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Abstract
Nowadays, enterprises are faced with the need to constantly adapt to the changing business needs that
are either driven by economic, regulatory or technical reasons. The alignment of these changes in
relation to the enterprise strategy not only requires a deeply understanding of the necessary changes,
but also the impact of these changes in the architecture, which are usually achieved through the
description of the various architectural states over the years provided by the enterprise architecture
tools. Thus, this thesis aims to improve the way of how the architectural changes are represented and
then visualised within these descriptions, by introducing a primitive of visualisation that reflects the
comparison between architectural states throughout time.

Keywords: Enterprise Architecture Evolution; Primitive of Visualisation; Gap Analysis; EAMS
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Resumo
Atualmente, as organizações são confrontadas com a necessidade de se adaptarem constantemente
às alterações das necessidades do negócio conduzidas por mudanças de natureza económica,
regulamentar e técnica. O alinhamento dessas mudanças relativamente à estratégia organizacional
exige um entendimento quer das transformações necessárias quer do impacto dessas transformações
na arquitetura, geralmente concretizado através da visualização da descrição dos vários estados
arquiteturais ao longo do tempo fornecida pelas ferramentas de enterprise architecture. Este trabalho
visa a melhoria da forma de como as mudanças arquiteturais são representadas e posteriormente
visualizadas nessas descrições através da introdução de uma primitiva de visualização que traduz a
comparação entre estados arquiteturais ao longo do tempo.

Palavras-Chave: Evolução de Arquiteturas Empresariais; Primitiva de Visualização; Gap Analysis;
EAMS
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1. Introdução
Cada vez mais, as organizações enfrentam o desafio de se adaptarem às novas tendências de
mercado, à evolução tecnológica ou mudanças na regulamentação (Diefenthaler & Bauer 2014). Essa
evolução é tipicamente traduzida em iniciativas de transformação.
O alinhamento dessas iniciativas de transformação relativamente à estratégia organizacional exige um
entendimento quer das mudanças necessárias quer do impacto dessas mudanças na arquitetura,
geralmente concretizado através da visualização da descrição dos vários estados arquiteturais ao longo
do tempo fornecida pelas ferramentas de enterprise architecture (Lankhorst 2009).
A motivação adjacente a este trabalho assenta na procura de uma melhoria na forma de como as
mudanças arquiteturais são representadas nessas descrições (vistas arquiteturais), facilitando assim o
suporte do processo de tomada decisão.
Pretende-se com este trabalho sistematizar e formalizar o processo de visualização de transformações
arquiteturais, introduzindo uma primitiva de visualização aplicável a qualquer representação
arquitetural.
Para demonstrar e validar a solução proposta, a primitiva de visualização encontrada foi implementada
na ferramenta de enterprise architecture EAMS1, comercializada, implementada e mantida pela Link
Consulting, SA.

1.1.

Problema

Atualmente, as organizações são confrontadas com a necessidade de se adaptarem constantemente
às alterações das necessidades do negócio conduzidas por mudanças de natureza económica,
regulamentar e técnica (Wagter et al. 2005) (Ross et al. 2006). A gestão da evolução de uma
organização constituí um desafio que se assume complexo devido ao envolvimento de diferentes
stakeholders no planeamento das diferentes mudanças que ocorrem, muitas vezes, em simultâneo.
A enteprise architecture, definida por Zachman como o “conjunto de representações necessárias para
descrever um sistema relativamente à sua construção, manutenção e evolução”, suporta essas
mudanças, através da representação das várias situações arquiteturais ao longo do tempo.
O desafio da transformação engloba diferentes perspetivas relacionadas temporalmente: o estado atual
da arquitetura, o estado futuro da arquitetura e os estados de transformação (Diefenthaler & Bauer
2014).
Algumas ferramentas de enterprise architecture permitem visualizar algumas dessas perspetivas,
identificando por exemplo, quais os elementos que surgem na arquitetura, ou quais os elementos que
deixam de existir ao longo do tempo, identificar um plano de transformações ou ainda comparar de
1

http://www.link.pt/eams
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forma muito simplificada, por exemplo, qual a situação arquitetural antes e depois da concretização de
um determinado projeto. Contudo, essas perspetivas nunca são integradas nem têm em conta
possíveis impactos das mudanças representadas, o que se traduz numa limitação no que diz respeito
à visualização dessa evolução de um modo sistemático, uniforme e sobretudo completo percetível para
qualquer stakeholder, ao longo de todos os domínios organizacionais presente em qualquer vista
arquitetural.
A falta de uniformização na visualização da transformação e a dificuldade na comparação das várias
situações arquiteturais ao longo do tempo, faz com que a análise integral das mudanças arquiteturais
e inerentemente do seu impacto se torne uma tarefa árdua e dificulte o alinhamento dessas mudanças
relativamente à estratégia organizacional.
Sendo a transformação arquitetural considerada um processo (Vella et al. 2009) assume-se como um
alvo para uma visão metodológica e estruturada que poderá ser aplicável a qualquer situação
arquitetural, e por isso, capaz de suportar as necessidades de qualquer stakeholder, o que se revela
uma mais-valia para o processo de tomada de decisões.

1.1.1. Objetivos
Como referido anteriormente, o processo de transformação arquitetural incorpora diferentes
perspetivas que se relacionam temporalmente: o estado atual da arquitetura, o estado futuro da
arquitetura e os estados de transformação (Vella et al. 2009). Assim, a visualização da transformação
deve traduzir todos os aspetos relevantes para a arquitetura nesses três estados, permitindo assim um
entendimento total de todas as evoluções e inerentemente do seu impacto.
O trabalho apresentado tem como principal objetivo o melhoramento na visualização da evolução
arquitetural ao longo do tempo através da conceção de uma primitiva de visualização capaz de traduzir
numa determinada representação arquitetural, de forma concreta e completa, todas as mudanças
arquiteturais(gap) bem como possíveis situações de impacto entres quaisquer dois estados
arquiteturais que podem referir-se ao passado (as-was), presente(as-is) e futuro (to-be).
Pretende-se assim:
•

Do ponto de vista teórico, formalizar o cálculo da comparação arquitetural entre dois momentos
temporais t1 e t2 numa qualquer representação arquitetural;

•

Do ponto de vista teórico, definir uma semântica clara de visualização para o resultado dessa
comparação numa qualquer representação arquitetural;

•

Do ponto de vista prático, implementar a primitiva de visualização gap analysis (composta pelo
cálculo da comparação e respetiva representação do resultado) nos blueprints da ferramenta
EAMS.
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A concretização dos objetivos apresentados, nomeadamente a aplicabilidade da primitiva de
visualização proposta a uma qualquer representação arquitetural, é suportada pela resposta à seguinte
questão:
Será o cálculo do gap arquitetural entre dois momentos distintos no tempo
homogéneo para todos os domínios da arquitetura empresarial?
A arquitetura empresarial, devido à sua complexidade e multidisciplinaridade, encontra-se descrita em
função de vários domínios (sub-arquiteturas) em que cada domínio é desenvolvido por stakeholders
distintos e apresenta uma descrição e vocabulário próprios(Lankhorst 2009). Para o desenvolvimento
da primitiva de visualização gap analysis torna-se importante perceber se a heterogeneidade entre os
vários domínios influencia o cálculo do gap arquitetural, isto é, se a comparação entre estados da
arquitetura de um determinado domínio (por exemplo, arquitetura de informação) é concretizada de
forma distinta da comparação entre estados da arquitetura de um domínio diferente (por exemplo,
arquitetura de processos). A formalização da comparação arquitetural assim como a semântica de
visualização encontrada deverá considerar os vários domínios arquiteturais e ser aplicável a qualquer
representação arquitetural.

1.2.

Estrutura do Documento

Este documento encontra-se dividido em seis capítulos:
•

Capítulo 1- Introdução
Introdução do contexto do trabalho bem como do problema abordado e principais objetivos
propostos.

•

Capítulo 2 – Trabalho Relacionado
Descrição geral dos conceitos utilizados no desenvolvimento do trabalho bem como uma visão
geral da literatura relativamente aos tópicos relacionados. É também apresentada uma análise
ao suporte da visualização da transformação nalgumas ferramentas de enterprise architecture.

•

Capítulo 3 – Proposta da solução
Introdução dos fundamentos da solução bem como a apresentação e formalização da primitiva
de visualização proposta neste trabalho

•

Capítulo 4 – Implementação da primitiva Gap Analysis
Introdução, do ponto de vista geral, dos conceitos da ferramenta EAMS que vão integrar a
primitiva de visualização, descrição da implementação da mesma e apresentação do resultado
da inclusão da gap analysis nos blueprints.

•

Capítulo 5 – Demonstração – Caso Financeira Alemã
Descrição da aplicação da primitiva proposta no contexto da arquitetura empresarial de uma
empresa financeira alemã.

•

Capítulo 6 – Validação
Apresentação do conjunto de iniciativas a realizar com o intuito de validar a qualidade e
utilidade da solução proposta.
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•

Capítulo 7 – Conclusão
Discussão das contribuições concretizadas a partir do desenvolvimento deste trabalho e
apresentação de uma possível evolução da solução proposta.

2. Trabalho Relacionado
Esta secção descreve as definições e conceitos utilizados no desenvolvimento do trabalho bem como
uma visão geral da literatura relativamente aos tópicos relacionados. Primeiramente é discutida a
definição de enterprise architecture e posteriormente são introduzidos os conceitos gerais de enterprise
architecture fundamentais para o entendimento da solução. Numa segunda parte da secção são
discutidos os conceitos fundamentais da transformação arquitetural, é apresentada uma visão geral do
trabalho científico na área e, por último, é realizada uma análise sobre o suporte da visualização da
transformação nalgumas ferramentas de enterprise architecture.

2.1.

Enterprise Architecture

“During the 1980’s, I became convinced that architecture, whatever that was, was the thing that bridged
strategy and its implementation.”
John Zachman

2.1.1. Definição
Desde o final dos anos 80, a enterprise architecture tem sido alvo de maior atenção tanto da
comunidade científica como profissional maioritariamente devido aos seus benefícios como por
exemplo a redução de custos operacionais, melhoria da execução de projetos e alinhamento
incremental do negócio com a tecnologia de informação (Simon et al. 2013).
Por vezes, o termo enterprise architecture é usado para referir o grupo de pessoas responsáveis por
modelar e posteriormente documentar a arquitetura. Outras vezes, é usado para denotar o processo
de realizar efetivamente esse trabalho. Mais comumente, é usado para referir os modelos, documentos,
e itens reusáveis (componentes, frameworks, objetos) que refletem a arquitetura atual (Ambler 2002).
Na literatura, são várias as definições encontradas para Enterprise Architecture.
Zachman 1997
Enterprise Architecture é o conjunto de representações necessárias para descrever um sistema
relativamente à sua construção, manutenção e evolução.
Open Group
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Enterprise Architecture é um conjunto coerente de princípios, métodos e modelos que são utilizados na
conceção e realização da estrutura organizacional, processos de negócio, sistemas de informação e
infraestrutura.

Martin Op’t Land
Enterprise Architecture é uma abordagem que apresenta como principal objetivo fornecer uma visão
geral sobre uma organização. Assume-se ainda como uma prática de gestão holística que abrange
tanto o negócio como as tecnologias de informação no sentido de gerir a complexidade e auxiliar a
tomada de decisão estratégica.
Anne Lapkin
Enterprise Architecture é o processo de tradução da visão e estratégia do negócio em mudança efetiva
na organização através da criação, comunicação e melhoria dos princípios chave e modelos que
descrevem o estado futuro da organização e permitem a sua evolução.
Marc Lankhorst
Enterprise Architecture é entendida como uma ferramenta de gestão que auxilia a tradução de um
objetivo de uma organização deste o estado atual até ao estado futuro.
As diversas definições de enterprise architecture apresentadas convergem no que diz respeito ao
propósito de alinhar a estratégia de negócio com o IT de uma organização, permitindo uma visão
holística capaz de representar todos os componentes relevantes da organização bem como a sua
integração (Sousa et al. 2006). Assim, resumidamente, a EA captura os aspetos essenciais do negócio,
IT e a sua evolução (Lankhorst 2009).

2.1.2. Conceitos
Modelos
Um modelo é uma representação abstrata e ambígua de um conjunto de partes ou aspetos do mundo
real. Um modelo foca-se nesses aspetos específicos da realidade, baseando-se no propósito para o
qual foi criado, assumindo-se como uma parte de uma comunicação orientada a objetivos.
Viewpoints, Vistas e Visualização
Estabelecer e manter uma enterprise architecture coerente assume-se claramente uma tarefa
complexa, dado que envolve a colaboração entre muitas pessoas diferentes, com diferentes
backgrounds, usando várias notações.
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Com o objetivo de lidar com essa complexidade, os investigadores focaram-se na definição de
frameworks arquiteturais para classificar as várias descrições das arquiteturas e posicioná-las umas
em relação às outras. Contudo, olhar para uma organização através de uma framework arquitetural
permite entender a sua categorização e dividir as descrições arquiteturais ao invés de obter uma visão
sobre a sua coerência, ou seja, uma visão onde as diversas descrições estão integradas. Tipicamente,
os stakeholders apresentam diferentes preocupações, e por isso, não existe interesse ou vantagem na
visão do âmbito total e detalhes. Assim, diferentes stakeholders requerem diferentes vistas que foquem
os seus interesses e que não integrem informação não relevante. Essas vistas são especificadas por
viewpoints. Viewpoints definem abstrações num conjunto de modelos que representa a enterprise
architecture, cada um deles destinado a um tipo de stakeholder. Um viewpoint pode ser usado para
analisar aspetos de forma isolada ou para analisar a relação entre os mesmos no contexto arquitetural
(Lankhorst 2009).
Uma vista, é uma seleção de um modelo simbólico da arquitetura e é expressa através dos mesmos
conceitos de modelação.
A visualização, ou seja, a apresentação da vista pode adquirir diversas formas desde diagramas
standards a tabelas ou até visualizações dinâmicas como é o caso de um filme. A criação e atualização
quer da vista, quer da visualização são geridas por um viewpoint (Lankhorst 2009).

Figura 1 - Separação dos conceitos Model, View, Visualisation e Viewpoint (Lankhorst 2009)

2.2.

Enterprise Architecture Transformation

2.2.1. Conceitos
De um modo sumário, as arquiteturas mudam, porque o ambiente muda e surgem novos objetivos de
negócio que guiam a estratégia da organização (Lankhorst 2009).
A enterprise architecture pode ser definida como uma ferramenta de gestão capaz de suportar e
traduzir o objetivo de uma organização a partir de um estado atual, para um estado objectivo (Lankhorst
18

2009). O estado atual de uma organização ou baseline architecture (AS-IS) pode ser definido como o
conjunto de produtos que retratam a realidade existente da organização, abrangendo as estratégias de
negócio atuais e as infraestruturas. Por outro lado, o estado objetivo ou target architecture (TO-BE)
pode ser definido como o conjunto de produtos que representam o estado futuro da organização a partir
da reflexão/visão e planeamento estratégico da organização (Kurniawan 2014). A comparação entre a
baseline architecture e a target architecture é comumente definida como gap analysis e traduz a
diferença entre os dois estados (The Open Group 2009).
O planeamento da mudança, ou seja, a evolução de um estado para o outro assume um caráter
complexo e por isso, é crucial para as organizações, seguir uma abordagem estruturada para orientar
e controlar o redesenho da organização. Tipicamente, esse planeamento é suportado por ferramentas
que permitem a criação de visualizações, documentação automatizada e análise de modelos de EA
(Diefenthaler & Bauer 2014).
Para além da diferença entre a representação atual da arquitetura e a representação futura, é
necessária a compreensão das fases da mudança, ou seja, as arquiteturas de transição da organização
durante o período de transformação. Esse percurso, introduz então o conceito de roadmap arquitetural
que pode ser definido como um plano para a mudança tecnológica ou no negócio e que tipicamente
opera sobre várias áreas durante vários anos (The Open Group 2011). Em suma, os roadmaps
arquiteturais são usados para descrever o caminho de mudança durante um certo período de tempo, a
partir da situação atual, para a situação objetivo. Podem ser usados na monitorização do processo de
mudança arquitetural e complementarmente suportar a gap analysis entre a baseline architecture e a
target architecture (Kurniawan 2014).

2.2.2. Estudos na área
Algumas das primeiras abordagens no âmbito do planeamento e transformação da enterprise
architecture foram desenvolvidas por Spewak (Spewak & Tiemann 2006; Spewak & Hill 1993),
Pulkkinen (Pulkkinen & Hirvonen 2005) e Niemann (Niemann 2006). Contudo, a maioria dos resultados
da investigação focavam-se apenas no processo de planeamento unidirecional que permitiria melhorar
a arquitetura atual, estabelecendo, portanto, a target architecture. O processo de transformar a baseline
architecture na target architecture era considerado de uma forma pouco relevante (Aier & Gleichauf
2010a).
Mais recentemente (Buckl et al. 2009b; Buckl et al. 2009a), Buckl apresentou uma nova perspetiva no
que diz respeito ao planeamento EA, enfatizando o papel dos projetos como condutores da
transformação introduzindo o princípio de que qualquer mudança empresarial resulta da execução de
um projeto ou atividade similar (Aier & Gleichauf 2010a; Buckl et al. 2011).
Em (Aier & Gleichauf 2010b), é discutido o papel da natureza da transformação nos métodos de gestão
correspondentes, introduzindo diferentes tipos de estados arquiteturais nomeadamente o estado AS-
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IS (atual) e o estado TO-BE (futuro), que devem ser considerados durante o planeamento da
transformação.
Contudo, a transformação atual pode acontecer efetivamente de forma diferente do planeado,
introduzindo a noção de estado WILL-BE (Aier & Gleichauf 2010a). O estado WILL-BE é então usado
como base para os passos de planeamento subsequentes ao invés do estado TO-BE.
Em (De Boer et al. 2005), as mudanças arquiteturais são classificadas em três tipos: remoção, extensão
ou modificação. Uma entidade é estendida quando é alterada, mantendo a informação, estrutura e
comportamento iniciais. Em contraste, diz-se que uma entidade é modificada quando é alterada não
mantendo a informação, estrutura e comportamento iniciais. Por outro lado, uma entidade é removida
se deixar de fazer parte da arquitetura.
Mais tarde, em (Aier & Gleichauf 2010a) Aier define um modelo transformação como uma relação de
substituição entre dois modelos arquiteturais em momentos distintos no tempo (na Figura 2, M0 e M1)
e que pode assumir 6 tipos (Tabela 1).

Tipo

Descrição

Relação de Substituição 0:1

Um elemento no modelo M1 não tem predecessor no modelo
M0. Representa um novo elemento no modelo M1. Na Figura 2,
o elemento 13 no modelo M1 não substitui nenhum elemento
existente no modelo M0.

Relação de Substituição 1 : 0

Um elemento no modelo M0 não tem sucessor no modelo M1.
Representa a remoção de um elemento no modelo futuro. Na
Figura 2, o elemento 6 assume-se como um exemplo para este
tipo de relação.

Relação de Substituição 1 : 1

Um elemento no modelo M0 tem exatamente um sucessor no
modelo M1. Na Figura 2, o elemento 11 no modelo M1 é um
sucessor do elemento 4 do modelo M0.

Relação de Substituição 1 : N

Um elemento no modelo M0 tem mais do que um sucessor no
modelo M1. Na Figura 2, o elemento 2 no modelo M0 tem os
elementos 9 e 10 como sucessores no modelo M1.

Relação de Substituição N : 1

Vários elementos no modelo M0 têm exatamente um sucessor
no modelo M1. Na Figura 2, os elementos 3 e 5 no modelo M0
são predecessores do elemento 12 do modelo M1.

Relação de Substituição N : M

Vários elementos no modelo M0 têm múltiplos sucessores no
modelo M1. Na Figura 2, os elementos 7 e 8 no modelo M0 têm
como sucessores os elementos 14 e 15 no modelo M1.

Tabela 1 - Tipos de relações de substituição (Aier & Gleichauf 2010a)
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Figura 2 - Análise de relações de substituição (Aier & Gleichauf 2010a)

Mapeando o trabalho de Boer (De Boer et al. 2005) e de Aier (Aier & Gleichauf 2010a), é fácil perceber
que cada relação de substituição introduzida no último trabalho traduz-se na remoção de um elemento
arquitetural e em alguns casos na introdução de um ou mais elementos arquiteturais que o substituem.
A situação de modificação e/ou extensão pode ser traduzida num caso especial da relação de
substituição 1:1 (Tabela 1), em que a entidade sucessora é a mesma que a entidade predecessora,
existindo diferenças na sua estrutura, informação e comportamento (provocadas por relações de
substituição que ocorrem nas suas relações). O trabalho de Boer (De Boer et al. 2005) não contempla
a introdução dos elementos arquiteturais (isto é, o elemento passa a fazer parte da arquitetura sem
substituir nenhum outro elemento integrante da arquitetura) dado que o seu foco dirige-se para a análise
do impacto da mudança nos elementos arquiteturais existentes. Se o elemento não existia na
arquitetura e passou a existir então, apesar da arquitetura ter mudado, o elemento introduzido não
mudou, apenas passou a integrar a arquitetura. Contudo, pode dizer-se que os dois trabalhos
convergem, dado que retratam a mudança como uma substituição de elementos arquiteturais em dois
pontos distintos no tempo.
Posteriormente, em (Buckl et al. 2011), Buckl identificou que muitos trabalhos apresentam a perspetiva
de que a modelação da transformação EA pode ser concretizada através da associação de um período
de validade a um dado elemento arquitetural, deixando para trás três aspetos cruciais para a
representação da transformação:
a. Elementos EA não mudam acidentalmente
Um elemento EA é alterado por algum tipo de atividade (ex: projeto). Para gerir a transformação
é necessário saber que atividade provoca a mudança de cada elemento
b. Elementos EA podem substituir-se uns aos outros
Um elemento pode substituir um que existia previamente, ficando com algumas das
responsabilidades desse elemento. Ou, contrariamente, um elemento pode ser retirado sem
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que as suas responsabilidades sejam substituídas. Pode ainda ser introduzido um elemento
totalmente novo.
c.

Elementos EA têm um ciclo de vida.
Muitos elementos EA apresentam mudanças no seu estado. Um elemento pode estar no estado
“proposed” num determinado ponto no tempo e passar para o estado “retired” no final da sua
vida.

O segundo aspeto debatido por Buckl (elementos EA podem substituir-se uns aos outros) vai de
encontro aos trabalhos de Boer (De Boer et al. 2005) e Aier (Aier & Gleichauf 2010a) na definição da
mudança de um elemento arquitetural como uma relação de substituição. Inobtante, Buckl introduz
outro tipo de mudanças arquiteturais que não se refletem apenas no conceito de substituição de
elementos EA e que tem em conta o estado interno das entidades integrantes da arquitetura (aspeto
3). Assim, a mudança do estado interno de um elemento arquitetural passa a constituir outro tipo de
mudança arquitetural que poderá ocorrer ou não em simultâneo com os outros tipos de mudança já
debatidos (introdução, remoção, extensão e modificação).
No âmbito do ciclo de vida dos elementos arquiteturais , em (Sousa et al. 2009), são apresentados
quatro estados de classificação para todos os artefactos de uma organização:
•

Em gestação
Representa o estado que um artefacto fica após ter começado a ser planeado, desenhado ou
produzido e antes de existir como elemento ativo da organização (ou seja, não produz
comportamento).

•

Vivo
Representa o estado em que o artefacto fica quando nasce. Neste estado, um artefacto assume
um papel ativo nos processos e transações organizacionais.

•

Morto
Representa o estado em que um artefacto “vivo” ou “em gestação” é inativado, no sentido em
que deixa de assumir um papel nos processos e transações organizacionais.

•

Retirado
Representa o estado “pós-morte”. Neste estado, o artefacto é impossibilitado de interagir com
os outros artefactos.

Em (Diefenthaler & Bauer 2014) é descrito o modo como os gaps podem ser derivados a partir de dois
modelos de EA em diferentes pontos no tempo (t1 e t2). A comparação desses modelos resulta na
intersecção de dois conjuntos (conjunto de elementos arquiteturais em t1 e t2 respetivamente),
permitindo identificar os três subconjuntos: onlyCurrentArchitecture (elementos que só existem na
arquitetura em t1, isto é, foram removidos), onlyTargetArchitecture elementos que só existem na
arquitetura em t2, isto é, foram introduzidos) e stable (elementos que existem na arquitetura em t1 e t2,
podem ter sido estendidos ou modificados).
Adicionalmente é abordada a possibilidade de partir dos gaps identificados para alcançar os caminhos
de transformação através de um modelo de transformação, que conecta os modelos current e target.
Tipicamente, a mudança num elemento arquitetural provoca mudanças nos elementos arquiteturais
vizinhos (impacto direto). Contudo, essas mudanças podem propagar-se ao longo de toda a arquitetura
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e afetar outros elementos (impacto indireto). Assim cada pequena mudança num elemento arquitetural
poderá causar múltiplos efeitos e ter consequências em toda a arquitetura (Langermeier et al. 2015).
Em (De Boer et al. 2005), Boer define que o impacto da mudança de um elemento arquitetural noutro
baseia-se na semântica da relação entre os dois elementos e no tipo de mudança a considerar. Isto é,
se dois elementos estão relacionados, a ocorrência de uma mudança arquitetural num deles poderá
não ter impacto no outro: a presença de impacto dependerá da semântica da relação entre os dois.
Complementarmente, em (Langermeier et al. 2015) M. Langermeier identifica 5 classes de tipos de
relações arquiteturais (located at, provides, consumes, structurally dependent on e behaviorally
dependent on) e para cada uma delas, define um conjunto de regras de impacto que têm conta o pior
e o melhor caso para cada tipo de mudança considerado no seu trabalho (remoção, extensão e
modificação).

2.3.

Ferramentas de Enterprise Architecture

Esta secção tem como objetivo a apresentação de três ferramentas de enterprise architecture (Abacus
Avolution, BizzDesign e EAMS), com foco no modo como cada um destes suporta a visualização da
transformação.

2.3.1. ABACUS Avolution
Visão Geral
A Avolution Pty Ltd foi fundada em 2001 e uma das suas principais características é a implementação
do conceito de visualização configurada (Avolution 2001). Neste tipo de visualizações, o utilizador final
mapeia os elementos do modelo informacional através de símbolos visuais que são adicionados à
visualização por via de operações drag-and-drop. Assim, as necessidades da informação a visualizar
são geridas pelo utilizador (Roth et al. 2014).
ABACUS e a visualização da transformação
A ferramenta ABACUS fornece um conjunto de vistas que visam o suporte das transformações
arquiteturais.
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Figura 3 - Diagrama de Interfaces Aplicacionais

A vista representada na Figura 3 mostra a localização das mudanças provocadas pela realização de
um determinado projeto no contexto atual de uma organização. A identificação dos componentes que
sofrem mudanças é concretizada utilizando uma cor diferente, a roxa, no seu contorno e a descrição
dessa transformação é mostrada quando se coloca o rato sob o componente através de um tooltip.
Esta vista permite uma análise comparativa entre dois estados arquiteturais (baseline architecture e
target architecture) efetuando, portanto, uma gap analysis. Contudo, a vista não permite a visualização
imediata do impacto na arquitetura, visto que não compreende a análise do resultado da realização de
mais do que um projeto em simultâneo.

Figura 4 - Matriz de interdependências entre projetos

A Figura 4 representa outra das vistas do ABACUS que visa a análise das transformações arquiteturais.
A vista apresentada lista as interdependências entre projetos associados a essas transformações. Na
horizontal e na vertical estão alocados os projetos e cada célula apresenta os elementos arquiteturais
alterados pela realização dos projetos que a referenciam. Assim, de forma direta, a diagonal da matriz
permite a identificação rápida de quais os elementos afetados por cada projeto, sendo que as restantes
células fornecem uma base da identificação de potenciais conflitos entre projetos.
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Figura 5 - Relatório do plano de transformações de aplicações

Na Figura 5, é apresentado um relatório do plano de transformações de aplicações numa determinada
data.
Apesar de não se tratar de uma vista arquitetural, não permitindo assim a análise direta de qual o
impacto de cada transformação na EA da organização, esta vista permite detetar quais os conflitos
diretos provenientes de cada mudança. Cada linha representa uma transformação sendo apresentada
uma descrição do elemento origem e do elemento destino (ambos alvos da mudança).
A título de exemplo de um caso de conflito que esta vista permite identificar está o planeamento de
remoção de uma aplicação A em 2019 e a posterior substituição por uma aplicação B cuja remoção
está planeada para 2016.

2.3.2. BIZZdesign Architect
Visão Geral
BiZZdesign foi fundada em 2001, sendo certificada pelo Open Group como uma ferramenta de
modelação de Enterprise Architecture de ArchiMate 2.1 e TOGAF 9.1. (BiZZdesign 2001).
Esta ferramenta é líder no que diz respeito ao desenho e comunicação dos modelos arquiteturais e
execução de analises de impacto da transformação. Os layouts das visualizações podem ser
concretizados manualmente, de forma guiada ou automaticamente (Roth et al. 2014).
BiZZdesign e a visualização da transformação
A ferramenta BiZZdesign fornece um conjunto de vistas que visam o suporte das transformações
arquiteturais.
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Figura 6 – Roadmapping Browser

A Figura 6 representa uma análise comparativa entre a baseline architecture e uma target architecture,
ou seja, uma gap analysis.
Nesta vista, os elementos arquiteturais são coloridos de acordo com os estados das arquiteturas a que
pertencem da seguinte forma:
•
•
•

Azul: o elemento arquitetural pertence a ambos os estados;
Verde: o elemento arquitetural apenas pertence à target architecture;
Cor de Laranja: o elemento arquitetural apenas pertence à baseline architecture;

Figura 7 – Application Roadmap

A Figura 7 representa o plano de transformações arquiteturais, com uma periodicidade temporal (neste
caso, anual). Para cada ano, são apresentados os elementos que fazem parte da arquitetura,
possibilitando a identificação de quais foram retirados ou adicionados. A relação entre as colunas
adjacentes permite identificar quer a origem dos novos elementos (que podem resultar da integração
de outros elementos) quer o destino dos removidos na medida em que podem dar origem ou modificar
outros elementos já existentes. Uma vista de roadmap permite a análise das transformações
necessárias para a passagem da baseline architecture (neste caso, o conjunto de aplicações
apresentado em 2010) para uma target architecture (neste caso, o conjunto de aplicações apresentado
em 2016).
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2.3.3. EAMS
Visão Geral
O EAMS surgiu em 2005 como complemento a outras ferramentas já existentes e tem como principal
objetivo fornecer às organizações uma representação dos estados arquiteturais passados, presentes e
futuros para que todos os stakeholders possam entender (Link Consulting 2005). Os estados
arquiteturais futuros são alcançados através da consolidação do que cada stakeholder está a planear
em vistas arquiteturais unificadas.
Assim, o EAMS é baseado em tempo, cartografia empresarial e mudanças, assumindo-se como um
agregador de informação e simultaneamente um instrumento de visualização.
EAMS e a visualização da transformação
No EAMS, todas as vistas arquiteturais apresentam um slider de tempo associado onde existe uma
marca para identificar no tempo os projetos que produziram uma mudança nessa visão da arquitetura.

Figura 8 – Time Slider EAMS

A Figura 8 mostra a situação arquitetural, no contexto de uma vista arquitetural, num intervalo de tempo.
Os elementos representados a azul estão “vivos” no intervalo e os elementos representados a vermelho
estão “mortos” no intervalo.
Ao mover os extremos de intervalo no time slider, é possível visualizar a evolução na arquitetura. No
caso em que os extremos são iguais, as cores dos elementos da vista indicam quais os artefactos que
estão “vivos” ou “mortos” num determinado ponto no tempo.

27

3. Proposta da Solução
Esta secção tem como objetivo a apresentação da primitiva de visualização Gap Analysis que visa o
suporte da análise das transformações nas arquiteturas de forma uniformizada para todos os domínios
e vistas arquiteturais. Primeiramente serão introduzidos os fundamentos da solução e posteriormente
será introduzido e descrito de forma detalhada a primitiva proposta.

3.1.

Fundamentos da Solução

Esta secção tem como objetivo a introdução dos conceitos fundamentais para a compreensão da
solução. Primeiramente será identificado qual o objetivo de uma primitiva de visualização no âmbito
deste trabalho e posteriormente será apresentada a abordagem conceptual de representação de uma
organização como um grafo que irá suportar a definição formal da solução.

3.1.1. Primitiva de Visualização
No âmbito da solução proposta, uma primitiva de visualização define um modo de acrescentar
informação a qualquer vista arquitetural, introduzindo semântica específica desse tipo de informação.
A primitiva de visualização apresentada neste trabalho tem como objetivo traduzir a comparação direta
de uma qualquer vista arquitetural entre dois momentos distinto nos tempo, acrescentando semântica
proveniente do conceito de transformação gap analysis (apresentado na secção Estudos na
área).(Figura 9).

Figura 9 – Camadas de Visualização

3.1.2. Organização como um grafo
No âmbito da solução proposta, com o intuito de formalizar e facilitar o entendimento das primitivas de
visualização, a arquitetura de uma organização será modelada como um grafo cujos nós representam
elementos da arquitetura e as arestas as relações entre estes. A construção de uma grafo pode ser
descrita matematicamente e por isso, apresenta um carácter formal. Para além disso, potencializa a
visualização de informação, nomeadamente de elementos e das suas relações (Ruohonen 2013).
Assim, uma organização O pode ser modelada como um grafo dirigido GO, constituído por um par (AO,
RO), onde AO representa o conjunto de artefactos da organização e RO representa o conjunto de
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relações formado pelos pares de artefactos (Ruohonen 2013). Ao longo deste trabalho, uma relação
entre dois artefactos a1 e a2 será representada por

, em que a1 é a origem da relação e a2 o destino.

A profundidade do grafo pode ser definida como o número mínimo de relações que une dois artefactos.
Ao longo deste trabalho considera-se que um artefacto se relaciona indiretamente com outro se existir
um caminho entre os dois e a profundidade desse caminho for superior a 1. Pode então dizer-se que
dois artefactos apresentam uma relação direta caso a profundidade do caminho que os une for igual a
1.
Assume-se ainda que cada artefacto apresenta uma propriedade TBeginDate que identifica o momento
temporal em que o artefacto se torna “vivo”, uma propriedade TEndDate que identifica o momento temporal
em que o artefacto se torna “morto”, uma propriedade Relações que corresponde ao conjunto de relações
diretas do artefacto (relações em que o artefacto é a origem ou o destino). Os artefactos deste grafo
possuem também um ciclo de vida associado (Tribolet et al. 2014; Sousa et al. 2009), constituído por
diferentes estados em que cada estado é representado por uma cor.
Aditando, assume-se também que cada relação apresenta uma propriedade TBeginDate que identifica o
momento temporal em que a relação se torna “viva”, uma propriedade TEndDate que identifica o momento
temporal em que a relação se torna “morta” e ainda uma propriedade Tipo que corresponde ao tipo da
relação. Com efeito, note-se que existe um constrangimento relativamente às propriedades TBeginDate e
TEndDate das relações, dado que uma relação entre dois artefactos não pode estar viva se um dos
artefactos não estiver também vivo. Assim, para uma relação
.
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No contexto de visualização, geralmente os stakeholders não têm interesse ou vantagem em visualizar
todo o âmbito da arquitetura, ou seja, GO. Ao invés disso, utilizam vistas especificas para filtrar a
informação de acordo com as suas preocupações (Lankhorst 2009).
Uma vista pode então ser considerada um sub-grafo GV que contém um subconjunto dos elementos e
relações do grafo da arquitetura total e detalhada GO.

Formalmente, GV=(AV, RV) é um sub-grafo de GO e AV ⊆ AO e Rv ⊆ RO(Ruohonen 2013)

3.1.3. Mudanças Arquiteturais
Os trabalhos de Boer (De Boer et al. 2005), Aier(Aier & Gleichauf 2010a), Buckl (Buckl et al. 2011) ,
Tribolet (Tribolet et al. 2014) permitiram chegar a um conjunto final de mudanças arquiteturais que
podem ocorrer entre dois pontos distintos no tempo ( t1 e t2) :
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•

Um artefacto arquitetural pode ser introduzido na arquitetura.
Diz- se que um artefacto arquitetural é introduzido na arquitetura se em t1 não constituir parte
integrante da arquitetura e em t2, fizer parte da mesma. Isto é, em t1 o artefacto arquitetural não
está vivo, contudo, em t2, já se encontra nesse estado.

•

Um artefacto arquitetural pode ser removido da arquitetura.
Diz- se que um artefacto arquitetural é removido da arquitetura se em t1 constituir parte
integrante da arquitetura e em t2, já não fizer parte da mesma. Isto é, em t1 o artefacto
arquitetural está vivo, contudo, em t2, já não se encontra nesse estado.

•

O estado do ciclo de vida de um artefacto arquitetural pode alterar-se.
Diz-se que um artefacto arquitetural altera o seu ciclo de vida se o seu estado do ciclo de vida
em t2 for diferente do seu estado do ciclo de vida em t1. Naturalmente, essa mudança de estado
poderá constituir uma introdução ou remoção da arquitetura caso o artefacto passe a estar vivo
ou deixe de estar vivo entre t1 e t2.

•

Uma relação entre artefactos arquiteturais pode ser introduzida da arquitetura.
Diz-se que uma relação é introduzida na arquitetura se em t1 não constituir parte integrante da
arquitetura e em t2, fizer parte da mesma. Isto é, em t1 a relação arquitetural não está viva,
contudo, em t2, já se encontra nesse estado. A introdução de uma relação entre artefactos pode
coincidir, naturalmente, com a introdução de artefactos que a constituem.

•

Uma relação entre artefactos arquiteturais pode ser removida da arquitetura.
Diz- se que uma relação arquitetural é removida da arquitetura se em t1 constituir parte
integrante da arquitetura e em t2, já não fizer parte da mesma. Isto é, em t1 a relação arquitetural
está viva, contudo, em t2, já não se encontra nesse estado. A remoção de uma relação entre
artefactos pode coincidir, naturalmente, com a remoção de artefactos que a constituem.

Como se analisa, as mudanças arquiteturais podem ocorrer tanto nos artefactos como nas relações
arquiteturais. Este trabalho visa a melhoria da representação e posterior visualização de todas estas
mudanças, através da primitiva de Gap Analysis.

3.2.

Primitiva Gap Analysis

3.2.1. Classificação de artefactos
Tal como introduzido na secção 2.2.1, o conceito gap analysis traduz a comparação direta entre dois
estados arquiteturais em diferentes momentos do tempo. A primitiva de gap analysis proposta neste
trabalho apresenta como principal objetivo a concretização e a posterior visualização de forma
detalhada dessa comparação. O trabalho apresentado segue a abordagem introduzida em
(Diefenthaler & Bauer 2014) (descrita na secção 2.2.2) na medida em que substancializa similarmente
o resultado dessa comparação na classificação de artefactos arquiteturais em subconjuntos distintos.
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Relembrando as mudanças arquiteturais discutidas na secção 0, depressa se conclui que os conjuntos
propostos

por

Diefenthaler

(Diefenthaler

&

Bauer

2014)

-

onlyCurrentArchitecture,

onlyTargetArchitecture e stable - cobrem apenas dois tipos de mudanças entre dois pontos distintos no
tempo (t1 e t2): a introdução de artefactos entre t1 e t2 e a remoção de artefactos entre t1 e t2. Aditando,
a primitiva apresentada sugere ainda um mapeamento visual para cada conjunto, possibilitando a
identificação das mudanças arquiteturais que ocorrem entre quaisquer dois momentos no tempo, em
qualquer vista arquitetural tal como introduzido na secção 3.1.1.
Destarte, o presente trabalho, concretiza a comparação arquitetural entre dois momentos distintos no
tempo (t1 e t2) de forma completa, através da classificação dos artefactos que constituem a arquitetura
em cinco conjuntos particulares:
•

artefactos introduzidos
Conjunto de artefactos arquiteturais que em t1 não fazem parte da arquitetura e que em t2 já
constituem a mesma. Isto é, o artefacto não se encontra no estado alive em t1, contudo em t2
já se encontra nesse estado.

•

artefactos removidos
Conjunto de artefactos arquiteturais que em t1 constituem arquitetura e que em t2 já fazem parte
da mesma. Isto é, o artefacto encontra-se no estado alive em t1, contudo em t2 já não se
encontra nesse estado.

•

artefactos alterados
Conjunto de artefactos que apresentam em t1 um estado do ciclo de vida diferente daquele que
apresentam em t2 sem que essa alteração constitua uma introdução ou remoção da arquitetura.

•

artefactos possivelmente alterados
Conjunto de artefactos que constituem a arquitetura tanto em t1 como em t2, mas que
apresentam uma relação (viva) a um determinado nível de profundidade com artefactos que
em t1 apresentam um estado do ciclo de vida diferente daquele que apresentam em t2
(artefactos alterados) ou apresentam, a um determinado nível de profundidade, uma alteração
no conjunto das suas relações (em t1 encontram-se relacionados com artefactos com os quais
não se encontram relacionados em t2 e/ou vice-versa). Para um determinado artefacto, a
introdução ou remoção de um artefacto relacionado a um determinado nível de profundidade,
conduz sempre a uma alteração no conjunto das suas relações. Contudo, essa alteração
poderá ocorrer sem a introdução ou remoção de artefactos. Os artefactos deste conjunto não
sofreram nenhuma mudança arquitetural direta, inosbtante, as mudanças que ocorrem no seu
contexto colocam-nos na situação de possivelmente alterados.

•

artefactos estáveis
Conjunto de artefatos arquiteturais que constituem a arquitetura tanto em t1 como em t2 e que
não integram, a um determinado nível de profundidade, nenhum dos conjuntos anteriormente
referidos.
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A Tabela 2 apresenta um mapeamento entre os conjuntos apresentados e os tipo de mudança
arquiteturais que podem ocorrer entre dois pontos distintos no tempo debatidos na secção 0.
Classificação

Mudanças Arquiteturais

artefacto introduzidos

•

artefacto é introduzido na arquitetura

artefacto removidos

•

artefacto é removido na arquitetura

•

artefacto é altera o estado do seu ciclo de

artefacto alterados

vida
•

Relação é introduzida na arquitetura
(poderá estar associada à introdução de
um artefacto na arquitetura)

artefacto possivelmente alterados

•

Relação é removida da arquitetura
(poderá estar associada à remoção de um
artefacto na arquitetura)

•
artefacto estável

estado do ciclo de vida do artefacto altera
-

Tabela 2 – Mapeamento entre os conjuntos da gap analysis e tipos de mudança arquiteturais

O trabalho de Bóer (De Boer et al. 2005), abordado na secção 2.2.2 oferece à semântica das relações
algum peso no que diz respeito ao impacto de uma mudança nos artefactos vizinhos. Isto é, se dois
artefactos estão relacionados, a ocorrência de uma mudança arquitetural num deles poderá ou não ter
impacto no outro dependendo da relação que os une. Esta ideia da mudança arquitetural num
determinado artefacto provocar possíveis mudanças arquiteturais noutro artefacto está presente, neste
trabalho, aquando a concretização da gap analysis proposta se chega ao conjunto dos artefactos
possivelmente alterados. Quando se assume, por exemplo, que um artefacto é possivelmente alterado
com a mudança de estado do ciclo de vida de um artefacto relacionado entre dois momentos distintos,
assume-se inerentemente um possível impacto dessa mudança num artefacto que não a sofreu
efetivamente. O que se acrescenta agora, é que um artefacto arquitetural é possivelmente alterado com
a mudança de estado do ciclo de vida de um artefacto relacionado entre dois momentos distintos
dependendo da relação que os une (a um determinado nível de profundidade, evidentemente) ou ainda,
a classificação de um artefacto como possivelmente alterado devido à alteração do conjunto das suas
relações entre dois momentos distintos no tempo depende da semântica dessa relação.
A classificação do conjunto de artefactos possivelmente alterados na gap analysis proposta deve então
ter em conta a semântica da relação entre artefactos.
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3.2.2. Semântica das relações
Tal como abordado no capítulo anterior, a semântica das relações entre artefactos assume um caráter
importante na classificação de artefactos possivelmente alterados.
Relembrando e sintetizando matéria já apresentada, um artefacto arquitetural poderá considerar-se
possivelmente alterado entre dois momentos no tempo (t1 e t2) se:
•

for alterado o conjunto das suas relações a um determinado nível de profundidade;

•

o estado do ciclo de vida de um artefacto relacionado a um determinado nível de profundidade
for alterado.

Contudo, e como já apresentado, a ocorrência de um dos acontecimentos acima mencionados não é
suficiente para classificar um determinado artefacto como possivelmente alterado. Exemplificando de
forma ainda abstrata partindo do primeiro acontecimento apresentado, a alteração do conjunto de
relações num dado artefacto provocado pela remoção de uma relação do tipo A, a uma determinada
profundidade e entre dois momentos distintos no tempo, pode colocá-lo na situação de possivelmente
alterado. Contudo, a alteração do conjunto relações originadas pela remoção de uma relação do tipo B
nas mesmas condições poderá não ser suficiente para colocá-lo nessa situação e o artefacto, apesar
da alteração que ocorreu, ser considerado estável. Reforçando a ideia, tudo depende da semântica do
tipo de relação que originou efetivamente a alteração no conjunto de relações do artefacto.
Exemplificando de uma forma mais concreta, supondo que existe um artefacto A que usa um artefacto
B (relação do tipo uses), a passagem do artefacto B para o estado deprecado irá potencialmente
conduzir a um efeito no artefacto A, e, portanto, faz sentido que a Aplicação A integre o conjunto dos
artefactos possivelmente alterados. No caso contrário, supondo que a mesma alteração ocorre no
artefacto A, não será refletida qualquer alteração no artefacto B (relação do tipo used by), e por isso, a
inserção do mesmo no conjunto de artefactos possivelmente alterados, caso A altere o seu estado do
ciclo de vida, é ilógica.
Assim, para conseguir classificar um artefacto como possivelmente alterado é então necessário
classificar cada tipo de relação que une dois artefactos e perceber a existência ou não de um potencial
efeito proveniente da ocorrência de um dos dois acontecimentos acima mencionados tendo em conta
a semântica da mesma.
De uma forma natural, e tendo em conta a ocorrência dos dois acontecimentos acima referidos e a
possível existência de efeito proveniente desses acontecimentos tendo por base a semântica de cada
tipo de relação, surge a Tabela 3, que no fundo traduz todos os casos possíveis, para cada tipo de
relação, resultantes da combinação dos dois fatores que ditam efetivamente a classificação de um
artefacto como possivelmente alterado: a ocorrência de um dois dos dois acontecimentos num artefacto
e a existência ou não de um possível efeito proveniente dessa ocorrência .
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Alteração do conjunto das relações a
um determinado nível de
profundidade apresenta um potencial
efeito no artefacto?

Alteração do estado do ciclo de vida
de um artefacto relacionado a um
determinado nível de profundidade
apresenta um potencial efeito no
artefacto?

sim

sim

Caso 1

sim

não

Caso 2

não

sim

Caso 3

não

não

Caso 4

Tabela 3 – Identificação dos casos possíveis para classificação de cada tipo de relação

Inobstante, refletindo um pouco sobre o que é apresentado, percebe-se que não faz muito sentido
considerar os casos 2 e no limite, o caso 3. Ora, é incoerente considerar um artefacto possivelmente
alterado se outro com o qual tem uma determinada relação alterar o seu ciclo de vida e não o considerar
possivelmente alterado se essa relação deixar de existir. Sumariamente, a alteração do ciclo de vida
de um artefacto relacionado através de um determinado tipo de relação nunca assume um caráter mais
significativo do que alteração do conjunto de relações desse tipo num dado artefacto. Ainda assim, e
dado que este conjunto pondera o pior caso, dado que os artefactos que o integram são apenas
potenciais alterados (podem não ser efetivamente alterados, o que altera é o seu contexto), o caso
contrário de considerar a alteração do conjunto de relações de um dado tipo e desconsiderar a mudança
do estado do ciclo de vida de um artefacto relacionado através de uma relação do mesmo tipo pode
nalguns casos não fazer sentido. Em tom de exemplo, supondo que um dado artefacto se relaciona
com outro artefacto que alterou entre dois momentos o seu ciclo de vida passando a estar deprecado,
a relação que os une acaba também por estar deprecada, embora exista e não haja nenhuma alteração
do conjunto de relações do artefacto. Colocar o artefacto na situação de possivelmente alterado se
deixar de ter a relação e não o colocar caso a relação seja deprecada torna-se incongruente.
Obviamente, que nem todas as mudanças de estado de um determinado artefacto comprometem
efetivamente as relações do mesmo, contudo dado que o conjunto reflete a existência ou não de um
potencial de mudança, não faz sentido considerar somente a alteração do conjunto de relações de um
dado tipo ignorando a mudança do ciclo de vida dos artefactos relacionados que podem, nalguns casos,
comprometer efetivamente as relações. Assim, os casos 2 e 3 são desconsiderados.
Refletindo agora sobre o primeiro e último casos (1 e 4), são identificadas duas situações distintas, para
cada tipo de relação:
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•

Has effect
Num dado artefacto, a alteração do conjunto de relações e/ou a alteração do estado do ciclo
de vida de um artefacto relacionado a um determinado nível de profundidade coloca-o na
situação de possivelmente alterado, apresentando um efeito potencial.

•

Has no effect
Num dado artefacto, a alteração do conjunto de relações e/ou a alteração do estado do ciclo
de vida de um artefacto relacionado a um determinado nível de profundidade não produz
qualquer efeito.

Em suma, as situações apresentadas refletem o conjunto de classes encontradas para cada tipo de
relação. De forma concreta, para o cálculo do conjunto de possivelmente alterados, cada tipo de relação
será classificado como has effect ou has no effect, consoante a sua semântica. Se um tipo de relação
assumir a classe has effect e ocorrer uma mudança arquitetural num dado artefacto que constitua uma
alteração do conjunto de relações desse tipo e/ou uma mudança num artefacto relacionado (através de
uma relação desse tipo) a um dado nível de profundidade entre dois momentos temporais distintos,
após a concretização da gap analysis, o artefacto é considerado possivelmente alterado. Caso
contrário, se a relação em questão for do tipo has no effect, o artefacto não será considerado
possivelmente alterado mantendo-se estável. Constate-se que é a classe de cada tipo de relação que
dita a navegação em profundidade no grafo que representa a organização em busca de mudanças
arquiteturais.
Deste modo, neste trabalho com o intuito de validar as possíveis classificações para cada tipo de
relação tendo em conta o seu impacto, foi concretizada uma análise semântica que culmina na
classificação dos tipos de relação do Archimate como has effect ou has no effect.

Análise - Classificação dos tipos de relação do Archimate
A análise semântica apresentada ao longo da secção vai de encontro ao trabalho de Langermeier
(Langermeier et al. 2015), apresentado no capítulo 2.2.2 e é concretizada nos tipos de relações core
do Archimate 3.0. (The Open Group 2012).
Composition – Relação de estrutura
A relação indica que um artefacto é composto por um ou mais artefactos. Tipicamente, interpreta-se
que o todo ou a parte do artefacto de origem é composto pelo (composed of) todo do artefacto de
destino.
Análise do efeito da mudança
A Figura 10 apresenta um exemplo de relações de composition. A função Financial Processing é
composta (composed of) pelas subfunções Accounting, Billing e Payment. Se a função Financial
Processing deixar de existir, a existência das subfunções é efetivamente comprometida.
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Figura 10 - Exemplo de composition (The Open Group 2012)

Composed of

Composes

Financial Processing composed of Accounting

Accounting composes Financial Processing

Financial Processing composed of Billing

Billing composes Financial Processing

Financial Processing composed of Payment

Payment composes Financial Processing

Tabela 4 - Relações de composition do exemplo da Figura 10

Se o artefacto Financial Processing deixar de ser composto por uma das suas sub-funções(alteração
do conjunto de relações do tipo composed of ) ou se uma das suas subfunções alterar o estado do seu
ciclo vida, é nítido que este sofrerá possivelmente algum efeito proveniente dessas mudanças
(Langermeier et al. 2015). Detalhando, se o todo ou parte da função Financial Processing é composto
pelo todo da função Accounting, a alteração da mesma irá produzir um efeito no artefacto Financial
Processing. Posto isto, a relação do tipo composed of pode ser classificada como has effect.
No caso contrário, partindo agora da subfunção Accounting em que a mudança constitui a alteração do
conjunto de relações que ocorre, desta vez, numa relação do tipo composes ou constitui uma alteração
do estado do ciclo de vida na função Financial Processing, o efeito é claramente refletido na subfunção
Accounting. Dada a semântica da relação, a subfunção Accounting não poderá existir sem a função
Financial Processing e por isso o impacto é refletido naturalmente no estado do ciclo de vida da mesma.
Ora, a alteração do ciclo de vida da função e inerentemente das suas subfunções irá conduzir à
integração destes artefactos no conjunto dos artefactos alterados. Contudo considera-se que a relação
composes é classificada como has effect, ainda que no âmbito da gap analysis será infrutífero
percorrê-la em profundidade (se os ciclos de vida estiverem em conformidade).
Tipo de relação

Classificação

composed of

has effect

composes

has effect

Tabela 5 – Classificação das relações de composition

Aggregation – Relação de estrutura
A relação indica que um artefacto agrupa um conjunto de outros artefactos. Tipicamente, interpreta-se
que o todo ou a parte do artefacto de origem agrega o (aggregates) todo do artefacto de destino.
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Análise do efeito da mudança
A Figura 11 apresenta um exemplo de relações do tipo aggregation. O artefacto Customer File agrega
o (aggregates) os artefactos Insurance Policy e Insurance Claim

Figura 11 - Exemplo de aggregation (The Open Group 2012)

Aggregates

Aggregated by

Customer File aggregates Insurance Policy

Insurance Policy aggregated by Customer File

Customer File aggregates Insurance Claim

Insurance Claim aggregated by Customer File

Tabela 6 - Relações de aggregation do exemplo da Figura 11

Se o artefacto Customer File deixar de agregar um dos outros artefactos (alteração do conjunto de
relações do tipo aggregates ) ou se um dos artefacto agregados alterar o estado do seu ciclo vida, é
nítido que este sofrerá possivelmente algum efeito proveniente dessas mudanças (Langermeier et al.
2015).
Detalhando, se o todo ou parte do artefacto Customer File agrega o todo Insurance Policy, a alteração
do mesmo irá potencialmente produzir um efeito no artefacto Customer File. Posto isto, a relação do
tipo aggregates pode ser classificada como has effect.
No caso contrário, se o artefacto Insurance Policy deixar de ser agregado pelo artefacto Customer File
(alteração do conjunto de relações do tipo aggregated by) ou se este último alterar o seu ciclo de vida,
o artefacto Insurance Policy não irá sofrer nenhum efeito. Concluindo, a relação aggregated by é
classificada como has no effect, dado que no âmbito da gap analysis será infrutífero percorrê-la em
profundidade.
Tipo de relação

Classificação

aggregates

has effect

aggregated by

has no effect

Tabela 7 – Classificação das relações de aggregation

Assignment – Relação de estrutura
A relação expressa a alocação de responsabilidade, desempenho do comportamento ou execução.
Tipicamente, interpreta-se que o todo ou a parte do artefacto de origem está atribuído (assigned to) ao
todo do artefacto de destino.
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Análise do efeito da mudança
A Figura 12 apresenta um exemplo de relações de assignment. O artefacto Finance está atribuído
(assigned to) à função Transaction Processing e o artefacto Payment Interface está atribuído (assigned
to) ao artefacto Payment Service.

Figura 12 - Exemplo de assignment (The Open Group 2012)

Assigned to

Assigned from

Finance assigned to Transaction Processing

Transaction Processing assigned from Finance

Payment Interface assigned to Payment Service

Payment Service assigned from Payment Interface

Tabela 8 - Relações de assignment do exemplo da Figura 12

Se o artefacto Payment Inteface deixar de estar atribuído ao artefacto Payment Service (alteração do
conjunto de relações do tipo assigned to) e passar a estar atribuído por exemplo a outro serviço, ou se
este último alterar o seu estado do ciclo de vida, o Payment Interface não sofrerá nenhum efeito
proveniente dessas mudanças, exceto no caso em que o mesmo deixa de ter relações assigned to ou
todos os elementos com quem se relaciona através dessa relação apresentarem um estado do ciclo de
vida que se manifeste automaticamente no seu (De Boer et al. 2005; Langermeier et al. 2015). Por
exemplo, se todos os serviços com quem tem uma relação assigned to estiverem no estado deprecado,
a interface estará inerentemente deprecada. Contudo, considera-se que nesses casos, existe
impreterivelmente uma alteração do ciclo de vida do artefacto Payment Interface, o que fará com que
integre o conjunto de artefactos alterados. Concluindo, a relação assigned to é classificada como has
no effect, dado que no âmbito da gap analysis será infrutífero percorrê-la em profundidade.
No caso contrário, se o artefacto Payment Interface alterar o seu estado do ciclo de vida ou se por
exemplo, deixar de estar atribuído ao artefacto Payment Service (alteração do conjunto de relações do
tipo assigned from), este último poderá sofrer efeitos provenientes dessa mudança e por isso a relação
assigned from é classificada como has effect.
Tipo de relação

Classificação

assigned to

has no effect

assigned from

has effect

Tabela 9 – Classificação das relações de assignment
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Realization – Relação de estrutura
A relação indica que um artefacto assume um papel fundamenta na criação, realização, manutenção
ou operação de um artefacto mais abstrato. Tipicamente, interpreta-se que o todo ou a parte do
artefacto de origem realiza (realizes) o todo do artefacto de destino.
Análise do efeito da mudança
A Figura 13 apresenta um exemplo de relações de realization. O artefacto Transaction Processing
realiza (realizes) o artefacto Billing Service, enquanto que o artefacto Billing Data é realizado pelo
(realized by) artefacto Paper Invoice.

Figura 13 - Exemplo de realization (The Open Group 2012)

Realizes

Realized by

Transaction Processing realizes Billing Service

Billing Service realized by Transaction Processing

Paper Invoice realizes Billing Data

Billing Data realized by Paper Invoice

Tabela 10 - Relações de realization do exemplo da Figura 13

Se o artefacto Transaction Processing deixar de realizar o artefacto Billing Service (alteração do
conjunto de relações do tipo realizes) ou se este último alterar o estado do seu ciclo de vida não irá ser
refletido nenhum efeito no primeiro. No caso limite, a ocorrência das mudanças apontadas poderá fazer
com que a existência do artefacto Transaction Processing deixe de fazer sentido. Contudo esse caso
limite reflete inerentemente uma alteração do seu estado do ciclo de vida que faz com que integre o
conjunto dos artefactos alterados. Posto isto, a relação realizes é classificada como has no effect,
dado que no âmbito da gap analysis será infrutífero percorrê-la em profundidade.
No caso contrário, se o artefacto Billing Service deixar de ser realizado pela função Transaction
Processing, passando por exemplo a ser realizada por outra função (alteração do conjunto de relações
do tipo realized by), ou se por exemplo a função que o realiza alterar o estado do seu ciclo de vida ,é
nítido que o serviço sofrerá possivelmente algum efeito proveniente dessas mudanças e por isso a
relação realized by é classificada como has effect (De Boer et al. 2005; Langermeier et al. 2015). Num
caso limite, a alteração do ciclo de vida dos artefactos que realizam outro, coincide inerentemente com
a alteração do ciclo de vida do último.
Tipo de relação

Classificação

realizes

has no effect

realized by

has effect

Tabela 11 – Classificação das relações de realization
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Serving – Relação de Dependência
A relação indica que um artefacto fornece a sua funcionalidade a outro artefacto (used by). Tipicamente,
interpreta-se que o todo ou a parte do artefacto serve (serves) o artefacto de destino.
Análise do efeito da mudança
A Figura 14 apresenta um exemplo de relações de serving. O artefacto Payment Interface serve
(serves) o artefacto Customer e o artefacto Payment Service serve o artefacto Pay Invoices.

Figura 14 - Exemplo de serving (The Open Group 2012)

Serves

Served by

Payment Interface serves Customer

Customer served by Payment Interface

Payment Service serves Pay Invoices

Pay Invoices served by Payment Service

Tabela 12 - Relações de serving do exemplo da Figura 14

Se o artefacto Payment Service deixar de servir o artefacto Pay Invoices (alteração do conjunto de
relações do tipo serves) ou se este último alterar o estado do seu ciclo de vida não irá ser refletido
nenhum efeito no primeiro. Posto isto, a relação serves é classificada como has no effect, dado que
no âmbito da gap analysis será infrutífero percorrê-la em profundidade.
No caso contrário, se o artefacto Pay Invoices deixar de ser servido pelo artefacto Payment Service
(alteração do conjunto de relações do tipo served by), ou se por exemplo este último alterar o estado
do seu ciclo de vida, é nítido que o primeiro sofrerá possivelmente algum efeito proveniente dessas
mudanças, dado que depende do serviço. Assim, a relação served by é classificada como has effect
(De Boer et al. 2005; Langermeier et al. 2015).
Tipo de relação

Classificação

serves

has no effect

served by

has effect

Tabela 13 – Classificação das relações de serving

Access – Relação de Dependência
A relação modela a capacidade de artefactos de comportamento ou da estrutura ativa observarem ou
atuarem (criar, ler, modificar ou apagar) sobre artefactos da estrutura passiva. Tipicamente, interpretase que o todo do artefacto de destino pode ser acedido (acessed by) pelo artefacto de origem.
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Análise do efeito da mudança
A Figura 15 apresenta um exemplo de relações de access. O artefacto Create Invoice cria/modifica
(accesses) o artefacto Invoice que é lido pelo artefacto Send Invoice.

Figura 15 - Exemplo de access (The Open Group 2012)

Accesses

Accessed by

Create Invoice accesses Invoice

Invoice accessed by Create Invoice

Send Invoice accesses Invoice

Invoice accessed by Send Invoice

Tabela 14 - Relações de Access do exemplo da Figura 15

Se o artefacto Create Invoice deixar de aceder ao artefacto Invoice (alteração do conjunto de relações
do tipo accesses) é nítido que existirá um possível efeito proveniente dessa mudança, nomeadamente
se essa alteração do conjunto de relações estiver relacionada com a remoção do artefacto acedido.
Assim, a relação accesses é classificada como has effect.
No caso contrário, se o artefacto Invoice deixar de ser acedido, passar a ser acedido por outros
artefactos ou se os últimos alterarem o seu ciclo vida, não irá manifestar-se nenhum efeito no primeiro.
Posto isto, a relação accessed by é classificada como has no effect, dado que no âmbito da gap
analysis será infrutífero percorrê-la em profundidade (Langermeier et al. 2015).
Tipo de relação

Classificação

accesses

has effect

accessed by

has no effect

Tabela 15 – Classificação das relações de access

Flow – Relação de Comportamento
A relação indica uma transferência de um artefacto para outro.
Análise do efeito da mudança
A Figura 16 apresenta um exemplo de relações do tipo flow. O artefacto Claim Assessment utiliza
informação recebida (flows from) do artefacto Scheduling para tomar a decisão que envia (flows to)
para o Claim Settlement.
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Figura 16 - Exemplo de flow (The Open Group 2012)

Flows to

Flows from

Scheduling flows to Claim Assessment

Claim Assessment flows from Scheduling

Claim Assessment flows to Claim Settlement

Claim Settlement flows from Claim Assessment

Tabela 16 - Relações de flow do exemplo da Figura 16

Se o artefacto Scheduling deixar de transferir informação para o artefacto Claim Assessment (alteração
do conjunto de relações do tipo flows to) ou se este último alterar o estado do ciclo de vida, o primeiro
não irá sofrer qualquer efeito. Contudo no caso contrário, se o artefacto Claim Assessment deixar de
receber essa informação (alteração do conjunto de relações do tipo flows from) ou se o artefacto
Schedulling alterar o estado do seu ciclo de vida, é natural que ocorram no primeiro possíveis efeitos
provenientes dessa mudança. Assim, a relação flows to é classificada como has no effect dado que
no âmbito da gap analysis será infrutífero percorrê-la em profundidade e a relação inversa flows from é
classificada como has effect.
Tipo de relação

Classificação

flows to

has no effect

flows from

has effect

Tabela 17 – Classificação das relações de flow

Triggers – Relação de Comportamento
A relação descreve uma relação temporal ou causal entre artefactos. Tipicamente, interpreta-se que o
todo o artefacto de origem deve ser completado antes que o artefacto de destino possa começar.
Análise do efeito da mudança
A Figura 17 apresenta um exemplo de relações de triggers. O artefacto Invoice Requested precede
(triggers) o artefacto Create Invoice, que precede o artefacto Send Invoice, que por sua vez precede o
artefacto Invoice Sent.

Figura 17 - Exemplo de triggers (The Open Group 2012)
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Triggers

Triggered by

Invoice Requested triggers Create Invoice

Invoice Sent triggered by Send Invoice

Create Invoice triggers Send Invoice

Send Invoice triggered by Create Invoice

Send Invoice triggers Invoice Sent

Create Invoice triggered by Invoice Requested

Tabela 18 - Relações de triggers do exemplo da Figura 17

Se o artefacto Invoice Requested deixar de despoletar o artefacto Create Invoice (alteração da
alteração do conjunto de relações do tipo triggers) ou se este último alterar o estado do ciclo de vida, o
primeiro não irá sofrer qualquer efeito. Contudo no caso contrário, se o artefacto Create Invoice deixar
de ser despoletado (alteração do conjunto de relações do tipo triggered by) ou se o artefacto Invoice
Requested alterar o estado do seu ciclo de vida, é natural que ocorram no primeiro possíveis efeitos
provenientes dessa mudança. Assim, a relação triggers é classificada como has no effect dado que
no âmbito da gap analysis será infrutífero percorrê-la em profundidade e a relação inversa triggered by
é classificada como has effect.
Tipo de relação

Classificação

triggers

has no effect

triggered by

has effect

Tabela 19 – Classificação das relações de triggers

3.3.

Formalização

A primitiva de gap analysis define um modo de visualizar, em qualquer vista arquitetural, a comparação
direta, gerada automaticamente, entre dois estados arquiteturais em quaisquer dois pontos distintos no
tempo (T1 e T2), de forma independente do domínio ou da linguagem de modelação acrescentado um
mapeamento de cor que irá traduzir a semântica dessa comparação.
Para além do grafo representativo da organização e obviamente dos momentos temporais para os
quais se pretende efetuar a comparação arquitetural, a primitiva tem também em conta a profundidade
(que dita a granularidade da análise no que diz respeito ao conjunto de artefactos possivelmente
alterados) e também o conjunto de tipos de relação de interesse (CTiposdeRelação). Este último contém
apenas os tipos de relação classificados como has effect e funciona como um filtro que influencia quais
os caminhos (relações) a percorrer. Assim, a primitiva de gap analysis é definida através da função:
!"# #$ ,

,

%, C

'#()*)! çã' ,

'-. ( ( ()/

(3)

A aplicação desta primitiva permite, de forma rápida, a identificação de quais os artefactos e relações
mantidos (estáveis, alterados e possivelmente alterados), introduzidos ou removidos entre esses dois
estados, tal como apresentado na secção 3.2.1.
Assim, cada artefacto da organização, representada num grafo GO = (AO, RO), aquando a concretização
da gap analysis, é classificado a partir da definição dos seguintes conjuntos:
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•

Conjunto de artefactos introduzidos entre T1 e T2, ou seja, o conjunto de artefactos

;
=
( 012345678965
) que apenas existem na arquitetura em T2. Formalmente, este conjunto pode ser

: <:

descrito como:
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Conjunto de artefactos removidos entre T1 e T2, ou seja, o conjunto de artefactos (0U<V5W965
)

: <:

que apenas existem na arquitetura em T1. Formalmente, este conjunto pode ser descrito como:
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Conjunto de artefactos alterados entre T1 e T2, ou seja, o conjunto de artefactos (00X3<4Y65

: <:

existem na arquitetura em T1 e T2, contudo em T1 apresentam um estado do ciclo de vida

diferente daquele apresentam em T2. Formalmente, este conjunto pode ser descrito como:
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Conjunto de artefactos possivelmente alterados entre T1 e T2, ou seja, o conjunto de
;
=
artefactos (00X3<4Y65
) que existem na arquitetura em T1 e T2, mantêm o seu estado do ciclo de

: <:

vida, mas pelo menos um artefacto com quem tem uma relação classificada como has effect
alterou o estado do seu ciclo de vida entre T1 e T2 e/ou é origem ou destino de relações
classificadas como has effect que foram introduzidas e/ou removidas a um determinado nível
de profundidade. Formalmente, este conjunto pode ser descrito como:
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Note-se que a função adjacentes (anexo 9.1) devolve, dado um determinado artefacto, todos os
artefactos relacionados até um determinado nível de profundidade tendo em conta um conjunto de tipos
de relação de interesse C

'#()*)! çã' .

Se o conjunto C | }~•

€ • çã~

for vazio (C | }~•

€ • çã~

= ∅), a função

devolve todos os artefatos a um determiando nível de profundidade sem aplicar qualquer filtro. A um
nível de profundidade = 0, a função adjacentes retorna o próprio elemento.
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Note-se ainda que a função estado retorna o estado do ciclo de vida de um determinado artefacto num
determinado momento temporal.
)#c ('P , )
•

(9)

;
=
Conjunto de artefactos estáveis entre T1 e T2, ou seja, o conjunto de artefactos (hƒj3áW<9j
) que

k <k

existem na arquitetura em T1 e T2 , mantêm o seu estado do ciclo de vida e nenhum artefacto
com quem tem uma relação classificada como has effect alterou o estado do seu ciclo de vida
entre T1 e T2 e não é origem nem destino de relações classificadas como has effect que foram
introduzidas e/ou removidas a um determinado nível de profundidade. Formalmente, este
conjunto pode ser descrito como:
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A primitiva de visualização de gap analysis introduz uma semântica visual que será concretizada
através de um mapeamento de cor para cada um dos artefactos consoante o conjunto a que pertencem
(Tabela 20).
Conjuntos de Classificação

Cor

;
012345678965

Verde

: <:

;
=
0U<V5W965

: <:

;
00X3<4Y65

: <:

;
=
0i5jj9W<XV<23<0X3<4Y65

: <:

;
0ƒj3áW<X

: <:

Vermelho
Conjunto de duas cores
representativas dos estados do ciclo
de vida em T1 e T2 respetivamente.
Amarelo
Sem Coloração

Tabela 20 – Mapeamento de Cores da gap analysis

3.3.1. Exemplo da aplicação da primitiva de Gap Analysis
Para exemplificar em detalhe a aplicação da primitiva de Gap Analysis, será considerado o seguinte
cenário arquitetural c1 em que uma organização é modelada no grafo

‡

(Figura 18) e as propriedades

dos seus artefactos e relações descritas nas Tabela 21 e Tabela 22 respetivamente:
‡

=P

‡

, *‡ )

(11)
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Figura 18 - Grafo da Organização do cenário c1 (Gc1)

Ac1

TVivo

TMorto

•;

0

null

0

null

0

null

0

4

0

2

0

4

2

null

•=
••
•‘
•’
•“
•”

Tabela 21 - Propriedades dos artefactos de Gc1

Rc1

TVivo

TMorto

Tipo

•; , •=

0

null

has effect

0

null

has no effect

0

4

has effect

•= , •;
•; , •‘
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•‘ , •;
•= , ••
•• , •=
•• , •“
•“ , ••
•‘ , •’
•’ , •‘
•; , •”
•” , •;

0

4

has no effect

0

null

has effect

0

null

has no effect

0

2

has effect

0

2

has no effect

0

2

has effect

0

2

has no effect

2

null

has effect

2

null

has no effect

Tabela 22 - Propriedades das relações de Gc1

Ao longo do seu ciclo de vida, os artefactos da organização passam por diferentes estados. Neste
exemplo, são considerados os estados: E1 (cinzento claro), E2 (cinzento escuro), E3 (azul), E4 (laranja)
e E5 (encarnado). A Tabela 23, apresenta, para cada momento no tempo (entre
do ciclo de vida de cada artefacto.
Ac1
•;
•=
••
•‘
•’
•“
•”

•

e

‰ ),

qual o estado

k–

k;

k=

k•

k‘

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E4

E4

E4

E4

E4

E5

E5

E5

E3

E3

E3

E3

E3

E2

E2

E3

E3

E3

Tabela 23 - Ciclo de vida dos artefactos de Gc1
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Profundidade = 0
Considerando o cenário c1 (grafo Gc1) e a aplicação da primitiva de Gap Analysis nos pontos T1 e T3
com profundidade 0, obtém-se o seguinte:
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h12345678965
?

: <:
: <:
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‡
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‰ Q˜ →Qš
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,

(17)
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ˆ

Aplicando o mapeamento de cores definido em a cada um dos conjuntos identificados (Tabela 20),
concretizando assim a primitiva de visualização de gap analysis, resulta a visualização descrita na
Figura 19.

Figura 19 - Aplicação da primitiva de Gap Analysis com profundidade 0 entre os pontos T1 e T3

A visualização apresentada na Figura 19 permite a identificação dos artefactos “introduzidos”,
“removidos”, “alterados” e “estáveis” a profundidade 0 entre a arquitetura em T1 e a arquitetura em T3,
possibilitando a análise das mudanças ocorridas.
É de notar que a aplicação da primitiva de gap analysis com profundidade 0 elimina o conjunto de
artefactos “possivelmente alterados”, representados pela cor amarela.
Profundidade = 1
Considerando o cenário c1 (grafo Gc1) e a aplicação da primitiva de Gap Analysis nos pontos T1 e T3
com profundidade 1, obtém-se o seguinte:
!"# #P ,
: <:

;
•
h12345678965
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: <:
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•
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?
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(19)
(20)
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;
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(21)
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Aplicando o mapeamento de cores definido em a cada um dos conjuntos identificados (Tabela 20),
concretizando assim a primitiva de visualização de gap analysis, resulta a visualização descrita na
Figura 20.

Figura 20 - Aplicação da primitiva de Gap Analysis com profundidade 1 entre os pontos T1 e T3

A visualização apresentada na Figura 20 permite a identificação dos artefactos e relações
“introduzidos”, “removidos”, “alterados”, “possivelmente alterados” e “estáveis” a profundidade 1 entre
a arquitetura em T1 e a arquitetura em T3, possibilitando a análise das mudanças ocorridas.
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4. Implementação da Primitiva Gap
Analysis no EAMS
Esta secção descreve o mapeamento e posterior implementação da primitiva proposta na ferramenta
de enterprise architecture EAMS. Primeiramente são introduzidos, de um modo geral, os conceitos da
ferramenta que vão integrar a primitiva e posteriormente é relatada a implementação da mesma bem
como o resultado da sua aplicação nos blueprints do EAMS.

4.1.

EAMS

4.1.1. Artefactos e Relações – Visão Geral
Tal como apresentado nas secções anteriores, a primitiva apresentada neste trabalho introduz a
capacidade de visualizar numa vista arquitetural, a comparação de estados arquiteturais entre dois
momentos distintos no tempo, isto é, visualizar quais as mudanças arquiteturais (discutidas na secção
0) que efetivamente ocorreram entre esses dois momentos.
Uma mudança arquitetural advém sempre da ocorrência de uma alteração ou num artefacto ou numa
relação entre dois artefactos e, por conseguinte, para a implementação da solução proposta
(fundamentalmente o modo como é calculada a primitiva, descrito na secção 3.3) e consequente
compreensão do resultado final, torna-se necessário perceber do ponto de vista geral :
•

Como é que o EAMS gere os seus artefactos (nomeadamente as propriedades que ditam se o
artefacto se encontra vivo ou morto bem como os estados pelos quais passa ao longo do seu
ciclo de vida);

•

Como é que o EAMS gere as relações entre artefactos (nomeadamente as propriedades que
ditam se uma relação se encontra viva ou morta).

No EAMS cada artefacto (Object) tem associado um ciclo de vida(lifecycle) que pode ser composto por
vários domínios, em que cada domínio é constituído por diferentes estados definidos a partir de
propriedades do próprio artefacto. Por exemplo, o ciclo de vida de um artefacto pode integrar dois
domínios em que, o primeiro corresponde a um ciclo de vida planeado, composto pelos estados
planeados, isto é, definidos a partir de datas (propriedades do artefacto) que descrevem o planeamento
inicial e o segundo que corresponde ao ciclo de vida real, composto pelos estados que representam a
situação real do artefacto, isto é, definidos a partir de datas (propriedades do artefacto) que descrevem
o que ocorreu efetivamente. Cada estado do ciclo de vida, para além da referência às propriedades
que o definem, isto é, ditam a sua data de início e de fim, possui ainda uma propriedade isAlive que
indica se o elemento está vivo ou não quando se encontra nesse estado e a indicação da cor através
da qual será representado. Tanto as propriedades do artefacto (ObjectProperties) como o seu ciclo de
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vida, nomeadamente o conjunto de estados pelos quais o artefacto passa bem como as propriedades
que determinam efetivamente esses estados, são definidos pelo tipo do objeto (Class).
Adicionalmente, no EAMS, cada relação entre artefactos é composta pelo artefacto de origem, pelo
artefacto de destino, e pelo tipo da relação. Concetualmente, uma relação encontra-se viva se tanto o
artefacto de origem como o artefacto de destino estiverem vivos, não detendo por si só de um estado
alive definido a partir de uma data de início ou de fim. Assim, cada artefacto mantém um conjunto de
relações (relations) e um conjunto de relações complementares (complementary relations). O primeiro
conjunto refere-se às relações diretas em que o artefacto constitui a origem e o segundo refere-se às
relações diretas em que o artefacto constitui o destino.
A Figura 21 representa concetualmente o que foi descrito.
class Artefatos e Relações AS-IS

Relation

Relation Type
*

*

1

*

Destination

Origin

1

1
Class

Obj ect

Lifecycle
1

1

*

1

1

1

*

*
State

Domain

1

+
+
* +
+

Obj ect Property

color: String
endDate: Date
isAlive: boolean
startDate: Date

Figura 21 - Mapa conceptual de artefactos e relações

4.1.2. Blueprints
No EAMS, um blueprint é uma representação gráfica do conteúdo de um repositório arquitetural, gerada
automaticamente, de acordo com um conjunto de regras definido pelo seu Blueprint Type/Viewpoint e
baseada nos parâmetros fornecidos (por exemplo, a geração de um blueprint de contexto de uma
aplicação, recebe como parâmetro a aplicação que será objeto de análise) - Figura 22.
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Figura 22 - Blueprint EAMS

Os blueprints do EAMS apresentam ainda um time-slider que permite ao utilizador navegar no tempo
desde o passado(As-Was) até ao futuro (To-Be), passando pelo presente (As-Is). De forma prática, o
time-slider permite definir um intervalo de tempo (selecionado uma data de início de fim) e visualizar
para cada artefacto integrante do blueprint (Figura 23):
•

Se o artefacto existe ou não existe nesse intervalo, se a opção highlight não estiver selecionada
(só aparecem no blueprint os artefactos vivos nesse intervalo).

•

Qual o seu estado do ciclo de vida nesse intervalo, num domínio selecionado, se a opção
highlight estiver selecionada (os artefactos aparecem coloridos de acordo com o seu estado
nesse intervalo).

Figura 23 – Sem highlight vs com highlight

4.2.

Gap Analysis nos blueprints

Tal como apresentado na secção 3.1.1, a primitiva de visualização apresentada tem como objetivo
acrescentar semântica proveniente do conceito de gap analysis a uma qualquer vista arquitetural, no
caso da ferramenta EAMS, a um qualquer blueprint. Assim, torna-se possível comparar dois estados
arquiteturais entre dois momentos distintos no tempo em qualquer blueprint da ferramenta, colorindo
cada artefacto representado de acordo com o conjunto a que pertence: introduzido, removido, alterado,
possivelmente alterado ou estável (3.2.1 e 3.3).
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4.2.1. Mapeamento da primitiva
Para a classificação de cada um dos artefactos representados num determinado blueprint em cada um
dos conjuntos apresentados: introduzidos, removidos, alterados, possivelmente alterados e
estáveis entre dois momentos no tempo (t1 e t2) torna-se impreterível conseguir identificar em cada
momento no tempo t:
a. Se o artefacto está vivo ou morto;
b. Qual o estado do ciclo de vida do artefacto;
c.

Se cada relação pertencente ao conjunto de relações diretas de cada artefacto vivo está viva
ou morta.

Aditanto, demonstra-se também necessário identificar:
d. Qual a classificação de cada tipo de relação (has effect ou has no effect).
Identificar, no EAMS, se um artefacto está vivo ou morto (a) e qual o seu estado do ciclo de vida (b)
num determinado momento temporal t (partindo sempre de um domínio definido) são tarefas, que, no
fundo, se complementam: identificar o estado do artefacto nesse t é inerente ao processo de identificar
se o artefacto se encontra vivo ou morto nesse t (devido à propriedade isAlive presente em cada estado
do ciclo de vida).Aditanto, para além de serem concretizáveis na ferramenta, as duas tarefas
mencionadas constituem uma funcionalidade já implementada na aplicação, na medida em que, como
já referido na secção 4.1.2, é possível visualizar, em qualquer blueprint da ferramenta, qual o estado
de cada artefacto (representado na vista) e inerentemente a sua condição de vivo ou morto num
determinado intervalo de tempo (t1 a t2) delimitado através do time slider. Note-se, que agora, o intuito
já não é identificar a situação do artefacto (relativamente ao seu ciclo de vida) num intervalo de tempo
t1 a t2, mas sim num determinado momento temporal t. Ora, se a primeira é concretizada através da
função getActiveState (artefacto, domínio, t1 , t2) que devolve qual o estado de um
determinado artefacto no intervalo de t1 a t2, a segunda será concretizada analogamente contanto que,
no caso em que a função é chamada com t1=t2, o resultado será o estado do artefacto num determinado
t, o que vai de encontro ao pretendido.
Relativamente à tarefa de identificar se cada relação pertencente ao conjunto de relações diretas de
cada artefacto está viva ou morta num determinado momento temporal t, a situação assume um caráter
um pouco diferente. Por motivos de funcionamento da ferramenta, o EAMS não mantém informação
relativamente ao período de vida de uma relação, os artefactos encontram-se relacionados com outros
artefactos, e são os mesmos que ditam o período de vida das suas relações. Esta condição sugere,
portanto, uma limitação na medida em que, se as relações não possuem qualquer propriedade temporal
e dependem exclusivamente do estado dos artefactos que assumem a sua origem e destino, torna-se
impossível representar, por exemplo, relações entre artefactos que tenham surgido ou desaparecido
entre dois momentos temporais, se os artefactos por si só não sofrerem uma introdução ou remoção
entre esses dois momentos. Assim, no EAMS, uma relação está viva num determinado t se a origem e
destino estiverem no estado alive e está morta se pelo menos a origem ou destino não estiverem nesse
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estado. Esta limitação toma alguma importância no modo como é calculada a primitiva, mais
concretamente no processo de obtenção dos artefactos que integram o conjunto de possivelmente
alterados (detalhado na secção 3.2.1), dado que o conjunto de referências de um determinado
artefacto passa apenas a ser alterado se o artefacto com o qual se relaciona for introduzido ou
removido.
Por último, a classificação de cada tipo de relação como has effect ou has no effect é um conceito que
surge exclusivamente no âmbito da gap analysis e por isso não está intrínseco no modo como a
ferramenta mantém os tipos de relação. Contudo, trata-se de uma evolução relativamente simples, visto
que a sua concretização consiste apenas na persistência de uma propriedade no tipo de relação capaz
de indicar se este se assume como has effect ou has no effect. De forma concreta, foi apenas
necessária a extensão da tabela que mantém os tipos de relação (BaseType), acrescentando um
atributo (has effect) do tipo boolean que traduz efetivamente o pretendido (Figura 24).

class Artefatos e Relações TO-BE
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1
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1
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*

1

1

1
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*
State

Domain

1

+
+
* +
+

Obj ect Property

color: String
endDate: Date
isAlive: boolean
startDate: Date

Figura 24 - Mapa conceptual de artefactos e relações (2)

A Tabela 24 apresenta, de um modo resumido e sistemático, o resultado da discussão apresentada ao
longo da secção.
Tarefa

EAMS

Identificar se o artefacto está vivo ou morto num

Possível através da reutilização da

determinado t.

funcionalidade getActiveState(artefacto,
domínio, t1 , t2), com t1=t2=t que devolve

Identificar o estado do ciclo de vida do artefacto
num determinado t.

qual o estado de um determinado artefacto no
intervalo de t1 a t2.
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Possível, a partir da identificação da situação do
artefacto que assume o outro extremo (origem
Identificar se cada relação do conjunto de

ou destino) de cada relação nesse t. Apresenta

relações do artefacto vivo está viva ou morta

limitações na medida em que não permite

num determinado t.

identificar se uma relação está viva ou morta de
forma independente dos artefactos que a
constituem.
Possível através da evolução da tabela

Classificação de cada tipo de relação com has

BaseType que mantém a informação sobre os

effect ou has no effect.

tipos de relação. A tabela passa a ter o campo
boolean has effect.
Tabela 24 - Mapeamento no EAMS

4.2.2. Modos de visualização da Gap Analysis
Na secção 4.1.2 foram introduzidos os blueprints do EAMS e apresentada de forma resumida a
funcionalidade de, através de um time slider, visualizar para cada intervalo de tempo, depois de
selecionado um domínio, quais os artefactos vivos e mortos nesse intervalo, caso a opção Highlight
não estivesse selecionada ou, caso contrário, visualizar qual o estado do ciclo de vida dos artefactos
nesse intervalo. A seleção ou não da opção Highlight nos blueprints traduz, intrinsecamente, dois modos
de visualizar as transformações ao longo do tempo: um modo mais detalhado que apresenta os estados
do ciclo de vida e um modo mais geral que permite apenas identificar artefactos vivos ou mortos. Ora,
a ideia de propagar esses dois modos de visualização para a primitiva de gap analysis, revelou-se
interessante na medida em que, permitiria concretizar a comparação entre dois estados arquiteturais a
um nível de maior ou menor detalhe consoante o interesse. Não faria sentido ignorar esses modos de
visualização já presentes nos blueprints da ferramenta e não os integrar na conceção da primitiva.
Assim, a primitiva gap analysis passa a ser composta por dois modos de visualização que seguem a
lógica já existente nos blueprints do EAMS:
•

Modo Sem Highlight
Nos blueprints do EAMS o modo sem highlight concede uma análise a um menor nível de
granularidade, dado que tem apenas em conta o estado isAlive dos artefactos. Assim, o cálculo
da comparação arquitetural entre dois momentos temporais, concretizado pela primitiva
apresentada, neste modo, passa a ter em conta apenas o estado isAlive dos artefactos, o que
de forma genérica quer dizer que sem a opção highlight selecionada, deixa de existir o conjunto
de artefactos alterados e o conjunto de artefactos possivelmente alterados tem apenas em
conta a mudança do estado isAlive nos artefactos relacionados (através de um tipo de relação
has effect).
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•

Modo Highlight
Nos blueprints do EAMS o modo highlight concede uma análise a um maior nível de
granularidade, dado que tem em conta os vários estados do ciclo de vida dos artefactos. Assim,
o cálculo da comparação arquitetural entre dois momentos temporais, concretizado pela
primitiva apresentada, neste modo, tem em conta apenas os vários estados do ciclo de vida
dos artefactos, o que de forma genérica quer dizer que com a opção highlight selecionada, é
possível classificar os artefactos em cada um dos conjuntos já apresentados (secção 3.2.1).
Contudo os conjuntos de artefactos introduzidos e removidos passam a constituir o conjunto
de artefactos alterados dado que o cálculo da primitiva deixa de ter em conta a propriedade
isAlive. Deste modo, a introdução e remoção entre dois momentos temporais, são encaradas
como mudanças de estados do ciclo de vida e não como uma alteração da propriedade isAlive.

A Tabela 25 apresenta de forma resumida o mapeamento entre os modos de visualização e os
conjuntos de artefactos da gap analysis.
Modo Sem Highlight

Modo Highlight

x

Artefactos Introduzidos

x

Artefactos Removidos

x

Artefactos Alterados
Artefactos Possivelmente

x

x

x

x

Alterados
Artefactos Estáveis

Tabela 25 - Mapeamento entre conjuntos e modos de visualização

4.2.3. Cálculo da Gap Analysis
A implementação da primitiva na ferramenta EAMS conduziu à introdução de dois aspetos importantes
que se refletem na adaptação ao modo de como são calculados os artefactos que integram cada um
dos conjuntos detalhado na secção 3.3 :
•

A primitiva de visualização apresenta agora mais um parâmetro: o domínio do ciclo de vida;

•

A primitiva de visualização apresenta agora dois modos de visualização.

A introdução do parâmetro domínio adveio naturalmente da representação do ciclo de vida dos
artefactos no EAMS e permite que a comparação de situações arquiteturais tenha por base contexto
diferentes, tal como já acontece na navegação ao longo do tempo, presente nos blueprints. Assim, a
primitiva Gap Analysis é definida da seguinte forma:
!"# #$ ,

,

%, C

'#()*)! çã' ,

'-. ( ( (), (' í '/

(24)
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A Figura 25 retrata o modo como a primitiva é parametrizada nos blueprints do EAMS.

Figura 25 - Parametrização da Gap Analysis nos blueprints

Tal como referido, a introdução de dois modos de visualização implicou que fossem concretizadas
algumas mudanças no que diz respeito ao cálculo dos conjuntos de classificação de artefactos: no
modo sem highlight a comparação é realizada tendo em conta apenas o estado isAlive enquanto que
no modo highlight a comparação é realizada tendo em conta os estados do ciclo de vida dos artefactos.
Assim, sem highlight, o conjunto de artefactos introduzidos, removidos, possivelmente, alterados e
estáveis são calculados da seguinte forma:
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A Figura 26 retrata a aplicação da primitiva gap analysis aos blueprints do EAMS no modo sem highlight,
com t1 = 29/06/2012, t2 = 01/01/2018, a uma profundidade igual a 1, tendo em conta todos os tipos de
relação (ou seja, todos os tipos de relação has effect).
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Figura 26 - Gap Analysis sem Highlight - profundidade = 1

Tal como esperado, os artefactos representados a encarnado constituem os artefactos removidos, os
artefactos representados a verde constituem o conjunto de artefactos introduzidos e os artefactos
representados a amarelo constituem os artefactos possivelmente alterados.
Relativamente ao modo highlight, o conjunto de artefactos alterados (composto também pelos
conjuntos de artefactos introduzidos e removidos), possivelmente alterados e estáveis são calculados
da seguinte forma:
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A Figura 27 retrata a aplicação da primitiva gap analysis aos blueprints do EAMS no modo highlight,
com t1 = 29/06/2012, t2 = 01/01/2018, a uma profundidade igual a 1, tendo em conta todos os tipos de
relação (ou seja, todos os tipos de relação has effect).

59

Figura 27 - Gap Analysis com Highlight - profundidade = 1

Tal como esperado, os artefactos representados com duas cores constituem o conjunto de artefactos
alterados e os artefactos representados a amarelo constituem os artefactos possivelmente alterados.

4.2.4. Gap Analysis para além da cor
O principal objetivo da conceção da primitiva proposta reside na visualização rápida, fácil e sobretudo
completa da evolução arquitetural ao longo do tempo, classificando e representando através de cor
quais as mudanças que ocorreram nos artefactos sinalizando ainda a possibilidade de um dado
artefacto sofrer o impacto oriundo de uma mudança noutro artefacto. O intuito é claro, pretende-se que
seja possível comparar diferentes estados arquiteturais, entre quaisquer dois momentos no tempo,
possibilitando a capacidade de visualizar de forma concreta e exata quais as mudanças que ocorreram
entre esses dois momentos. De facto, o objetivo apresentado é atingido na sua grande maioria através
da semântica da cor empregue: se após a concretização da primitiva o artefacto for representado pela
cor verde significa que foi introduzido, se for representado pela cor encarnada significa que foi
removido, e se aparecer representado de duas cores (considerando que cada cor representa um
estado), significa que passou do estado representado pela cor da esquerda para o estado representado
pela cor da direita. Todavia, se após o cálculo da primitiva, o artefacto for representado pela cor amarela
não é possível identificar concretamente quais as mudanças arquiteturais que contribuíram
efetivamente para que integrasse o conjunto de possivelmente alterados. Ora, para que o objetivo fosse
integralmente cumprido tornou-se necessária a implementação da Janela de Detalhe da Gap
Analysis.
A janela de detalhe da Gap Analysis permite visualizar a comparação efetuada entre dois momentos
temporais e traduz em pormenor a razão pela qual determinado artefacto foi integrado num determinado
conjunto. No caso particular do conjunto dos possivelmente alterados, a janela de detalhe permite
identificar, para determinado artefacto do conjunto, quais as mudanças que ocorreram nos artefactos
relacionados (responsáveis pela sua classificação), e no caso de uma análise a um nível de
profundidade superior a 1, identificar qual o caminho entre o artefacto possivelmente alterado e o
artefacto alvo da mudança arquitetural. A janela permite então complementar a informação oferecida
60

de forma direta no blueprint possibilitando o entendimento integral das mudanças arquiteturais
ocorridas.
A Figura 28 retrata a janela de detalhe relativa à aplicação Bill Calculation que integra, a um nível de
profundidade igual 1, no contexto da gap analysis, o conjunto de possivelmente alterados entre 30-062012 e 01-01-2016.

Figura 28 - Janela de detalhe (artefacto Bill Calculation)

A figura permite identificar de forma clara a razão pela qual a aplicação Bill Calculation integra o
conjunto de possivelmente alterados (alguns dos serviços que usa alteraram o estado do seu ciclo de
vida).
Complementarmente, foi também implementada uma representação tabular do resultado da aplicação
da primitiva que possibilita analisar de forma rápida quais os artefactos (representados num dado
blueprint) que integram cada um dos conjuntos oferecendo uma perspetiva quantitativa relativamente
às mudanças que ocorreram entre os dois momentos de comparação. A tabela da gap analysis revelase útil dado que muitas vezes os blueprints arquiteturais são compostos por muitos artefactos, facto
que não facilita uma visão rápida e geral da evolução arquitetural(Figura 29).

Figura 29 - Gap Analysis Overview
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5. Demonstração – Caso Financeira
Alemã
A presente secção descreve a aplicação da primitiva de visualização gap analysis no contexto real da
arquitetura empresarial de uma das maiores agências de crédito na Alemanha. A aplicação da primitiva,
já implementada nos blueprints da ferramenta EAMS, exigiu apenas a classificação de cada relação
presente no metamodelo como has effect ou has no effect.

5.1.

Repositório

Esta secção apresenta do ponto de vista geral o metamodelo (modelo que descreve o modo de como
a arquitetura é descrita de forma estruturada (The Open Group 2011)) da arquitetura empresarial da
financeira alemã bem como uma descrição da definição do ciclo de vida dos seus artefactos.

5.1.1. Metamodelo
Os principais conceitos utilizados na descrição da arquitetura (artefatos e relações) encontram-se
descritos na Figura 30.

Figura 30 - Metamodelo da arquitetura empresarial da financeira alemã

Para ser possível o cálculo da gap analysis é necessário analisar cada tipo de relação presente no
metamodelo e classificá-lo como has effect ou has no effect. Algumas das relações apresentadas são
mapeadas diretamente em relações do Archimate e por isso a sua classificação baseia-se na análise
semântica realizada na secção 3.2.2. As relações que não são mapeadas diretamente em relações do
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Archimate exigiram uma nova análise (concretizada de forma análoga). O resultado quer do
mapeamento, quer da classificação de cada tipo de relações encontra-se descrito na Tabela 26.
Tipo de relação

Mapeamento com Archimate

Classificação

composed of
composes
aggregated by
aggregates
realized by
realizes
used by
uses
managed by
manages
deploys
deployed at
flows from
flows to
productive
becomes productive by
decommission
decommissioned by
changes
changed by
reads
read by

composed of
composes
aggregated by
aggregates
realized by
realizes
used by
uses
assigned from
assigned to
flows from
flows to

has effect
has no effect
has no effect
has effect
has effect
has no effect
has no effect
has effect
has effect
has no effect
has no effect
has effect
has effect
has no effect
has no effect
has no effect
has effect
has no effect
has effect
has no effect
has effect
has no effect

Tabela 26 - Classificação dos tipos de relação do metamodelo da financeira alemã

5.1.2. Lifecycle dos artefactos
O lifecycle define os estados de um artefacto, desde o momento em que é idealizado até à sua
desativação, e é implementado utilizando as propriedades dos artefactos. No caso da financeira alemã,
cada artefacto do tipo Application ou Application Service tem dois lifecycles: um planned lifecycle que
mantém as datas como foram inicialmente planeadas e um actual lifecycle que mantém as datas reais,
tal como ocorreram. Deste modo, as datas planeadas referem-se tanto ao passado como ao futuro,
enquanto que as datas reais apenas se referem ao passado.
As aplicações e serviços aplicacionais apresentam os seguintes estados para cada um dos ciclos de
vida:
Planned Lifecycle
•

Planned (isAlive=false)
Definido a partir da propriedade planned date que traduz o momento em que a aplicação ou
serviço passa a existir apenas nalgum modelo arquitetural. Se essa data for null significa que
o artefacto está planeado desde sempre.
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•

Planned Under Implementation (isAlive=false)
Definido a partir da propriedade planned under implementation date que traduz o momento
em que está planeado o início do projeto que tem como objetivo trazer para produção a
aplicação ou serviço.

•

Planned Productive (isAlive=true)
Definido a partir da propriedade planned productive date que traduz o momento em que está
planeado a aplicação ou serviço fazer parte das operações da organização.

•

Planned Deprecated (isAlive=true)
Definido a partir da propriedade planned deprecated date que traduz o momento planeado
em que a aplicação ou serviço deve deixar de ser usada(o).

•

Planned Decommissioned (isAlive=false)
Definido a partir da propriedade planned decommissioned date que traduz o momento em
que está planeado a aplicação ou serviço deixar de fazer parte das operações da organização.

Actual Lifecycle
•

Under Implementation (isAlive=false)
Definido a partir da propriedade under implementation date que traduz o momento em que
se inicia o projeto que tem como objetivo trazer para produção a aplicação ou serviço.

•

Productive (isAlive=true)
Definido a partir da propriedade productive date que traduz o momento em que a aplicação
ou serviço passa a fazer parte das operações da organização.

•

Deprecated (isAlive=true)
Definido a partir da propriedade deprecated date que traduz o momento em que a aplicação
ou serviço deve deixar de ser usada(o).

•

Decommissioned (isAlive=false)
Definido a partir da propriedade decommissioned date que traduz o momento em que a
aplicação ou serviço deixa fazer parte das operações da organização.

A Figura 31 retrata os vários estados constituintes do planned lifecycle e do actual lifecycle
respetivamente, denotando, para cada estado, a sua cor representativa.

Figura 31 - Ciclos de vida de Aplicações e Serviços da financeira alemã

No caso dos restantes artefactos, é apenas mantido o actual lifecycle composto pelos seguintes
estados:
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Actual Lifecycle
•

Unavailable (isAlive=false)
Em datas anteriores à productive date o artefacto encontra-se neste estado.

•

Productive (isAlive=true)
Definido a partir da propriedade productive date que traduz o momento em que o artefacto
passa a fazer parte das operações da organização.

•

Decommissioned (isAlive=false)
Definido a partir da propriedade decommissioned date que traduz o momento em que o
artefacto deixa fazer parte das operações da organização.

A Figura 32 retrata os vários estados constituintes do actual lifecycle denotando, para cada estado, a
sua cor representativa.

Figura 32 - Ciclo de vida dos restantes artefactos da financeira alemã

5.2.

Gap Analysis no Blueprints

Com o intuito de demonstrar a aplicação da primitiva gap analysis no contexto da arquitetura
empresarial da financeira alemã, serão consideradas as datas 21/05/2012 e 26/08/2016 e o domínio
Time que representa o actual lifecycle. Como referido anteriormente, os blueprints do EAMS permitem
a visualização da arquitetura em qualquer ponto no tempo. As Figura 33 e Figura 34 apresentam o
blueprint Application Organic na data de 21/05/2012 e 26/08/2016 respetivamente. Os artefactos
aparecem coloridos da cor representativa do estado em que se encontram nesse momento.

Figura 33 - Blueprint Application Organic na data de 21/05/2012 no modo highlight
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Figura 34 - Blueprint Application Organic na data de 26/08/2016 no modo highlight

A análise das duas figuras permite concluir que entre 21/05/2012 e 26/08/2012 ocorreram as seguintes
mudanças:
•

under implementation (isAlive=false)  productive (isAlive=true)
As aplicações Portoberechnung, Portoberechnung, App-Category Firmenkunden Portal e Web
passaram a estar em produção;

•

productive (isAlive=true)  deprecated (isAlive=true)
As aplicações LexiCan, HiScout, DeviceSecure Manager e CRM-UK passaram a estar
deprecadas;

•

productive (isAlive=true)  decommissioned (isAlive=false)
As aplicações SyncMe, Loga e Unternehmensdatenbank foram desativadas.

As Figura 35 e Figura 36 apresentam a visualização resultante da aplicação da primitiva gap analysis
entre 21/05/2012 e 26/08/2012, a um nível de profundidade = 0, no modo highlight e sem highlight
respetivamente. Ambas as visualizações permitem identificar de forma direta as mudanças que
ocorreram entre os dois momentos de análise.

Figura 35 - Gap Analysis no blueprint Application Organic entre as datas de 21/05/2012 e 26/08/2016 no modo
highlight e profundidade = 0
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Figura 36 - Gap Analysis no blueprint Application Organic entre as datas de 21/05/2012 e 26/08/2016 no modo
sem highlight e profundidade = 0

O resultado da aplicação da primitiva apresentado na Figura 35 (modo highlight) permite identificar de
forma direta quais as aplicações que sofreram mudanças e em que consistiram essas mudanças.
Analisando de forma imediata, recorrendo a uma única visualização, conclui-se que:
•

As aplicações Portoberechnung, Portoberechnung, App-Category Firmenkunden Portal e Web
constituem o conjunto de aplicações alteradas dado que passaram do estado under
implementation para productive;

•

As aplicações LexiCan, HiScout, DeviceSecure Manager e CRM-UK constituem o conjunto de
aplicações alteradas dado que passaram do estado productive para o estado deprecated.

•

As aplicações SyncMe, Loga e Unternehmensdatenbank constituem o conjunto de aplicações
alteradas dado que passaram do estado productive para o estado decommissioned.

Por outro lado, a Figura 36 apresenta o resultado da aplicação da primitiva no modo sem highlight onde
é possível identificar de forma direta quais os artefactos introduzidos e removidos entre os dois
momentos selecionados. Analisando de forma imediata, recorrendo a uma única visualização, concluise que:
•

As aplicações Portoberechnung, Portoberechnung, App-Category Firmenkunden Portal e Web
constituem o conjunto de aplicações introduzidas dado que passaram do estado under
implementation em que o isAlive = false para productive em que o isAlive = true.

•

As aplicações SyncMe, Loga e Unternehmensdatenbank constituem o conjunto de aplicações
removidas dado que passaram do estado productive em que os isAlive=true para o estado
decommissioned em que os isAlive=false.

Note-se que a um nível de profundidade = 0, não são identificadas aplicações possivelmente alteradas,
sendo que a aplicação da primitiva permite identificar apenas as mudanças que ocorreram diretamente
nas aplicações representadas nos blueprint.
A Figura 37 apresenta a visualização resultante da aplicação da primitiva gap analysis entre 21/05/2012
e 26/08/2012, a um nível de profundidade = 1, no modo highlight onde já é possível identificar as
aplicações possivelmente alteradas.
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Figura 37 - Gap Analysis no blueprint Application Organic entre as datas de 21/05/2012 e 26/08/2016 no modo
highlight e profundidade = 1

Como é possível verificar, a aplicação da primitiva a um nível de profundidade superior acrescenta
informação relativamente às aplicações possivelmente alteradas (coloridas a amarelo) entre os dois
momentos de análise. Contrariamente ao que acontece nos outros conjuntos resultantes da primitiva,
a semântica do conjunto de artefactos possivelmente alterados não permite identificar de forma
concreta quais as mudanças que ocorreram para que determinado artefacto integre esse conjunto,
sendo para isso necessário recorrer à análise da janela de detalhe da gap analysis no contexto de um
desses artefactos, tal como apresentado na secção 4.2.4. Assim, a Figura 38 apresenta a janela de
detalhe relativa à aplicação possivelmente alterada AMV BatchClient.

Figura 38 - Janela de detalhe da gap analysis no contexto da aplicação AMV BatchClient

A análise da janela de detalhe permite perceber quais as mudanças arquiteturais que ocorreram para
que a aplicação AMV BatchClient constituísse o conjunto de aplicações possivelmente alteradas: o
serviço que usa VPBacthFA passou a estar deprecado.
A Figura 39 ilustra ainda a gap analysis overview onde é apresentada uma perspetiva quantitativa das
mudanças que ocorreram, no contexto do blueprint, entre os dois momentos de análise.

Figura 39 – Gap Analysis Overview
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6. Validação
Com o objetivo de validar a solução apresentada, foram realizadas as seguintes demonstrações da
implementação da primitiva na ferramenta EAMS:
•

Dia 18 de Outubro para a empresa Petrobrás2;

•

Dia 20 de Outubro para a empresa Schufa3;

No final de cada demonstração, foi preenchido um questionário com o intuito de tirar conclusões claras
sobre a aplicabilidade da primitiva de visualização apresentada e validar posteriormente a qualidade e
utilidade da solução proposta. Cada um dos inquiridos classificou entre 1 (discordo totalmente) e 5
(concordo totalmente) cada uma das seguintes afirmações:
1) A semântica utilizada para a representação da gap analysis é clara.
2) A identificação de artefactos que podem possivelmente sofrer o impacto proveniente da
ocorrência de uma mudança num artefacto relacionado é pertinente.
3) A janela de detalhe assume-se como um complemento importante para o entendimento das
evoluções que ocorrem em cada artefacto.
4) A gap analysis overview fornece uma visão integral e quantitativa da evolução arquitetural.
5) A gap analysis, tal como apresentada, é útil na visualização da evolução arquitetural.
6) A resposta às questões anteriores não dependem da arquitetura ou do subdomínio.
Os resultados obtidos encontram-se descritos na Figura 40. De um modo geral, a primitiva gap
analysis revelou-se útil no que diz respeito a visualização da evolução arquitetural e a janelas de
detalhe e overview demonstraram-se um complemento importante na compreensão das mudanças
ocorridas.
Clareza na semântica utilizada
Utilidade da identificação de artefatos possivelmente alterados
Utilidade da janela de detalhe
Utilidade da gap analysis overview
Utilidade da gap analysis na visualização da evolução
Independência do domínio arquitetural
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1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Figura 40 - Resultados da aplicação dos questionários de avaliação

2
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www.petrobras.com.br/
https://www.schufa.de/de/
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7. Conclusão
A perceção de uma mudança na arquitetura sugere implicitamente a comparação do estado da
arquitetura antes e depois da mesma ocorrer. Assim, a representação e posterior visualização dessa
comparação apresenta um caráter relevante no que diz respeito à compreensão da evolução da
arquitetura ao longo do tempo, isto é, o conjunto de mudanças arquiteturais que aconteceram,
acontecem ou irão acontecer.
Nesse sentido, o primeiro passo no desenvolvimento da solução baseou-se na identificação de um
conjunto finito constituído pelas mudanças arquiteturais que podem ocorrer, quer nos artefactos, quer
nas relações entre artefactos, entre dois momentos distintos no tempo. O conjunto encontrado
{Introdução de artefacto, Remoção de artefacto, Mudança de estado do artefacto, Introdução de relação
entre artefactos, Remoção de relação entre artefactos} revelou-se independente do tipo do artefacto
em questão, isto é, as mudanças arquiteturais que podem ocorrer entre dois momentos temporais são
análogas para artefactos constituintes de diferentes domínios (por exemplo, arquitetura de informação,
processos ou tecnologia). Se o conjunto de mudanças é homogéneo ao longo de todos os domínios da
arquitetura então é possível inferir que o cálculo da comparação arquitetural proposto (classificação de
artefactos tendo em conta o conjunto finito de mudanças encontrado) é também homogéneo ao longo
de todos os domínios da arquitetura, o que conduz diretamente à resposta à questão apresentada na
secção 1.1.1.
A proposta desenvolvida apresenta uma primitiva de visualização da comparação arquitetural entre
quaisquer dois momentos no tempo, tendo por base uma perspetiva holística do conceito gap analysis,
aplicável a qualquer representação arquitetural.

7.1.

Contribuições

O desenvolvimento do trabalho permitiu que fossem realizadas algumas contribuições, nomeadamente:
•

Sistematização das mudanças arquiteturais.
Análise e posterior sistematização das mudanças arquiteturais que podem ocorrer em
artefactos e relações entre dois momentos distintos no tempo.

•

Formalização da comparação arquitetural (gap analysis).
Formalização do cálculo comparação arquitetural entre dois momentos distintos no tempo,
tendo por base não só a ocorrência de mudanças arquiteturais como também a propagação
dessas mudanças, aplicável a qualquer vista arquitetural.
I.

Perspetiva holística da gap analysis
Introdução de novos conjuntos de classificação (conjunto de alterados e
possivelmente alterados) relativamente à típica gap analysis (apenas tem em
conta introdução ou remoção de artefactos) com o intuito de captar todas as
mudanças arquiteturais.
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II.

Análise semântica de tipos de relação
Identificação da necessidade de ter em conta a semântica das relações para
o cálculo da comparação.
Identificação de duas classes de classificação de tipos de relação: has effect
e has no effect.
Análise e classificação das relações do Archimate.

•

Semântica de visualização da comparação arquitetural
Definição de uma semântica capaz de traduzir visualmente o resultado da comparação
arquitetural entre dois momentos distintos no tempo.

Foi ainda publicado o artigo “Visualização da Evolução de Arquiteturas Empresariais” na conferência
CAPSI (Ferreirinha et al. 2016).

7.2.

Trabalho Futuro

A solução proposta permite identificar mudanças arquiteturais que ocorreram entre dois momentos
distintos no tempo e inferir sobre a possibilidade de determinados artefactos sofrerem o impacto
dessas mudanças tendo em conta a semântica das relações. Todavia, uma análise profunda não só
da semântica da relação, mas também do tipo do artefacto que sofre a mudança, e do caráter da
mudança que ocorre, tendo por base outros trabalhos já realizados no âmbito da propagação da
mudança em artefactos arquiteturais poderá permitir que a primitiva aqui proposta evolua no sentido
da capabilidade de identificar de forma exata quais os artefactos que sofrem efetivamente o impacto
de uma mudança que ocorreu noutro artefacto e, mais relevante, em que é que consiste esse
impacto. Isto é, existe um elevado potencial na evolução da primitiva de comparação para um
primitiva de comparação e análise de impacto que se manifesta como um auxílio importante no
planeamento e até deteção de conflitos entre projetos arquiteturais.
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9. Anexos
9.1.

Pseudo-código algoritmo adjacentes (grafo,

artefacto, profundidade)
adjacentes(grafo, artefacto, CtiposRelacao, profundidade):
for each nó n in grafo:
n.distancia = ∞
criar pilha vazia Q
criar lista vazia adjacencias
artefacto.distancia = 0
Q.push(elemento)
while Q is not empty
atual = Q.pop();
if atual.distancia <= profundidade:
adjacencias.add(atual)
for each nó n adjacente to atual:
if n.distancia == ∞ && tipoRelacao(atual, n) in CtiposRelacao:
n.distancia = atual.distancia + 1
Q.push(n)
else:
return adjacencias
return adjacencias

74

