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TÓPICOS ABORDADOS

� Serviços como componentes reutilizáveis

� Serviços de engenharia

� Desenvolvimento de software com serviços



SERVIÇOS WEB

� Um Web Service é uma instância de uma noção mais geral de

um serviço:

� "Um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra.

Embora o processo possa estar vinculado a um produto físico, o

desempenho é essencialmente intangível e normalmente não

resulta em posse de qualquer dos fatores de produção ".

� Portanto, a essência de um serviço, é que a prestação do

serviço é independente da aplicação que usa o serviço.

� Prestadores de serviços podem desenvolver serviços

especializados e oferecem estes a uma variedade de usuários

de serviços de diferentes organizações.



ARQUITETURAS ORIENTADAS A

SERVIÇOS

� Um meio de desenvolver sistemas distribuídos

em que os componentes são serviços autônomos.

� Serviços podem executar em diferentes

computadores a partir de diferentes fornecedores

de serviços.

� Foram desenvolvidos protocolos-padrão para dar

suporte à comunicação de serviços e troca de

informações.



ARQUITETURAS ORIENTADAS A SERVIÇO



BENEFÍCIOS DE SOA

� Serviços podem ser prestados localmente ou

terceirizados para provedores externos.

� Os serviços são independentes da linguagem.

� Investimentos em sistemas legados podem ser

preservados.

� A computação Inter organizacional é facilitada

por meio da troca simplificada de informações.



PADRÕES PRINCIPAIS

� SOAP

� Um padrão de troca de mensagens que suporta a

comunicação de serviço.

� WSDL (Web Service Definition Language)

� Esse padrão permite que sejam definidas uma

interface de serviços e suas vinculações.

� WS-BPEL

� Um padrão para linguagens de workflow usado para

definir a composição de serviços.



PADRÕES DE WEB SERVICES



WEB SERVICES RESTFUL

� Atuais web services padrões têm sido criticados como padrões

'pesados' , superficiais e ineficientes.

� REST (Representational State Transfer) é um estilo de

arquitetura baseado na transferência de representações de

recursos de um servidor para um cliente.

� Esse estilo reforça a web como um todo e é mais simples que o

SOAP/WSDL para implementação de web services.

� Serviços RESTFul envolvem uma menor sobrecarga do que os

chamados “web services grandes" e são usados   por muitas

organizações que executam serviços baseados em sistemas que

não dependem de serviços fornecidos externamente.



CENÁRIOS DE SERVIÇOS

� Um sistema de informação no interior do veículo oferece

aos motoristas informações sobre o clima, condições do

tráfego rodoviário, etc.

� Esse está ligado ao rádio do carro para que a informação

seja entregue como um sinal em um canal de rádio

específico.

� O carro é equipado com receptores GPS para descobrir a

sua posição e, com base nessa posição, o sistema acessa

uma gama de serviços de informação.

� As informações podem ser entregues na linguagem

especificada pelo motorista.



UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE BORDO

BASEADO EM SERVIÇOS



VANTAGENS DA SOA PARA ESSA

APLICAÇÃO

� Não é necessário decidir quando o sistema é

programado ou implantado, qual prestador do serviço

deve ser usado ou quais serviços específicos devem ser

acessados  .

� Como o carro se move, o software usa o serviço de

descoberta de serviços para encontrar o serviço de

informação mais adequado e se conecta a esse.

� Por causa do uso de um serviço de tradução, ele pode

mover-se através das fronteiras e, portanto, tornar as

informações locais disponíveis para as pessoas que não

falam o idioma local.



ENGENHARIA DE SOFTWARE ORIENTADA A

SERVIÇOS

� Abordagens existentes para a engenharia de software

precisam evoluir para refletir a abordagem orientada

a serviços para o desenvolvimento de software.

� Engenharia de serviços. O desenvolvimento de serviços de

confiança reutilizáveis.

� Desenvolvimento de software para reuso.

� Desenvolvimento de software com serviços. O

desenvolvimento de software confiável, no qual os serviços

são componentes fundamentais.

� Desenvolvimento de software com reuso.



SERVIÇOS COMO COMPONENTES

REUSÁVEIS

� Um serviço pode ser definido como:

� Um componente de software reusável de baixo

acoplamento, que encapsula funcionalidade discreta a

qual pode ser distribuída e acessada por meio de

programas. Um web service é um serviço que é

acessado usando protocolos-padrão de Internet e é

baseado em XML.



LINGUAGEM DE DESCRIÇÃO DE WEB

SERVICES

� A interface de serviço é definida em uma descrição de

serviço expressa em WSDL (Web Service Description

Language).

� A especificação WSDL define:

� As operações as quais o serviço oferece suporte e o formato

das mensagens que são enviadas e recebidas pelo serviço.

� Como o serviço é acessado - isto é, os mapas de ligação da

interface abstrata em um conjunto concreto de protocolos.

� Onde o serviço está localizado. Geralmente esse é expresso

como uma URI (Universal Resource Identifier).



ORGANIZAÇÃO DE UMA ESPECIFICAÇÃO

WSDL



COMPONENTES DA ESPECIFICAÇÃO

WSDL

� A parte 'o que' de um documento WSDL, chamada de

interface, especifica as operações que o serviço suporta, e

define o formato das mensagens que são enviadas e recebidas

pelo serviço.

� A parte ‘como’ de um documento WSDL, chamada de ligação,

mapeia a interface abstrata para um conjunto concreto de

protocolos.

� A ligação especifica os detalhes técnicos de como se comunicar

com um web service.

� A parte ‘onde’ de um documento WSDL descreve a localização

de uma implementação específica de web service (o seu ponto

final).



PARTE DE UMA DESCRIÇÃO WSDL PARA UM

WEB SERVICE



PARTE DE UMA DESCRIÇÃO WSDL PARA UM

WEB SERVICE



ENGENHARIA DE SERVIÇOS

� O processo de desenvolvimento de serviços para reuso

em aplicações orientados a serviços.

� O serviço precisa ser concebido como uma abstração

reusavel que possa ser usada em diferentes sistemas.

� Geralmente, deve ser projetada uma funcionalidade

útil associada à abstração e o serviço deve ser robusto

e confiável.

� O serviço deve ser documentado de modo que possa

ser descoberto e compreendido pelos potenciais

usuários.



O PROCESSO DE ENGENHARIA DE

SERVIÇOS



ESTÁGIOS DA ENGENHARIA DE SERVIÇOS

� A identificação de serviço candidato, em que você

identifica possíveis serviços que possam ser

implementados e define os requisitos de serviço.

� Projeto de serviço, em que você projeta a lógica e

as interfaces de serviços WSDL.

� Implementação e implantação de serviço, no qual

você implementa e testa o serviço e disponibiliza

para uso.



IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO CANDIDATO

� Serviços devem apoiar processos de negócio.

� Identificação de serviço candidato envolve a compreensão e

análise dos processos de negócios de uma organização para

decidir quais serviços reusáveis   poderiam ser implementados

para apoiar esses processos.

� Três tipos fundamentais de serviços:

� Serviços utilitários públicos que implementam alguma funcionalidade

geral usada   por diferentes processos de negócio.

� Serviços de negócios que estão associados com uma função específica

de negócios, por exemplo um registro de estudante universitário.

� Serviços de coordenação ou de processo que suportam os processos de

coordenação, como um serviço de pedidos.



SERVIÇOS ORIENTADOS A TAREFAS OU

ENTIDADES

� Serviços orientados a tarefas são aqueles associados

com alguma atividade.

� Os serviços orientados a entidades são como objetos.

Eles estão associados a uma entidade empresarial, tal

qual um formulário de pedido de emprego.

� Serviços de negócios ou de utilidade pública podem

ser orientados a entidades – ou tarefas, serviços de

coordenação sempre são orientados a tarefas.



CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS



PONTOS IMPORTANTES

� A engenharia de software orientada a serviços é baseada na

noção de que os programas podem ser construídos pela

composição de serviços independentes que encapsulam

funcionalidade reusavel.

� Interfaces de serviço são definidas em WSDL.

� A especificação WSDL inclui uma definição dos tipos de

interface e operações, o protocolo de ligação usado pelo

serviço e o local do serviço.

� Os serviços podem ser classificados como serviços de

utilidade pública, serviços de negócios ou serviços de

coordenação.



IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO

� O serviço é associado a uma única entidade lógica usada em

diferentes processos de negócios?

� A tarefa um, é a que é realizada por diferentes pessoas na

organização?

� O serviço é independente?

� O serviço precisa manter o estado? É necessário um banco

de dados ?

� O serviço pode ser usado por clientes fora da organização?

� Diferentes usuários de serviço podem ter diversos

requisitos não-funcionais?



EXEMPLOS DE IDENTIFICAÇÃO DE

SERVIÇO

� Uma grande empresa, que vende equipamentos

de informática, conseguiu preços especiais para

configurações aprovadas para alguns clientes.

� Para facilitar a encomenda automatizada, a

empresa pretende produzir um serviço de

catálogo que permitirá aos clientes escolher o

equipamento que eles precisam.



EXEMPLOS DE IDENTIFICAÇÃO DE

SERVIÇO

� Ao contrário de um catálogo de consumidor, os

pedidos não são colocados diretamente, por meio de

uma interface de catálogo. Em vez disso, os produtos

são encomendados através do sistema de compras

baseado na web de cada empresa que acessa o

catálogo como um web service.

� A maioria das empresas têm seus próprios

orçamentos e procedimentos de aprovação de pedidos

e encomendas. E deve seguir seus próprios processos

quando um pedido é colocado.



SERVIÇO DE CATÁLOGO

� Criado por um fornecedor para mostrar quais itens poderiam

ser encomendados por outras empresas.

� Requisitos de serviço:

� Deve ser criada para cada cliente uma versão específica do catálogo.

� Os catálogo devem ser baixados pelos clientes.

� Podem ser comparadas as especificações e os preços de até 6 itens.

� Devem ser fornecidos recursos de navegação e pesquisa.

� Deve ser prevista uma função que permita que seja prevista a data de

entrega de itens encomendados.

� Devem ser colocadas ordens virtuais que reservam a mercadoria por

48 horas para permitir a uma empresa que coloque ordens.



REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE

CATÁLOGO

� O acesso será restrito apenas a funcionários de

organizações credenciadas.

� Preços e configurações oferecidos para cada

organização serão confidenciais.

� O catálogo estará disponível a partir de 07h00

até 11h00.

� O catálogo deve ser capaz de processar até 10

solicitações por segundo.



DESCRIÇÕES FUNCIONAIS DE OPERAÇÕES DE

SERVIÇOS DE CATÁLOGO



PROJETO DE INTERFACE DE SERVIÇO

� Envolve pensar sobre as operações associadas

com o serviço e as mensagens trocadas.

� Normalmente, o número de mensagens trocadas

para completar uma solicitação de serviço deve

ser minimizado.

� Os serviço de informações de estado podem

precisar ser incluídos nas mensagens.



ESTÁGIOS DO PROJETO DE INTERFACE

� Projeto lógico de interface

� Começa com os requisitos de serviço e define os nomes das

operações e parâmetros associados com o serviço. As

exceções também devem ser definidas.

� Projeto de mensagem

� Projetar a estrutura e organização do input e output de

mensagens. Notações como a UML são uma representação

mais abstrata do que as XML.

� Desenvolvimento WSDL

� A especificação lógica é convertida em uma descrição

WSDL.



PROJETO DE INTERFACE DE CATÁLOGO



IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE

SERVIÇO

� Implementação de serviço usando uma linguagem de

programação padrão ou uma linguagem de fluxo de

trabalho.

� Assim, os serviços precisam ser testados por meio da

criação de mensagens de entrada e verificação da

possibilidade das mensagens de saída produzidas serem

tal qual esperadas.

� A implantação envolve a divulgação do serviço e instalação

desse em um servidor web. Os atuais servidores fornecem

suporte para instalação de serviço.



DESCRIÇÃO DE SERVIÇO

� Informações sobre o seu negócio, contatos, etc. Essas são

importantes por razões de confiança.

� Os usuários de um serviço precisam confiar que esse não irá se

comportar maliciosamente.

� Uma descrição informal da funcionalidade fornecida pelo

serviço. Essa ajuda os usuários em potencial a decidirem se o

serviço é o que eles querem.

� Uma descrição detalhada dos tipos de interface e semântica.

� Informações de assinatura que permitem aos usuários se

registrarem para obterem informações sobre atualizações do

serviço.



DEFINIÇÃO EM UML DE MENSAGENS DE

ENTRADA E SAÍDA



DEFINIÇÃO EM UML DE MENSAGENS DE

ENTRADA E SAÍDA



SERVIÇOS DE SISTEMAS LEGADOS

� Uma importante aplicação de serviços é fornecer

acesso à funcionalidade embutida nos sistemas

legados.

� Sistemas legados oferecem funcionalidade

extensiva o que pode reduzir o custo de

implementação de serviço.

� Aplicações externas podem acessar essa

funcionalidade por meio de interfaces de serviços.



SERVIÇOS FORNECENDO ACESSO A UM SISTEMA

LEGADO



DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM

SERVIÇOS

� Os serviços existentes são compostos e configurados

para criarem novas composições de serviços e

aplicações.

� Muitas vezes, a base para composição de serviços é

um workflow.

� Workflows são sequências lógicas de atividades que, juntos,

modelam um processo coerente de negócios.

� Por exemplo, prestam um serviço de reservas de viagens

que permite a coordenação das reservas de voos, hotéis e

aluguel de automóveis.



WORKFLOW DE PACOTE DE FÉRIAS



CONSTRUÇÃO DE SERVIÇO POR

COMPOSIÇÃO



CONSTRUÇÃO DE SERVIÇO POR

COMPOSIÇÃO

� Formular workflow preliminar

� Nessa fase inicial de projeto de serviço, você usa os requisitos para o

serviço composto como base para a criação de um projeto de serviço

'ideal'.

� Descobrir serviços

� Durante essa fase do processo, você busca os registros de serviços ou

catálogos para descobrir quais serviços existem, quem fornece esses

serviços e os detalhes da prestação do serviço.

� Selecionar possíveis serviços

� Obviamente, a sua seleção de critérios incluirá a funcionalidade dos

serviços oferecidos. E também podem incluir o custo e a qualidade dos

serviços (capacidade de resposta, disponibilidade, etc.) oferecidos.



CONSTRUÇÃO POR COMPOSIÇÃO

� Refinar workflow

� Envolve a adição de detalhes para a descrição abstrata e, talvez,

adiciona ou remove as atividades do fluxo de trabalho.

� Criar programa de workflow

� Durante essa fase, o projeto abstrato de workflow é transformado em

um programa executável e a interface do serviço é definida. É possível

usar uma linguagem de programação convencional, tal qual Java ou

uma linguagem de workflow, como WS-BPEL.

� Testar serviço ou aplicação completa

� O processo de testes do serviço composto completo, é mais complexo do

que os testes de componentes em situações em que os serviços

externos são usados  .



UM FRAGMENTO DE UM WORKFLOW DE RESERVA

DE HOTEL



PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE

WORKFLOW

� WS-BPEL é um padrão XML para especificação

de fluxo de trabalho. No entanto, as descrições

WS-BPEL são longas e ilegíveis.

� Notações gráficas de workflow, como BPMN, são

mais legíveis e os WS-BPEL podem ser gerados a

partir deles.

� Em sistemas Inter organizacionais, workflows

separados são criados para cada organização e

ligados por meio de troca de mensagens.



INTERAÇÃO DE WORKFLOWS



TESTE DE SERVIÇOS

� Os testes são destinados a encontrar defeitos e

demonstrar que um sistema satisfaz os requisitos

funcionais e não funcionais.

� Os testes de serviços são difíceis, assim como

serviços (externos) são 'caixas-pretas’. Técnicas

de teste que contam com o código-fonte do

programa não podem ser usadas.



PROBLEMAS DE TESTE DE SERVIÇOS

� Serviços externos podem ser modificados pelo

prestador de serviços, invalidando os testes que

já foram concluídos.

� Ligação dinâmica significa que o serviço usado

em uma aplicação pode variar – portanto, os

testes de aplicações não são confiáveis.

� O comportamento não-funcionais do serviço é

imprevisível, pois depende da carga.



PROBLEMAS DE TESTE DE SERVIÇOS

� Se o uso de serviços é pago, os testes desse

serviço podem ser caros.

� Pode ser difícil para invocar ações de

compensação em serviços externos, pois essas

podem invocar a falta de outros serviços, as quais

não podem ser simuladas.



PONTOS IMPORTANTES

� O processo de engenharia de serviço envolve a identificação

de serviços candidatos para a implementação, definição da

interface de serviços e implementação, testes e implantação

do serviço.

� As interfaces de serviço podem ser definidas para os

sistemas legados de software, os quais podem então, ser

reusados em outras aplicações.

� O desenvolvimento de software que usam serviços envolve

a criação de programas pela composição e configuração dos

serviços para criar novos serviços compostos.



PONTOS IMPORTANTES

� Os modelos de processos de negócios definem as atividades

e trocas de informações nos processos empresariais.

� As atividades no processo de negócio podem ser

implementadas pelos serviços de modo que o modelo de

processo de negócio represente uma composição do serviço.

� Técnicas de teste de software baseadas na análise do

código-fonte não podem ser usadas em sistemas orientados

a serviços que dependem de serviços fornecidos

externamente.
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