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Resumo 

Os conceitos de SOA (Service Oriented Architecture) e composição de 

serviços estão cada vez mais presentes nas soluções de softwares. A 

composição de serviços permite que serviços sejam criados a partir da 

utilização de outros serviços e disponibilizados por terceiros. Neste contexto, a 

especificação requisitos não funcionais relacionados aos serviços de uma 

composição e a busca de serviços que atendam esses requisitos é essencial 

tanto para o rápido desenvolvimento de uma composição quanto para que o 

arquiteto de soluções tenha uma maior confiabilidade dos serviços que ele 

utiliza. 

Projetar, implantar e executar composição de serviços e os seus 

requisitos não funcionais associados são atividades naturalmente complexas. 

Isso ocorre porque estas atividades normalmente envolvem múltiplas partes 

interessadas, incluindo especialistas no domínio de negócio, especialistas nos 

requisitos não funcionais, desenvolvedores de serviços e equipe de TI. Além 

disto, enquanto ambientes de modelagem de processos de negócio são 

comuns, não há nenhum ambiente de desenvolvimento de um processo de 

negócio que inclua aspectos não funcionais. 

Este trabalho propõe uma ferramenta de modelagem de composição de 

serviços em BPMN (Business Process Modeling Notation) com anotações de 

requisitos não funcionais. A principal contribuição deste trabalho é o 

desenvolvimento de um ambiente, chamado Sec-MoSC Editor (Security for 

Model-oriented Service Composition Editor), onde processos de negócios com 

anotações de requisitos não funcionais são especificados. O Sec-MoSC Editor 

é também responsável por gerar um artefato com todas as anotações (serviços 

e aspectos não funcionais) utilizado como base para geração de código 

executável da composição. 

Palavras-chave: Web Service, Composição de Serviços, Processo de 

Negócios, BPMN, Requisitos não funcionais 
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Abstract 

The concepts of SOA (Service Oriented Architecture) and service 

composition are increasingly present in the software solutions around the world. 

The composition of services allows services to be created from another services 

offered by third parties. In this context, specifying non-functional requirements 

related to the services and the pursuit of a composition of services that meet 

these requirements are essential both to the rapid development of a 

composition and to architect solutions that have better reliability of services 

used. 

Design, deployment and execution of services compositions and their 

associated non-functional requirements are complex activities. This is because 

these activities involve multiple stakeholders that include business domain 

experts, non-functional requirements specialists, services developers, and IT 

operation teams. Moreover, while configuration environments of business 

processes are common, there is no development environment that allows 

defining a business process that includes non-functional aspects. 

This work proposes a service composition modeling tool in BPMN 

(Business Process Modeling Notation) with non-functional annotations. The 

main contribution of this work is the development of an environment, called Sec-

MoSC Editor, where business processes with non-functional annotations can be 

created. The Sec-MoSC Editor is also responsible for generating an artifact with 

all the notes (services and non-functional requirements) used as a basis for 

generating executable code of the composition. 

Keywords: Web Service, Service Composition, Business Process, BPEL, 

BPMN, Non Functional Requirements 

 

  



 

xi 

  



 

xii 

Lista de Imagens 

Figura 2.1 - Operação aritmética de potência implementada por meio da 

composição de serviços de multiplicação e Subtração .................................... 11 

Figura 2.2 - Processo de negócio para compra de passagem aérea ............... 17 

Figura 2.3 - Relacionamento entre as abstrações de requisitos não funcionais

 ......................................................................................................................... 21 

Figura 2.4 - Metodologia Sec-MoSC ................................................................ 23 

Figura 2.5 - Arquitetura geral do Sec-MoSC .................................................... 26 

Figura 3.1 - Cenário de Uso do Sec-MoSC Editor ............................................ 29 

Figura 3.2 - Arquitetura Sec-MoSC Editor ........................................................ 32 

Figura 3.3 - Modelo conceitual do repositório de serviços ............................... 39 

Figura 3.4 - Modelo Relacional das Novas Abstrações .................................... 41 

Figura 3.5 - Criação de um arquivo de Composição ........................................ 42 

Figura 3.6 - Visão geral do Editor ..................................................................... 44 

Figura 3.7 - Classes que representam as visões da ferramenta ...................... 46 

Figura 3.8 - Visão de Serviço ........................................................................... 51 

Figura 3.9 - Tela de busca de serviços ............................................................ 52 

Figura 3.10 - Tela de configuração de objeto de dados 1 ................................ 53 

Figura 3.11 - Tela de configuração de objeto de dados 2 ................................ 53 

Figura 3.12 - Tela de definição de predicados ................................................. 54 

Figura 3.13 - Tela de configuração do Pool ..................................................... 55 

Figura 3.14 - Painel de configuração da visão de NFR para Task ................... 56 

Figura 3.15 - Painel dinâmico de um NFR........................................................ 57 

Figura 3.16 – Painel de configuração do NF-Attribute ...................................... 57 

Figura 3.17 - Atualizando configurações de uma NF-Action ............................ 58 

Figura 3.18 - Botões de gerenciamento da composição dentro da Engine ...... 61 

Figura 4.1 - Estado inicial do Sec-MoSC Editor ............................................... 68 

Figura 4.2 - Modelagem funcional do caso de uso ........................................... 68 

Figura 4.3 - Associação entre elementos BPMN e requisitos não funcionais .. 69 

Figura 4.4 - Associação entre elementos BPMN e NF-Statements .................. 69 

Figura 4.5 - Primeira associação de requisitos não funcionais ao modelo do 

caso de uso ...................................................................................................... 70 



 

xiii 

Figura 4.6 - Definindo o tipo da Tarefa para Receive ....................................... 71 

Figura 4.7 - Modelo após a definição dos tipos das tarefas ............................. 71 

Figura 4.8 - Definição da interface da composição .......................................... 72 

Figura 4.9 - Definição dos parametros da NF-Action RestrictAcess ................. 73 

Figura 4.10 – Busca de serviços para o Search Flight ..................................... 73 

Figura 4.11 - Propriedades da Tarefa do tipo serviço ...................................... 74 

Figura 4.12 - Exemplo de Associação de variáveis .......................................... 75 

Figura 4.13 - Exemplo de enriquecimento de predicados ................................ 76 

Figura 5.1 - eClarus .......................................................................................... 81 

Figura 5.2 - JDeveloper .................................................................................... 83 

Figura 5.3 - Oryx .............................................................................................. 84 

  



 

xiv 

Lista de Tabelas 

Tabela 2.1 - Principais elemento do BPMN ...................................................... 14 

Tabela 2.2 - Relação de Swimlanes ................................................................. 16 

Tabela 3.1 - Representações gráficas das novas abstrações .......................... 48 

Tabela 3.2 - Símbolos associados aos tipos de requisitos não funcionais ....... 49 

Tabela 3.3 - Representações gráficas dos sub-tipos de Tarefas ..................... 49 

Tabela 4.1 – Definição em alto nível dos NFR feita pelo especialista em 

negócios ........................................................................................................... 69 

Tabela 4.2 – Definição dos tipos das task definidas no processo .................... 71 

Tabela 4.3 - Tabela comparativa sobre complexidade do XML gerado ........... 77 

Tabela 5.1 - Notação de Segurança Proposto por Rodríguez [33] ................... 79 

Tabela 5.2 - Escala de Segurança ................................................................... 80 

Tabela 5.3 - Tabela Comparativa entre os Trabalhos Relacionados ................ 84 

  



 

xv 

Lista de Listagens 

Listagem 2.1 - Exemplo de Mensagem de Solicitação SOAP ............................ 7 

Listagem 2.2 - Exemplo de Mensagem de Resposta SOAP .............................. 8 

Listagem 2.3 - Exemplo de Documento WSDL .................................................. 8 

Listagem 2.4 XML da operação aritmética de potência implementada por meio 

da composição de serviços de multiplicação e Subtração ............................... 12 

Listagem 3.1 - Trecho do plugin.xml para adição de novo editor ao Eclipse .... 42 

Listagem 3.2 - Trecho do plugin.xml para integração de novo wizard de criação 

de composição ................................................................................................. 43 

Listagem 3.3 – Método createPropertiesConnection da classe 

ConnectionFactory ........................................................................................... 59 

Listagem 3.4 – Interface do Serviço do Translator ........................................... 59 

Listagem 3.5 - Interface do Serviço de Gerenciamento da Auxiliary Engine .... 60 

Listagem 3.6 – Trecho da Interface do Serviço do Repositório relacionado a 

serviços ............................................................................................................ 61 

Listagem 3.7 – Trecho da Interface do Serviço do Repositório relacionado a 

NFR .................................................................................................................. 62 

Listagem 3.8 – Trecho do arquivo NFStatement.hbm.xml ............................... 62 

Listagem 3.9 – Trecho código para busca de um NF-Statement por nome ..... 63 

  



 

xvi 

Índice 

Agradecimentos .............................................................................................. vi 

Resumo ............................................................................................................ ix 

Abstract ............................................................................................................. x 

Lista de Imagens ............................................................................................ xii 

Lista de Tabelas ............................................................................................ xiv 

Lista de Listagens .......................................................................................... xv 

Índice .............................................................................................................. xvi 

1. Introdução .................................................................................................. 1 

1.1 Contexto e Motivação ............................................................................ 1 

1.2 Caracterização do Problema ................................................................. 2 

1.3 Estado da Arte ...................................................................................... 2 

1.4 Objetivo ................................................................................................. 3 

1.5. Estrutura do documento ........................................................................ 4 

2. Conceitos básicos ..................................................................................... 5 

2.1 SOA ....................................................................................................... 5 

2.2 Web Service .......................................................................................... 6 

2.3 SOAP .................................................................................................... 6 

2.4 WSDL .................................................................................................... 8 

2.5 Composição de Serviços ....................................................................... 9 

2.6 BPMN .................................................................................................. 13 

2.7 Requisitos não Funcionais .................................................................. 18 

2.8 Sec-MoSC ........................................................................................... 22 

2.8.1 Metodologia Sec-MoSC ................................................................ 22 

2.8.2 Arquitetura Sec-MoSC .................................................................. 25 

2.9 Considerações Finais .......................................................................... 27 

3. Sec-MoSC Editor ...................................................................................... 28 

3.1 Visão Geral ......................................................................................... 28 

3.2 Definição de Requisitos ....................................................................... 30 

3.2 Arquitetura ........................................................................................... 31 

3.3 Projeto ................................................................................................. 32 

3.3.1 Sec-MoSC Editor .......................................................................... 34 

3.3.3 Repositório ................................................................................... 39 

3.4 Implementação .................................................................................... 41 

3.4.1 Sec-MoSC Editor .......................................................................... 41 



 

xvii 

3.4.2 Repositório ................................................................................... 62 

3.5 Considerações Finais .......................................................................... 63 

4. Avaliação: Agência de Viagens Virtual .................................................. 64 

4.1 VTA ..................................................................................................... 64 

4.2 Modelagem da Composição ................................................................ 66 

4.3 Execução da Composição ................................................................... 76 

4.4 Analise Comparativa com outras Ferramentas ................................... 76 

4.5 Considerações Finais .......................................................................... 78 

5. Trabalhos Relacionados ......................................................................... 79 

5.1 Especificação de Requisitos não Funcionais ...................................... 79 

5.2 eClarus Business Process Modeler for SOA Architects ...................... 81 

5.3 Oracle SOA Suite 11g ......................................................................... 82 

5.4 ORYX .................................................................................................. 83 

5.5 Analise Comparativa ........................................................................... 84 

5.6 Considerações Finais .......................................................................... 85 

6. Conclusões e Trabalhos Futuros ........................................................... 86 

6.1 Conclusões ......................................................................................... 86 

6.2 Contribuições ...................................................................................... 86 

6.3 Limitações ........................................................................................... 87 

6.4 Trabalhos Futuros ............................................................................... 88 

Referências ..................................................................................................... 89 

 

  



 

1 
 

1. Introdução 

Este capítulo apresenta o contexto, a motivação, o problema e os 

objetivos deste trabalho. Inicialmente, o contexto e a motivação são 

introduzidos mostrando a importância da composição de serviços e a 

necessidade da especificação de requisitos não funcionais nesse tipo de 

aplicação. Em seguida, o problema tratado na dissertação é caracterizado. Os 

trabalhos relacionados são brevemente introduzidos, juntos com as deficiências 

para tratar o problema apresentado. Logo após, os objetivos e as principais 

contribuições deste trabalho são apresentadas. Por fim é detalhada a estrutura 

da dissertação. 

1.1 Contexto e Motivação 

A criação de serviços complexos a partir da composição de serviços 

mais simples possibilita uma maior velocidade na criação de novos sistemas e 

também facilita a integração entre empresas [3]. O desenvolvimento de 

composições de serviços pode iniciar com a construção de processos de 

negócios que indicam como os serviços componentes dessa composição 

interagem para alcançar um objetivo do sistema. Muitas vezes esses modelos 

são feitos utilizando uma notação gráfica, e.g., BPMN (Business Process 

Modeling Notation) [25]. 

Modelar e executar processos de negócio com requisitos não funcionais 

é uma tarefa inerentemente complexa, pois envolve a participação de 

diferentes stakeholder de diferentes especialidades, como: especialistas no 

domínio da aplicação para modelar os aspectos funcionais da composição; 

especialistas em requisitos não funcionais e, finalmente, uma equipe 

operacional de TI para implantar os artefatos da composição e realizar as 

configurações necessárias para atender os requisitos não funcionais. 

Atualmente não há nenhum ambiente de desenvolvimento que permita 

aos stakeholders trabalharem de forma colaborativa para a definição e 

execução de processos de negócio modelados com requisitos não funcionais. 



 

2 
 

1.2 Caracterização do Problema 

Alguns problemas aparecem no contexto exposto na seção anterior, em 

especial a dificuldade em modelar requisitos não funcionais na definição 

processos de negócio. 

Além disso, a operação de construção de processos de negócio com 

requisitos não funcionais ainda envolve muitos detalhes técnicos, como: tipos 

de algoritmos, níveis de segurança, parâmetros de desempenho e assim por 

diante. Tais detalhes fazem com que sejam necessários especialistas de 

diferentes áreas de conhecimento, como: especialistas em negócios e 

especialistas em segurança, especialistas em requisitos não funcionais de 

desempenho, especialistas em requisitos não funcionais de disponibilidade e 

assim por diante.  

E mesmo quando a especificação desses detalhes for necessária, os 

especialistas envolvidos na construção desse software precisam trabalhar de 

forma integrada, afinal, eles estariam trabalhando em um único software. 

Em suma, esse trabalho aborda o problema de como modelar processos 

de negócio associando ao modelo requisitos não funcionais e serviços para 

que o processo seja executado como uma composição de serviços. 

1.3 Estado da Arte 

Atualmente existem várias ferramentas desenvolvidas para a construção 

composição de serviços através de modelos que abstraem a complexidade do 

desenvolvimento e, conseqüentemente, propiciam uma maior facilidade no seu 

uso por usuários com conhecimentos limitados em SOA (Service Oriented 

Architecture) e Web Services. Algumas destas ferramentas utilizam linguagens 

proprietárias para modelar e até executar a composição. No entanto, existe 

uma forte tendência na adoção e uso de padrões como BPMN (Business 

Process Modeling Notation) [25] e WS-BPEL (Web Services Business Process 

Execution Language) [22], padrões bastante utilizados para modelagem e 

execução de processo de negócio, respectivamente. 
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Entretanto, BPMN não oferece suporte a descrição requisitos não 

funcionais relacionados a seus elementos. Existem alguns trabalhos que 

tentam resolver essa questão, para o caso do requisito não funcional de 

Segurança, propondo extensões para BPMN [33][17][18]. 

Rodríguez [33] propõe uma extensão para BPMN criando elementos que 

trazem para o nível de modelagem as descrições dos requisitos de segurança 

presentes nos sistemas, mas seu trabalho trata apenas deste único requisito 

não funcional de segurança. 

Menzel [17][18], por sua vez, começa a caminhar em direção a 

materialização desses requisitos não funcionais e define como esses requisitos 

de segurança podem se transformar em artefatos que posteriormente podem 

se tornar base para decisões reais de como esses requisitos de segurança 

serão implementados. Esses dois trabalhos de Menzel se limitam a tratar 

apenas de requisitos não funcionais de segurança. 

Souza et al [35] definiram um conjunto de passos para a modelagem de 

processos de negócio associados com requisitos não funcionais de segurança, 

tradução desse processo de negócio em uma composição de serviços 

executável e finalmente execução dessa composição de serviços. Esse 

trabalho é o primeiro que envolve todas as etapas (da modelagem a execução) 

de um processo de negócios levando em consideração algum requisito não 

funcional. Assim como os trabalhos relacionados anteriormente, o trabalho de 

Souza se limita a tratar unicamente segurança como requisito não funcional. 

Adicionalmente, existem algumas ferramentas que permitem a 

modelagem de composições de serviço através de processos de negócio, por 

exemplo: Oracle SOA Suite e ORYX. Mas essas ferramentas não permitem 

que requisitos não funcionais sejam associados ao modelo de processo de 

negócios para a incorporação desses requisitos na composição de serviços. 

1.4 Objetivo 

Este trabalho apresenta um ambiente de modelagem de processos de 

negócios que permite a especificação de requisitos não funcionais destes 

processos. Ao mesmo tempo, permite o compartilhamento e a implantação 
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destes processos em uma Engine que executa não apenas a parte funcional do 

processo de negócio como também possa realizar os aspectos não funcionais 

presente no modelo.  

Na prática, os processos de negócios e as anotações de requisitos não 

funcionais podem ser definidos em conjunto por vários especialistas de uma ou 

mais organizações e compartilhados com parceiros comerciais em diferentes 

organizações.   

1.5. Estrutura do documento 

Além deste capítulo de introdução, o presente trabalho inclui outros 

cinco capítulos. O Capítulo 2 introduz os conceitos básicos necessários ao 

entendimento deste trabalho: processos de negócio (business processes), 

arquitetura orientada a serviços (SOA), web services, composição de serviços, 

BPMN e requisitos não funcionais, além da metodologia Sec-MoSC em que 

esse trabalho se baseia. 

O Capítulo 3 apresenta o ambiente proposto nessa dissertação para 

modelagem de composição de serviço em BPMN com anotações de requisitos 

não funcionais. 

No Capítulo 4, um estudo sobre a os resultados desse trabalho é 

apresentado. A aplicação escolhida é o VTA (Virtual Travel Agency)[37], uma 

agência que disponibiliza serviços de turismo através de um portal da Internet. 

Ainda nesse mesmo capítulo, será apresentada uma análise dos artefatos 

gerados pelas principais ferramentas concorrentes em comparação com a 

solução apresentada nesse documento. 

O Capítulo 5 apresenta os trabalhos relacionados e uma análise 

comparativa com o que está sendo proposto nesta dissertação.  

Finalmente, o Capítulo 6 apresenta as conclusões da dissertação, 

ressaltando as contribuições, as limitações e os trabalhos futuros a serem 

realizados. 
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2. Conceitos básicos 

Nesse capítulo serão introduzidos os conceitos e tecnologias básicas 

para o entendimento do restante desse trabalho. Inicialmente será dada uma 

visão geral sobre SOA e as tecnologias relacionadas. Em seguida, será 

apresentada a BPMN e suas principais estruturas, seguidas pelos conceitos 

sobre requisitos não funcionais. Por fim, será apresentada a metodologia que 

motivou a execução deste trabalho. 

2.1 SOA 

Atualmente, cada vez mais empresas estão implantando Sistemas de 

Informação e a integração com outros sistemas é um dos requisitos mais 

importante [15]. Mas como prover, ou garantir, fácil integração com outros 

sistemas? Motivado por problemas como esse, arquiteturas orientadas a 

serviço estão sendo propostas.  

Em SOA (Service Oriented Architecture) [31], a unidade mais básica é o 

Serviço, que são entidades que provém funcionalidades através de uma 

interface padrão. Logo, um sistema construído em SOA tem seus requisitos 

implementados através da combinação de um conjunto de outros serviços. 

Além do mais, mesmo esses serviços estando integrados para a construção 

desse sistema os mesmos são fracamente acoplados e podem ser usados na 

construção de outros sistemas. Por exemplo, pode-se ter um serviço de envio 

de e-mail que pode ser utilizado por diferentes sistemas. 

Observada em sistemas reais, essa característica representa um 

problema, pois subsistemas de empresas diferentes podem ter protocolos 

incompatíveis ou restrições de acesso relacionadas à segurança das redes. 

Mas, em SOA, vemos serviços com interfaces fracamente acopladas e usando 

protocolos de comunicação sem restrições rígidas de segurança, e.g., HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol).  

As interfaces são definidas utilizando uma IDL (Interface Description 

Language) [26] que tem a responsabilidade de desacoplar a implementação 

dos serviços de qualquer linguagem de programação. Em conjunto com essa 
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estratégia, essa arquitetura prevê o uso de protocolos como SOAP (Simple 

Object Access Protocol) [41] que garantem os outros detalhes de 

interoperabilidade entre os sistemas, como protocolo de comunicação. 

A partir de serviços e de suas interfaces, novos serviços mais complexos 

podem ser construídos. Como se pode observar, as palavras-chaves para esse 

tipo de arquitetura são integração e reuso [32][39].  

2.2 Web Service 

Web Service é a instância mais popular de Serviços e sua atual 

popularização é um exemplo de como a arquitetura SOA está se difundindo 

rapidamente. Isso se deve ao fato dessa tecnologia usar de soluções simples 

para resolver problemas relacionados à integração entre aplicações. Web 

Services usam tecnologias baseadas em XML (SOAP[41], WSDL[43]) sobre 

HTTP[40] pra realizar a comunicação. Isso garante uma total independência de 

Sistemas Operacionais, Linguagens de Programação e implementações. Por 

se tratar de um serviço, essa entidade mantém um baixo acoplamento com 

outros serviços e aplicações, podendo ser reusada facilmente. As tecnologias 

relacionadas com serviços e Web Services serão abordadas nas próximas 

seções.  

2.3 SOAP 

SOAP (Simple Object Access Protocol) [41] é um protocolo que se 

difundiu na Internet rapidamente pela sua simplicidade e duas outras 

características básicas [15]: 

1. SOAP trabalha apenas com strings (texto) dentro de sua estrutura de 

comunicação, chamada de Envelope. Dessa forma, fica a cargo dos 

desenvolvedores resolverem questões relacionadas a conversões de 

tipos. Tal estrutura evita problemas de interoperabilidade entre 

diferentes sistemas, pois SOAP trabalha apenas com esse que é o tipo 

mais comum de dados, a cadeia de caracteres (Strings). 

2. SOAP é basicamente um XML e uma de suas características é a 

Neutralidade. Dessa forma, um envelope SOAP pode fazer uso de 

qualquer protocolo de comunicação para ser transportado para o seu 
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destino. Comumente, o SOA é usado sobre HTTP. Essa estratégia 

possibilita que as chamadas sejam feitas através da internet sem muitas 

restrições já que HTTP, normalmente, não é bloqueado por firewalls. 

 

Listagem 2.1 - Exemplo de Mensagem de Solicitação SOAP 

1 <soapenv:Envelope 

2          xmlns:q0="http://DefaultNamespace" 

3 mlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

4          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

5          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

6    <soapenv:Header> 

7      <n:alertcontrol xmlns:n="http://example.org/alertcontrol"> 
8          <n:priority>1</n:priority> 
9          <n:expires>2011-01-22T14:00:00-05:00</n:expires> 

10      </n:alertcontrol> 

11    </soapenv:Header> 

12    <soapenv:Body> 

13       <q0:multiplicacao> 

14          <q0:num1>2</q0:num1> 

15          <q0:num2>5</q0:num2> 

16       </q0:multiplicacao> 

17    </soapenv:Body> 

18 </soapenv:Envelope> 

Um envelope SOAP possui um Cabeçalho (Header) e um corpo (Body). 

O Cabeçalho (linhas 6 a 11 da Listagem 2.1) contém informações de controle 

além de informações sobre o protocolo de comunicação. Já o corpo (linhas 12 

a 17 da Listagem 2.1) do envelope contém os dados da operação: parâmetros 

de entrada, retornos e falhas. Como o trecho de código refere-se a uma 

requisição de operação de requisição pode-se ver a passagem das variáveis de 

entrada dessa operação (linhas 14 e 15 da Listagem 2.1) [16]. 

O resultado dessa operação é exibido na Listagem 2.2. Nela podemos 

ver como seria o formato da resposta (response) para a solicitação descrita na 

Listagem 2.1. Da mesma forma que o envelope de requisição, o envelope de 

reposta é dividido em duas partes distintas e é no corpo do envelope (linhas 4 a 

8) que vemos o dado de resposta (linha 6). 
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Listagem 2.2 - Exemplo de Mensagem de Resposta SOAP 

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

2 <soapenv:Envelope  

3  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ... 

4       <soapenv:Body> 
5             <multiplicacaoResponse 

             xmlns="http://DefaultNamespace"> 
6               <multiplicacaoReturn>10.0</multiplicacaoReturn> 
7             </multiplicacaoResponse> 
8       </soapenv:Body> 

2.4 WSDL 

WSDL (Web Service Definition Language) [43] é uma notação padrão 

para descrição da interface de Web Services. A descrição em WSDL é um 

documento baseado em XML que provê todas as informações sobre a interface 

de um serviço: protocolos de acesso, endereço de servidor que provê o 

serviço, assinaturas das operações providas pelo serviço e definição dos tipos 

usados nas operações [9]. 

A Listagem 2.3 mostra uma descrição em WSDL de um serviço de 

Multiplicação utilizado na Seção 2.3. Esta descrição inclui informações 

relacionadas à assinatura da operação (parâmetros e seus respectivos tipos 

(linhas 6 a 13), tipo de resposta (linhas 14 a 20), operações disponíveis (linha 

29 a 34)) e informações sobre como acessar o Web Service que provê esses 

serviços (linha 37). 

Esse artefato é o contrato entre o Web Service e o seu consumidor. 

Listagem 2.3 - Exemplo de Documento WSDL 

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2 <wsdl:definitions targetNamespace="..."  
3  ... 

4  <wsdl:types> 
5   <schema elementFormDefault="qualified"...> 
6    <element name="multiplicacao"> 

7     <complexType> 

8      <sequence> 

9       <element name="num1" type="xsd:float"/> 

10       <element name="num2" type="xsd:float"/> 

11      </sequence> 

12     </complexType> 

13    </element> 

14    <element name="multiplicacaoResponse"> 
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15     <complexType> 

16      <sequence> 

17       <element name="multiplicacaoReturn" type="xsd:float"/> 

18      </sequence> 
19     </complexType> 

20    </element> 

21   </schema> 

22  </wsdl:types> 

23    ... 

24    <wsdl:message name="multiplicacaoRequest"> 

25       <wsdl:part element="impl:multiplicacao" 
name="parameters"> 

26       </wsdl:part> 
27    </wsdl:message> 

28    <wsdl:portType name="Calculadora"> 

29       <wsdl:operation name="multiplicacao"> 

30          <wsdl:input message="impl:multiplicacaoRequest"  
                 name="multiplicacaoRequest"> 

31        </wsdl:input> 
32          <wsdl:output message="impl:multiplicacaoResponse"  

                name="multiplicacaoResponse"> 
33        </wsdl:output> 

34       </wsdl:operation> 

35    </wsdl:portType> 

36  ... 

37     <soap:address location="http://www.sec-
mosc.hp.ufpe.br/Multiplicacao"/> 

38  ... 

40 </wsdl:definitions> 

2.5 Composição de Serviços 

A idéia de composição de serviços busca resolver um novo requisito de 

sistemas de grandes empresas: a capacidade de colaboração entre empresas 

parceiras (business-to-business) [45] mantendo aspectos individuais de cada 

empresa, com arquiteturas de redes, tecnologias de programação, além de 

serviços sigilosos.  

Composições de serviço têm como principal objetivo a criação de um 

novo serviço a partir de outros serviços (providos ou não pela mesma empresa) 

sem que os clientes que utilizam esse serviço saibam da existência desses 

serviços. 

 Vários desafios estão envolvidos em aplicações com esse nível de 

integração, como heterogeneidades de linguagens de programação e sistemas 

operacionais, e protocolos de comunicação e restrições de segurança (ex.: 

restrições com relação a portas de acesso por firewalls e/ou proxies). Em 



 

10 
 

particular, a heterogeneidade de linguagens de programação e protocolos dos 

serviços disponibilizados por cada empresa são dois dos grandes desafios 

encontrados quando se desenvolve sistemas que devem interagir com serviços 

de outras empresas.  

Esses desafios vêm sendo alcançados graças à agregação a idéia de 

realizar composição de serviços em uma arquitetura SOA usando tecnologias 

que estão se tornando cada vez mais populares, como: Web Services, SOAP e 

assim por diante. 

WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language) [44] é 

uma linguagem baseada em XML (Extensible Markup Language)[42] usada 

para definição de composição de serviços. Atualmente, WS-BPEL é a principal 

linguagem usada para definir composições de serviço. 

A Figura 2.1 mostra uma representação gráfica do WS-BPEL (feita no 

NetBeans[21]) que implementa a operação aritmética de potência recebendo 

dois parâmetros, a base e o expoente, utilizando apenas operações mais 

básicas como subtração e multiplicação implementadas em outro Web Service. 
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Figura 2.1 - Operação aritmética de potência implementada por meio da composição de serviços 
de multiplicação e Subtração  

 
Assim como outras linguagens imperativas (e.g., C ou Java), WS-BPEL 

possui estruturas condicionais, estruturas de repetição e variáveis. Acrescido a 

isso, podemos observar que WS-BPEL possui construções para chamada de 

Web Services, tratamento de erros e chamadas assíncronas. Na prática, um 

documento WS-BPEL descreve regras de negócio definindo a seqüência em 

que os serviços são invocados e os parâmetros das operações de invocação 

de cada serviço e assim por diante.    

Essa mesma composição é mostrada na Listagem 2.4 em XML. Pode se 

observar exemplos de algumas das estruturas que se assemelham a 

linguagens de programação imperativas, como: 
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 Estruturas Condicionais: “if/else” (linhas 21 e 24) 

 Estruturas de repetição: “while” (linha 27) 

 Comandos de Atribuição: “assign” (linhas 14 a 10 e 30 a 32) 

 Definição de Variáveis: “variables” (linhas 7 a 11) 

Nota-se também alguns comandos próprios de WS-BPEL que tanto 

facilitam a invocação de Web Services nas composições de serviço, como 

também indicam aspectos de comunicação da composição com o usuário que 

invoca essa composição. Os principais exemplos desse tipo de comandos são: 

 Receive (linha 13): Comando que indica o recebimento de dados 

do usuário da composição e que, normalmente, indica o início sua 

execução. Nele também podemos definir as variáveis inicializadas 

com os dados passados pelo usuário dessa composição. 

 Invoke (linhas 33 e 34): Comando que abstrai a invocação de uma 

operação de um Web Service. Nesse comando devem-se definir 

quais são os parâmetros para essa invocação e qual variável 

guardará os resultados do mesmo. 

 Reply (linha 42): Comando que indica o retorno do resultado da 

composição para o usuário. 

Adicionalmente, WS-BPEL tem estruturas que identificam os Web 

Services (parceiros) usados internamente e suas respectivas informações de 

acesso obtidos com a ajuda do WSDL desses Web Services, como URL de 

acesso e nome do serviço. Os links de parceiros (Partner Links) contêm 

informações sobre os servidores onde os serviços estão disponibilizados.  

Listagem 2.4 XML da operação aritmética de potência implementada por meio da 

composição de serviços de multiplicação e Subtração 

1 <process name="PotenciaBPEL" 
2    ... 
3    <partnerLinks> 
4       <partnerLink name="CalculadoraPartnerLink" .../> 

5       <partnerLink name="PotenciaBPEL" .../> 
6    </partnerLinks> 
7    <variables> 
8       <variable name="potencia" type="xsd:int"/> 

9       <variable name="condicao" type="xsd:int"/> 

10       ... 

11    </variables> 
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12    <sequence> 

13       <receive name="Receive" partnerLink="PotenciaBPEL" 
operation="ComposicaoCalculadoraOperation" . . . /> 

14       <assign name="Atribuir1"> 
15         ... 

16          <copy> 
17             <from>0</from> 
18             <to variable="potencia"/> 
19          </copy> 
20       </assign> 
21       <if name="If"> 
22          <condition>$ComposicaoCalculadoraOperationIn.expoente 

= 0</condition> 
23         ... 

24          <else> 
25             <sequence name="Sequence2"> 
26                . . . 
27                <while name="While"> 
28                   <condition>$condicao > 1</condition> 
29                      <sequence name="Sequence1"> 
30                         <assign name="Atribuir3"> 
31                            ... 
32                         </assign> 
33                         <invoke name="multiplica" 

partnerLink="CalculadoraPartnerLink" operation="multiplicacao" 
... /> 

34                         <invoke name="subtrai" 
partnerLink="CalculadoraPartnerLink" operation="subtracao" ... 
/> 

35                         ... 

36                      </sequence> 
37                </while> 
38             </sequence> 
39          </else> 
40       </if> 
41       ... 
42       <reply name="Reply" partnerLink="PotenciaBPEL"... /> 

43    </sequence> 

44 </process> 

Composições de Serviço são interpretadas e executadas por Engines de 

Orquestração (e.g., Apache ODE[2], Glass Fish[11], ActiveVOS Server[1], 

Oracle BPEL Process Manager[28] entre outros). Estas engines, em conjunto 

com a linguagem, abstraem, para os desenvolvedores de Composições, 

grande parte da complexidade envolvida em composições de Web Services.  

2.6 BPMN 

BPMN (Business Process Modeling Notation) [25] é uma notação para 

descrição de processos de negócio. Entre suas principais características temos 

a simplicidade tanto com relação à criação de processos de negócios quanto à 

interpretação e compreensão dos mesmos. 



 

14 
 

Na Tabela 2.1 temos a descrição dos principais elementos de BPMN. 

Tabela 2.1 - Principais elemento do BPMN 

Elemento Descrição Notação gráfica 

Evento (ou 
Event) 

Todo processo BPMN deve iniciar 
e terminar com eventos. Porém, 
também pode haver eventos 
intermediários, que ficam 
localizados entre o evento de 
início e fim. 

    Início                       

    Intermediário             

    Fim                            

Atividade (ou 
Task) 

Este elemento, como o próprio 
nome sugere, representa uma 
atividade do processo. Atividade 
pode ser do tipo Tarefa, Processo 
e Sub-processo.  

Gateway 

Todo o fluxo do processo é 
controlado pelo Gateway. Com 
ele o fluxo do processo pode ser 
convergido ou divergido 
dependendo do tipo do Gateway.  

Objeto de dados 
(ou Data Object) 

Objeto de dados representa um 
artefato usado no processo. Ele 
mostra como os dados são 
requeridos ou produzidos por 
atividades.  

Grupo (ou 
Group) 

Um grupo pode ser usado para 
finalidades de documentação ou 
de análise. 

 



 

15 
 

Anotação 

Uma anotação é um mecanismo 
para fornecer informações 
adicionais para o leitor de um 
diagrama BPMN.  

Fluxo de 
Seqüência 

Conecta as atividades para 
indicar a sua seqüência no 
processo. 

 

Fluxo de 
Mensagem 

Mais de um participante pode ser 
representado no BPMN e este 
elemento modela o fluxo de 
mensagem trocado por eles. 

 

Associação 

É utilizado para associar dados, 
texto e outros artefatos com os 
objetos de fluxo. Esse elemento, 
como exemplo, é utilizado para 
indicar se um objeto de dados 
está sendo lido ou criado por um 
objeto de seqüência, dependendo 
do sentido da seta. 

 

 

Um dos principais elementos de BPMN é a Task. Esse elemento 

representa uma tarefa dentro do modelo. Uma Task tem sete tipos, são eles: 

 Service: Representa um serviço (web service ou aplicação). A 

Task recebe uma mensagem de requisição, realiza algum 

processamento e retorna uma mensagem com o resultado para 

que a composição; 

 Receive: Uma task desse tipo representa a espera por 

mensagem de um participante externo e serve como um ponto de 

entrada para a composição; 

 Send: Uma tarefa desse tipo representa o envio de uma 

mensagem a um participante externo; 



 

16 
 

 Script: Tarefa realizada pela engine de orquestração através de 

scripts; 

 Reference: Referencia outra task que compartilha o mesmo 

comportamento; 

 User: É uma tarefa realizada por um humano com a ajuda de um 

Software; 

 Manual: Assim como uma task do tipo User, esse tipo de task é 

realizado por um ser humano. Mas diferentemente do outro tipo, a 

Task Manual é feita sem a ajuda de qualquer software. 

Um processo em BPMN pode conter mais de um participante na sua 

representação e as atividades de um participante podem ser organizadas 

logicamente. Esses dois tipos de divisão (entre participantes e entre atividades 

de um mesmo participante) são representados utilizando Swimlanes. Cada tipo 

de Swimlane trata uma dessas situações, como mostrado na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Relação de Swimlanes 

Elemento Descrição Notação gráfica 

Pool 

Um participante é representado 
no BPMN por um Pool. O Pool 
contém os processos de cada 
participante.   

Lane 

Uma pool poderá ter subdivisão 
para melhor representar e 
organizar as atividades de um 
processo  

 

Um processo de negócio deve conter pelo menos um participante, logo, 

a modelagem deve ter pelo menos um Pool. A Figura 2.2 mostra um exemplo 

de processo de negócio em BPMN. 
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Figura 2.2 - Processo de negócio para compra de passagem aérea  

Nesse exemplo, o processo de negócio descreve um processo de 

compra de uma passagem aérea. Nesse processo temos o seguinte passo-a-

passo: 

Passo 1 -  Receber dados do Cliente: Obter os dados do cliente que 

deseja comprar uma passagem aérea; 

Passo 2 -  Checar Disponibilidade de Vôo: Com essa atividade, deve-se 

procurar por vôos disponíveis que atendem a requisição do cliente; 

Passo 3 -  Gateway: Caso não exista vôo disponível, um evento de erro 

deve ocorrer; caso haja disponibilidade, o processo passa para o 

próximo passo; 

Passo 4 -  Processar Pagamento: Deve-se pagar a passagem utilizando 

os dados do cartão de credito do cliente e esperar a confirmação de 

pagamento da operadora de cartão de credito; 

Passo 5 -  Gateway: Caso o pagamento não seja aprovado, o processo 

ocasiona em erro novamente, mas caso o pagamento seja confirmado o 

processo segue; 

Passo 6 -  Enviar SMS de Confirmação: Caso o pagamento seja 

aprovado, envia-se um SMS (Short Message Service) para o cliente a 

fim de confirmar o êxito na operação. 

Dada a grande facilidade de aprendizagem e entendimento dessa 

notação gráfica, muitas ferramentas de construção de composições de serviço 

vêm utilizando notações gráficas baseadas em BPMN, por exemplo: Oryx [30] 
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e NetBeans [20]. O uso dessas ferramentas facilita o desenvolvimento de 

composições de serviço, pois elas geram código executável, o que não é muito 

fácil de fazer manualmente, mesmo com todas as abstrações que as 

linguagens disponíveis provêm.  

2.7 Requisitos não Funcionais 

Durante o processo de definição de um software além das 

funcionalidades principais, existe um grupo de questões sobre as 

características desse software que são tão importantes quanto suas 

funcionalidades e que também devem ser definidas, por exemplo: 

 Em quanto tempo uma determinada operação deve ser 

concluída? 

 Que mecanismos de segurança mínimos um serviço parceiro 

deve usar para a comunicação ser considerada “segura”? 

 Qual o custo máximo que um serviço pode ter? 

 Que mecanismos mínimos para garantir uma alta disponibilidade 

um serviço parceiro deve ter para garantir que a composição não 

sofra uma falha por conta desse serviço? 

 

As respostas para questões desse tipo devem estar presentes na etapa 

de definição de um projeto de software e são chamadas de Requisitos não 

Funcionais (NFR – Non Functional Requirement). 

Como exemplos de requisitos não funcionais podemos mencionar: 

 Segurança: Requisitos não funcionais de segurança definem 

estratégias e tecnologias que devem ser adotadas num projeto a 

fim de garantir aspectos como: confidencialidade (garantia que 

cada usuário envolvido só tem acesso as dados que foram 

direcionados para ele), autenticação (garantia sobre a 

identificação dos usuários), autorização (garantia que cada 

usuário só tem acesso a funcionalidades do sistema que lhe é 

competente), integridade (garantia que as informações 
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transmitidas não foram corrompidas durante a comunicação), 

auditoria (garantia de possibilidade de vistoria das informações 

envolvidas nas operações de um sistema) e assim por diante. 

Para realizar esses aspectos existem estratégias já bem 

consolidadas, seguem alguns exemplos de tecnologias usadas 

para realizar esses requisitos não funcionais: 

o Confidencialidade: Uso de criptografia; 

o Autenticação: Uso de Login e senha, chaves 

compartilhadas, certificados digitais; 

o Autorização: Restrição de IP por firewall (garante que 

apenas usuários conhecidos tenham acesso a algum 

serviço); 

o Integridade: Uso de assinaturas digitais; 

o Auditoria: gravação dos registros de todas as operações 

para posterior análise. 

 Performance: Requisitos funcionais de performance definem 

parâmetros relacionados ao desempenho do sistema, como: 

o Tempo de resposta: Tempo máximo de resposta a uma 

operação do sistema.  

o Throughput: A quantidade de operações que o sistema é 

capaz de realizar em um intervalo de tempo. Esse aspecto 

está ligado ao aspecto anterior, mas também leva em 

consideração a capacidade dos sistemas em realizar várias 

operações simultaneamente; 

o Uso máximo de recursos computacionais: Alguns 

sistemas possuem grandes restrições quando ao uso de 

recursos computacionais (por exemplo: processamento, 

memória e armazenamento). E o controle desses recursos 

também pode ser especificado durante o projeto desse 

sistema. 

 Disponibilidade: Esse requisito não funcional indica o tempo 

máximo tolerado de interrupção do fornecimento do serviço. 

Existem várias estratégias para aumentar a disponibilidade de um 

serviço, um dos mais comuns é o uso de contingência, que são 
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réplicas do sistema que podem ser utilizadas em caso de falha do 

sistema principal; 

 Custo: Esse requisito não funcional envolve custos monetários 

relacionados à execução do sistema. Por exemplo, se um sistema 

precisa saber se um cliente tem algum tipo de pendência 

financeira o sistema pode verificar essa situação usando serviços 

de alguma empresa dessa área (por exemplo, SPC ou SERASA). 

Dado os requisitos de custo do projeto deve-se escolher a 

empresa que atendem os requisitos.  

Rosa [34] descreve uma abordagem baseada em arquitetura para tratar 

propriedades não funcionais (Non-Functional Properties). Essa abordagem 

define uma série de entidades que descrevem tanto requisitos não funcionais 

quanto suas iterações entre si como também agrupamentos que aumentam o 

nível de abstração no uso dessas propriedades. São elas: NF-Action, NF-

Attribute e NF-Statement. Tomando por base a solução criada por Rosa foram 

definidas as seguintes abstrações: 

 NF-Action: É a entidade mais básica da arquitetura. Essa 

entidade representa um aspecto de software sobre o qual o 

requisito não funcional pode ser detalhado. Esses aspectos de 

software podem ser: decisões de projeto, algoritmos, estrutura de 

dados, configurações e assim por diante. Essa entidade pode 

conter duplas <key, value> que representam especificidades do 

próprio mecanismo e são chamadas de NF-Property nesse 

trabalho. Por exemplo: uma NF-Action chamada 

“UsarAutenticação”, relacionada ao requisito não funcional 

Segurança, poderia conter as NF-Property de “Tipo de 

Autenticação”, “Nome de Usuário”, “senha” e “chave 

compartilhada”, com seus respectivos valores associados; 

enquanto que uma possível NF-Action “Disponibilidade” teria 

propriedades como “Vazão” e “Quantidade de servidores de 

contingência” , com seus respectivos valores associados; 

 NF-Attribute: É a entidade que representa o requisito em si. 

Dessa forma, um NF-Attribute é implementado por uma série de 
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NF-Actions, e.g., o NF-Attribute “Segurança” pode ser realizado 

pelas NF-Actions “UsarAutenticação” e “UsarCriptografia”; 

 NF-Statement: essa entidade representa uma restrição de alto 

nível definida sobre NF-Attribute. Na prática, a NF-Statement 

implica em um conjunto de NF-Actions (e valores de suas 

propriedades) que devem ser tomadas para alcançar um objetivo 

particular. Por exemplo, o conjunto de NF-Actions (e suas 

propriedades) usado para implementar um NF-Statement “alta 

confidencialidade” provavelmente será diferente do utilizado para 

implementar um NF-Statement “baixa confidencialidade”. Na 

prática, NF-Statements são conjuntos pré-definidos de requisitos 

não funcionais associados a um nome em alto nível para que 

usuários sem experiência no assunto consigam desenvolver 

composições com algum tipo de requisito não funcional e que já 

esteja com uma configuração básica. 

 

Figura 2.3 - Relacionamento entre as abstrações de requisitos não funcionais 

 

A Figura 2.3 mostra a relação entre essas entidades. O conjunto U 

representa o conjunto de todas as NF-Actions e as combinações possíveis dos 

valores de suas propriedades. Note que a NF-Action “UsarCriptografia” aparece 

duas vezes nessa figura, mas elas representam a mesma NF-Action com 

propriedades distintas. Assim, o NF-Attribute “segurança” engloba todas as NF-

Actions, independentemente das suas respectivas propriedades. Já os NF-

Statements “Alta Segurança” e “Baixa Segurança” são conjuntos de NF-Actions 

mais com suas propriedades especificas. Nesse exemplo, os NF-Statements 

“Alta Segurança” e “Baixa Segurança” compartilham a mesma NF-Action 
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(“UsarCriptografia”) mas cada instância dessa NF-Action possui propriedades 

diferentes. 

2.8 Sec-MoSC  

SOUZA et al. [35] apresentam uma metodologia e uma possível 

arquitetura de software que suporta essa metodologia. Essa metodologia visa a 

modelagem de processos de negócio com requisitos não funcionais associados 

e executados como composições de serviço através de uma Engine. O trabalho 

descrito nesse documento é baseado nessa abordagem implementando e 

generalizando alguns desses passos. 

2.8.1 Metodologia Sec-MoSC 
 

A metodologia Sec-MoSC é uma série de passos para o 

desenvolvimento de processos de negócio com informações de requisitos não 

funcionais associados aos serviços que, posteriormente, podem ser 

executados como composições de serviço através de uma Engine. A definição 

dessa metodologia foi baseada nos seguintes princípios e premissas: 

 Diferentes stakeholders podem estar envolvidos em cada 

etapa do projeto de uma composição. Por exemplo: o 

especialista de negócios pode ser responsável apenas pelo 

Fluxo geral da composição; o especialista em composição de 

serviços pode ser responsável por selecionar os melhores 

serviços para cada modulo definido pelo especialista de 

negócios; o especialista de segurança pode ser responsável 

por definir os requisitos de segurança mínimos de cada 

serviço que vai ser definido pelo especialista de serviços; e 

quaisquer outros especialistas de requisitos não funcionais 

suportados poderiam trabalhar separadamente para a 

construção desse sistema; 

 Dado o uso dessa abordagem por parte de especialistas em 

negócios, foi adotado o uso de BPMN que já vem sido usada por 

esse tipo de especialistas; 
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 Especialistas em negócios também podem ser capazes de 

descrever requisitos não funcionais; 

 O uso de WS-BPEL. Essa metodologia acompanha a indústria na 

escolha desse padrão para a execução das composições de 

serviços; 

 O Uso das abstrações definidas por Rosa [34] (vide seção 2.7). 

Foram definidos 13 passos para que uma composição de serviços seja 

criada e executada. A Figura 2.4 mostra o fluxograma da metodologia com 

todos os passos envolvidos. A seguir, será detalhado o passo-a-passo da 

metodologia Sec-MoSC. 

 

Figura 2.4 - Metodologia Sec-MoSC 

 Passo 1 – Modelagem do Processo de negócio: Esse passo 

refere-se à modelagem do processo de negócios base para a 

composição de serviço. Esse passo é realizado pelo Especialista 

em Negócios, que tem conhecimento sobre a área de destino da 

composição de serviços, tendo como ferramentas as abstrações 

definidas por BPMN, como: atividades, objeto de dados, gateway 

e assim por diante. 
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 Passo 2 – Modelagem de Requisitos de Segurança: Esse 

passo consiste em definir requisitos de segurança e associá-los 

aos elementos do modelo BPMN [4]. Nesse passo, essas 

definições sobre os requisitos de segurança devem estar num 

nível de abstração suficientemente alto para que o especialista 

em negócios possa realizar as definições iniciais ou, ao menos 

indicar no modelo especialista de segurança quais os requisitos 

de segurança foram idealizados para essa composição; 

 Passo 3 – Detalhamentos dos Serviços: Essa etapa tem como 

foco detalhar as informações sobre os serviços que serão 

utilizados na composição. Até esse momento, o especialista de 

negócios definiu apenas simplificadamente o que cada serviço 

deveria fazer. Nessa etapa, o especialista em serviços deve 

especificar serviços que atendam tantos os requisitos funcionais 

definidos no passo um quanto os requisitos não funcionais 

definidos no passo dois. 

 Passos 4 – Detalhamento dos NF-Action: Nesse passo, o 

especialista em segurança pode detalhar mais os requisitos 

escolhidos, em alto nível, pelo especialista em negócios. O 

especialista em segurança pode especificar, por exemplo, 

diferentes NF-Property como algoritmos de criptografia, o uso de 

assinatura digital e configurações de usuários e senhas; ou definir 

se inclui ou remove novas NF-Action. 

 Passos 5, 6 e 7 – Detalhamento de Task e Groups, 

Detalhamento de Dados e de Predicados: Uma transformação 

entre um processo de negócios em BPMN e uma composição 

executável em WS-BPEL é intratável sem informações adicionais. 

As etapas 5, 6 e 7 foram definidas para prover ao modelo BPMN 

as informações necessárias para que seja possível uma tradução 

automática do BPMN para o WS-BPEL. Todos esses passos têm 

como principal responsável o especialista em serviços. No passo 

5, o especialista deve definir as escolhas finais dos serviços 

associados as tarefas, dado o detalhamento das NF-Action 

associadas a esses serviços no passo 4. Em seguida (passo 6) 
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ele deve definir o fluxo de dados do modelo a nível de atribuições 

de variáveis. Nesse passo também são especificados exatamente 

quais as entradas e saídas do serviço do serviço que essa 

composição vai representar. Finalmente, no passo 7, o 

especialista deve definir como os Gateways irão se comportar. É 

nesse passo que define-se os predicados do modelo BPMN. 

 Passo 8, 9 e 10 – Geração do WS-BPEL, das Informações de 

Serviço e das Especificações de Segurança Independentes 

de Plataforma: Nessa fase da metodologia tem-se a 

preocupação criar artefatos para execução da composição, mas 

que são independentes de qualquer Engine. Esse passo gera 

uma independência da solução entre as soluções de execução de 

composição de serviços existentes. No passo 8 é criada uma 

versão independente de plataforma (apenas com os elementos 

padrão do WS-BPEL) a partir do modelo BPMN anotado com as 

informações de serviço. Nos passos seguintes, os documentos 

com as informações de cada serviço e segurança são criados. 

Esses artefatos também contêm informações independentes de 

que Engine irá implementar esses requisitos. 

 Passo 11 e 12 – Geração de WS-BPEL e Configurações de 

Seguranças de Plataforma Específica: Nesse momento, tendo 

a informação de qual Engine será utilizada para executar a 

composição podem-se gerar as versões específicas do WS-BPEL 

e das configurações para a implantação dos requisitos de 

segurança dentro da Engine. 

 Passo 13 – Execução do WS-BPEL Específico: Essa etapa 

executa o WS-BPEL gerado da composição com os requisitos 

modelados em BPMN 

2.8.2 Arquitetura Sec-MoSC 
 

A arquitetura geral de uma possível implementação da metodologia 

possui três módulos [35]. Na Figura 2.5 é apresentada considerando essa 

arquitetura. Nela observa-se que o processo inicia com o Sec-MoSC Editor. 
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Esse se utiliza de uma notação gráfica e de repositórios de serviços e 

requisitos não funcionais (NFR) suportados pela ferramenta, e que podem ser 

incorporados ao modelo para enriquecer a composição com essas 

informações. 

 

Figura 2.5 - Arquitetura geral do Sec-MoSC 

Finalmente, após a modelagem, o resultado é um arquivo contendo a 

serialização do modelo BPMN anotado com informações dos serviços 

componentes dessa composição e seus respectivos requisitos não funcionais. 

Com base nesse arquivo, o módulo Translator traduz o modelo BPMN 

anotado em artefatos independentes de plataforma, uma espécie de artefatos 

intermediários. Esses artefatos são um refinamento do modelo gerado pelo 

Sec-MoSC Editor e estão mais próximos dos artefatos que serão realmente 

executados por uma engine de orquestração.  

A Auxiliary Engine fornece uma abstração de uma engine de 

orquestração genérica. É esse módulo que provê independência de engine de 

orquestração que realmente será usada. A Auxiliary Engine é responsável por 

transformar os artefatos independentes de plataforma em artefatos (arquivo de 

execução da composição mais arquivos de configuração que enforcam os 

requisitos não funcionais) que podem efetivamente serem executados pela 

engine real que está associada à Auxiliary Engine. Logo, todos os requisitos 

não funcionais que podem ser modelados no processo de negócios devem, 



 

27 
 

obrigatoriamente, serem suportados pela Auxiliary Engine. De modo contrário, 

o processo de negócios não vai poder ser executado pela Auxiliary Engine. 

O Translator e a Auxiliary Engine não serão detalhados nessa seção, 

pois o foco desse trabalho é a parte de modelagem de processos de negócio. 

2.9 Considerações Finais 

Nesse capítulo foram introduzidos os conceitos e tecnologias básicas 

para o entendimento do restante desse trabalho. Foi apresentada uma visão 

geral sobre: arquitetura orientada a serviços e as tecnologias relacionadas; 

BPMN e suas principais estruturas; e, finalmente, conceitos sobre requisitos 

não funcionais e sobre o projeto onde esse trabalho está inserido. 
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3. Sec-MoSC Editor 

Este capítulo detalha o Sec-MoSC Editor, um ambiente para modelagem 

de processos de negócios propondo uma versão estendida de BPMN e 

compatível com a metodologia Sec-MoSC. Inicialmente serão mostrados os 

princípios e fundamentos básicos sobre os quais a proposta foi concebida e em 

seguida as fases de desenvolvimento desse projeto. 

3.1 Visão Geral 

O Sec-MoSC Editor implementa uma parte da Metodologia Sec-MoSC 

[35], apresentada na Seção 2.8. Como pode ser visto na Figura 2.4, a 

metodologia Sec-MoSC possui 13 passos. Esse trabalho trata da modelagem 

tanto funcional quanto não funcional do processo de negócio, o que representa 

sete desses passos. São eles: 

 Passo 1 – Modelagem do Processo de negócio; 

 Passo 2 – Modelagem de Requisitos de Segurança; 

 Passo 3 – Detalhamentos dos Serviços; 

 Passo 4 – Detalhamento dos NF-Actions; 

 Passo 5 – Detalhamento de Task e Groups; 

 Passo 6 – Detalhamento de Dados; 

 Passo 7 – Detalhamento de Predicados. 

Adicionalmente, esse trabalho visa generalizar o tratamento dos 

requisitos não funcionais. Dessa forma, diferente da metodologia Sec-MoSC, 

esse trabalho não considera apenas o requisito não funcional de Segurança. 

Para tal objetivo ser alcançado o passo 2 foi redefinido para ser mais genérico 

quanto a isso. Segue a nova definição desse passo: 

 Modelagem de Requisitos de Não Funcionais: Esse passo 

consiste em definir requisitos não funcionais e associá-los aos 

elementos do modelo BPMN. Nesse passo, essas definições sobre 

os requisitos não funcionais devem ser num nível de abstração 

suficientemente alto para que o especialista em negócios possa 
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realizar as definições iniciais ou ao menos indicar no modelo 

especialista de segurança quais os requisitos de segurança foram 

idealizados para essa composição; 

Além disso, houve modificações em outros módulos da arquitetura que 

serão detalhadas nas próximas seções a seguir. 

O Sec-MoSC Editor é responsável por gerar o BPMN anotado com todas 

as informações referentes à composição, como: informações sobre o fluxo de 

eventos; de Serviços associados ao processo de negócio; e requisitos não 

funcionais associados à composição de serviços e aos serviços componentes 

dessa composição.  

O principal cenário de uso do editor está sendo exibido na Figura 3.1, 

onde os vários especialistas trabalham colaborativamente no mesmo processo 

de negócio. Cada um deles definindo aspectos da composição relacionados 

com as suas especialidades. 

 

 

Figura 3.1 - Cenário de Uso do Sec-MoSC Editor  

Por fim, dado que a composição foi definida, o Sec-MoSC Editor aciona 

o Translator, que é responsável pelos passos 8 a 12 da metodologia, e a 

Auxiliary Engine, que é responsável pelo passo 13. Tanto o Translator quanto a 
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Auxiliary Engine são integrados ao editor, mas não serão detalhados nesse 

documento. 

3.2 Definição de Requisitos 

Com base no que cenário apresentado na Figura 3.1 é possível 

identificar algumas características necessárias ao Sec-MoSC Editor. São elas:  

 tendo em vista que especialistas em negócios também irão 

modelar requisitos não funcionais, a ferramenta deve permitir 

expressar esses requisitos visualmente com um nível de detalhe 

compatível com a falta de conhecimento especifico desse tipo de 

stakeholder;  

 dado que stakeholders de diferentes especialidades estariam 

envolvidos no projeto, a ferramenta deve prover diferentes visões 

das informações da composição;  

 deve-se usar uma estratégia para tratar requisitos não funcionais 

de forma genérica e extensível para facilitar a inclusão de novos 

requisitos que podem ser incorporados pelo editor; e 

 a ferramenta deve ser integrada com os outros módulos que 

completam o fluxo de execução de uma composição criada 

utilizando a metodologia Sec-MoSC. 

A partir das características gerais apresentadas anteriormente, foram 

identificados os seguintes requisitos para a ferramenta: 

 [R01] A ferramenta deve ser um plug-in do Eclipse [7] e reutilizar o 

plug-in do eclipse para modelagem BPMN (passo 1 da metodologia); 

 [R02] Deve possuir uma visão para a configuração dos serviços 

componentes da composição, bem como os detalhes de acesso e 

uso desses componentes (passos 5, 6 e 7 da metodologia); 
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 [R03] O usuário deve ser capaz de definir requisitos não funcionais 

tanto da composição quanto dos serviços envolvidos da composição 

(passo 2 e 4 da metodologia); 

 [R04] Deve possuir vários níveis de abstração (para os especialistas 

em negócios nível de abstração mais alto e para os especialistas 

nos requisitos não funcionais um nível maior de detalhes) para os 

diferentes requisitos não funcionais que podem ser suportados pela 

ferramenta (passo 2 e 4 da metodologia);  

 [R05] A ferramenta deve possuir repositórios e prover busca por 

serviços usando como restrição de busca os requisitos não 

funcionais escolhidos para a tarefa de modelagem (passo 3); 

 [R06] Prover integração com o Translator, que é responsável por 

traduzir a composição modelada em artefatos que podem 

efetivamente ser executados pela Auxiliary Engine (passos 8 a 12 da 

metodologia); 

 [R07] Prover integração com a Auxiliary Engine para o suporte a 

execução das composições desenvolvidas no Sec-MoSC Editor. 

Devem ser suportadas as operações de: implantar e desimplantar 

composição, iniciar e parar composição (passo 13 da metodologia). 

3.2 Arquitetura 

A arquitetura da solução apresentada nesse trabalho é descrita na 

Figura 3.2 e contém basicamente dois elementos: o Sec-MoSC Editor que 

possibilita uma forma simples de criar composições de serviço; e o Repositório 

que é subdividido em duas partes, são elas: 

 Serviços: Responsável por armazenar informações referentes 

aos serviços disponíveis para uso na modelagem; 

 Requisitos não funcionais: Responsável por armazenar tanto 

informações sobre os requisitos não funcionais suportados para 

modelagem quanto as informações sobre os requisitos não 
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funcionais implementados pelos serviços cadastrados na parte de 

Serviços do repositório. 

 

Figura 3.2 - Arquitetura Sec-MoSC Editor 

Internamente, o editor tem três módulos distintos: Módulo BPMN, 

Módulo de Serviços e Módulo NFR. Primeiramente, tem-se o modulo de BPMN, 

detalhado na próxima seção, que provê uma abordagem para descrever 

graficamente detalhes relacionados tanto ao processo de negócios quanto as 

definições de requisitos não funcionais presentes nos serviços da composição 

e na própria composição, dado que uma composição de serviços se comporta 

como um simples serviço externamente. 

Adicionalmente, o Editor possui o módulo de serviços que acessa o 

repositório para obter informações referentes aos serviços que podem ser 

usados na modelagem. Esse módulo também contém a visão de serviços da 

ferramenta, destinada aos especialistas em serviços.  

Por fim, o módulo NFR (Non-Functional Requirements) acessa o 

repositório e obtém informações sobre os requisitos não funcionais que estão 

sendo usados na modelagem e os requisitos associados aos serviços 

cadastrados no repositório. Essa visão também contém a visão de Requisitos 

não Funcionais da ferramenta.  

3.3 Projeto 

Esta seção apresenta detalhes de projeto da arquitetura proposta bem 

como as decisões e estratégias adotadas para alcançar a resolução dos 

requisitos apresentados na Seção 3.1. 
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Esse projeto possui basicamente quatro pontos: 

 Quanto ao Sec-MoSC Editor: 

o Diferentes visões do modelo: Uma das premissas da 

metodologia é a colaboração entre diferentes 

stakeholders de diferentes áreas para a construção dos 

processos de negócio. Para cada um desses 

stakeholders (especialista em negócios, especialista em 

serviços e especialista em requisitos não funcionais) foi 

desenvolvido uma visão específica contendo as 

informações sobre o modelo direcionadas para o 

especialista alvo; 

o Artefatos gerados e integração: os artefatos gerados 

com informações de serviços e requisitos não 

funcionais e integração com os outros elementos da 

arquitetura Sec-MoSC; 

 Quanto ao Repositório: 

o Informações sobre Serviços: Armazenamento das 

informações sobre os serviços que podem ser usados 

na modelagem. As principais informações salvas são: 

URL, assinaturas das operações do serviço, protocolos 

suportados e todas as outras informações que estão 

contidas no WSDL do serviço.  

o Informações sobre NFR: Armazenamento das 

informações relacionadas aos requisitos não funcionais 

suportadas durante a modelagem. Todos os NF-Action, 

NF-Attribute, NF-Statement e NF-Property estão 

persistidos. Adicionalmente, também está no repositório 

a associação entre os serviços cadastrados e os 

requisitos não funcionais presentes nesses serviços. 

As próximas seções desse capítulo detalharão cada um desses pontos. 
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3.3.1 Sec-MoSC Editor 

O Sec-MoSC Editor é o módulo principal desse trabalho. É nele que 

estão implementas as funcionalidades referentes a modelagem do processo de 

negócios e integrações com os outros módulos da arquitetura (ver Seção 3.2). 

Logo, as principais decisões de projeto são tomadas durante a especificação 

desse módulo.  

A notação gráfica utilizada pela metodologia Sec-MoSC é o BPMN 

(Business Process Modeling Notation). Essa escolha foi feita levando em 

consideração uma série de critérios, são eles: 

 Adoção por especialista em negócios: BPMN vem sendo 

usado por especialistas em negócios para modelar processos de 

negócios desde 2005 [25] e a adoção dessa notação na 

metodologia vem para facilitar o desenvolvimento por parte dos 

especialistas de negócios; 

 Legibilidade: BPMN é uma notação simples e legível até mesmo 

para quem não é especialista da área de negócios. Essa é uma 

característica fundamental dado que a metodologia prevê a 

possibilidade de que especialistas de várias áreas trabalhem 

colaborativamente no mesmo modelo; 

 Mapeamento com BPEL: BPMN não é uma notação executável, 

mas possui regras para mapeamento para BPEL de forma semi-

automática. 

 Semi-implementação disponível: Além dos aspectos 

mencionados, existe uma ferramenta de modelagem de BPMN 

opensource que poderia ser usado como base para esse 

trabalho. Essa ferramenta se chama BPMN Modeler [6]. Tendo 

esse editor BPMN disponível diminuiria muito o tempo de 

desenvolvimento de uma extensão. 

Como visto na Seção 2.6, BPMN não trata dois pontos fundamentais do 

problema que estamos tentando resolver: associação de serviços e associação 

de requisitos não funcionais aos elementos da modelagem. Para resolver esse 

problema, nossa abordagem estende BPMN para que o usuário possa modelar 
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essas informações no processo de negócio. Foram categorizados dois tipos de 

extensões:  

Extensão relacionada a serviços 

Essa extensão prevê a anotação de informações de serviços ao modelo. 

Como visto na Seção 2.6, BPMN possui sete tipos de Task, mas apenas quatro 

deles podem ser realizados de forma automática e pode ser usado 

automatizado em uma composição de serviços, são eles: service, receive, send 

e script. Os outros tipos exigem intervenção humana, o que inviabiliza o uso 

automatizado. 

Os tipos service, send e receive podem ser usados para a modelagem 

de um processo de negócio que pode ser executado como uma composição de 

serviços.  Para esses tipos foram criadas novas responsabilidades dentro da 

modelagem, são elas: 

 Service: Com a extensão, os Task do tipo service possuem 

informações sobre o serviço que será utilizado para realizar esse 

processo de negócio; 

 Send e Receive: Com a extensão, esses tipos de Task 

representam os pontos de recebimento e envio de dados do 

processo de negócio e, como tal, poderão ser associados com 

requisitos não funcionais relacionados à troca de mensagens. 

 

Extensão relacionada a requisitos não funcionais 

Como visto na Seção 2.7, a metodologia adota a estratégia definida por 

Rosa [34] para representar requisitos não funcionais. Essas abstrações serão 

incorporadas ao BPMN para que o usuário possa, graficamente, modelar 

requisitos não funcionais ao processo de negócios. 

Para facilitar o uso por parte do usuário, foram definidas quatro 

categorias de NF-Statement básicas: baixa, média, alta e customizada. Onde 

os três primeiros se referem a níveis pré-estabelecidos de NF-Statements 

cadastrados no repositório e o último significa que o usuário deliberadamente 
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alterou os padrões vindos do repositório para configurações personalizadas. As 

três primeiras categorias foram criadas para permitir que um stakeholder, que 

não seja um especialista em requisitos não funcionais, possa expressar no 

modelo seu desejo sobre esses requisitos não funcionais. No caso, esse 

stakeholder poderia escolher o NF-Statement “Média Confidencialidade”, mas 

não saberia como esse NF-Statement seria realizado (ou, quais NF-Action 

estão associadas a esse NF-Statement). Porém o stakeholder teria, pelo 

menos, uma possível modelagem válida desse requisito não funcional que 

poderá ser posteriormente refinada por um especialista em requisitos não 

funcionais. 

Outro ponto importante com relação à notação é como esses novos 

elementos gráficos se relacionam entre si e entre os elementos originais de 

BPMN. As associações entre essas elementos gráficos são definidas como 

segue: 

 NF-Action: Esse elemento apenas se relaciona com NF-

Attribuites ao qual está associado; 

 NF-Attribute e NF-Statement: NF-Attribute e NF-Statement 

devem ter uma notação gráfica unificada. E essas entidades 

podem ser associadas exclusivamente com elementos BPMN do 

tempo Task e a semântica dessa associação é diferente para 

cada tipo de Task, como: 

o  Service: Quando um NF-Statement é associado à uma 

Task do tipo Service, na prática ele define o conjunto de 

NF-Actions que devem ser implementadas ou providas 

pelo serviço que implementa a task. Por exemplo, 

considerando que uma determinada task tem associado o 

NF-Statement “high security” e este por sua vez tem a NF-

Action “UsarCriptografia”, apenas aqueles serviços que 

criptografam dados serão considerados para realizar a 

task; 

o Receive: Quando um NF-Statement é associado à uma 

Task do tipo Receive, esse NF-Statement define o conjunto 

de NF-Actions que devem ser implementadas pela 
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entidade que está invocando a composição de serviço que 

está sendo modelada. Usando o exemplo do item anterior, 

considerando uma task do tipo Service associada o NF-

Statement "high security", a composição definida nesse 

modelo só poderão receber dados através de conexões 

criptografadas; 

o Send: Se um NF-Statement é associado a uma Task do 

tipo Send, esse NF-Statement define o conjunto de NF-

Actions que devem ser implementadas pela entidade que 

está recebendo informações da composição de serviço que 

está sendo modelada. Usando o exemplo do ítem anterior, 

considerando uma task do tipo Service associada o NF-

Statement "high security", o envio de informações da 

composição para a outra entidade envolvida na tarefa de 

Send deve ser criptografada; 

Definição de Visões 

Para compreender os requisitos RF02 e RF04 foram criados diferentes 

visões (pontos de vista) do modelo que está sendo modelado de tal forma que 

diferentes aspectos do processo de negócio são considerados separadamente. 

Cada uma dessas visões é direcionada a um perfil de stakeholder e fornece, 

em detalhes, informações relacionadas ao tipo de visão: 

 Negócio: Essa visão é essencialmente voltada para os 

especialistas no negócio que não precisam ter contato com 

detalhes relacionado a serviços e a requisitos não funcionais; 

Outra função dessa visão está relacionada à comunicação entre 

os stakeholders, pois outros especialistas envolvidos no projeto 

da composição podem utilizar as informações descritas em alto 

nível no editor gráfico para entender os requisitos gerais da 

composição e poder detalhar o modelo; 

 Serviço: Nessa visão o stakeholder (especialista em serviços) 

terá acesso a informações detalhadas relacionadas a serviços do 
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modelo. Essas informações estão por tipos de elementos dentro 

do modelo, como: 

o Task: Associadas ao elemento do tipo task tem-se as 

informações de acesso ao serviço que foi escolhido pelo 

stakeholder realizar atividade. Essas informações incluem: 

URL, nome do serviço, descrição do serviço, nome da 

operação, descrição da operação, Port Name do serviço, 

Port Namespace do serviço, Partner Link Type do serviço, 

Partner Role do serviço. 

o Objeto de Dados: Na visão de serviços, elementos desse 

tipo têm informações associadas à associação de variáveis 

que ocorrem dentro do modelo. Nessa visão o stakeholder 

pode alterar essas associações de variáveis; 

o Gateway: Nessa visão pode-se observar e alterar o 

predicado associado ao gateway; 

o Pool: Nessa visão podem-se observar e alterar as 

variáveis de entrada e saída da composição. Assim como o 

nome do serviço que será realizado por esse processo de 

negócio. 

 Requisitos de qualidade: Nessa visão é essencialmente 

destinada a stakeholders especialistas em requisitos não 

funcionais e oferece uma visão voltada para esses detalhes. 

Assim como a visão de serviços, essa visão mostra diferentes 

informações para cada tipo de elemento. Seguem essas 

informações: 

o Task: Nessa visão, a informação mostrada sobre uma task 

é simplesmente o(s) requisitos não funcionais associados 

àquela task; 

o Requisito não funcional: Nesse caso, são mostrados os 

NF-Attribute e NF-Statement associados à tarefa; 

o NF-Statement: Mostra quais NF-Action estão associadas a 

aquele NF-Statement; 

o NF-Action: Nessa visão exibe os valores das NF-Property 

associadas a essas NF-Action. 
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A partir dessas visões os stakeholders podem não apenas observar as 

informações citadas nessa seção, mas também podem alterar todas essas 

informações. 

Ainda vale ressaltar que todas essas visões são apenas representações 

diferentes do mesmo modelo, logo qualquer mudança realizada em uma visão 

será refletida em todas as outras visões. 

3.3.3 Repositório 
 

O repositório projetado (ver Figura 3.2) é utilizado para armazenar 

informações sobre serviços e requisitos não-funcionais que auxiliam na 

definição do processo de negócio.  

 

Figura 3.3 - Modelo conceitual do repositório de serviços 

NF 
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Este repositório armazena informações específicas em cada uma de 

suas partes: 

 Repositório de serviços: Esse repositório armazena todas as 

informações sobre um serviço para que ele possa ser usado na 

definição do processo de negócio. O modelo conceitual desse 

repositório é descrito na Figura 3.3. A principal função desse 

repositório é filtrar os serviços dado um conjunto de requisitos não 

funcionais modelados no editor gráfico. Podemos notar que o 

repositório de serviços tem uma ligação com o repositório de 

requisitos não funcionais. Essa ligação é para indicar quais os 

requisitos não funcionais são suportados pelo serviço cadastrado 

no repositório. O povoamento desse repositório é feito parte de 

forma semi-automática. A parte manual é feita quando o usuário 

quando o usuário tem obter o WSDL do serviço e a parte 

automática é a analise desse WSDL e inclusão das informações 

desse serviço no repositório. As entidades centrais desse 

repositório são Service e Operation que representam, 

respectivamente, um serviço e uma operação provida por esse 

serviço (Figura 3.3). As entidades Message, Part, 

AbstractPartType, Element, Type e ComplexType representam as 

assinaturas das operações, parâmetros de entrada e saída e seus 

respectivos tipos. Já as entidades Business e Organization são 

entidades que agrupam os serviços, por exemplo, serviços de 

empresas aéreas estão agrupados por esse tipo de negócio (ou 

Business). 

 Repositório de requisitos não funcionais: O repositório de 

requisitos não funcionais contém todas as informações para a 

utilização desses requisitos no modelo assim como para 

representar as propriedades não funcionais de serviços 

cadastrados no repositório de serviços. A Figura 3.4 mostra o 

modelo conceitual da parte de requisito não funcional do 

repositório onde se podem ver os relacionamentos entre as 

principais envolvidas. O povoamento desse repositório é feito de 
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forma totalmente manual, pois requer um estrito alinhamento com 

a solução de execução da composição.  

 

 

Figura 3.4 - Modelo Relacional das Novas Abstrações  

3.4 Implementação 

Para facilitar o entendimento da solução proposta, esse documento vai 

apresentar a implementação dos módulos utilizando a mesma subdivisão 

mencionada na seção anterior, são eles: Editor Gráfico e o Repositório (com 

suas subdivisões). Estes módulos foram implementados utilizando as seguintes 

tecnologias: linguagem Java 2 Standard Edition 5.0, Eclipse 3.5, Spring 

Framework 2.5 e MySQL 5.5. 

3.4.1 Sec-MoSC Editor 

Como mencionado anteriormente, o editor gráfico é usado para definição 

do processo de negócio. Como foi mencionado na Seção 3.3, o Eclipse e o seu 

plug-in oficial de edição BPMN, o BPMN Modeler [6], foram usados como base 

para implementação do editor. A partir desse plug-in foi estendida a notação 

BPMN e todos os outros pontos já especificados na etapa de projeto.   

Todo o ambiente gráfico foi implementado usando SWT (The Standard 

Widget Toolkit) [38] que é uma API para desenvolvimento de interfaces 

gráficas. O uso de SWT é obrigatório quando se está criando um plug-in no 

NF 
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Eclipse em que se tem uma integração com a interface gráfica nativa, que 

também foi criada usando SWT. 

A Figura 3.5 mostra as telas do passo-a-passo (wizard) de criação de 

um modelo de composição de serviço. O tipo de arquivo Bpmn Diagram (Figura 

3.5a) representa o arquivo que ativa o editor proposto por esse trabalho. Para a 

criação de um arquivo BPMN se faz necessário ainda ter um Projeto já criado e 

definir um nome para esse arquivo (Figura 3.5b). 

 

Figura 3.5 - Criação de um arquivo de Composição 

Dado que esse projeto estende um plug-in do eclipse, essas telas usam 

a infra-estrutura provida pela plataforma para simplificar o desenvolvimento. Na 

criação de plug-ins para o Eclipse o desenvolvedor deve criar um XML que 

indica para a plataforma que tipos de extensões estão sendo feitas. O nome 

desse arquivo é plugin.xml e está presente em qualquer plug-in desenvolvido 

para o Eclipse. As Listagens 3.4 e 3.5 mostram trechos desse XML. A Listagem 

3.4 associa a extensão *.bpmn_diagram (linha 4) à classe do editor gráfico 

(linha 5). Na linha 3, o desenvolvedor informa o nome do editor e um ícone 

associado a esse tipo de arquivo. 

Listagem 3.1 - Trecho do plugin.xml para adição de novo editor ao Eclipse 

1 <extension point="org.eclipse.ui.editors"> 
2 <editor id="org.eclipse.stp.bpmn.diagram.part.MoSCEditorID" 
3  name="%editor.name.0 Novo" icon="icons/obj16/BpmnDiagramFile.gif” 
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4  extensions="bpmn_diagram" default="true" 
5  Class="org.eclipse.stp.bpmn.diagram.part.MoSCEditor" 
6  matchingStrategy="org.eclipse.stp.bpmn.diagram.part.BpmnMatchingStrategy" 
7  contributorClass="org.eclipse.stp.bpmn.diagram.part.MoSCDiagramActionBarContributor" 
8  symbolicFontName="org.eclipse.stp.bpmn.diagram.fontDefinition.Appearance.defaultFont"> 
9  </editor> 
10 </extension> 
 

Na Listagem 3.5, é registrada a forma de criação de um arquivo dentro 

do Eclipse. Na linha 7, é registrada a classe que implementa o wizard  de 

criação de um arquivo de modelagem. 

Listagem 3.2 - Trecho do plugin.xml para integração de novo wizard de criação de 

composição 

1 <extension point="org.eclipse.ui.newWizards"> 
2 <category  name="SSC4Cloud" 
3   id="br.ufpe.cin.mosc.wizards.newproject.category.secmosc"> 
4   </category> 
5  <wizard name="%wizard.name.0" icon="icons/obj16/BpmnDiagramFile.gif" 
6   category="br.ufpe.cin.mosc.wizards.newproject.category.secmosc" 
7   class="org.eclipse.stp.bpmn.diagram.part.BpmnCreationWizard" 
8   id="org.eclipse.stp.bpmn.diagram.part.BpmnCreationWizardID"> 
9   <description>%wizard.description.0</description> 
10  </wizard> 
11 </extension> 

 

Na Figura 3.6, pode-se ver um exemplo de composição de serviço 

modelado no Editor Gráfico e se ter uma visão geral da ferramenta. 
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Figura 3.6 - Visão geral do Editor  

Existem três separações principais nessa figura: a área principal de 

modelagem, a paleta de elementos gráficos e as abas de visões. A área de 

modelagem é onde os elementos gráficos são criados, alterados, movidos, 

selecionados. Ou seja, é onde a maioria dos comandos do usuário é 

efetivamente realizada. A paleta contém todos os elementos gráficos que 

podem ser instanciados pelo usuário e é dividida em sete grupos, seis destas 

contendo elementos originais de BPMN e a última contendo as abstrações 

gráficas propostas por esse trabalho:  

 Basic BPMN Shapes: Task e conexões; 

 Start, Intermediary e End Events: eventos (Mensagem, 

temporal); 

 Gateway Shapes: Tipos de Gateway (inclusivo, exclusivo); 

 Artifacts: Objeto de dados; e 

 Quality Shapes: NF-Attribute, NF-Action. NF-Statement e NF-

Property não podem ser adicionadas diretamente via Paleta de 

elementos. Essas entidades são obtidas diretamente do 

Repositório e só podem ser incluídas pela visão de Requisitos 

não funcionais. 

Visões do Editor 
Abstrações de Qualidade 



 

45 
 

As abas das visões possibilitam ao usuário alternar sua perspectiva do 

modelo (ver Seção 3.3). Cada uma dessas três visões dá ao usuário um ponto 

de vista diferente com relação ao modelo que está sendo construído. Detalhes 

sobre essas visões serão dados na próxima seção. 

Visões  

As visões introduzidas na Seção 3.3.1 foram implementadas: 

 Business: Visão destinada ao especialista em negócios. É a 

visão onde a notação BPMN Anotada descreve a composição. 

 Service: Visão destinada ao especialista em serviços. É a visão 

onde as configurações de serviço podem ser feitas de forma 

detalhada. 

 Quality: Visão destinada aos especialistas em requisitos não 

funcionais. E a visão onde as configurações dos requisitos não 

funcionais podem ser configuradas de forma detalhada. 
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Figura 3.7 - Classes que representam as visões da ferramenta 

A Figura 3.7 mostra o esquema de classes que implementam as visões 

da ferramenta. Como o Sec-MoSC Editor foi desenvolvido como um plug-in 

para o Eclipse as classes do editor devem estender algumas classes, base 
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para ser compatível com a Plataforma Eclipse. A classe base para a 

construção de editores com mais de uma “aba” é o 

org.eclipse.ui.part.MultiPageEditorPart. Dessa forma, as visões 

são implementadas usando uma classe representando o editor “container” e 

outras três classes representando os editores associados a cada aba.  

Como mostrado na Figura 3.7, a classe principal do Sec-MoSC Editor é 

o MoSCEditor. Essa classe comporta as três visões do modelo e cada visão 

desse modelo estão implementadas em uma classe distinta: 

 Business: BPMNDiagramEditor 

 Service: ServiceViewComposite 

 Quality: QualityRequirementsComposite 

A visão de Business foi estendida do editor gráfico do plug-in de edição 

BPMN que foi tomado como base. Esse editor foi desenvolvido usando outros 

dois plug-ins do Eclipse: GMF (Graphical Modeling Framework) [12], EMF 

(Eclipse Modeling Framework) [8], GEF (Graphical Editing Framework) [10].  

Esses frameworks gráficos abstraem algumas complexidades na criação 

de editores gráficos, complexidades como: operações de inserção, 

deslocamento, redimensionamento e deleção; conexões entre os elementos 

gráficos, manipulação gráfica de propriedades dos elementos, menus de 

contexto, tratamento de erros e assim por diante. 

Dessa forma, o desenvolvedor pode se concentrar mais nas regras de 

negócio das funcionalidades e gastar menos tempo em questões puramente 

operacionais de manipulação de interface gráfica. 

É a visão de Business, onde foram implementadas as novas abstrações, 

que permite aos stakeholders adicionarem requisitos não funcionais ao modelo 

do processo de negócio em construção. A Tabela 3.1 - Representações 

gráficas das novas abstrações mostra as representações gráficas definidas 

para as abstrações gráficas definidas por Rosa [34] (vide Seção 2.7) e que 

foram utilizadas pela metodologia Sec-MoSC. 
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Tabela 3.1 - Representações gráficas das novas abstrações 

Abstração Notação 

NF-Attribute 

 

NF-Statement 

 
        Baixa                 Média                 Alta              Customizada 

NF-Action 

 

 

 

Como pode ser visto, NF-Property não possui representação gráfica. 

Isso ocorre pelo fato desse tipo de elemento ser associado de forma estática as 

NF-Action, de forma que um NF-Property sempre vai estar associado a um NF-

Action e um NF-Action sempre vai estar associado a um conjunto estático de 

NF-Property. 

Para facilitar a organização do modelo, diferentes NF-Action ainda 

podem estar agrupadas entre si utilizando o elemento gráfico Grupo, que é 

nativo de BPMN. Assim, um NF-Statement associado a um Grupo contendo 

NF-Action indica que todas as NF-Action daquele grupo estão associadas ao 

NF-Statement. 

Adicionalmente, para facilitar a leitura do processo de negócio pelo 

usuário, os elementos do tipo task quando associados a requisitos não 

funcionais mostram um símbolo relacionado ao tipo de requisito associado no 

canto inferior direito. Quando essa task está associada a mais de um requisito 

não funcional, os diferentes símbolos são mostrados lado a lado. A Tabela 3.2 - 

Símbolos associados aos tipos de requisitos não funcionais mostra os tipos de 

símbolos suportados pelo trabalho proposto.  

Nome 

Nome 
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Tabela 3.2 - Símbolos associados aos tipos de requisitos não funcionais 

RNF Notação 

Segurança 

 

Desempenho 

 

Disponibilidade 

 
 

Dado a importância dos tipos das task dentro do processo de negócio e 

as diferentes semânticas dos requisitos não funcionais quando associados a 

esses diferentes tipos, foram definidos algumas notações para evidenciar os 

tipos das task visualmente. Como mostrado na Tabela 3.3, os três principais 

tipos de task agora são evidenciados graficamente através de símbolos postos 

no canto superior esquerdo desses elementos. 

Tabela 3.3 - Representações gráficas dos sub-tipos de Tarefas 

Abstração Notação 

Service 

 

Receive 

 

Send 

 

 

 

Com essa notação, ficam claros para o stakeholder os tipos de cada task 

e se uma determinada task já foi associada a algum tipo ou não. 
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Para implementar esses símbolos internos aos elementos gráficos das 

task (usados nas representações gráficas dos requisitos não funcionais e dos 

tipos associados as task) foi usada um outro plug-in já definido pelo GMF, o 

“org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.decoratorProviders”. Com 

esse plug-in pode-se “decorar” elementos gráficos com base em suas 

propriedades. Para os diferentes tipos de requisitos não funcionais suportados 

pelo Sec-MoSC Editor foi criada uma classe para gerenciar a “decoração” dos 

elementos gráficos associados a esse requisito não funcional. São elas: 

 org.eclipse.stp.bpmn.thumbnails.drop.PerformanceD

ecorator:  Associada a “decoração” de task associadas a 

requisitos não funcionais de Performance; 

 org.eclipse.stp.bpmn.thumbnails.drop.SecurityDeco

rator: Associada a “decoração” de task associadas a requisitos 

não funcionais de Segurança; e 

 org.eclipse.stp.bpmn.thumbnails.drop.Availability

Decorator: Associada a “decoração” de task associadas a 

requisitos não funcionais de Disponibilidade. 

Todas essas classes devem implementar uma interface chamada 

org.eclipse.stp.bpmn.dnd.IEAnnotationDecorator. Essa restrição 

está associada a como o plug-in usado para realizar essa “decoração” 

funciona. 

3.4.1.1 Implementação da Visão de Serviço 

 
A Figura 3.8 mostra a visão de serviços (Business), definida em duas 

partes bem especificas. A primeira parte é a árvore de componentes, à 

esquerda, e a segunda parte é um painel de configuração, à direita. Essa 

árvore contém todos os elementos do processo de negócio que possuem 

alguma configuração relacionada ao fato desse processo representar uma 

composição de serviços. Assim como mencionado na Seção 3.3.1, apenas 

quatro tipos de elementos se enquadram nesse critério, são eles: task, objetos 

de dados, gateway e pool. 
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Figura 3.8 - Visão de Serviço  

Visão de Serviço para o elemento Task 

Ainda a Figura 3.8 mostra o painel que aparece quando um elemento do 

tipo task é selecionado. Nesse painel o usuário pode escolher qual o tipo de 

task entre os 7 tipos definidos em BPMN (vide Seção 2.6), mas para que a 

ferramenta consiga executar, com a ajuda do Translator e da Auxiliary Engine 

(vide  Seção 3.2), apenas três tipos são suportados (vide Seção 3.3.1): 

service, send e receive. Quando um tipo service é selecionado, o Painel mostra 

todas as informações sobre qual serviço irá realizar essa task. E também pode-

se alterar que serviço fará isso.  

O usuário pode fazer uma busca por serviços disponíveis no repositório 

de serviços. A busca de serviços pode ser feita com ajuda de filtros, como: Tipo 

de Negócio (Business Type), nome da organização (Organization Name) e/ou 

descrição do serviço (Service Description).  

Existe ainda um filtro por requisito não funcional que leva em 

consideração as NF-Action associadas à task selecionada para garantir que o 

serviço escolhido realmente atende as especificações modeladas no processo 

de negócio. 

Árvore de Elementos 

Painel de Configuração 
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A Figura 3.9 mostra a tela dessa busca. Maiores informações sobre o 

acesso do Sec-MoSC Editor ao repositório serão dados nas próximas seções. 

 

Figura 3.9 - Tela de busca de serviços  

 

Visão de Serviço para o elemento Objeto de Dados 

Quando um elemento do tipo objeto de dados está selecionado na 

arvore de componentes a visão de serviço mostra algo semelhante ao 

mostrado nas Figura 3.10 e Figura 3.11. Existem duas situações para um 

objeto de dados: a visão das tarefas que escrevem nesse artefato (Figura 3.10) 

e a das tarefas que lêem desse artefato (Figura 3.11). Dessa forma, a 

associação de variáveis acontece em duas etapas: 

1. O usuário deve especificar quais das variáveis disponíveis a 

Tarefa que escreve no artefato estarão disponíveis nesse 

mesmo artefato (Figura 3.14); 
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Figura 3.10 - Tela de configuração de objeto de dados 1  

 

2. Posteriormente, o usuário deve especificar a que variáveis 

acessíveis pela Tarefa que lê do artefato, as variáveis 

definidas no passo anterior devem ser associadas (Figura 

3.15). 

 
Figura 3.11 - Tela de configuração de objeto de dados 2 
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Visão de Serviço para o elemento Gateway 

A configuração de um elemento do tipo Gateway está relacionada à 

condição ao qual ele estar associado dentro do processo de negócio. Dentro da 

metodologia, essa condição é chamada de “Predicado”. A Figura 3.12 mostra a 

configuração desse predicado. Essa configuração é realizada na visão de 

serviço, onde o usuário deve informar três coisas: (1) A variável ao qual ele 

deseja realizar a comparação; (2) definir que tipo de comparação será 

realizado; e (3) definir o valor que será comparado com a variável passado em 

(1). 

 

Figura 3.12 - Tela de definição de predicados 

No exemplo ilustrado na Figura 3.12 - Tela de definição de predicados 

pode-se observar que esse gateway está verificando que certa variável tem o 

valor “SIM”, o que no processo de negócio representa que a reserva teria sido 

feita com sucesso. 

Visão de Serviço para o elemento Pool 

Por fim, quando o elemento raiz da composição, o Pool, é selecionado 

podemos definir os aspectos mais gerais da composição, como: 

 Definição do namespace; 

 Definição das variáveis de entrada e saída do serviço; e 

 Definição do nome da composição. 
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Essas informações são essenciais para a construção do processo de 

negócio que vai ser realizado como um serviço. A tela de configuração do 

elemento do tipo Pool é mostrada na Figura 3.13. 

 
Figura 3.13 - Tela de configuração do Pool  

Os tipos que podem ser atribuídos as variáveis são: string, 

boolean, decimal, float, double, long, int, byte, short e 

date. Esses são um subconjunto dos tipos básicos definidos no padrão XML 

Schema. Esses tipos foram escolhidos por serem os mais básicos e suficientes 

para a modelagem de uma grande diversidade de processos de negócio. 

3.4.1.2 Implementação da Visão de Requisitos não Funcionais 
 

O Sec-MoSC também possui uma visão para requisitos não funcionais 

(Quality) (vide Seção 3.3.1). Assim como a visão de serviço essa visão também 

tem duas partes distintas: a árvore de elementos e o painel de configuração. A 

árvore de elementos contém todos os elementos da composição que são 

relevantes para essa visão. Existe um conjunto maior de elementos que fazem 
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sentido nessa visão, em comparação com a visão de serviço, e cada um deles 

possui um painel para configuração distinto.  

Visão de Serviço para o elemento Task 

A Figura 3.14 - Painel de configuração da visão de NFR para Task 

mostra o painel de configuração exibido quando uma task é selecionada.  

 

Figura 3.14 - Painel de configuração da visão de NFR para Task  

 

Aqui o usuário pode definir qual(ais) tipos de requisitos será(ão) 

associado(s) a task. Dado que o usuário adiciona ou remove requisitos não 

funcionais a alguma task, todas as visões se mantêm sincronizadas nessas 

atualizações. 

Visão de Serviço para um NFR 

Quando um requisito não funcional é selecionado na árvore de 

elementos um painel de configuração é mostrado, como podemos ver na 

Figura 3.15. Nesse painel são exibidos todos os NF-Attribute associados a 

esse NFR e para cada NF-Attribute é listada a lista de NF-Statement 

disponíveis para esse NF-Attribute. Quando um desses NF-Statement é 

selecionado, são instanciadas automaticamente na visão de negócios todas as 

abstrações associadas a esse NF-Statement, incluindo: o próprio NF-

Statement, o NF-Attribute associado e todas as NF-Action com os NF-Property 

associados. Vale a pena lembrar que uma NF-Property não possui 

representação gráfica (ver Seção 3.4.1).  
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Figura 3.15 - Painel dinâmico de um NFR  

Visão de Serviço para um NF-Attribute 

Quando um NF-Attribute é selecionado na árvore de elementos o painel 

de configura é como mostrado na Figura 3.16. Esse painel foi implementado 

por duas listas de NF-Action. A lista da esquerda mostra as NF-Action que 

estão associadas ao NF-Attribute, mas que não estão associadas ao NF-

Statment. Enquanto que na outra lista, temos as NF-Action que estão 

associadas ao NF-Attribute e que também estão associadas ao NF-Statement 

escolhido para essa task. A Figura 2.3 mostra um exemplo de relacionamento 

entre NF-Action, NF-Attribute e NF-Statement. Os dois botões presentes nesse 

painel realizam as operações de inclusão e remoção de NF-Action do processo 

de negócio. 

 

Figura 3.16 – Painel de configuração do NF-Attribute 
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Visão de Serviço para uma NF-Action 

Para configuração de um NF-Action, o painel de configurações contem 

as NF-Property associadas a essa NF-Action, como se pode ver na Figura 

3.17. Essas NF-Property são recuperadas do Repositório e incluídas nesse 

painel. 

 

Figura 3.17 - Atualizando configurações de uma NF-Action  

3.4.1.3 Integração com os Outros Módulos da Arquitetura 
 

Todos os outros módulos da Arquitetura como o Repositório, o 

Translator e a Auxiliary Engine tiveram que ser integrados ao Sec-MoSC Editor. 

Essa integração foi feita por meio do Spring Framework [36].  

Para essa arquitetura, foram desenvolvidos quatro serviços usando o 

Spring Framework, são eles: 

 TranslationService: Serviço que provê acesso as operações do 

Módulo Translator; 

 ManagementService: Serviço que provê acesso as operações da 

Auxiliary Engine; 

 NFRRepositoryService: Serviço que provê acesso as operações 

relacionadas a busca de informações sobre os requisitos não 

funcionais do repositório; e 
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 ServiceRepositoryService: Serviço que provê acesso as 

operações relacionadas a busca de serviços do repositório;  

Todos esses serviços são acessados usando a classe 

ConnectionFactory. Essa classe encapsula todos os aspectos de 

comunicação com os outros módulos. Isso é feito a partir do método 

createPropertiesConnection (como mostrado na Listagem 3.3 – ). O 

resultado desse método é um objeto da classe Connection. Essa classe 

connection contém uma referência remota para todos os serviços Spring 

mencionados acima. 

Listagem 3.3 – Método createPropertiesConnection da classe ConnectionFactory 
1 ... 

2 public Connection createPropertiesConnection(Properties props) { 

3      final Resource res =  

new ByteArrayResource(generateXMLContextContent(props)); 

4        final XmlBeanFactory factory = new XmlBeanFactory(res); 

5        return (Connection) factory.getBean("connection"); 

6 } ... 

Ainda na Listagem 3.3, pode-se reparar que o método em questão 

recebe por parâmetro um objeto da classe Properties (linha 2), essa classe 

representa as informações necessárias para que os serviços sejam 

encontrados (linha 3). Informações como URL e porta de comunicação dos 

serviços devem ser informados pelo usuário do Sec-MoSC editor para que ele 

tenha acesso aos mesmos. Essas informações são passadas através de uma 

tela de configuração na área de “Preferências” do Eclipse. 

Integração com o Translator 

A Listagem 3.4 mostra a interface do serviço do Translator. Esse serviço 

contém apenas um método. Esse método é responsável por realizar as 

traduções necessárias para esse projeto. Ainda no Sec-MoSC Editor é feita 

uma tradução do BPMN Anotado para os artefatos independentes de 

plataforma. Conforme os passos 8, 9 e 10 da metodologia Sec-MoSC (Seção 

2.8.1).  

Listagem 3.4 – Interface do Serviço do Translator 
1 public interface TranslationService extends MoSCService { 

2        public TranslationOutput translate(TranslationInput input) 

throws Exception; 

3 } 
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Essa tradução é feita apenas no momento que o usuário manda instalar 

o processo de negócio na Auxiliary Engine. 

Integração com a Auxiliary Engine 

A Listagem 3.5 mostra a interface Java do serviço de gerenciamento da 

Auxiliary Engine. É usando essa interface que o  

Listagem 3.5 - Interface do Serviço de Gerenciamento da Auxiliary Engine 
1 public interface ManagementService extends MoSCService{ 

2   public Long deployBusinessProcess(byte[] file) throws 

DeployException; 

3     public Long startVirtualMachine() throws ExecutionException; 

4     public Long stopVirtualMachine() throws ExecutionException; 

5     public Long restartVirtualMachine() throws ExecutionException; 

6 } 

 

Como explicado na Seção 3.2, a Auxiliary Engine é a entidade 

responsável por executar as composições de serviço modeladas por essa 

ferramenta. A Figura 3.18 mostra quatro botões definidos para controlar as 

funções mais básicas de gerenciamento da composição dentro da Auxiliary 

Engine: 

 Instalar: Realiza a tradução do BPMN Anotado em artefatos 

específicos da Engine utilizada e instala esses artefatos. Essa 

operação usa o método deployBusinessProcess (linha 2 da 

Listagem 3.5) do serviço de gerenciamento da Auxiliary Engine; 

 Iniciar: Inicia a Engine para a disponibilização das composições 

já instaladas no mesmo. Essa operação usa o método 

startVirtualMachine (linha 3 da Listagem 3.5) do serviço de 

gerenciamento da Auxiliary Engine; 

 Reiniciar: Reinicia a Engine e todas as composições já 

instaladas. Essa operação usa o método 

restartVirtualMachine (linha 5 da Listagem 3.5) do serviço 

de gerenciamento da Auxiliary Engine; e 

 Parar: Para a Engine. Essa operação usa o método 

stopVirtualMachine (linha 4 da Listagem 3.5) do serviço de 

gerenciamento da Auxiliary Engine 
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Figura 3.18 - Botões de gerenciamento da composição dentro da Engine  

 

Na prática, esse trabalho implementa a metodologia Sec-MoSC até o 

passo 7.  O restante da metodologia é provido por outros módulos externos a 

ferramenta, mas que estão integrados na mesma.  

Integração com os serviços do repositório 

O repositório foi implementado através de dois serviços separados por 

conceito. O serviço do repositório relacionado a operações de serviços contém 

os métodos relacionados aos serviços cadastrados no repositório. A Listagem 

3.6 mostra a interface que define esse serviço. Até a linha 4, pode-se ver 

métodos usados na manutenção do Repositório. Esses são métodos usados 

para adicionar (linha 2), atualizar (linha 2) ou remover (linha 3) a entidade 

Business, que agrupa os serviços relacionando-os ao tipo de negócio ao qual 

estão inseridos. Toda a inserção e remoção de Serviços são feitas através da 

entidade Business. 

Listagem 3.6 – Trecho da Interface do Serviço do Repositório relacionado a serviços 

1 public interface ServiceRepositoryService{ 

2 void saveBusiness(BusinessBusiness business); 

3  void removeBusiness(long businessID); 

4 ...//Mais médotos de armazenagem 

5      List<Service> getServices(); 

6      List<Operation> getOperationsByServices(Service service, 

Set<InstanciatedNFAction> requiredActions); 

7 ... // Mais métodos de filtragem 

8 } 

A partir da linha 5 estão definidos os métodos de busca que são tão 

importantes para o Sec-MoSC Editor. Principalmente o método 

getOperationsByServices. Esse método realiza uma busca no banco por 

operações de um serviço que satisfaçam os requisitos não funcionais definidos 

no processo de negócios. 

Já o serviço do repositório relacionado a requisitos não funcionais 

contém métodos relacionados aos requisitos não funcionais armazenados no 
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Repositório. A Listagem 3.7 mostra alguns métodos do serviço do Repositório 

relacionado a NFR. Esses serviços são basicamente de manutenção (linhas de 

2 a 3 e linhas de 5 a 7) e busca dentro do repositório (linha 4). 

Listagem 3.7 – Trecho da Interface do Serviço do Repositório relacionado a NFR 

1 public interface SecurityRepositoryService{ 

2   Long save(NFStatement statement); 

3   void removeNFStatement(Long statementID); 

4   List<NFStatement> findNFStatementByName(String level); 

5   void removeNFAction(Long actionID); 

6   Long save(NFAttribute att); 

7   void removeNFAttribute(Long attID); 

8   //Mais métodos de busca 

9 } 

 

Maiores informações sobre a implementação desses serviços serão 

dadas na próxima Seção. 

3.4.2 Repositório 
 

O repositório foi implementado em Java utilizando Hibernate[14] para a 

comunicação com o banco de dados MySQL 5.5 [19] e disponibilizado através 

de serviços do Spring Framework [36] (Seção 3.4.1.3).  

Com Hibernate, questões relacionadas a especificidades de algum 

SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) são abstraídas por 

esse Framework de Persistência. Todas as informações sobre as entidades e 

relacionamentos são informadas a esse Framework e ele fica responsável por 

gerar as tabelas no banco com as devidas restrições e colunas. A Listagem 3.8 

mostra um trecho do arquivo NFStatement.hbm.xml que contém o mapeamento 

Hibernate de um NF-Statement.  

Listagem 3.8 – Trecho do arquivo NFStatement.hbm.xml 

1 <hibernate-mapping default-lazy="false"> 

2   <class name=" NFStatement" table="nf_statement"> 

3        <id name="id"> 

4             <generator class="native" /> 

5        </id> 

6        <property name="level" not-null="true" /> 

7        <property name="description" not-null="true" /> 

8   </class> 

9 </hibernate-mapping> 
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Nessa listagem podemos observar a definição da entidade no SGBD 

informando a classe que será mapeada e o nome da tabela que será criada 

para essa entidade (linha 2). A criação de um identificador único requerido pelo 

Hibernate para que as consultas possam ser realizadas (linhas 3 a 5). E 

depois, o mapeamento dos campos da classe NFStatement em colunas no 

dentro do SGBD (linhas 6 e 7). 

As consultas também são realizadas com a utilização do Hibernate. A 

Listagem 3.9 mostra a busca de um NF-Statement por nome. Repare que não 

é usado SQL em momento algum. Isso acontece, pois o Hibernate provê um 

nível de abstração maior para que esse código Java definido seja independente 

de SGBD e deixando a responsabilidade de tratar especificidades com o 

Framework.  

Listagem 3.9 – Trecho código para busca de um NF-Statement por nome 

1 Criteria criteria = agent.createCriteriaFor(NFStatement.class); 

2 criteria.add(Restrictions.like("%name%", name)); 

3 List<NFStatement> resultList = criteria.list(); 

 

Na Listagem 3.9, vemos que inicialmente é criada uma instância da 

classe Criteria, essa é a principal classe de consulta de Hibernate (linha 1). 

Em seguida, é atribuída a esse objeto a restrição quanto ao nome do NF-

Statement (linha 2). E, finalmente, os resultados são obtidos. 

 

3.5 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o Sec-MoSC Editor, um editor gráfico para 

modelagem de composições de serviços com definições de requisitos não 

funcionais utilizando uma extensão da notação gráfica BPMN enriquecido com 

algumas anotações que finalmente são utilizadas para executar esse modelo. A 

extensão de BPMN envolveu uma série de novos elementos gráficos que 

visaram descrever as questões relacionadas a requisitos não funcionais e 

serviços de forma mais amigável possível para o usuário. 
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4. Avaliação: Agência de Viagens Virtual  

Esse capítulo apresenta um estudo que demonstra o uso dessa 

ferramenta e ajudará a avaliar a proposta desse trabalho. Inicialmente vamos 

introduzir qual o cenário da aplicação que servirá de base para esse estudo de 

casos. Na seção seguinte as modelagens funcional e não funcional são feitas. 

Na Seção 4.3, é mostrado em linhas geras aspectos da execução do caso de 

uso implementado. E, finalmente, na última seção, as considerações finais. 

4.1 VTA 

Virtual Travel Agency (VTA) [37] é uma agência de viagens que 

disponibiliza serviços associados a turismo, tanto nacional quanto internacional. 

Assim como uma agência de turismo real, VTA funciona como um “portal” e 

provê uma interface única para serviços de várias outras empresas, por 

exemplo: hoteis, agência de aluguel de carros empresas de transporte aéreo, 

empresa de cartão de crédito e de telefonia. 

Através de uma VTA é possível realizar uma série de operações, como: 

 Compra de passagem aérea nacional 

 Compra de passagem aérea Internacional 

 Aluguel de carros 

 Reserva em hotéis 

 Compra de pacotes turísticos (a dos itens acima)  

Esse estudo detalha todos os passos da modelagem de um desses 

casos de uso: a compra de uma passagem aérea nacional. Esse caso de uso 

foi escolhido, pois envolve tanto aspectos funcionais (como a busca e compra 

de passagens aéreas) quanto questões não funcionais bem marcantes, como o 

tráfego de dados do cartão de credito pela internet, o que exige ações com 

relação ao sigilo desse tipo de informação. Para facilitar o entendimento do 

leitor, esse documento descreve o passo-a-passo necessário para a criação 

desse caso de uso fazendo sempre referência a que passo da metodologia 
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Sec-MoSC está sendo realizado no momento. Antes, vamos detalhar o caso de 

uso a ser desenvolvido. 

O caso de uso modelado usando o Sec-MoSC Editor é o seguinte: 

Cenário Principal de Sucesso 

1. Usuário acessa o serviço “portal” do VTA e na operação de 

compra de viagem nacional; 

2. Usuário entra com as informações sobre o trecho desejado; 

3. Usuário entra com as informações de pagamento; 

4. O portal VTA verifica a disponibilidade do vôo através de um 

serviço da companhia área; 

5. O portal VTA requisita autorização de pagamento à 

administradora de cartão de crédito através de um serviço da 

mesma; 

6. Portal VTA recebe o resultado do processamento do pagamento; 

7. Portal VTA faz a reserva da passagem área junto com a 

companhia aérea; 

8. O portal VTA envia o bilhete eletrônico para o usuário via SMS. 

Extensões 

No passo 5, se não existir nenhum vôo que satisfaça a requisição do usuário: 

1. O usuário receberá uma mensagem do portal informando a 

indisponibilidade do vôo requisitado. 

No passo 7, se o pagamento não for autorizado: 

1. O usuário receberá uma mensagem do portal informando que o 

pagamento não foi autorizado pela a administradora de cartão 

de crédito. 

Requisitos de Segurança 

1. O portal VTA deverá criptografar as informações de pagamento 

antes de enviá-las para a administradora de cartão de crédito; 

2. O portal VTA e seus parceiros deverão utilizar certificados 

digitais válidos; 
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3. Parceiros do portal VTA podem desejar que seus Web Services 

devam ser acessados somente de requisições vindas de certos 

endereços IP 

Requisitos de Desempenho 

1. O Portal VTA deverá utilizar apenas serviços que suportem 

Throughput “alto”; 

Requisitos de Disponibilidade 

1. O Portal VTA apenas deve usar serviços que possuam alguma 

estratégia de redundância e um percentual mínimo de 

disponibilidade; 

4.2 Modelagem da Composição 

Esse estudo foi desenvolvido segundo a metodologia Sec-MoSC e 

simula o envolvimento de três especialistas de diferentes áreas: um 

especialista em negócios, um em composição de serviços e um terceiro 

especialista em requisitos não funcionais. Dessa forma, podemos modelar 

adequadamente a composição seguindo os requisitos previamente citados. 

Para esse caso de uso foram identificadas as seguintes NF-Actions, 

agrupadas por Requisito não funcional: 

 Security 

o Confidenciality 

 UseCryptography: NF-Action que representa o uso 

de Criptografia. Essa NF-Action vai ser usada no 

processo em task que exigem sigilo dos dados, 

como no tráfego de informações do cartão de credito 

do cliente (Requisito de Segurança 1). Nela 

podemos configurar o algoritmo a ser usado, o tipo 

de criptografia (simétrica ou assimétrica) e o 

tamanho da chave; 

 UseAuthentication: NF-Action que representa o uso 

de alguma estratégia de autenticação entre as 
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partes envolvidas na comunicação (Requisito de 

Segurança 2). Essa autenticação pode envolver ou 

não assinatura digital e/ou uma estratégia de 

login/password; 

 RestrictAccess: NF-Action que representa políticas 

de acesso a composição de serviço tomando como 

base o IP do usuário (Requisito de Segurança 3). 

 Performance 

 CheckPerformance: NF-Action que representa a verificação 

de um conjunto de parâmetros de Performance, como: 

Throughput e Tempo de Resposta (Requisito de 

Performance 1) 

 Availability 

 CheckAvailability: NF-Action que representa a verificação 

de um conjunto de parâmetros de Disponibilidade, como: 

taxa  de disponibilidade e uso de redundância. (Requisito 

de Disponibilidade 1) 

Dado que esse trabalho é baseado em uma metodologia para 

modelagem de processos de negócio com informação de requisitos não 

funcionais e que pode ser realizado por uma composição de serviços (vide 

Seção 3.1) guiaremos esse estudo pelos passos da metodologia que são 

suportados pelo Sec-MoSC Editor, são eles: 

Passo 1 – Modelagem do Processo de negócio 

O primeiro passo da tarefa de criar um processo de negócio 

descrevendo o caso “Compra de uma passagem aérea nacional” é a 

modelagem funcional do processo de negócio. Nesse passo o especialista em 

negócios vai usar a ferramenta para modela em BPMN o processo de uma 

compra de passagem aérea nacional. A Figura 4.1 mostra o estado inicial do 

Sec-MoSC Editor. A partir daí o especialista em negócios irá montar o processo 

de negócios do caso de uso escolhido usando os elementos básicos de BPMN. 

Esses elementos estão presentes na paleta de componentes do lado direito do 

editor. 
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Figura 4.1 - Estado inicial do Sec-MoSC Editor 

Após a modelagem funcional, o processo de negócio deve escrever 

exatamente a funcionalidade que foi especificada na Seção 4.1. O resultado 

final dessa modelagem está ilustrado na  Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Modelagem funcional do caso de uso 

Passo 2 – Modelagem de Requisitos não Funcionais 

O passo 2 indica que o especialista em negócios pode, se desejar, 

iniciar a definição dos requisitos não funcionais associados a esse modelo. 

Dada a falta de conhecimento desse especialista com relação esse tipo de 

requisitos, ele tenta inferir através dos NF-Statement (“baixo”, “médio” e “alto”) 

e dos NF-Attribute disponíveis (listados na Seção 4.1) uma configuração que 

ele acha coerente. 

Nesse estudo, assumiremos que o especialista em negócios conseguiu 

definir, inicialmente, requisitos não funcionais para todas as task. 
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Para descrever essa característica na ferramenta, o especialista vai para 

a visão de requisitos não funcionais, como pode ser visto na Figura 4.3. Nesse 

ponto ele associa requisitos não funcionais ao elemento. 

 

Figura 4.3 - Associação entre elementos BPMN e requisitos não funcionais 

Posteriormente, o especialista em negócio indica quais NF-Attribute e 

NF-Statement serão associados as task. Essa operação é mostrada na Figura 

4.4. 

 

Figura 4.4 - Associação entre elementos BPMN e NF-Statements  

Assumiremos que o especialista em negócios conseguiu definir os 
requisitos não funcionais como descrito na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Definição em alto nível dos NFR feita pelo especialista em negócios 

Task Descrição NF-Attribute e  NF-
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Statement 

Receive Initial 
Information 

Recebimento das informações 
cadastrais e da viagem planejada 

“Medium Availability”, 
“High Confidenciality” 

Search Flight Busca pelo vôo requerido 
“High Confidenciality”, 
“High Performance” 

CCPayment 
Pagamento junto a operadora de 

cartão de crédito 
“High Confidenciality”, 
“High Performance” 

Send SMS 
Confirmation 

Envio de SMS de confirmação 
“High Confidenciality”, 
“High Performance” 

Reply Answer Envio de resposta para o cliente 
“High Confidenciality”, 
“High Performance” 

 

Com essas escolhas, o processo de negócios ganhou uma primeira 

versão dos requisitos não funcionais associados aos seus elementos. A Figura 

4.5 ilustra como ficou o processo de negócios pela visão de negócios. 

 

Figura 4.5 - Primeira associação de requisitos não funcionais ao modelo do caso de uso 

Passo 3 – Detalhamentos dos Serviços 

Esse é o primeiro refinamento do processo de negócios relacionado à 

como esse processo será realizado, como uma composição de serviço. Nessa 

etapa, o especialista de negócios dá lugar ao especialista em serviços que irá: 

(1) definir os tipos das tarefas; (2) definir as variáveis de entrada e saída da 

composição e (3) realizar ajustes no modelo caso a modelagem inicial não seja 

compatível com a idéia de composição de serviço, como no caso de o 

especialista em negócios ter definido alguma das tarefas como do tipo “User” 

ou “Manual”. Os passos (1) e (2) podem ser realizados na visão de serviços, na 

aba Service. 

A Figura 4.6 mostra a definição do tipo de tarefa “Receive Initial 

Information”. Essa tarefa representa o recebimento de todas as informações do 
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usuário que são necessárias à execução da composição. Essa tarefa é definida 

como o tipo Receive.  

 

Figura 4.6 - Definindo o tipo da Tarefa para Receive  

Nesse momento o usuário continua fazendo essas configurações 

relacionadas a serviços no restante dos elementos do processo de negócios. A 

tabela mostra os tipos que são associados as task do processo. 

Tabela 4.2 – Definição dos tipos das task definidas no processo 

Task Tipo 

Receive Initial Information Receive 

Search Flight Service 

CCPayment Service 

Send SMS Confirmation Service 

Reply Answer Send 

 

A Figura 4.7 mostra o resultado dessas definições. 

 

Figura 4.7 - Modelo após a definição dos tipos das tarefas 

 

Continuando com o detalhamento do processo com relação a serviços o 

usuário precisa definir a interface da composição, ou seja, os dados que devem 

ser passados como parâmetro para a composição e o que ela irá retornar. Essa 

operação também é feita na Visão de Serviço. No Sec-MoSC Editor, essas 

informações estão associadas ao elemento raiz do processo de negócio 



 

72 
 

modelado em BPMN, o Pool. É preciso definir o nome da operação da 

composição, Target Namespace, entradas e saídas. Para adicionar uma 

variável de entrada ou saída, o usuário deve informar o nome e o tipo da 

variável para que finalmente ele possa associar essa variável à mensagem de 

entrada ou saída da composição. A Figura 4.8 mostra o estado da visão de 

serviço quando a interface for definida. 

 

Figura 4.8 - Definição da interface da composição 

Passo 4 – Detalhamento dos NF-Action 

Agora o especialista em negócios pode refinar os aspectos não 

funcionais definidos no passo 2. Vale salientar que esse passo é opcional dado 

que a modelagem dos requisitos não funcionais definidas até este ponto é 

válida, pois estão associadas aos NF-Statement previamente cadastrados no 

Repositório. 

Caso o especialista em requisitos não funcionais deseje realizar alguma 

alteração nesses requisitos, ele deve usar a visão de Quality e efetuar essas 

mudanças, como mostrado na Seção 3.4.1.2. A Figura 4.9 mostra o 
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especialista em requisitos não funcionais alterando uma NF-Property da NF-

Action “RestrictAccess”. 

 

Figura 4.9 - Definição dos parametros da NF-Action RestrictAcess 

Nesse estudo de casos assumiremos que essa tenha sido a única 

alteração feita por esse especialista em requisitos não funcionais. 

Passo 5 – Detalhamento de Task 

Agora que os requisitos não funcionais foram definidos, o passo 5 diz 

que o especialista em negócios é responsável por achar serviços que atendam 

as especificações de requisitos não funcionais presente no processo de 

negócio.  

Realizar esse tipo de busca é uma das funcionalidades mais importantes 

do repositório de serviços. Essa busca leva em consideração os requisitos não 

funcionais associados a tarefa e usa essas informações como filtros para 

encontrar serviços candidatos a serem mapeados naquela tarefa. A Figura 4.10 

mostra a tela de busca de serviço. 

 

Figura 4.10 – Busca de serviços para o Search Flight  
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Para utilizar essa busca o usuário deve informar o tipo do negócio, o 

nome da organização e a descrição do serviço. Esses filtros combinados com 

os filtros gerados pelos requisitos não funcionais fazem com quem a busca 

retorne apenas os serviços que realmente atendem as necessidades do 

usuário. A Figura 4.11 mostra o resultado da associação do serviço com a 

tarefa. Pode-se notar que as principais informações referentes ao serviço  são 

preenchidas na aba de Serviços. Adicionalmente, as variáveis de entrada e 

saída desse serviço foram associadas a essa task e serão usadas nos 

próximos passos. 

 
Figura 4.11 - Propriedades da Tarefa do tipo serviço  

Passo 6 – Detalhamento de Dados  

Agora o especialista em serviço tem que especificar o fluxo de dados 

que ocorrerá dentro da composição de serviço. Como especificado na Seção 

3.3.1, essa associação de variáveis é feita na visão de serviços e é uma 

propriedade do elemento Objeto de Dados. A Figura 4.12 mostra exemplos de 

associações de variáveis feitas através do objeto de dados General 

Information. 



 

75 
 

 

Figura 4.12 - Exemplo de Associação de variáveis  

Nesse exemplo, o usuário está associando variáveis de entrada da 

composição com variáveis de entrada do serviço Search Flight para que esse 

serviço tenha os parâmetros de entrada corretos. 

Passo 7 – Detalhamento de Predicados 

O último passo da metodologia, que é de responsabilidade do Sec-

MoSC Editor, diz respeito a enriquecimento dos predicados. Os predicados (ver 

Seção 2.8.1) são as condições que alguns elementos do tipo gateway possuem 

para decidir entre um caminho no fluxo ou outro. Essa operação é feita também 

na visão de serviços. Os gateways usam as variáveis disponíveis nos Objetos 

de Dados em que eles estão associados para realizar verificações. Essas 

variáveis são comparadas com constantes utilizando um conjunto de 

operadores: > (maior que), < (menor que), = (igualdade) e <> (diferença).   

A Figura 4.13 mostra a definição do predicado do gateway “Verifica 

Disponibilidade”. Nesse predicado é verificado se o retorno do serviço 

associado à tarefa “Search Flight” é verdadeiro, o que estaria indicando que um 

vôo com as características informadas foi encontrado. 
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Figura 4.13 - Exemplo de enriquecimento de predicados  

4.3 Execução da Composição 

Terminada a modelagem da composição, o usuário tem a opção de 

executá-la utilizando a Auxiliary Engine. A Auxiliary Engine é a responsável por, 

de forma transparente para o usuário da ferramenta, executar a parte funcional 

da composição e implementar os requisitos não funcionais modelados. 

No VTA, apenas as NF-Actions associadas à Segurança são de fato 

implementadas.   

4.4 Analise Comparativa com outras Ferramentas 

Agora vamos realizar uma analise sobre o impacto da incorporação de 

informações de serviços e requisitos não funcionais na complexidade dos 

artefatos gerados por diferentes ferramentas disponíveis levando em 

consideração o caso de uso descrito na Seção 4.1. Para isso, foram definidas 

métricas para analise do XML gerado pelas diversas ferramentas analisadas. 

Essas métricas são direcionadas para uma análise estrutural do XML, de sua 

complexidade e, conseqüentemente, o overhead gerado exclusivamente no 

processamento desses XMLs por parte de uma ferramenta que pudesse 

executá-los. 
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A avaliação feita leva em consideração apenas os arquivos de saída de 

cada ferramenta. Avaliações mais detalhadas como tempo de modelagem e 

usabilidade estão presentes nos trabalhos futuros.  

 As métricas definidas foram: 

 Tamanho: O tamanho do arquivo gerado; 

 Profundidade: Dado que um arquivo XML pode visualizado como 

uma árvore essa métrica é semelhante a “altura da árvore”; 

 Número de nós: O número total de nós presentes no arquivo 

XML; e 

 Tipos de nós: A quantidade de nós diferentes que são 

encontrados nesse arquivo XML. 

A Tabela 5.4 mostra o resultado dessa análise utilizando o mesmo caso 

de uso do VTA que foi definido nesse capítulo, o caso de uso “compra de uma 

passagem aérea nacional”. 

Tabela 4.3 - Tabela comparativa sobre complexidade do XML gerado 

 Tamanho 
(Kb) 

Profundidade do 
XML 

Número de 
Nós 

Tipos de 
Nós 

Sec-MoSC 
Editor 

24.65 6 172 8 

Eclipse BPMN 
plug-in 

5.86 4 10 6 

Oryx   9.33 10 130 35 

eClarus  34.46 11 279 56 

 

Como pode ser visto na Tabela 5.4, o arquivo gerado pela solução 

desenvolvida nesse trabalho para esse caso de uso do VTA é 

consideravelmente maior que os gerados pela maioria das ferramentas, isso 

pode ser justificado pelo fato do Sec-MoSC Editor também persistir nesse 

arquivo os requisitos não funcionais modelados, coisa que nenhuma das outras 

ferramentas apresenta suporte. Mas esse mesmo padrão não se verifica nas 

outras métricas utilizadas. Em contrapartida, a inclusão dessas informações de 

serviços e de requisitos não funcionais não gerou um impacto grande na 



 

78 
 

complexidade do arquivo gerado, pois sob os aspectos de “profundidade do 

XML” e “Tipos de nós” esse arquivo ficou até mais simples que os arquivos de 

outras ferramentas e que não possuem todas essas informações incorporadas.  

4.5 Considerações Finais 

Nesse capítulo foi apresentado um estudo de caso mostrando o passo-

a-passo da utilização do Sec-MoSC Editor guiado pela metodologia Sec-MoSC. 

O estudo de casos escolhido foi um caso de uso de um portal de uma agência 

de viagens virtual.  

Após validar a funcionalidade da ferramenta, foi feita uma breve analise 

do arquivo gerado pelo Sec-MoSC Editor em relação com os arquivos gerados 

por outras ferramentas na implementação de um caso de uso semelhante.  

Essa analise se limitou a apenas aspectos estruturais do arquivo gerado 

levando em consideração que esses aspectos impactam no uso desse arquivo 

por outros aplicativos, por exemplo, alguma Engine de Orquestração que seja 

capaz de executar essas composições.  
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5. Trabalhos Relacionados 

Nessa seção serão analisados os principais trabalhos relacionados à 

solução adotada nessa dissertação. Inicialmente serão apresentadas 

pesquisas e ferramentas relacionadas ao suporte de requisitos não-funcionais 

na modelagem de processo de negócio. Por fim, uma análise comparativa será 

feita entre a proposta e esses trabalhos mencionados. 

5.1 Especificação de Requisitos não Funcionais 

Com a popularização do BPMN, diversas pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas para a modelagem utilizando essa linguagem, inclusive 

pesquisas cujo objetivo principal é incluir requisitos não funcionais a esses 

modelos. 

Rodríguez [33] propôs uma extensão BPMN para enriquecer os modelos 

com requisitos não funcionais de segurança. Sua abordagem utiliza o símbolo 

de cadeado contendo uma letra maiúscula no centro para representar 

graficamente os requisitos de segurança nos elementos do BPMN. A Tabela 

5.1 os requisitos de segurança suportados por esse trabalho. 

Tabela 5.1 - Notação de Segurança Proposto por Rodríguez [33] 

Requisito Notação 

Requisito de Segurança 
 

Não-Repúdio  

Detecção de Ataques Maliciosos  

Integridade  

Privacidade  

Controle de Acesso  
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Essa notação também prevê a inclusão de uma notação complementar 

para representar a noção de níveis nos requisitos. Esse complemento pode ser 

visto na Tabela 5.1.1 com a letra x nos requisitos de Integridade e Privacidade. 

Essa letra x pode assumir os valores l para baixo (low), m para médio 

(medium) e h para alto (high). A principal contribuição de Rodríguez é a criação 

das representações gráficas para requisitos não funcionais de segurança, o 

que permite que especialistas de seguranças integrem diretamente ao  

processo de negócios os requisitos não funcionais de segurança. Mas o Sec-

MoSC Editor suporta não apenas requisitos de segurança, como também 

quaisquer outros requisitos não funcionais desde que estes possam ser 

implementados (ou monitorados) pela Auxiliary Engine. 

Da mesma forma que Rodríguez, o trabalho de Menzel [17] prevê uma 

extensão a notação de BPMN e ambos utilizam um cadeado para representar 

os requisitos de segurança. A Tabela 5.2 mostra as abstrações que 

representam níveis de segurança associados aos elementos gráficos originais 

de BPMN.  

Tabela 5.2 - Escala de Segurança 

Notação Classificação Descrição 

 
Extremo 

Representa perigo a vida humana ou ameaçando a 
empresa 

 Muito Alto Graves conseqüências financeiras ou de segurança 

 
Alto Impacto nos serviços e reputação do cliente 

 Médio Afeta a missão da empresa 

 Baixo 
Mínimos prejuízos financeiros e pouco impactos no 
negócio 

 Insignificante Sem relevância de segurança 

 

O maior diferencial na proposta de Menzel é a preocupação em não 

apenas representar os requisitos de segurança graficamente no modelo, mas, 

adicionalmente, traduzir essas notações em artefatos concretos. Para esse fim, 

Menzel mapeia os requisitos de segurança presentes no modelo BPMN em 

especificações, como SSL, WS-Trust[24] e WS-Security[23], que são padrões 
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de segurança próprios para essa finalidade e que podem determinar o 

protocolo e os mecanismos de segurança apropriados para cada abordagem.  

Adicionalmente, Menzel [18] refinou a sua abordagem para usar profiles. 

Os profiles são utilizados para expressar segurança sem que haja uma 

preocupação com detalhes técnicos, por exemplo, o profile High é definido pelo 

uso do mecanismo de segurança X509-Token; enquanto que o profile Low, 

UserName-Token, X509-Token. 

As propostas de Menzel contem pontos em comum com a abordagem 

apresentada nesse documento, como a definição de abstrações de requisitos 

não funcionais e geração de arquivos de configuração para implementar os 

requisitos modelados. Novamente, mas o Sec-MoSC Editor suporta não 

apenas requisitos de segurança, como também quaisquer outros requisitos não 

funcionais desde que estes possam ser implementados (ou monitorados) pela 

Auxiliary Engine. 

5.2 eClarus Business Process Modeler for SOA Architects 

O eClarus Business Process Modeler for SOA Architects [5] é um editor 

para a modelagem de processos de negócios em BPMN. Da mesma forma que 

o Sec-MoSC, esse editor foi desenvolvido utilizando a plataforma Eclipse em 

forma de plug-in. A Figura 5.1 mostra a interface gráfica básica dessa 

ferramenta. 

 

Figura 5.1 - eClarus 
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Essa ferramenta é capaz de traduzir os modelos produzidos em uma 

linguagem de execução de processos de negocio em WS-BPEL. Ela também 

possui um simulador integrado para testes no modelo e essa funcionalidade é o 

maior diferencial se comparada à ferramenta proposta nesse documento. 

Do ponto de vista funcional, o eClarus é semelhante ao Sec-MoSC. Mas, 

ele não fornece suporte a modelagem de requisitos não funcionais na notação. 

E todas as informações (de processo e de serviço) se encontram na mesma 

visão, diferentemente do Sec-MoSC que possui visões diferentes endereçadas 

a usuários com especialidades diferentes e que possuem funcionalidades 

especificas. 

5.3 Oracle SOA Suite 11g 

O SOA Suite 11g [29] possui um conjunto de componentes de infra-

estrutura que possibilita a modelagem, orquestração e gerenciamento de 

aplicações baseadas em SOA. Como principais características, essa solução 

permite composição de serviços através de troca de mensagem, descoberta de 

serviços, orquestração de composição, gerenciamento e segurança de Web 

Services, criação de regras de negócio e monitoramento das atividades de 

negócio com possibilidade de disparar eventos conforme as regras 

estabelecidas. 

Como a ferramenta eClarus Business Process Modeler for SOA 

Architects, o JDeveloper contém um simulador para que o usuário possa testar 

o modelo lançando mão de casos de teste. O Oracle Suite também pode 

habilitar requisitos de segurança e auditoria em suas composições com o 

intermédio do componente Oracle WSM Policy Manager. Mas, essas 

configurações não são descritas no modelo na composição, ao invés disso, 

essas configurações só podem ser atribuídas a composição através da 

interface de gerenciamento de aplicações do SOA Suite. A Figura 5.3 mostra 

uma visão do JDeveloper. 
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Figura 5.2 - JDeveloper  

O diferencial do SOA Suite com relação aos outros trabalhos é o numero 

de funcionalidades e configurações que esse ambiente provê para o 

desenvolvimento e execução das composições de composições de serviço. 

Mas, assim como o eClarus a notação gráfica não suporta a descrição de 

requisitos não funcionais na composição e também possui apenas uma única 

visão do modelo contendo todas as informações sobre o mesmo. 

5.4 ORYX 

Oryx [30] é um ambiente de modelagem baseado na Web que permite 

criação e compartilhamento de diagramas em diferentes linguagens e 

notações, inclusive BPMN nas versões 1.2 e 2.0. A Figura 5.4 mostra a 

interface básica do Oryx. Assim como a todas as ferramentas apresentadas 

nesse trabalho, o Oryx possui um editor gráfico associado a uma paleta de 

elementos gráficos que é usada na modelagem dos processos de negócios. 

Opcionalmente, esse editor permite que o usuário salve os processos 

modelados nos servidores do Oryx, para isso o usuário só precisa se autenticar 

usando a tecnologia OpenID [27]. 

O grande diferencial dessa ferramenta é a o fato dela ser Web. Dessa 

forma, ela não requer a instalação de nenhum software específico. Apenas um 

navegador é necessário para o desenvolvimento nessa ferramenta. Em 
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contrapartida, o Oryx não possui suporte a requisitos não funcionais, nem 

tampouco possui diferentes visões dos seus modelos. 

 
Figura 5.3 - Oryx  

 

5.5 Analise Comparativa 

O objetivo desse capítulo é realizar uma analise dos trabalhos 

relacionados e uma comparação entre eles e a proposta desse trabalho. Essa 

análise está sumarizada na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 - Tabela Comparativa entre os Trabalhos Relacionados 

 Suporte a 
Requisitos 

não 
Funcionais 

Uso de 
Visões 

Anotações 
de Serviço 

Suporte a 
execução 

Suporte a 
Simulação 

Rodríguez [33] 
Apenas 

Segurança 
Não Não Não 

Não 
Aplicável 

Menzel [17][5] 
Apenas 

Segurança 
Não Não 

Apenas geração 
de artefatos de 

segurança 

Não 
Aplicável 

Oryx [30] Não Não Sim Não Não 

eClarus [5] Não Não Sim Sim Sim 

SOA Suite 11 g 
[29] 

Não Não Sim Sim Sim 

Sec-MoSC Editor 
(trabalho desta 
dissertação) 

Sim Sim Sim Sim Não 
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Ou seja, quando se trata de modelagem de requisitos não funcionais 

apenas o Sec-MoSC Editor trata requisitos não funcionais de forma genérica. 

Embora os trabalhos eClarus, Oryx e SOA permitam a transformação de 

processo de negócio em linguagem executável, eles não suportam a 

especificação de segurança no nível de modelagem. Apenas o Oracle SOA 

Suite tem mecanismos para configurações desses requisitos. Nenhum dos 

trabalhos relacionados encontrados suporta diferentes visões para a criação de 

composições de serviço e configurações de requisitos não funcionais. 

Enquanto que o Sec-MoSC Editor possui visões especificas do modelo para 

tratar os aspectos funcionais, não funcionais e informações sobre os serviços 

que realizarão o processo de negócio. 

5.6 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou e comparou os principais trabalhos 

relacionados ao tema desta dissertação.  

Foi visto que existem algumas iniciativas para a incorporação de 

requisitos não funcionais em modelos de processos de negócio, mas que se 

limitam ao requisito não funcional de segurança. Diferentemente desse trabalho 

que trata genericamente diferentes requisitos não funcionais. 

Todas as ferramentas apresentadas possuem foco no uso de BPMN 

para modelar composição de serviço. Explicitando a busca da Indústria por 

facilidades na construção desse tipo de aplicação. 
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6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este capítulo apresenta as conclusões, as principais contribuições deste 

trabalho, suas limitações e os trabalhos futuros que poderão ser realizados a 

partir do que foi desenvolvido. 

6.1 Conclusões 

A infra-estrutura de suporte à composição de serviços (e.g., as engines 

de orquestração), as próprias questões relacionadas à composição de 

serviços (e.g., linguagens de composição, estratégias de composição) e o 

gerenciamento destas composições têm recebido muita atenção na 

computação. Mais recentemente, a necessidade de associação de requisitos 

não-funcionais à composição e a sua realização através de mecanismos reais 

(providos pela infra-estrutura) também tem sido objeto de diversas pesquisas. 

A partir deste cenário, foi proposto o Sec-MoSC Editor, um editor de 

processo de negócio em BPMN com suporte a requisitos não funcionais. Vale 

salientar que este editor está inserido num contexto onde há necessidade de 

tratar requisitos não funcionais desde a modelagem até sua execução.  A 

proposta do Sec-MoSC Editor visa prover um ambiente de modelagem de 

processos de negócios com anotações de requisitos não funcionais onde 

analistas de negócios, especialistas em serviços e requisitos não funcionais 

possam criar composições de serviços de forma colaborativa e que sejam de 

fato executadas em uma Engine de orquestração.   

6.2 Contribuições 

As principais contribuições deste trabalho estão relacionadas ao editor e 

a modelagem de processos de negócio com anotação de requisitos não 

funcionais: 

 Generalização da Metodologia Sec-MoSC: A metodologia Sec-

MoSC foi generalizada a fim de suportar diferentes requisitos não 

funcionais; 
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 Anotação de requisitos de não funcionais no processo de 

negócio: Anotação de requisitos de não funcionais em nível de 

modelagem de processo faz com que especialistas de negócios 

consigam expressar na modelagem todo seu conhecimento sobre 

requisitos não funcionais exigidos na composição e no 

relacionamento entre os seus parceiros e executem seus 

processos. 

 Diferentes Visões do Processo de negócio: A associação de 

requisitos funcionais e não-funcionais de forma independente e 

interativa, através de visões específicas para cada especialista, 

propicia aos usuários um ambiente mais independente e fácil para 

trabalhar. 

 Uso de abstrações que facilitam a modelagem de requisitos 

não funcionais: O uso dessa estratégia permite que até usuários 

sem muito conhecimento a respeito de requisitos não funcionais 

consigam modelar processos de negócio baseados nos NF-

Statement: “alto”, “médio” e “baixo”. 

6.3 Limitações 

Por questões de escopo e tempo, alguns aspectos não foram abordados 

nesse trabalho: 

 No Sec-MoSC Editor, apenas os elementos Tarefa do tipo 

receive, send e service são suportados; 

 Embora vários especialistas diferentes devam trabalhar no 

mesmo projeto de composição, todos eles devem trabalhar 

seqüencialmente no mesmo arquivo da composição; 

 Na etapa de enriquecimento de predicados não é possível 

comparar duas variáveis da composição. A comparação é 

sempre feita entre uma variável e uma constante; 

 O Sec-MoSC Editor não possui um ambiente de monitoramento 

para detecção de violação dos requisitos de segurança e 

análise; 
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 O Sec-MoSC Editor não possui um ambiente de simulação para 

que analistas possam simular o comportamento da composição 

antes de sua execução;e 

 O Sec-MoSC Editor não trata da segurança individual dos 

dados. As anotações de segurança referem-se às invocações 

dos serviços e conseqüentemente a todos os dados utilizados 

nesta invocação. 

 

6.4 Trabalhos Futuros 

Com base neste trabalho, diversos outros podem ser desenvolvidos. 

Inicialmente, pretende-se incluir mais requisitos não-funcionais, como evolução 

e verificar se as abstrações hoje existentes são suficientes para representá-los 

e propor novas, caso necessário. 

Para tornar a solução totalmente colaborativa, pode-se adotar a 

estratégia do Oryx e toda a solução para a Web. Na proposta atual, após o 

processo de negócio ser executado não é possível visualizar sua execução, 

seguindo-a passo a passo e interagir com ele, por exemplo, fornecendo 

informações em tempo de execução em tarefas do tipo usuário, tarefas que 

necessitam da interação humana. Ou seja, um trabalho futuro poderia ser a 

elaboração de um sistema de trace da composição. 

Também se vislumbra incluir a funcionalidade para simular a execução 

do processo de negócio, de forma que analistas possam verificar e adaptar o 

processo de negócio para um modelo mais adequado conforme dados 

hipotéticos. Além disso, pretende-se criar um ambiente de monitoramento dos 

requisitos não funcionais para detectar violações dos requisitos especificados 

na modelagem, hoje não presente na solução Sec-MoSC. 

Finalmente, está sendo planejada também uma avaliação de usabilidade 

para detecção de falhas e melhorias do Sec-MoSC Editor. É vislumbrado 

avaliar se tal abordagem diminui a complexidade tanto de modelagem quanto 

de configuração/execução, diminuindo assim o tempo de modelagem de uma 

composição de serviços anotada com requisitos não funcionais. 
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