foi utilizado um Web Service que se encontra em funcionamento há 

quatro anos, cuja finalidade do seu serviço visa possibilitar que a aplicação realize de forma 

transparente conexões a diferentes bancos de dados para efetuar operações de DML. Este Web 

Service será chamado de WS1, e seus serviços fornecidos estão demostrados na Figura 7. 

Figura 7. Apresentação dos serviços oferecidos pelo Web Service 

 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

O processo de requisição ao Web Service é efetuado da seguinte forma:   

(1) A aplicação envia a requisição por meio do protocolo HTTP padrão da Internet, 

utilizando o protocolo SOAP, escrito em XML.  

Web Service (Serviços) 

Banco 
de 

Dados 

Aplicação 
Cliente 

(Usuários) 

 
Realiza operações 

de DML no banco de 
dado escolhido. 

Realiza a conexão 
com o banco de 
dados escolhido. 

Realiza a gerência 
das solicitações. 

Aplicação 
Cliente 

(Usuários) 
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(2) Esta requisição é recebida pelo Web Service, que realiza a identificação do   

contrato, processando o WSDL, onde o método solicitado é chamado e executado. 

(3) O método processa as informações solicitadas e retorna os resultados, em XML  

para seu solicitante. 

Porém, este Web Service começa a apresentar problemas, relacionados principalmente 

a questão do tempo de resposta e da quantidade de conexões simultâneas. Os problemas 

iniciaram após o aumento do número de usuários que solicitam os serviços fornecidos pelo   

Web Service.  

Como solução propõem-se a reestruturação do Web Service, denominado WS2,   

fazendo uso de padrões pré-definidos durante o processo de implementação, fornecendo total 

garantia dos fatores de qualidade: manutenibilidade, portabilidade, confiabilidade e eficiência, 

por meio da realização de testes com os Web Services. 

3.2 Evolução do Web Service 

  
Para iniciar o processo de reestruturação foi realizada uma coleta de informações sobre 

o Web Service a ser estudado. Após a coleta surgiu a necessidade de aplicar engenharia    

reversa, pois o Web Service não possuía documentação, o seu conhecimento estava restrito                        

aos seus desenvolvedores. Apenas o código fonte estava disponível. 

Segundo Rugaber (1992), a engenharia reversa facilita o processo de compreensão de 

sistemas existentes. Neste contexto, a engenharia reversa, tem o propósito de documentar o 

estado real do Web Service e auxiliar na manutenção do mesmo.  

O primeiro passo foi a realização de análises estáticas e dinâmicas do código, 

objetivando conhecer e descobrir informações sobre o Web Service. Além disso, utilizou-se a 

ferramenta Open Source SonarQube para auxiliar na análise do código fonte. Com base nesta 
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ferramenta, sabe-se que o Web Service possui um total de 3.239 linhas e 7 classes a serem 

analisadas. 

Para facilitar neste processo de análise das classes foi gerado um diagrama de classe         

do WS1 com auxílio da ferramenta Visual Studio 2010 Professional, apresentada na Figura 8. 

Figura 8. Diagrama de Classes do Web Service – WS1 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Percebe-se que não há relacionamento entre as classes presentes na Figura 8. Isto é 

resultado de limitações da ferramenta Visual Studio 2010 Professional. Porém existem 

relacionamentos de associação entre as classes: Service-WebShuttle e Service-BaseProvider,   

e o relacionamento de dependência entre as classes WebShuttle-Query.  

Após análises serem efetuadas na codificação, os resultados identificados foram: 
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� Má implementação do código do WS1, pois a mesma encontra-se confusa, ilegível  

e complexa. 

� Diversas duplicações de códigos que prejudicam sua manutenção. Estas    

duplicações no código do WS1 ocorrem nas classes BaseProvider, Cryptor e Query.  

Por exemplo, tanto a classe BaseProvider como a classe Query contém a mesma 

codificação mostrada na Figura 9, para realizar formatação dos tipos de dados – int, 

float, date, entre outros – nas suas operações de consulta ao banco de dados. 

Figura 9. Exemplo de código repetido em várias classes. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

� Métodos como elevada complexidade ciclomática, que representa a quantidade de 

números de caminhos diferentes que um algoritmo possa percorrer. Leva-se em 

consideração expressões condicionais (if-se, for, while, case (do switch), catch, entre 

outas).  

No código do WS1 foi identificada maior complexidade ciclomática na classe Query. 

Por exemplo, nesta classe Query existe um método também chamado de Query, onde é   

formado o SQL que será executado na base de dados Oracle ou SQLServer. Assim sendo,      

para formar este SQL várias expressões condicionais são percorridas, como mostrado na 

Figura10. 
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Figura 10. Exemplo de Complexidade Ciclomática 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Os métodos ou funções e classes ou módulos muitos longos. Além de métodos ou 

funções com grande lista de parâmetros, onde muitos destes parâmetros são 

desnecessários nas chamadas dos métodos acessados pelo WS1.  

No código do WS1 foram identificadas estas situações nas classes BaseProvider, 

Cryptor e Query. Por exemplo, na classe Cryptor, o método ProcessCryptor possui    

oito parâmetros, sendo que os parâmetros hasAlgorithm e o saltValue não são    

utilizados para executar nenhuma operação, isto prejudica a legibilidade e     

manutenção, como mostrado na Figura 11.  

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 11. Exemplo de métodos com diversos parâmetros

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

� No código do WS1 foram identificadas codificações não utilizadas pelo Web   

Service, nas classes BaseProvider, Cryptor, Query e WebShuttle. Por exemplo, na  

classe Cryptor existe um método chamado GetStamp que não é utilizado pelo Web 

Service. Todos os casos encontrados foram eliminados na implementação do WS2. 

Estas falhas descobertas na codificação proporcionam redução no desempenho dos 

serviços oferecidos pelo Web Service. Além de tornar-se um problema para a manutenção. 

Com o intuito de solucionar estes problemas identificados na implementação do Web 

Service, utilizamos refatorações, pois a estrutura interna do código será alterada, mas seu 

comportamento deverá permanecer inalterado. 

Abaixo, serão listadas as refatorações definidas por Fowler (2004) utilizadas para 

reestruturação do Web Service: 

� No código do WS1 existem muitas classes, atributos, variáveis e métodos nomeados 

pela junção de palavras em português e inglês, prejudicando assim a legibilidade do 
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código, pois não seguem um padrão, como por exemplo, ObterConnection e 

GetErroCode(Exception ex).  

Vale ressaltar que cerca de 85% do código está escrito em inglês, por isso definiu-  

se que o padrão a ser adotado seria todas as palavras escrita em inglês 

A refatoração Rename Method foi aplicada ao Web Service, todos os métodos     

foram renomeados e abreviações foram eliminadas, como são mostradas nas Figuras   

12 e 13. 

Figura 12. Utilizando a Refatoração Rename Method via Diagrama de Classe. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
 

Figura 13. Utilizando a Refatoração Rename Method via Codificação. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

� Quando o método se torna extenso demais, dificulta o entendimento do código  

e sua manutenção. Pois, existirá a necessidade de comentar cada trecho de código no 

método para explicar sua finalidade. Desta forma, a refatoração Extract Method pode 
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ser aplicada, pois deve-se criar um novo método. É desejável que os métodos não    

sejam longos, não há um número exato de linhas de código (LoC) que defina um   

método longo, mas nesta pesquisa, será considerado um método logo que tem mais de 

30 LoC. 

O princípio desta refatoração consiste na divisão do método em partes menores 

de forma a facilitar a manutenção e compreensão do método, como são mostradas nas 

Figuras 14, 15 e 16. 

� Antes da refatoração existia um único método chamado ProcessCryptor(), 

para criptografar e descriptografar as informações solicitadas.  

� Após a refatoração, o método ProcessCryptor() foi desmembrado em dois 

novos métodos denominados Encrypt() e Decrypt(). E o método GetStamp() foi 

removido, pois o mesmo não era utilizado pelo Web Service. 

Figura 14. Utilizando a Refatoração Extract Method via Diagrama de Classe. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 15. Utilizando a Refatoração Extract Method via Codificação (Parte 1). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Figura 16. Utilizando a Refatoração Extract Method via Codificação (Parte 2). 

 
       Fonte: Elaborada pelo autor. 
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� Quando uma classe é complexa demais para ser manipulada, ou seja, possuir 

muitas variáveis e muitas funcionalidades para executar suas operações. A refatoração 

Extract Subclass pode ser aplicada. É desejável que as classes não sejam longas, não   

há um número exato de linhas de código (LoC) que defina uma classe longa, mas nesta 

pesquisa, será considerado uma classe longa tem mais de 40 LoC. 

Esta refatoração consiste na divisão da classe principal em subclasses, como    

são mostradas nas Figuras 17 e 18. 

� Antes da refatoração existe somente uma classe BaseProvider; 

� Após a refatoração teremos a classe BaseProvider, Oracle e SqlServer; 

 
Figura 17. Utilizando a Refatoração Extract Subclass via Diagrama de Classe 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 18. Utilizando a Refatoração Extract Subclass via Codificação. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Vale salientar que após a realização das análises e implementações das refatorações,    

no final de cada refatoração, testes eram efetuados no código modificado, para validar a 

manutenção do pleno funcionamento do Web Service, os resultados e análises destes testes     

que serão apresentados nos capítulos 4 e 5.  
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A partir deste ponto, surge uma questão: quais são os padrões de projetos que podem 

ser utilizados na implementação de um Web Service. Daigneau (2012) aponta algumas 

características que devem ser observadas no momento em que se escolhe os padrões a serem 

adotados para um Web Service: 

� Estilo de API de serviços da Web: representa a escolha de como os serviços serão 

disponibilizados para os usuários. É importante escolher corretamente o estilo a ser 

utilizado logo no início do processo, pois ao longo do desenvolvimento é muito    

mais complicado mudar este estilo, por causa do retrabalho proporcionado,    

tornando a tarefa muitas vezes inviável de ser realizada. 

� Interações Cliente-Serviço: representa a escolha do tipo de comunicação que será 

utilizada na interação entre cliente-serviço. Um fator determinante que precisa ser 

observado quando está definindo qual interação será utilizada é o tempo. 

� Gerenciamento de Requisição e Resposta: representa a escolha do tipo de 

gerenciamento que será utilizado nas solicitações de requisição e respostas do Web 

Service. 

� Estilos de Implementação do Serviço Web: representa a escolha de como o Web 

Service será implementado. 

� Infraestrutura de serviços da Web: representa a escolha da infraestrutura do Web 

Service a ser adotado, baseando-se no serviço a que se pretende oferecer para seus 

clientes. 

Lembrando que para tomar qualquer decisão deve ser levada em consideração a 

finalidade do serviço que será oferecido pelo Web Service. Desta forma, constatou-se que o 

Web Service original possui as seguintes características, as quais foram mantidas na 

implementação do novo Web Service: 
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� Para o estilo de API de serviços, o Web Service faz uso do API Message, cujo 

funcionamento consiste em enviar mensagens, com informações sobre temas 

específicos, tarefas a executar e eventos, para o servidor, a qual é inspecionada e 

processada. Após o serviço ser finalizado o servidor retorna uma resposta para o 

cliente, desta forma o cliente extrai o resultado e continua sua execução. 

� Para interações Cliente-Serviço, o Web Service o padrão Request/Response, cujo 

funcionamento consiste em processar o pedido logo que é recebido, e uma resposta 

sempre é enviada para confirmar o estabelecimento da conexão. 

� Como estilos de implementação dos serviços, o Web Service adota o acesso a fontes 

de dados que realiza este acesso de forma transparente para o usuário. 

Com o intuito de melhorar a arquitetura do Web Service será feito uso de padrões de 

projetos na implementação de WS2, pois são soluções já comprovadas. Para que essa 

reestruturação ocorra de forma organizada optou-se por realizar uma refatoração utilizando 

padrões de projeto de software, pois assim facilitará o processo de desenvolvimento e 

manutenção do novo Web Service: 

� Como o Web Service tem por finalidade realizar conexões com banco de dados, o 

padrão Singleton somente permite que uma instância seja realizada por sessão, como 

mostrada na Figura 19.  

Figura 19. Utilizando o Padrão de Projeto Singleton 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.  
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O Web Service pode se conectar a diferentes bancos de dados, como Oracle, SQL   

Server, PostgreSql. A conexão com a base de dados precisa ser transparente para o usuário, 

mesmo que cada base de dados tenha a sua especificidade. Por isso escolheu-se adotar o    

padrão Factory Method, como mostrada na Figura 20. 

Figura 20. Utilizando o Padrão de Projeto Factory Method

 
 Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 

� O Web Service realiza operações de DML nas bases de dados. No entanto, as 

notificações e alguns tratamentos de falhas não foram implementas no WS1. Após 

análise percebe-se a necessidade de realizar estas notificações das falhas, por isso 

escolheu-se adotar o padrão Observer, o qual permite que os objetos interessados    

sejam avisados sobre as falhas ocorridas nas operações de DML. Desta forma novas 

classes e funcionalidades para realizar as notificações aos objetos interessados foram 

acrescentadas, como mostra a Figura 21. 
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Figura 21. Utilizando o Padrão de Projeto Observer 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para implementação do WS2 foi realizado um levantamento de requisitos (vide   

apêndice). Os requisitos são objetivos ou restrições estabelecidas entre os clientes e os    

usuários sobre as características do sistema. E estes requisitos podem ser funcionais, os quais 

determinam o que o software deve oferecer para os usuários, e podem ser não funcionais 

responsáveis por fornecer qualidade ao software. 

Após este levantamento, iniciou-se a fase de restruturação do Web Service utilizando- 

se dos recursos da plataforma .NET e a linguagem de programação C#. 

As refatorações e padrões de projetos mencionados anteriormente foram utilizadas    

para aprimorar o funcionamento dos métodos acionados pelo protocolo SOAP. Vale ressaltar, 

que neste ambiente .NET, os Web Services são derivados da classe System.Web.Services, e os 

métodos são identificados pelo atributo WebMethod, que representa os serviços fornecidos ao 

cliente, como mostrado na Figura 22.   
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Figura 22. Exemplo de Codificação: atributo WebMethod

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Desta forma, a classe ServiceInclude é gerada no cliente, e quando o atributo 

WebMethod é acionado, um pedido SOAP em XML é remetido para o servidor Web. Então, o 

servidor Web chama o método solicitado, e o resultado é descrito em XML e devolvido para o 

cliente. 

Uma redefinição da arquitetura foi implementada, fazendo uso das refatorações: 

Rename, Extract Subclass e Extract Method e dos padrões de projetos: Singleton, Factory 

Method e Observer, que não existiam na antiga arquitetura.  

Assim sendo, novas classes e interfaces foram criadas, totalizando setes classes (User, 

MonitorNotifyConcret, MonitorNotify, Connection, FactoryBaseProvider, SqlSever, Oracle)   

e uma interface (IUser). Além disso algumas classes existentes (Cryptor, Query e     

WebShuttle) foram modificadas para adequa-se a nova arquitetura. 

Como já mencionado a ferramenta utilizada para a geração do Diagrama UML não 

mostra todos relacionamentos existentes na arquitetura, porém existentes relacionamentos de 

associação entre as classes: ServiceInclude-WebShuttle e ServiceInclude-BaseProvider, e o 

relacionamento de dependência entre as classes WebShuttle-Query. 

A nova arquitetura do Web Service, aplicando refatorações e uso de padrões de   

projetos, mencionada anteriormente é mostrada na Figura 23. 
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Figura 23. Diagrama de Classes do Web Service – WS2 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tendo em vista que a finalidade do Web Service é oferecer serviços de qualidade para 

os usuários, pode-se perceber que os modelos de implementações estão abrindo espaço para  

um modelo orientado a serviços. 

Após a reestruturação do Web Service, avaliações foram efetuadas para verificar os 

impactos ocorridos nos serviços disponibilizados pelo Web Service (vide capítulos 4 e 5). A 

partir daí foram selecionados os fatores de qualidades: manutenibilidade, confiabilidade, 

eficiente e portabilidade, para serem os parâmetros de avaliação dos serviços oferecidos pelos 

Web Services, realizando uma comparação entre os dois Web Services (original e o 

restruturado).  
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4. Comparação dos Web Services 

 
Para avaliar a reestruturação do Web Service baseando-se em métricas de qualidade, 

escolheu-se utilizar a ferramenta SonarQube. A princípio, não foi realizada uma investigação 

criteriosa sobre outras ferramentas com a mesma finalidade. Pois foram avaliadas as 

características e recursos oferecidos pela ferramenta SonarQube, concluindo-se que atendia 

plenamente as necessidades e expectativas do estudo a ser realizado. 

Como instrumento de comparação foram utilizadas as codificações dos dois Web   

Services (WS1 e WS2), para analisar quais foram os fatores que melhoraram com a aplicação 

das refatorações e padrões de projetos: 

� A duplicação de código provenientes do WS1 foi solucionado na implementação do 

WS2, onde teve uma redução de 49% do código reduzida, e a duplicação existente na 

codificação foi removida, como mostrado no Quadro 2. 

Quadro 2.  Dados provenientes da ferramenta SonarQube sobre código duplicado: WS1 X WS2. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
� A complexidade ciclomatica não é fácil calcular esta complexidade, a ferramenta 

SonarQube faz uso do algoritmo chamado Complexidade de McCabe, para determinar o 

número de vezes que uma condicional é chamada. Não há um número ideal para a 

complexidade de um método. 

Em McCabe (1976) define que se o valor da complexidade ultrapassar o valor de 10, 

o mesmo deve ser refatorada. 
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No entanto, este valor limite de 10 para a pesquisa é bastante elevado. Muitos outros 

autores, como (MCCONNELL, 2005), acreditam que 5 é o limite para os diferentes 

caminhos possíveis.  

Desta forma, nesta pesquisa configurou-se a ferramenta para aceitar no máximo o 

limite de 5 para o valor da complexidade. Entretanto, algumas complexidades 

ciclomáticas não possam ser alteradas, mas mesmo assim obtivemos uma diminuição no 

número de ocorrência de complexidade no Web Service, como mostrado no Quadro 3. 

Quadro 3.  Dados provenientes da ferramenta SonarQube sobre complexidade ciclomatica: WS1 X WS2 
Antes da Refatoração (WS1) Após a Refatoração (WS2) 

  
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
� A Dívida Técnica é o conjunto de escolhas técnicas, realizados pelos projetistas, 

analistas e desenvolvedores, para facilitar o desenvolvimento do software em um 

determinado tempo, e caso este prazo não seja seguido plenamente, o andamento do 

projeto estará comprometido.  

Em Fowler (2009) compara a dívida técnica a uma dívida financeira, onde uma   

escolha errada exigirá um esforço extra para corrigi-lo.  

Além disto, pode surgir alguns problemas que influenciam no aumento da dívida 

técnica, como: código duplicados; métodos, funções, classes ou módulos longos;  

métodos ou funções com uma grande lista de parâmetros, aglomerações de dados, entre 

outros problemas. Todos estes problemas identificados foram corrigidos na 

implementação do WS2, como mostrado no Quadro 4. 

                 Quadro 4. Dados provenientes da ferramenta SonarQube sobre dívida técnica: WS1 X WS2 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5. Realização de Teste nos Web Services 
 

Neste capítulo apresentamos a configuração do ambiente de testes e a execução dos 

testes por desempenho, carga/stress e funcionais. Para a realização destes testes foram  

utilizadas as ferramentas Open Sources: SoapUI e JMeter.  

5.1.  Ambiente de testes 
 

O ambiente de teste é composto por duas máquinas: uma representando um cliente e 

outra um servidor (provedor de Web Services). Neste ambiente, o cliente e o servidor se 

encontram na mesma rede, como apresenta na Figura 24. 

Figura 24. Interação entre o cliente e o servidor. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

No quadro 5 são apresentadas as configurações de hardware das máquinas.  

Quadro 5. Configuração de hardware das maquinas utilizadas nos testes de avaliação do Web Service. 

Máquinas Servidor Cliente 
Sistema Operacional Windows Server Windows XP 
CPU Intel Xeon  – 64 bits – 

2 GHz 
Pentium(R) Dual-Core – 64 
bits – 2 GHz 

Memória 4 GB 2 GB 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para avaliar o desempenho entre os dois Web Services (WS1 e WS2), foram utilizadas 

as ferramentas Open Source: SoapUI e JMeter. Com relação aos testes foram aplicados:  

� Testes de desempenho: tem como principal objetivo verificar se o desempenho está 

consistente com os requisitos definidos, empregando um volume de transações nas 

situações previstas de pico máximo de acesso e concorrência, e tempo de resposta 
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obtidos nos testes, e assim, compará-los com os valores limites especificados   

(BARTIÉ, 2002). 

� Testes de carga/stress: no teste de carga verifica a aceitabilidade do comportamento 

de desempenho do objetivo do teste em condições operacionais variáveis enquanto a 

configuração permanece constante, já no teste de stress verifica a aceitabilidade do 

comportamento de desempenho do objetivo do teste quando condições anormais ou 

extremas forem encontradas, como a redução dos recursos ou um número   

extremamente alto de usuários (RUP, 2010). 

� Testes funcionais: caracteriza-se por verificar as funcionalidades dos sistemas 

tenham sido implementados de acordo com o que foi especificado. 

 

5.2. Execução dos Testes 
 

O processo do teste é essencial para a garantia de qualidade e confiabilidade do    

sistema. Atualmente, os testes mais efetuados são os testes de desempenho e de performance.  

Os seguintes objetivos serão alcançados com a execução dos testes entre os dois Web 

Services (WS1 e WS2): 

(1) Comparar o tempo de resposta provenientes da requisição de acesso ao Web    

Service, ou seja, irá comparar nos dois Web Services o tempo gasto para que a 

informação seja processada e retornar uma resposta. 

(2) Verificar a capacidade de acesso simultâneos dos usuários suportados pelos dois 

Web Services por determinadas faixas de tempo.  
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5.2.1 Teste de Desempenho 
 

No teste de desempenho buscou-se verificar o primeiro objetivo, a capacidade de 

resposta dos Web Services dentro de um tempo aceitável. No entanto, era preciso definir qual 

seria um tempo de resposta aceitável.  

Esta métrica não poderia ser um tempo superior a 1 segundo, que era o tempo máximo 

que o usuário suporta a ideia de que sua solicitação será processada (MILLER, 1968), como 

demostra o Quadro 6.  

Quadro 6. Tempo de Resposta defendido por Miller. 
Tempo de Resposta Comentário 

0,1 segundo É o limite de tempo em que o 
usuário sente que a aplicação 

está respondendo 
imediatamente 

1 segundo É o limite de tempo para que o 
fluxo de pensamentos do 

usuário se mantenha continuo, 
apesar de que o usuário notará 
a demora no processamento 

10 segundos É o limite máximo de espera 
para manter a atenção do 

usuário na tela 
Fonte: Miller (1968) 

 

No entanto, estudos mais recentes realizados por (BHATTI. et al., 2000), mostrado no 

Quadro 7, apontam que:   

Quadro 7. Tempo de Resposta definido por Bhatti 
Tempo de Resposta  Comentário 

TR > 10 segundos Para o usuário é frustração. 
4 < TR < 10 segundos Para o usuário é tolerável. 

TR < 4 segundos Para o usuário é aceitável.  
Fonte:  Bhatti. et al. (2000). 

Desta forma, este estudo trabalhará como tempo de resposta aceitável menor que 4 

segundos. 

Os testes de desempenho com o WS1 e WS2 foram executados após cada refatoração   

e adição de padrões de projetos. A melhora no tempo de resposta foi mais significativa após a 
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implementação da refatoração do código, onde problemas com instanciações de objetos 

indevidos, e passagem de parâmetros desnecessários foram removidos. Desta forma, conclui-

se que o WS1 tem um tempo de reposta tolerável e o WS2 tem um tempo de resposta      

aceitável.   

 

5.2.2 Teste de Carga/Stress 
 

No teste de carga/stress buscou-se verificar o segundo objetivo, ou seja, garantir que o 

Web Service não pare devido a quantidade de requisições simultâneas recebidas. Além de 

avaliar o tempo de processamento dessas requisições por segundo e verificar se existe um   

ponto de saturação do sistema. 

Para a execução desses testes foram utilizadas as ferramentas Open Sources: SoapUI e 

JMeter, de forma a simular clientes Web Services. Estas ferramentas efetuaram requisições de 

acesso ao sistema proprietário, de maneira concorrente, durante um período de cinco minutos  

e limite máxima de 10.000 requisições. As requisições simultâneas eram acrescidas 

gradativamente para verificamos o tempo de resposta obtido após cada aumento de   

requisições.  

Estes testes foram executados e repetidos, no Web Service (WS1) e a cada alteração de 

código do Web Service (WS2) proveniente de refatoração ou adoção de padrões de projetos. 

Os resultados significativos comparando os dois Web Services somente apareceram 

quando no WS2 houve a implementação dos padrões de projetos: Factory Method e      

Singleton, que propiciaram uma redução do processamento das requisições, e 

consequentemente houve o aumento da quantidade de requisições simultaneamente  

processadas por minuto.  

É importante ressaltar que todas as requisições geradas pelas ferramentas e    

processadas pelo sistema proprietário, após a adoção dos padrões de projetos ocorreram com 
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sucesso, isto é, o sistema proprietário não perdeu ou deixou de processar nenhuma das 

requisições recebidas, ou seja, 0% de erro nas requisições processadas. 

Com o teste de carga/stress foi possível comprovar que o sistema proprietário,  

utilizando o Web Service (WS1) se comporta de maneira instável, após atingir a marca de    

2.000 requisições. Porém, quando comparamos com o Web Service (WS2), este cenário 

permanece inalterado, até a implementação dos padrões de projetos, após este fato o 

comportamento tornou-se estável, e passa a oferecer tempos de respostas e serviços    

adequados.   

 

5.2.3 Teste Funcional 
 

No teste funcional realizamos a verificação sobre o comportamento da aplicação, 

passando para o Web Service os parâmetros de conexão a base de dados corretos e incorretos. 

Nessa técnica, os detalhes de implementação não são considerados. Para a realização destes 

testes foi utilizada a ferramenta SoapUI, onde houveram a criação de ambientes virtuais e 

execução de testes baseados em descrição de serviços como WSDL 

Os Web Services testados possuem como requisito não-funcional o estabelecimento de 

conexão segura a base de dados. E para a realização dos testes deste requisito, os seguintes 

métodos foram acionados Login e Execute. 

A Figura 25 apresenta como o serviço já publicado em um servidor, pode ser      

associado para se criar um projeto de teste no SoapUI. Após selecionar o WSDL que será 

utilizado automaticamente são criados os requests para cada operação de serviço.  

A Figura 26 mostra as operações, onde os valores dos parâmetros são informados, e as 

chamadas são acionadas, produzindo uma resposta ao serviço, seja de erro ou sucesso. 
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Figura 25. Criação do Projeto de Testes SoapUI. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 26. Realização dos testes funcionais, por meio da execução das chamadas dos métodos e passagem de 
parâmetros. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Este teste funcional foi aplicado nos dois Web Services (WS1 e WS2). Quando 

comparado os resultados provenientes dos dois Web Services, não haviam quaisquer    

alterações nos resultados obtidos, ou seja, em ambos os casos os resultados esperados eram 

retornados. 

No entanto, percebeu-se que o tempo de resposta proveniente do WS2 melhorou com 

relação ao WS1, devido a reestruturação realizada na arquitetura do novo Web Service. 
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6. Conclusões e trabalhos futuros 
  

A evolução de sistemas de software pode trazer como benefícios a inserção de novas 

funcionalidades, como atendimento ao surgimento de novos requisitos, bem como melhorar a 

estrutura interna, mesmo não envolvendo correções funcionais (SOMMERVILLE, 2011),    

com vistas ao melhoramento de fatores de qualidade externos e internos como, por exemplo, 

desempenho, facilidade de manutenção e legibilidade. 

No desenvolvimento deste trabalho, tivemos como motivação a evolução de um   

sistema (Web Service) em uso dentro de uma organização não-governamental. A organização 

tem, dentre clientes do Web Service, órgãos de ministérios do Governo Federal que solicitam 

dados coletados pela ONG.  

O Web Service original funcionava há cerca de quatro anos. Desta forma, as 

modificações realizadas no Web Service partiram de uma estrutura consolidada, porém com 

limitações tanto para manutenção quanto de desempenho. A estrutura possuía falhas e 

imperfeições para serem ajustadas. Para compreender a estrutura original, fizemos a   

engenharia reversa. Constatamos problemas na codificação e estruturação arquitetural deste 

Web Service, interferindo na qualidade do serviço oferecido para o usuário e facilidade de 

manutenção. 

As refatorações de código e padrões de projetos foram adotadas como solução na 

evolução para o novo Web Service. Inicialmente aplicou-se a refatoração: Rename, Extract 

Method e Extract Subclass, depois foram adotados quatro princípios levantados por Daigneau 

relacionados ao estilo de API do serviço, a interação Cliente-Serviço, o Gerenciamento de 

Requisição e resposta e o estilo de implementação do Web Service, para nortear a 

implementação dos padrões de projetos: Singleton, Factory Method e Observer. 
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Para a validação do novo Web Service, os resultados obtidos foram analisados, por   

meio de testes de desempenho, testes de carga/stress e de testes funcionais. Comparamos os 

dois Web Services, o original e novo, com o auxílio de ferramentas Open Source de testes       

para Web Services, SoapUI e JMeter. 

Após a finalização dos testes constatou-se que a adoção de padronização na 

implementação de Web Service, melhorou a execução dos seus serviços, e não prejudicou a 

garantia da qualidade dos serviços fornecidos para os usuários. Além disso, proporciona uma 

redução de custos, por melhorar a legibilidade e manutenção do código. 

Este novo Web Service desenvolvido nesta dissertação foi implantado na organização 

onde o estudo de caso foi realizado, até o momento seus resultados estão sendo bastantes 

satisfatórios. Acreditamos que os testes realizados para os piores cenários sejam atingidos     

pela organização no início do próximo ano.   

Portanto avalia-se que o objetivo da dissertação foi atingido, pois constatou-se que as 

padronizações podem ser utilizadas para a implementação de Web Service. 

 

6.1 Principais Contribuições  

As principais contribuições deste trabalho foram:  

• O desenvolvimento de uma pesquisa sobre padronizações voltada para Web Service;  

• A investigação e descobertas de ferramentas que podem facilitar o desenvolvimento   

e testes de Web Service. É importante frisar que não existem muitas ferramentas que façam 

testes voltados para Web Service; 

• A definição de critérios de seleção, baseados em fatores de qualidade para se 

determinar quais seriam as padronizações que podem ser utilizadas na implementação de um 

Web Service. 
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6.2. Trabalhos Futuros  

Como trabalhos futuros, indicamos as seguintes atividades: 

• Realização de outros tipos de testes de software sobre as duas versões do Web 

Service, visando comparações de parâmetros que vão além de desempenho; 

• Realização de estudo para determinar novos padrões para implementação de Web 

Service. Além de efetuar testes para comprovação de sua eficiência. 

• Realização de outras concepções arquiteturais para avaliar os requisitos não-

funcionais, o que exigiria novas refatorações e alterações arquiteturais. 

• Desenvolvimento de experimentos de acordo com procedimentos da Engenharia de 

Software Experimental, tendo em vista a sistematização da obtenção e análise de resultados 

experimentais. 
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Apêndice A 
 

Documento de Requisitos do Web Service 

Introdução 

 
Este documento especifica os requisitos do Web Service, fornecendo aos 

desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para 
a realização dos testes e homologação do sistema. 
 
Visão geral do documento 
 

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito 
abaixo. 

Seção 2 – Descrição geral: apresenta uma visão geral do Web Service. 

Seção 3 – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os casos de uso, 
descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a 
ser implementado.  

Seção 4 – Requisitos não-funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais, 
divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, entre outros.  

Convenções, termos e abreviações 

 
A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas 

convenções e termos específicos, que são descritos a seguir. 

Identificação dos requisitos 

 
Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles 

estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a 
seguir: 

[nome da subseção. identificador do requisito] 
Por exemplo, o requisito funcional [Configurar Parâmetros.RF001] deve estar descrito 

em uma subseção chamada “Configurar Parâmetros”, em um bloco identificado pelo número 
[RF001]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de 
requisitos não-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].  

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia 
com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem 
surgindo novos requisitos. 

Prioridades dos requisitos 
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Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas seções 4 e 5, foram adotadas as 
denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.  

���� Essencial: representam os requisitos imprescindíveis, que têm que ser 
implementados impreterivelmente. 

� Importante: representam os requisitos que devem ser implementados, mas, se não 
forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim. 

���� Desejável: representam os requisitos que podem ser deixados para versões 
posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está 
sendo especificada. 

 

Descrição geral 

 
Neste documento de requisitos será detalhado informações sobre a implementação do 

Web Service. 

Requisitos funcionais (casos de uso) 

 

 [RF001] Configurar Parâmetros 

 
Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que o usuário configure alguns 
parâmetros do Web Service; 
 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 
Entradas e pré-condições: recebe como entrada os parâmetros predefinidos.  
 
Saídas e pós-condição: o usuário configura as parametrizações desejadas. 
 

 [RF002] Estabelecer Conexão 

 
Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que o usuário estabeleça uma conexão de 
acesso segura a base de dados.  
 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 
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Entradas e pré-condições: recebe como entrada uma requisição de conexão. 
 
Saídas e pós-condição: o usuário consegue estabelecer uma conexão segura a base de dados. 
 

[RF003] Transportar Dados 

 
Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os dados sejam transportados.  
 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 
Entradas e pré-condições: recebe como entrada o estabelecimento da conexão. 
 
Saídas e pós-condição: o usuário obtém a informação deseja. 

Requisitos não funcionais 

 

[NF001] Usabilidade 

 
Embora não seja um requisito essencial para o Web Service, deve ser considerada por 
corresponder a um fator de qualidade.  
 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 

[NF002] Manutenibilidade 

 
Visando o melhor desenvolvimento do Web Service será utilizada a abordagem de separação 
em camadas por facilitar o diagnóstico e resolução de possíveis falhas do Web Service, 
quando elas ocorrerem. E devem-se padronizar as nomenclaturas das classes e dos 
componentes. 
 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 
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[NF003] Segurança 

 
Visando obter segurança nas conexões estabelecidas pelo Web Service será utilizado em todas 
as transações o protocolo HTTPS. E as requisições de autenticação deveram ser validadas por 
meio de um certificado ICP-Brasil. 
 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 

[NF004] Disponibilidade 

 
O Web Service deverá está sempre disponível para possibilitar o estabelecimento de conexão a 
base de dados a qualquer momento.  
 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 

[NF005] Tolerância a Falhas 

 
O Web Service deverá ser capaz de se recuperar diante de falhas de comunicações;  
 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 

[NF006] Confiabilidade 

 
O Web Service deverá ser capaz de garantir a confiabilidade e integridade das informações 
apresentadas e trafegadas;  
 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 

[NF007] Desempenho 
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O Web Service deverá ser otimizado para fornecer o menor tempo de resposta e de 
recuperação dentro das limitações da infraestrutura no qual o Web Service estiver alocado. 
 

Prioridade: � Essencial � Importante � Desejável 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


