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Resumo 
 

As organizações como qualquer outro sistema complexo, podem ser melhor compreendidas através de 

um conjunto de viewpoints de artefatos que constituem a organização e as suas relações. As viewpoints 

especificam como construir uma views. E fornecem um meio para se concentrar em aspectos 

particulares de uma descrição da arquitetura. Estes aspectos são determinados pelas preocupações 

dos stakeholders com os quais a comunicação tem lugar.  

As ferramentas de Gestão de Arquitetural Empresarial, permitem especificar às viewpoints. Mas só 

consegue especificar aquele que tem o domínio do meta-modelo. E uma vez especificados os 

viewpoints é necessário criar consultas para obter os dados do repositório arquitetural para serem 

apresentados nas vistas. Essas consultas são feitas manualmente, porque essas ferramentas não 

permitem criar consultas automatizadas. E isso tem dificultado os utilizadores que precisam tomar 

decisões rápidas baseadas nos dados armazenados no repositório arquitetural.  

A fim de ajudar esses utilizadores, a presente dissertação tem como objetivo desenvolver um software 

“Q-EAMS”, assente sobre uma ferramenta de gestão de Arquiteturas Empresariais (EAMS) que vai 

permitir os mesmos navegarem no repositório arquitetural de modo à especificarem os viewpoints que 

pretendem visualizar do repositório usando o algoritmo “AndarPor”. E vai permitir também criarem 

consultas automatizadas sobre os artefatos dos viewpoints especificados pelo “AndarPor”, usando as 

especificações da linguagem de consulta ERML, tornando o processo mais fácil e simples de ser feito 

sem esforço de modelagem manual.  

Palavras chaves: Viewpoints, consultas visuais, meta modelos, EAMS. 
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Abstract 

Organizations like any other complex system can best be understood through a set of viewpoints of 

artifacts that make up the organization and its relationships. Viewpoints specify how to build a view. And 

they provide a means to focus on particular aspects of a description of the architecture. These aspects 

are determined by the concerns of stakeholders with whom communication takes place. 

Enterprise Architectural Management tools allow you to specify the viewpoints. But you can only specify 

one that has mastery of the meta-model. And once the viewpoints are specified it is necessary to create 

queries to obtain the data of the architectural repository to be presented in the views. These queries are 

done manually, because these tools do not allow you to create automated queries. And this has made 

it difficult for users who need to make quick decisions based on the data stored in the architectural 

repository. 

In order to help these users, the present dissertation aims to develop "Q-EAMS" software based on an 

Enterprise Architecture (EAMS) management tool that will allow them to navigate the architectural 

repository in order to specify the viewpoints that Intended to view the repository using the "AndarPor" 

algorithm. And it will also allow you to create automated queries on the viewpoint artifacts specified by 

"AndarPor" using the ERML query language specifications, making the process easier and simpler to 

do without manual modeling effort. 

Key words: Viewpoints, visual queries, metamodel, EAMS. 
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Capítulo 01 

MOTIVAÇÃO 

1. Introdução 

1.1 Arquitetura Empresarial (EA) 

As organizações têm, nas últimas décadas, incorrido em esforços substânciais para produzir viewpoints 

arquitecturais que, devido à ausência de metodologias ou à escolha inadequada de ferramentas, são 

tipicamente diagramas informais pouco úteis para a grande maioria da audiência. [1]. Michael Porter 

(Porter, 2008), afirma que devido esses problemas mais de 80% das organizações não executam com 

sucesso suas estratégias de negócios.[2] 

 
A necessidade de uma abordagem estruturada tem aumentado à medida que a comunidade se 

apercebe das dificuldades inerentes à criação e manutenção das representações arquitecturais. A 

Arquitectura Empresarial é uma das disciplinas que nasceu em resposta a estas necessidades, na 

década de 1960, a partir do trabalho de P. Duane (Dewey) Walker, que desenvolveu os documentos 

de arquitectura que formaram a base para o planeamento de negócio de Sistemas (Business Systems 

Planning - BSP) [3].  

 
Uma Arquitetura Empresarial pode ser definida, de forma sucinta, como uma coleção organizada de 

planos e modelos que procuram descrever e representar o conhecimento de uma Organização. As 

organizações são entidades em constante evolução, quer devido a estímulos internos, quer a estímulos 

externos, e é necessário que também a Arquitetura Empresarial consiga acompanhar esta dinâmica, 

não apenas suportando a mudança, mas também incentivando-a e guiando-a. 

 
Arquitetura Empresarial é uma prática bem definida para a realização de análise de negócios, projeto, 

planeamento e implementação, usando sempre uma abordagem holística, para o bom desenvolvimento 

e execução da estratégia.  

A arquitetura empresarial aplica princípios e práticas para orientar as organizações através de quatro 

domínios (como mostra a figura1): negócio, informações, processos e mudanças tecnológicas 

necessárias para executar suas estratégias. Estas práticas utilizam os vários aspectos de uma empresa 

para identificar, motivar e alcançar estas mudanças ". [4]  

Cada domínio é descrito por vários artefatos como: modelos, mapas (blueprints), processos, 

capacidades, padrões e arquiteturas de referência, que descrevem a próxima grande etapa da evolução 

de uma organização, muitas vezes chamado de "estado futuro". Também analisa os intervalos (gap) 

entre o estado futuro e o estado atual, e fornece os mapas que suportam a evolução da empresa para 
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o estado futuro, fechando os intervalos. Artefatos de EA são usados para definir soluções alvo, 

recursos, etc. [4] 

 

 

Figura 1 - Domínios de uma EA [4]. 

No contexto "arquitetura empresarial" o termo empresa, pode ser usado para designar uma empresa 

inteira, abrangendo todos os seus sistemas de informação, ou um domínio específico dentro da 

empresa. E o termo arquitetura, segundo a norma ISO/EC 42010:2007 é definido como: "A organização 

fundamental de um sistema, incluindo seus componentes, suas relações (entre componentes) e o 

ambiente e os princípios que regem ou governam sua concepção e evolução.” [5]  

Arquitectura Empresarial, como uma prática formalizada, é menos de vinte anos (Greefhorst & 

Propper,2009). Como acontece com qualquer profissão ou prática, há muitas definições e perspectivas. 

Há três escolas de pensamento em torno da Arquitectura Empresarial [6]: 

 

1. Enterprise IT design - O objectivo da EA é o maior alinhamento entre as preocupações de TI 

e os negócios. O objetivo principal da arquitetura empresarial é orientar o processo de 

planeamento e projetar a capacidade de IT/IS de uma empresa, a fim de atender aos objetivos 

organizacionais desejados. 

2. Enterprise integrating - De acordo com esta escola, o objetivo da EA é alcançar uma maior 

coerência entre as várias preocupações de uma empresa (RH, TI, Operações, etc.), incluindo 

a ligação entre a formulação e execução da estratégia.  

3. Enterprise ecological adaptation - O objetivo da EA é promover e manter as capacidades de 

aprendizagem das empresas, para que possam ser sustentáveis. Consequentemente, uma 

grande ênfase é colocada na melhoria das capacidades da empresa para melhorar a si mesma, 

de inovar e de co-evoluir com o seu ambiente. Normalmente, propostas e decisões abrangem 

tanto a empresa como seu ambiente. 

 

As vantagens de ter uma arquitetura empresarial incluem a melhoria da tomada de decisão, a melhoria 

da capacidade de adaptação às novas exigências ou condições de mercado, a eliminação de processos 

ineficientes e redundantes, otimização do uso dos ativos da organização, e minimização de rotatividade 

de empregados. Além disso, ela detalha a estrutura e as relações da empresa, os seus modelos de 

negócio, a maneira como a empresa vai funcionar, e como e em que informação, sistemas de 

informação e tecnologia de forma apoiará os objetivos de negócios da organização e suas metas. Isso 

torna um ativo sensível para uma estratégia de negócios bem-sucedida. [7]. 
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1.2 Sistemas de Arquitetura Empresarial  

A principal necessidade para o desenvolvimento de um sistema de arquitetura empresarial (EA) é ter 

uma visão clara de sua organização e aprender como funciona a partir do negócio de TI e como as 

visões e estratégias de negócios podem ser cumpridas. [8] 

Enterprise Management Architecture (EAM) é uma "prática de gestão que estabelece, mantém e usa 

um conjunto coerente de orientações, princípios de arquitetura e regimes de governança que fornecem 

orientação e ajuda prática na concepção e desenvolvimento da arquitetura de uma empresa para 

realizar a sua visão e estratégia.” [9]. Um sistema de arquitetura empresarial ajuda a orientar o seu 

negócio na direcção certa, se preparar para lidar com os negócios perturbador e alterá-lo, e investir nos 

projetos certos. [8] 

  
O sistema de gestão de arquitetura empresarial é também projetado para modelar uma arquitetura 

empresarial inteira como uma linha de base para a concepção de novos sistemas ou alterar os sistemas 

existentes. Modelando uma arquitetura inteira e todas as dependências pode ser muito útil, por 

exemplo, durante uma fusão de duas organizações para tomar decisões críticas sobre quais 

componentes manter e quais descartar. [10] 

 
Recursos e capacidades de um sistema de EA [10] 

 Modelagem End-to-end de sistemas de negócios e de TI usando UML e outros padrões 

abertos; 

 Simulações de modelos dinâmicos para entenderem melhor como os sistemas trabalham; 

 Análise de rastreabilidade e impacto; 

 Ferramentas de geração de relatórios e documentos; 

 Gerenciamento de Projetos. 

 

1.3 Problema 

As empresas ou organizações, como qualquer outro sistema complexo, podem ser melhor 

compreendidas através de um conjunto de viewpoints dos artefatos que constituem a organização e as 

suas relações. As  viewpoints fornecem um meio para se concentrar em aspectos particulares de uma 

descrição da arquitetura. Estes aspectos (objetos e as relações que devem aparecer em uma exibição) 

são determinados pelas preocupações das partes interessadas com os quais a comunicação tem lugar. 

O que deve e não deve ser visível a partir de um ponto de vista específico é, portanto, totalmente 

dependente da argumentação no que diz respeito às preocupações de uma das partes interessadas 

como mostra a figura 2. Relevância para a preocupação de uma das partes interessadas, portanto, é o 

critério de seleção que é usado para determinar quais objetos e relações devem aparecer em uma vista 

[11]. 

Uma vista arquitetural é uma representação da arquitetura a partir de uma perspectiva de um conjunto 

relacionado de preocupações [11]. 
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Figura 2 -  Visão geral de uma viewpoint 

Os conteúdos apresentados nas diferentes vistas arquitecturais são obtidos por meio de consultas 

feitas no repositório arquitetural como podemos ver na figura2 acima. Uma consulta é uma 

especificação que obtém um conjunto de resultados que engloba o conteúdo do repositório. As 

consultas são usadas sozinhas ou podem apoiar o projeto de Blueprints e Charts nas ferramentas de 

gestão de arquitetura empresarial (EAMS [12], Vitech [13], MAM-EA [14] e a ARIS-EA [15]) para 

responder algumas necessidades dos utilizadores e das partes interessadas. Como mostra a figura 3 

abaixo. 

 

Figura 3 - Uso das consultas em um Sistema EA. 

As ferramentas de EA mencionadas acima, permitem especificar as viewpoints. Mas só consegue 

especificar aquele que tem o domínio do meta-modelo ou aquele que tem um meta-modelo impresso 

ou físico. E uma vez especificado os viewpoints é necessário criar consultas para obter os dados a 

serem apresentados nas vistas. E essas consultas são feitas manualmente pelos arquitectos ou por 
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outros utilizadores que têm o conhecimento ou domínio do repositório arquitetural (dos artefatos 

existentes e das relações entre eles) e da linguagem de consulta em causa, por que essas ferramentas 

não permitem os utilizadores criarem consultas automatizadas. E em muitas linhas de negócios, muitas 

vezes as pessoas precisam tomar decisões rápidas baseadas nos dados armazenados no repositório 

arquitetural. E no entanto a sua maioria não são especialistas em base de dados e muitas vezes têm 

dificuldades de usar a linguagem de consulta para expressar suas necessidades. E mesmo para os 

utilizadores que já têm um certo domínio ou conhecimento da linguagem de consulta e do repositório 

arquitetural (meta-modelo), há situações em que a especificação de viewpoints e a criação de consultas 

tornam-se ainda mais difícil e complicada quando envolve muitos artefatos, exigindo deles muita 

concentração e esforço. E a probabilidade de errar são muitas, e por outro lado, leva-lhes muito tempo 

para responder a uma determinada necessidade ou pedido das partes interessadas do sistema ou do 

próprio utilizador. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Geral 

 A fim de ajudar os utilizadores de negócios a especificarem às viewpoints e criarem as suas 

próprias consultas de dados de modo à tomarem decisões rápidas das suas tarefas diárias. E 

ajudar os utilizadores já com certa experiência a criarem consultas complexas de forma fácil e 

rápida. A presente dissertação tem como objetivo desenvolver um software “Q-EAMS”, 

assente sobre uma ferramenta de gestão de Arquitecturas Empresariais (EAMS) que vai 

permitir o utilizador navegar no repositório arquitetural de modo a especificar os viewpoints que 

pretende atuar ou visualizar do repositório usando o algoritmo “AndarPor”. E vai permitir criar 

consultas automatizadas sobre os artefatos dos viewpoints especificados pelo “AndarPor”, 

tornando o processo de criação de consultas mais fácil e simples de ser feito sem esforço de 

modelagem manual. 

 

1.4.2 Específicos 

 Repositório arquitetural  

 O conteúdo para representar graficamente está compreendido em um repositório. 

 O repositório é um componente de uma ferramenta de Arquitectura empresarial a partir 

do qual a informação é atingível. 

 O meta-modelo é considerado "variável de entrada" 

 

 Caminhos  

 O utilizador deve definir como entrada dois artefatos (um inicial e um final); 

 O algoritmo “AndarPor” deve permitir o utilizador navegar no meta-modelo mostrando 

sempre as relações directas e inversas dos artefatos selecionados e os respectivos 

números de saltos necessários para se chegar ao ponto final. 
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 Para cada relacionamento entre artefatos, o utilizador deve definir o tipo de relação e 

uma propriedade; 

 

 Consultas 

 As consultas devem ser geradas ou criadas a partir de cada nó ou artefacto (dataTypes 

ou dataInstance) de um determinado caminho, usando filtros (condições); 

 As consultas geradas, devem seguir ou cumprir as especificações definidas na 

linguagem de consulta ERML. 

 

1.4.3 Resultado esperado 

A solução de software deve ser capaz de: 

 Integrar-se com o repositório arquitetural; 

 Gerar uma interface gráfica de fácil compreensão e manuseamento; 

 Permitir criar consultas visuais, com base nas especificações definidas na linguagem ERML; 

 Gerar consultas correctas, de modo a responder as necessidades do utilizador; 

 Gerar um ficheiro xml, com todas as consultas criadas, utilizando o padrão LQN; 

 

1.5 Contribuições 

Os contributos científicos dados por este trabalho surgem da necessidade de ajudar principalmente os 

utilizadores de negócios não especialistas, ou seja, aqueles que não têm domínio do repositório 

arquitetural e da linguagem de consulta, criando uma aplicação “Q-EAMS “ que vai permitir que eles 

consigam expressar ou criar as suas próprias consultas, para tomarem decisões rápidas das suas 

tarefas diárias.  

Desenvolvemos também um algoritmo de busca exaustiva “AndarPor” que permite navegar no 

repositório arquitetural de modo à especificar viewpoints (identificar caminhos) de uma determinada 

área do repositório que se pretende atuar ou visualizar. 

 
1.6 Avaliação do Trabalho 

A avaliação da nossa dissertação estará foca no desempenho do nosso algoritmo “AndarPor”, na 

precisão das consultas que serão geradas pelos utilizadores e no grau de satisfação dos utilizadores. 

 
Avaliação do algoritmo “AndarPor” 
 
O algoritmo “AndarPor” permite especificar (identificar caminhos) uma determinada área do repositório 

arquitetural que se pretende atuar. A avaliação será feita com base no tempo de execução que leva 

para identificar todos os artefatos que estão relacionados directa e inversamente a um artefacto.  

 
 
 
 



7 
 

Avaliação das consultas 

Para a avaliação das consultas, será utilizado o módulo Explore Queries do EAMS para testar a 

precisão das consultas geradas, se resolvem ou não as necessidades do utilizador. 

 
Avaliação de usabilidade 

E quanto a avaliação de usabilidade, há claramente uma série de variáveis dependentes que podem 

ser avaliadas no contexto de estudos de avaliação de usabilidade. Esssa incluem: 

 Compreensibilidade da Consulta: o nível de compreensão alcançado por um utilizador sobre 

uma consulta específica. 

 Satisfação do Utilizador: avaliações subjetivas de satisfação do utilizador com a ferramenta. 

 Eficiência na formulação da consulta: a quantidade de tempo necessário para formular uma 

consulta. 

 
1.7 Metodologia de Investigação 

Segundo Pardal, L. e Correia, E. (1995: 10), a metodologia é: “o corpo orientador da pesquisa que, 

obedecendo a um sistema de normas, torna possíveis a selecção e articulação de técnicas, no intuito 

de se poder desenvolver o processo de verificação empírica”.  

 
A metodologia utilizada para a escrita ou desenvolvimento da nossa dissertação é a qualitativa, pois 

“não é traduzida em números, na qual pretende verificar a relação da realidade com o objeto de estudo, 

obtendo várias interpretações de uma análise indutiva por parte do pesquisador”. Ramos; Ramos; 

Busnello (2005).  

 
Quanto ao tipo de pesquisa segundo Boente e Braga (2004), podemos classificar a nossa dissertação 

como: 

 

 De natureza tecnológica e de carácter descritivo, pois objetiva-se desenvolver um software e 

mostrar as actividades necessárias para o desenvolvimento do mesmo, usando os conceitos 

aprendidos na cadeira de engenharia de software e não só. 

 
E quanto aos procedimentos metodológicos utilizados segundo Boente e Braga (2004), foram os 

seguintes: 

 

 Para o desenvolvimento dos capítulos da nossa dissertação utilizamos a pesquisa bibliográfica 

em: artigos, monografias, dissertações de mestrado e teses de doutoramento, relacionado aos 

assuntos tratados sobre sistema de gestão de arquiteturas empresariais, meta-modelo, 

viewpoints, algoritmos de grafos, linguagens visuais de consultas; 

 

 Paralelamente aos modelos, para a execução da componente teórica da nossa dissertação 

foram utilizadas as ferramentas da Microsoft Office como Word e o Excel. E para implementação 
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da componente prática foi utilizado o IDE Visual studio 2013, ambiente ou plataforma. NET e a 

linguagem de programação c#. 

 

1.8 Organização da Dissertação  

A nossa dissertação tem oito capítulos. O primeiro capítulo é esta introdução, em que é introduzido o 

tema deste trabalho e o contexto em que se encontra inserido, assim como, são apresentadas também 

as principais razões e a motivação central desta tese, juntamente com os objectivos que se propõe 

alcançar. Os outros capítulos estão abaixo mencionados:  

 Capítulo 2. Fundamentação teórica. Neste capítulo são apresentadas as abordagens 

relacionadas com o âmbito do trabalho, permitindo obter uma perspectiva do que foi feito até 

agora nesta área, entre eles, as frameworks e as metodologias usadas para a especificação 

de viewpoints. 

 

 Capítulo 3. Algoritmo de identificação de caminho em grafo. Neste capítulo apresentamos 

os algoritmos existentes para a identificação de caminhos em grafo, apresentamos também 

uma representação de uma organização usando grafos. Para o entendimento dos mesmos 

começamos por introduzir os conceitos de grafos. 

 

 Capítulo 4. Linguagem de consulta. Neste capítulo começamos por fazer uma introdução 

sobre as linguagens de consultas, focamo-nos nas linguagens visuais de consultas 

introduzimos os principais conceitos e benefícios de usá-las em um ambiente empresarial. 

Descrevemos também os sistemas visuais de consulta existentes.  

 

 Capítulo 5. Proposta de solução. Neste capítulo começamos por apresentar a nossa proposta 

de solução o “Q-EAMS” que permite o utilizador criar consultas visuais automatizadas e o 

algoritmo “AndarPor”, que permite o utilizador navegar no repositório arquitetural de modo a 

especificar os viewpoints que pretende visualizar do repositório. Fizemos também uma 

introdução sobre o EAMS e da especificação de consulta da linguagem ERML. 

 

 Capítulo 6. Implementação da proposta. Este capítulo tem como finalidade mostrar e explicar 

passo a passo como chegamos a pôr em prática a nossa proposta de solução. 

 

 Capítulo 7. Avaliação. Este capítulo tem como finalidade mostrar e explicar como vamos 

avaliar ou como foi avaliada a nossa solução. Vamos mostrar os resultados obtidos da nossa 

solução. 

 

 Capitulo 8. Conclusões. O último capítulo desta dissertação apresenta as principais 

contribuições da abordagem, bem como as suas limitações e sugere algumas direções para 

trabalho futuro.  
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Capítulo 02 

TRABALHO RELACIONADO 

2. Trabalho Relacionado 

Este capítulo descreve as abordagens relacionadas com o âmbito do trabalho, permitindo obter uma 

perspectiva do que foi feito até agora nesta área, entre eles, as frameworks e as metodologias usadas 

para a especificação de viewpoints de arquiteturas empresariais.  

2.1 Introdução 

"Uma arquitetura empresarial descreve como os elementos de uma organização se relacionam, os 

processos de negócios, as organizações responsáveis por eles, as capacidades de tecnologia de 

informação (TI) e infra-estrutura, hoje e no futuro" [1]. Para este efeito, já existe um grande número de 

métodos de arquitetura empresarial, framework arquitetural e ferramentas de modelagem (por exemplo, 

Zachman, TOGAF, ARIS, ArchiMate, arquitetura de negócios), bem como framework padrão. Por sua 

origem, o principal objetivo tem sido o de impor uma visão compartilhada da arquitetura empresarial 

para todas as partes envolvidas (utilizadores, designers, implementadores, prestadores de serviços) na 

empresa, dar apoio à gestão coerente, mesmo durante as mudanças na arquitetura. [11] 

 

 

Figura 4  -  Histórico da EA Framework [11] 
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Estabelecer e manter uma arquitetura empresarial coerente é claramente uma tarefa complexa, porque 

envolve muitas pessoas diferentes com diferentes horizontes, usando várias notações. A fim de se 

familiarizar com esta complexidade, os pesquisadores inicialmente focaram-se na definição de 

frameworks arquitectónicas para classificar e posicionar as várias descrições da arquitetura com 

relação a outras. O problema de olhar para a arquitetura empresarial através da lente de uma 

framework arquitetónica é que ele categoriza e divide descrições arquiteturais em vez de fornecer uma 

visão sobre a sua coerência. [11] 

Para integrar as diversas descrições arquiteturais, defendemos uma abordagem em que arquitetos e 

outras partes interessadas podem definir seus próprios pontos de vista da arquitetura empresarial. 

Nesta abordagem vistas são especificadas por pontos de vistas. Pontos de vista definem abstrações 

sobre o conjunto de modelos que representam a arquitetura empresarial, cada um destinado a um tipo 

particular de partes interessadas e abordando um determinado conjunto de preocupações. Pontos de 

vista pode ser utilizado tanto para ver certos aspectos isoladamente e para relacionar-se dois ou mais 

aspectos.[11] 

 
2.2 Viewpoint Frameworks 

2.2.1  Modelo 4+1 Vistas 

A dificuldade de captar a essência da arquitetura de um sistema, em um diagrama, vem como o principal 

motor para a definição do "modelo 4 + 1". Em 1995, Philippe Kruchten [28] publicou um artigo influente 

no qual ele apresenta um modelo para descrever a arquitetura de sistemas intensivos de software com 

base na hipótese de utilizar mais do que um estilo arquitectónico e a necessidade de ajustar a 

representação de acordo com as necessidades das partes interessadas. O modelo foi posteriormente 

institucionalizado como a base conceitual do RUP1. 

O modelo de visão compreende cinco vistas: 

 Vista Lógica: A arquitetura lógica identifica os requisitos funcionais que abordam os serviços 

que o sistema fornece aos seus utilizadores. O sistema é decomposto em um conjunto de 

abstrações-chave (por exemplo, objetos), explorando também os princípios de 

encapsulamento e herança. 

 Vista de Desenvolvimento: Esta vista descreve a organização estática do software e seu 

desenvolvimento. 

 Vista de Processo: Essa vista leva em conta os requisitos não-funcionais, como desempenho 

e disponibilidade, e tem como objetivo capturar os aspectos de concorrência e sincronização 

do design. 

 Vista física: aborda questões como escalabilidade, desempenho e disponibilidade, que 

descrevem o mapeamento de software, hardware e sua distribuição. 

                                                           
1 Rational Unified Process 
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 Cenários: a vista "4+1" fornece um driver para descobrir elementos-chave na validação e 

ilustração de design. Ele mostra como as outras "4+1" vistas trabalham juntas sem problemas 

pelo uso de um pequeno conjunto de cenários importantes (instâncias de casos de uso). 

 

Figura 5 - "4+1" view model [18]. 

 
Muitas extensões para este modelo foram propostas ao longo dos anos e Christine Hofmeister também 

definiu uma taxonomia semelhante [19], classificando a arquitetura em quatro vistas: 

 Conceptual view: Analógica à vista lógica da "4 + 1". 

 Module Architecture View: Descreve as interfaces e interdependências entre os artefatos. 

 Code Architecture View: Captura como os módulos e as interfaces na vista de módulo são 

mapeados para arquivos de origem e como o tempo de execução na vista de execução estão 

relacionados aos arquivos executáveis. 

 Execution Architecture View: Descreve a estrutura de um sistema em termos de seus 

elementos de plataforma de tempo de execução, como tarefas, processos, segmentos e 

espaços de endereço. 

 
Apesar da importante contribuição deste modelo, foi ainda criticado. Embora a classificação da vista 

deste modelo destaca a importância de capturar as decisões de design não dá uma visão sobre como 

fazer isso, deixando assim de definir os processos adequados para documentar essas decisões [1]. 

Mark Lankhorst [11] levantou questões sobre se ou não os conceitos utilizados (objetos classes, 

associações, etc.) para a comunicação com os utilizadores finais foram as mais adequadas, bem como 

apontar a ausência de explicação sobre a forma como os conceitos de modelagem contribuiu para os 

objetivos de cada vista. Devido à dependência existente entre as vistas, a modelagem é considerada 

difícil sem primeiro passar através dos cenários e visões lógicas [20]. 
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2.2.2 RM-ODP 

Em 1996, resultante de um esforço conjunto da ISO2, ITU3 e IEC4, surgiu RM-ODP5 (Modelo de 

Referência do Open Distributed Processing). O RM-ODP define conceitos necessários para especificar 

os sistemas de processamento distribuído aberto do ponto de vista prescritos e fornece uma estrutura 

para a estruturação de especificações de grande escala de sistemas distribuídos. 

Os cinco pontos de vista, tal como apresentado na Tabela 1, foram escolhidos para serem simples e 

completo, abrangendo todos os domínios da design de arquitetura, para permitir principalmente a 

comunicação entre desenvolvedores de diferentes sistemas, e não entre outros intervenientes do 

mesmo sistema [20]. 

Tabela 1 - RM-ODP viewpoints [11] 

Viewpoints 

 Empresarial   Informação   Computacional   Engenharia   Tecnologia  

 Objetivo  Capturar  a 

finalidade, o 

escopo e as 

políticas do 

sistema  

Capturar a 

semântica da 

informação  e  

processamento  

realizado pelo  

sistema  

Expressar a 

interação de  

 objetos  na 

distribuição de 

sistema  

 

Descrever o 

projeto  

de sistema 

distribuídos 

orientados  

em aspectos   

 Descrever  

 a escolha de  

 tecnologia  

 utilizada no  

 sistema  

Preocupação  Requisitos  

e estrutura 

organizacional 

Informação  

e 

processamento 

necessário 

Distribuição da 

decomposição 

funcional do 

sistema  

  

Distribuição  

do sistema,  

e mecanismos  

e funções  

necessárias 

Escolha de 

hardware e 

software em 

conformidad

e para outras 

vistas  

 Notações  - Objetos  

- 

Comunidades  

- Permissões  

- Obrigações  

- Contrato…  

- Classes de 

objetos,   

- Associações  

- Processos… 

  

 - Objetos  

 - Interfaces  

 - Interação  

 - Atividades  

- Objetos  

- Canais  

- Nó   

-

Encapsulamen

to Grupo  

Não 

declarada 

explicitament

e  

 

Um conjunto de conceitos gerais e regras são definidos para cada viewpoint, bem como uma linguagem 

para expressá-los [20]. O RM-ODP não associa explicitamente viewpoints a uma classe específica de 

stakeholders, deixando esta implícita nas preocupações [11]. 

                                                           
2 International Organization for Standardization, http://www.iso.org/. 
3 Telecommunication Standardization Sector, http://www.itu.int/ITU-T/. 
4 International Electrotechnical Commission, http://www.iec.ch/. 
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2.3 IEEE STD. 1471-2000 

IEEE Std. 1471-2000 apresenta uma base teórica para a definição, análise e descrição da arquitetura 

de software. IEEE5 cria IEEE Architecture Planning Group, em 1995, seguido por Grupo de Trabalho 

IEEE, em 1999, para definir IEEE Std.1471 com o propósito de estabelecer um conjunto de conceitos 

e designação para descrever a arquitetura de software. Em Setembro de 2000, a norma "Práticas para 

descrição da arquitetura de sistemas de software-Intensivo Recomendado" foi aprovado. 

O objetivo desta norma não é normalizar a arquitetura do sistema através da criação de um número 

fixo de viewpoints ou a sua natureza; nem recomenda qualquer linguagem de modelagem ou 

metodologia. A framework apresentada na Figura 6, identifica, descreve e relaciona vários conceitos 

envolvidos na sustentação de arquiteturas de sistemas intensivos de software, e a gravação de tal 

arquitetura em termos de descrições arquiteturais. 

 

Figura 6 - IEEE Std. 1471 Conceptual Framework [1]. 

 
A tabela a seguir representa uma lista de conceitos do meta modelo. 

 

 

 

 

                                                           
5 Institute of Electrical and Electronics Engineers, http://www.ieee.org/ 



14 
 

Tabela 2 -  Definição do IEEE Std. 1471 Conceptual Framework [1] 

 
 
Os termos viewpoint e view são fundamentais para a prática recomendada. O termo viewpoint foi 

escolhido para alinhar com o RM-ODP, e o termo view, é definido como: 

"... Uma forma de abstração conseguida usando um conjunto selecionado de construções 

arquitetónicas e regras estruturantes, a fim de se concentrar em preocupações específicas dentro de 

um sistema." 

Uma visão pode conter vários modelos arquiteturais, permitindo-lhe utilizar várias notações e um 

modelo compartilhado por vários viewpoints; no entanto, cada exibição é definida por um único 

viewpoint. Um viewpoint é especificado por um: 

 Nome do viewpoint; 

 Alvo das partes interessadas; 

 Alvo das preocupações; 

 Linguagem, técnicas de modelagem, ou métodos analíticos utilizados para a construção de 

uma vista baseada no viewpoint; 

 Fonte de biblioteca do viewpoint. 

 Termos  Definição  

 Arquiteto  
 A pessoa, equipa ou organização responsável pela arquitetura 

do sistema.  

Arquitetar 
 Atividades de definição, documentação, manutenção, melhoria 

e implementação de uma arquitetura.  

 Descrição arquitetural   Uma coleção de produtos para documentar uma arquitetura  

 Arquitetura  
 A organização fundamental de um sistema, incorporando seus 

componentes, suas relações entre si e ao ambiente e princípios 

orientadores de sua concepção e evolução.  

 Sistema  
 Um conjunto de componentes organizados para realizar uma 

função específica ou conjunto de funções.  

 Stakeholder do sistema  Um indivíduo, equipa ou organização com participações ou 

preocupações em relação a um sistema.  

 Visão  
Uma representação de um sistema a partir da perspectiva de 

um conjunto relacionado de preocupações.  

 Ponto de vista  
Uma especificação das convenções para a construção e 

utilização de uma vista.  Um padrão ou modelo para 

desenvolver vistas individuais por estabelecer os objetivos e 

audiência de uma visão e as técnicas para a sua criação e 

análise.  
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Tabela 3  - Exemplo de viewpoint Comportamental definida no [21]. 

Viewpoint Comportamental 

O ponto de vista comportamental tem uma longa história, antes da sua utilização na 

arquitetura, nas comunidades de engenharia de sistemas, simulação e engenharia de 

software. Exemplos incluem redes de Petri, expressões de caminhos paralelos e expressões 

restritas. Um viewpoint comportamental pode ser especificado como segue: 

Preocupações 

 Quais são as ações dinâmicas dentro de um sistema? 

 Quais são os tipos de ações que o sistema produz e participa? 

 Como é que essas ações se relacionam (pedidos, sincronização, etc.)? 

 Quais são os comportamentos dos componentes do sistema? Como eles interagem? 

 Métodos de modelagem. 

Eventos, processos, estados e operações sobre essas entidades. 

Métodos analíticos 

Alguns exemplos são: comunicação de processos, cálculo do pi, e conjuntos parcialmente 

ordenados de eventos. 

 

No entanto, Richard Hilliard [22] sublinhou que estes requisitos simples deixam muito à imaginação 

do arquiteto definir e propor um modelo para gravação de viewpoint, que preencheram os requisitos da 

IEEE 1471. A Tabela 4 descreve a estrutura geral do modelo.  

Tabela 4 -  Modelo resumido de viewpoint de Hilliard’s [22]. 

 Seção   Descrição  

Nome do ponto de Vista  O nome do ponto de vista e as aliases conhecidas.  

Visão geral  Uma visão geral abstrata ou breve do viewpoint e as suas 

principais características.  

Preocupações   Uma lista formada de preocupações relacionadas à arquitetura 

por esse  viewpoint.  

Anti Preocupações   Opcional.  Pode ser útil para documentar os tipos de problemas 

de um  viewpoint.  

Stakeholder típicos  Opcional.  O público típico de vistas preparadas utilizando este 

viewpoints.  Quem são os Stakeholder habituais para este tipo 

de vista? 

Tipos de modelo   Identifica cada tipo de modelo utilizado pelo viewpoint  

Linguagem de modelo  Para cada tipo de modelo utilizado, descreve a linguagem ou as 

técnicas de modelação a serem utilizadas.  Cada linguagem de 
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modelo é um recurso chave de modelagem que torna viewpoint 

disponível. Linguagem de modelo fornece vocabulários para a 

construção das vistas.  

Meta-modelos viewpoint  Opcional. Um meta-modelo apresenta as entidades conceituais, 

seus atributos e as relações que compõem o vocabulário de um 

tipo do modelo. Qualquer meta-modelo deve capturar:  

 Entidade: Quais são os principais tipos de elementos que 

estão presente neste tipo de modelo 

 Atributos: Quais as propriedades que as entidades 

possuem neste tipo de modelo?  

 Relacionamentos: Quais são as relações definidas entre as 

entidades dentro deste tipo de modelo?  

 Restrições: Que tipos de restrições estão nas entidades, 

atributos ou relações dentro desse tipo de modelo?  

Notações confirmadas  Identificar uma notação existente ou linguagem de modelo para 

ser usado para este tipo de modelo.  

Regras de modelo de 

correspondência  

 O viewpoint pode especificar um modelo de correspondência 

de regras.  Cada um pode ser documentado aqui.  

  Operações de uma vista  Operações definem os métodos que podem ser aplicados aos 

viewpoints e seus modelos.  As operações podem ser divididas 

em categorias:  

 Métodos de criação: são os meios pelos quais as vistas 

são preparadas usando o  viewpoints.  Estes podem ser 

na forma de orientação do processo (como começar, o 

que fazer a seguir);  ou na orientação do produto de 

trabalho (modelos para vistas deste tipo);  heurísticas, 

estilos, padrões ou outros idiomas.  

 Métodos interpretativos: fornecem meios pelos quais 

as vistas são entendidas pelos leitores e stakeholders do 

sistema.  

 Métodos de análise: são utilizados para verificar, 

raciocinar, transformar, prever, aplicar e avaliar os 

resultados de arquitetura deste  viewpoints .  

 Métodos de execução: capturam a forma de realizar ou 

construir sistemas utilizando informações a partir deste  

viewpoints .  

 Exemplos   Opcional.  Esta seção fornece exemplos para o leitor.  
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Em 2000, a única exigência sobre a consistência foi que uma descrição deve registar quaisquer 

inconsistências conhecida entre os seus viewpoint [23]. ISO / IEC 42010 WD1 propôs um mecanismo 

para registrar as relações entre vistas arquiteturais. Nelis Boucke apresenta um trabalho adicional sobre 

este assunto [24]. Considerando dois viewpoints sobre um sistema, um viewpoint lógico, e um viewpoint 

de implementação, David Emery [23] apresentou o seguinte exemplo como uma regra de 

correspondência útil para os viewpoints: "Cada elemento de software identificado na Visão Lógica deve 

ser alocado pelo menos um elemento computacional na Visão de Implantação." 

Em suma, esta abordagem trouxe uma grande contribuição para a comunidade de arquitetura de 

software e muitos outros, mesmo assim, até hoje ela ainda está sujeita a melhoria contínua e 

refinamento seja através de sua nova denominação ISO / IEC 42010 ou as inúmeras adaptações para 

outros domínios, tais como Enterprise Architecture em ArchiMate. 

 

2.4 ArchiMate – Classificação de viewpoints 

ArchiMate6 é o Open Group's7 a linguagem de modelagem de arquitetura empresarial, baseada em 

IEEE Std.1471. O processo de desenvolvimento começou Julho de 2002 e durou até Dezembro de 

2004 resultando em [11], entre outras coisas. 

Framework do ArchiMate define as viewpoints em quatro direcções de identificação: 

1. Para dentro - inwards, composition 

 Na direcção dos elementos que compõe o elemento. Exemplos: Organisation, Business 

Function, Business Process, Information Structure.  

2. Para cima - upwards, support 

 Na direcção dos elementos que são suportados pelo elemento. Por exemplo: Product, 

Application Usage e Infrastructure Usage. 

3. Para baixo - downwards, realization 

 Na direcção dos elementos que concretizam o elemento. Por exemplo: Service 

Realisation, Implementation & Deployment. 

4. Horizontalmente - sideways, cooperation 

 Na direcção dos “pares” com quem o elemento colabora. Por exemplo: Actor Cooperatio, 

Business Process Cooperation e Application Cooperation  

                                                           
6 http://www.archimate.org/ 
7 http://www.opengroup.org/ 

 Notas   Opcional. Todos os utilizadores de informações adicionais do  

viewpoints  podem precisar.  

 Fontes   Quais são as fontes para esse  viewpoints , se houver?  Isso 

pode incluir o autor, história, referências da literatura, da arte 

anterior, etc.  
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O assunto desta subseção é a extensão no IEEE Std.147 noção de viewpoint, em relação à sua 

classificação. Para auxiliar na seleção de viewpoint adequado, [11] introduziu um framework para 

definição e classificação de viewpoints e opiniões. 

Tabela 5 -  Dimensão do propósito de viewpoint [11] 

 
Tabela 6 - Nível de abstração de Viewpoint [11] 

 
 
A questão de usar viewpoint também entra em questão quando os autores, com base em sua 

experiência, apresentam as etapas pelas quais o uso de um viewpoint arquitectónico vai passar [11]: 

1. Definição do âmbito - Seleciona o viewpoint, o domínio a ser representado e os 

constrangimentos. 

2. Criação de viewpoint - Cria ou seleciona uma vista em conformidade com o viewpoint. 

3. Validação - Validar a vista resultante com as partes interessadas designadas. 

4. Obter o compromisso - Se as partes interessadas concordaram, eles vão comprometer-se com 

o impacto do que é descrito pelo viewpoint? 

5. Informar - informar as partes interessadas adjacentes, membros com menos poder de decisão, 

considerada menos importante, mas ainda assim importante. 

 
  Típicos Stakeholder   Propósito   Exemplos  

 Projeto  Arquiteto, desenvolvedor 

de software, designer de 

processos de negócios  

Navegar, design, apoiar 

decisões de design, 

comparar alternativas  

Diagrama UML,  

Diagrama BPMN,  

Fluxograma, 

Diagrama ER  

 Decidir   Gestor, CIO, CEO  Tomando uma decisão  
Tabela de referência 

cruzada, mapa de 

paisagem, lista, 

relatório  

Informando  Funcionário, cliente, outros  Explicar, convencer, 

obter o compromisso  

Animação, banda 

desenhada, 

ilustração processo, 

carta  

  Stakeholder típicos  Propósito   Exemplos  

 Detalhes 
 Engenheiro de 

software, proprietário 

do processo  

 Conceber, gerir  Diagrama de classes UML, 

Diagrama de processo 

 Coerência 
 Gerentes 

operacionais  

Analisar as 

dependências,  

Impacto da mudança  

 Exprimem as relações 

como "use", "assign"… 

 Overview  
 Enterprise Architect, 

 CIO, CEO 

Mudar a gestão   Mapa de paisagem  
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Capítulo 03 

Algoritmos de Identificação de Caminhos em Grafo 

 

3. Grafos 
 
Neste capítulo apresentamos os algoritmos existentes para a identificação de caminhos em grafo, 

apresentamos também uma representação de uma organização usando grafos. Para o entendimento 

dos mesmos começamos por introduzir os conceitos de grafos. 

 

3.1 Conceitos de Grafos 

Os grafos são amplamente utilizados para representar dados de transporte, redes de informação, 

informação geográfica, dados semiestruturados, estrutura de documento, associações semânticas em 

investigações criminais, análise de citação bibliográfica, percursos em processos biológicos, 

representação do conhecimento (por exemplo web semântica), análise de programa, fluxo de trabalho 

de sistemas e proveniência de dados [25]. A descoberta de caminho é muito fundamental e importante 

nestas aplicações.  

Os grafos são objetos matemáticos abstratos que são projetados para descrever as relações entre 

objetos. Os objetos são chamados de nós e as relações entre objetos são chamadas de arestas. Os 

grafos têm sido um meio que permite as pessoas visualizarem as informações.  

Wilson R et.al [26] classifica os grafos em: grafos dirigidos onde os arcos podem ter direcção; grafo 

pesado: onde os arcos podem ter peso (custo); grafos acíclicos dirigidos: para qualquer vértice v, não 

há nenhum caminho começando e acabando em v; grafo conexo: para quaisquer vértices v e u, há 

sempre o caminho a ligar u e v; grafo bi-conectado: para qualquer vértice v, se removermos v, o grafo 

contínua conexo. Eis um exemplo dos tipos de grafos, com a sua representação gráfica: 
 

 

               

Figura 7 - Tipos de grafos Dirigidos, Pesados, acíclicos dirigidos, conexo e Bi-conectado. 
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Uma maneira natural de representar um grafo no computador é utilizando uma matriz de adjacência ou 

lista de adjacência. Uma matriz de adjacência de um grafo G simples de n vértices v1, v2... vn. é uma 

matriz n x n, onde o valor de cada elemento ejk da matriz é determinado da seguinte maneira: ejk = 1, 

se os vértices vj e vk são ligados por uma aresta senão = 0. E uma lista de adjacências de um gráfico 

G = (V,E). é um conjunto de n listas A(v), uma para cada vértice v de V. Cada lista A(v) é 

denominada lista de adjacências de v, e contém todos os vértices que são adjacentes a v. [26]. A figura 

8 abaixo ilustra ou mostra uma matriz e lista de adjacências de um grafo não dirigido.  

                     

Figura 8- Tipos de grafos Dirigidos, Pesados, acíclicos dirigidos, conexo e Bi-conectado. 

 

3.2 A Organização como um grafo 

 
Uma empresa E, pode ser modelada como um grafo GE de artefatos e suas relações, respectivamente 

os nós e as arestas do grafo. Um grafo é um par ordenado de conjuntos disjuntos  (AE,RE) com RE sendo 

um subconjunto do conjunto AE de pares não ordenados de AE. O modelo é finito, como deveria ser, 

considerando a realidade de uma empresa, posteriormente, AE e RE são sempre finito, e, 

respectivamente, representam o conjunto de nós e o conjunto de arestas. A ordem de GE é o número 

de nós em GE e pode ser denotada por |GE| , O qual pode ser utilizada para a cardinalidade de um 

conjunto. Assim |GE| = |AE (GE) |. O tamanho do número de arestas em G. Por conseguinte, a notação 

GE (n,m), pode denotar um grafo de ordem n e  de tamanho m. [1] 

 
Os grafos têm sido um meio que permite as pessoas visualizarem as informações. Em geral, as partes 

interessadas não têm interesse ou vantagem em todo o escopo e detalhes da organização. Assim, as 

partes interessadas necessitam de visualizações específicas para se concentrar em suas 

preocupações e deixarem de lado informações desnecessárias, recorrendo ao uso de sub-grafos que 

permite a seleção de um subconjunto de artefatos e relações de um grafo. Então, um sub-grafo pode 

ser considerado análogo ao conceito de uma vista. Desde que a vista esteja em conformidade com as 

especificações do viewpoint. 

Um grafo G' = (A', R'), é um sub-grafo de G = (A, R), se: A‘ C A e R ' C R. Se G' contém todas as arestas 

de G que junta dois nós em A’ o sub-grafo é induzido ou gerado por A' e é, portanto, indicado por G 

[A']. Um sub-grafo G' é um sub-grafo induzido se G' = G [A (G')]. Se A' = A, então G' é dito ser um sub-

grafo de G. Estes conceitos são ilustrados na Figura 9. 
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Figura 9- - Representação de um grafo, um sub-grafo induzido e um sub-grafo abrangendo [1] 

Um grafo pode ser conetado ou desconectado. Um caminho é uma sequência finita de arestas em que 

quaisquer duas arestas consecutivas são adjacentes ou idênticas, e o número de bordas do nó inicial 

para o nó final é chamada  comprimento [41]. Um grafo é conetado se e apenas se existe um caminho 

entre cada par de relações. Portanto, a fim de defender como um sub-grafo induzido, um caminho 

existe para que a partir de qualquer artefato pode-se chegar a qualquer outro artefato am. Além disso, 

na perspectiva do sistema, isto implica que a navegação através de ligações de interação, qualquer 

artefacto na construção é acessível por qualquer outro artefacto na construção do mesmo sistema.[1] 

 

Figura 10 -  Exemplo de um grafo conectado e disconectacto [1] 

 
É, portanto, uma condição desta abordagem que o grafo é conetado e que qualquer sub-grafo também 

é conetado. 

Cada artefato a ε AE  tem um tipo y ε ΓE, onde ΓE   é o conjunto de todos os tipos. As expressões "a IsA 

y" e y = tipo (a) do estado que é o tipo de artefato a. Um tipo define as propriedades para artefatos 

desse tipo [38]. A propriedade pode ter um valor ou uma referência a outro artefato. Se existe uma 

referência entre os artefatos a1 e a2, em seguida, existe uma relação entre eles. Um artefacto, incorpora 

itens na construção de um sistema, pode ser um sistema ou não. Este é identificado pela categoria do 

artefacto. A instrução z = categoria (a) implica que z é a categoria de um artefacto a. Se um artefacto 

a ε A então, é um sistema de categoria (a) ε ISSYSTEM, caso contrário, se a não é um sistema então 

categoria (a) ε ISNONSYSTEM. [1] 

 

Cada relacionamento r ε AE  é um par ordenado de a ε AE, tem uma relação de tipo w ε YE, onde Y é o 

conjunto de todos os tipos de relacionamento, e tem uma categoria z ε AE, sendo AE, é o conjunto de 

todas as categorias. Para todas as relações r ε RE, a representação da relação r = (a01,a02) se conecta 

a representação de a01 com a representação de a02. Embora, como referenciado em [38], os tipos de 

relações podem ser influenciados pelo tipo de artefatos conectado. Um tipo de relação w define um 

conjunto de pares ordenados de tipos de artefatos, referidos como PPAIRS. Para (w01, w02) c w. PPAIRS 

com (w01, w02) ϵ ΓE, a relação r = (a01,a02)  do tipo de relação pode existir, se w01 = (a01) e w02 = type 

(a01.) [1] 
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Para um tipo de relacionamento w a declaração z = categoria (w) implica que z é a categoria de w. Se 

um tipo de relação é classificado por uma categoria z, então, qualquer relação classificada com tal tipo 

está também associada com a categoria. Portanto, para uma relação r a declaração z = categoria (r) 

implica que z é a categoria de r. A categoria de uma relação r = (a01,a02), também pode ser expressada 

como categoria (a01,a02,), em vez de categoria ((a01,a02)), para fins de clareza de leitura. [1] 

 
Para cada relação de r ε RE, e o tipo w ε YE onde w = tipo (r) e r = (a01,a02) há uma relação de r'=(a01,a02). 

Assim, se uma relação expressa que "a01 compõe a02,” então a02 é composto por a02 poderia ser 

articulada pela relação complemento. Em suma, o complemento inverte a direção permitindo uma 

interpretação semântica complementar. [1] 

 
Mas se houver mais do que uma aresta entre os mesmos dois nós? Um grafo puro não permite o uso 

de arestas paralelas simplesmente porque a sua construção não suporta isto. Ao observar a Figura 11 

e a seguir a notação acima mencionada, mesmo que existem duas relações r01 e r02 usando um par de 

notações, é evidente que r01 = r02 = (a01,a02) deixando assim espaço para ambiguidade. Este problema 

também afeta a noção de tipo de relacionamento devido a ele contando com a mesma notação. A fim 

de utilizar um grafo puro, mais nós e tipos devem ser necessário. Deixe esses nós ser chamados de nós 

de ligação. 

 
Uma relação é, de facto, um par de arestas, onde o tipo de nó de ligação, referenciado em ambas as 

extremidades, é o tipo de relação. A ambiguidade acima mencionada pode ser resolvida por 

considerando tais nós de ligação. Assim, considerando a Figura 11, e utilizando os nós de ligação c01 

e c02, as relações seriam definidas como r01 = ((a01, c01), (c01, a02)) e r02 = ((a01, c02), (c02, a02)). 

 

 

Figura 11 - Representação ambígua e não ambígua de um relacionamento [1] 

Um caminho em um grafo é uma sequência de vértices onde em cada um de seus vértices há uma 

aresta para o próximo vértice da sequência. Para uma arestas dirigida r = (a01, a02) onde a01 e a02 são 

artefatos, pode-se usar atributos para identificar o primeiro elemento do par, chamado origem; ou para 

identificar o segundo elemento, chamado de destino. Então um relacionamento r tem um atributo origem 

onde origem [r] = a01, e têm um atributo destino onde destino [r] = a02. [1] 

O comprimento de um caminho é a quantidade de arestas presentes no caminho. Se existirem mais de 

um caminho de s a t, então o comprimento do caminho de s a t será igual ao menor comprimento dentre 

todos os caminhos de s a t. E a  distância  é o comprimento de um caminho mínimo de s a t.  Em geral, 

a distância de um vértice s a um vértice t é diferente da distância de t a s.  Se não existe caminho algum 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grafo
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de s a t, a distância de s a t é infinita. A distância de s a t é d se e somente se existir um caminho de 

comprimento d de s a t  e todo caminho de s a t tem comprimento  ≥ d. Um caminho sem vértices 

repetidos é chamado de caminho simples. Um ciclo simples que envolva todos os vértices de um grafo 

é chamado de caminho hamiltoniano. E por outro lado um caminho simples que use todas as arestas 

do grafo exatamente uma vez é chamado de Caminho de Euler. [26] 

3.3 Identificação de Caminhos  

 
Algumas propriedades simples em grafos são fáceis de determinar, independentemente da ordem pela 

qual se examinam os arcos. Por exemplo grau de todos os vértices. Outras propriedades estão 

associadas a caminhos, pelo que se torna necessário identificá-las através de pesquisa feita de vértice 

em vértice ao longo dos arcos. Existem vários algoritmos que serão descrito seguir para encontrar ou 

identificar caminhos mais curtos e mais longos em grafos, com a distinção importante que o primeiro 

problema é computacionalmente muito mais fácil do que o último, a menos que P = NP.  

3.3.1 Algoritmo de Dijkstra 

O algoritmo de Dijkstra produz uma lista de caminhos mais curtos de um vértice de origem para todos 

os outros vértices em grafos dirigidos e não dirigidos com pesos das arestas não-negativos (ou sem 

pesos de borda),O algoritmo também identifica, a partir de um vértice do grafo, qual é o custo mínimo 

entre esse vértice e todos os outros do grafo. No início, o conjunto S contém somente esse vértice, 

chamado origem. A cada passo, selecionamos no conjunto de vértices sobrando, o que é o mais perto 

da origem. Depois atualizamos, para cada vértice sobrando, a sua distância em relação à origem. [27] 

função Dijkstra(L = [1..n, 1..n]: grafo): vetor[2..n] 

C := {2,3,...,n}   {Implicitamente S = N - C} 

Para i := 2 até n: 

D[i] :=   L[1,i]  

Repetir n-2 vezes: 

v :=   Elemento de C que minimiza D[v]  

C :=   C - {v}  

Para cada elemento w de C: 

D[w] :=   min(D[w],D[v]+ L[v,w])  

Retornar D  

Algoritmo 1 - Algoritmo de Dijkstra [27]. 

Quanto a análise de desempenho, o algoritmo de Dijkstra exige um tempo de execução em O(n) na 

inicialização. O loop (ciclo) é executado n-2 vezes e a cada iteração. Na primeira iteração, são 

visitados n-1 vértices, na segunda, n-2 vértices, e assim por diante. Podemos então deduzir que o 

tempo de execução é O(n2). 

 
3.3.2 Algoritmo de Floyd 

O algoritmo de Floyd pode ser usado para encontrar os caminhos mais curtos entre todos os pares de 

vértices em grafos dirigidos ponderados. O algoritmo efetua n iterações. Na iteração k do algoritmo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caminho_hamiltoniano
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obteremos uma matriz D cujos elementos na posição D[i,j] representam o caminho mais curto de i até j, 

entre todos que passam somente por vértices do conjunto C = {1,2,...,k}, isto é, um caminho que pode 

conter somente os vértices i e j e qualquer outro do conjunto C = {1,2,...,k}. Quando acrescentamos o 

vértice k+1, temos que atualizar todas as distâncias para ver se agora não temos um caminho mais 

curto passando pelo vértice k. O valor na posição D[i,j] muda somente se o valor D[i,k] + D[k,j] é menor. 

Nesse caso colocamos em D[i,j] o valor D[i,k] + D[k,j]. Quando o algoritmo pára, isto é, quando k = n, 

temos na matriz os valores dos caminhos mais curtos entre qualquer par de vértices. O algoritmo, tem 

um tempo de execução em O(n3) porque faz uso de três loop na sua implementação.[27] 

 Eis a descrição do algoritmo: 

função Floyd(L[1..n, 1..n]: grafo): matriz [1..n,1..n] 

D := L  
Para i := 1 até n: 

Para j := 1 até n: 
P[i,j] :=   0 

Para k := 1 até n: 
Para i := 1 até n: 

Para j := 1 até n: 
Se D[i,k]+D[k,j] < D[i,j] 

D[i,j] := D[i,k]+D[k,j]  
P[i,j] := k 

Retornar D 

Algoritmo 2 - Algoritmo de Floyd  [27] 

 
3.3.3 Algoritmo de Bellman-Ford  

 
function <predecessors> Bellman-Ford(G, source) 

for i in 1 to |U| do 

distance[i] = +inf 

predecessors[i] = null 

distance[source] = 0 

for i in 1 to (|U| - 1) do 

for each Edge e in Edges(G) do 

if distance[e.from] + length(e) < distance[e.to] do 

distance[e.to] = distance[e.from] + length(e) 

predecessors[e.to] = e.from 

for each Edge e in Edges(G) do 

if distance[e.from] + length(e) < distance[e.to] do 

error("Graph contains cycles of negative length") 

return predecessors 

 
Algoritmo 3 - Algoritmo de Bellman-Ford [27] 

Pode ser aplicada a grafos dirigidos com pesos borda negativa. A complexidade assimptótica do 

algoritmo é O (|V|.|E|), porque o ciclo interno é realizado |V|- 1 e as iterações do ciclo interno sobre 

todas as arestas do grafo. Este algoritmo é uma versão mais genérica, mas também mais lenta. [27] 

Outras técnicas também utilizadas para identificação de caminho em grafos são a Procura em Largura 

Primeiro (BFS) e a procura em Profundidade Primeiro (DFS) que serão também descritas a seguir. 
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3.3.4 Procura em Largura Primeiro (BFS)  

 
Procura em Largura Primeiro (BFS) é feita a partir de um vértice v, este visita todos os vizinhos de v 

antes de continuar a busca mais profunda. Os vértices mais próximos são visitados em primeiro lugar 

e os vértices não atingíveis a partir da origem, não são visitados. Admite uma implementação com uso 

de fila FIFO (first in first out). Dados G = (V, E) e vértice fonte s. BFS explora sistematicamente vértices 

de G para descobrir todos os vértices atingíveis a partir de s, começando por calcular a distância do 

menor número de arcos de s para cada vértice atingível, e por último faz identificação de árvore BF do 

caminho mais curto de s para cada vértice atingível v. A fronteira entre nós descobertos e não 

descobertos é expandida uniformemente.  

procedimento Busca-Largura(v: vértice) 

Inicializar F  

Marcar v como visitado  

Colocar v no final de F  

Enquanto F não vazio:  

u := primeiro elemento de F  

Retirar u de F  

Para cada vértice w adjacente a u:  

Se w não foi visitado:  

Marcar w como visitado  

Colocar w no final de F  

 
Algoritmo 4 - Procura em Largura Primeiro (BFS)[27]. 

 
O tempo de execução deste algoritmo usando matriz de adjacências é O(V2),  a inicialização é de O(V), 

para cada vértice colocado na fila apenas 1 vez é de O(V) e a linha da matriz visitada 1 vez por cada 

vértice é O(V2). E quanto ao tempo de execução usando listas de adjacências a complexidade é de 

O(V+E), a complexidade da inicialização, da atribuição de  cada vértice na fila da Lista de adjacências 

é igual  com da matriz de adjacências e número de visitada 1 vez por cada vértice é de O(E). 

 
3.3.5 Procura em Profundidade Primeiro (DFS)  

Seja um grafo G = (V,E) que contém n vértices. A Procura em Profundidade Primeiro (DFS) visita 

primeiro os arcos dos vértices mais recentemente visitados. Admite duas implementações: recursiva e 

com uso de pilha explícita. O tempo de execução do algoritmo é O(V+E). Eis uma versão recursiva do 

algoritmo que visita todos os vértices: 

procedimento Busca(G: Grafo) 

Para Cada vértice v de G: 

Marque v como não visitado 

Para Cada vértice v de G: 

Se v não foi visitado: 

Busca-Prof(v) 

procedimento Busca-Prof(v: vértice) 

Marque v como visitado  

Para Cada vértice w adjacente a v: 

Se w não foi visitado: 

Busca-Prof(w) 

Algoritmo 5 - Procura em Profundidade Primeiro (DFS) [27] 
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3.4 Algoritmos Relacionados 

 
A descoberta de caminho é muito fundamental e importante em aplicações de grafos. A seguir vamos 

descrever outros algoritmos existentes usados em aplicações de grafos para a descoberta de caminho.  

Existem outros algoritmos ou métodos para a descoberta de caminho assumido que um grafo inteiro 

reside na memória em RDB. Como a: 

 Estratégia de busca bidirecional [28] que reduz o espaço de busca por correr para a frente e 

para trás pesquisas simultaneamente.  

 As técnicas de indexação [29] melhora o desempenho em tempo de execução através da pré-

calcular o caminho mais curto.  

 O método incremental proposto por Ahmed et al. [30], executa o algoritmo Dijkstra 

incrementalmente após replicar vértices quando uma restrição é descoberta.  

 Villeneuve et ai., [31] também propõe um método que evita a restrição de caminho por pré-

computação K caminhos mais curtos. Essas abordagens baseadas em memória não podem 

ser aplicadas em grafos de grande escala.  

À medida que o tamanho do gráfico foi ficando maior, abordagens baseadas em disco têm sido 

estudadas.  

 Yuan et al., [32] particiona um grafo maior em segmentos de tamanho de memória e descobre 

o caminho mais curto, sequencialmente.  

 Hutchinson et al., [33] faz o uso de índice para a descoberta de caminho mais curto na memória 

externa num grafo.  

 Frameworks baseadas no conceito de MapReduce [34] têm sido estudadas para a análise de 

grandes dados. 

Recentemente, algoritmos de grafos baseados em base de dados relacional (RDB) também têm sido 

propostos.  

 HDB-subjugar e DB-FSG propuseram um método de mineração de sub-grafo frequente com 

base no RDB.  

 Gao et al apresentam uma framework genérico Frontier-Expansão-Merge (FEM) para 

operações de busca usando três operadores correspondentes no contexto de base de dados 

relacional (RDB).  

 E Wang et al. Apresentam também um padrão de mineração para RDB chamado de Gspan. 

[35] 
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Também têm sido propostos algoritmos como: Esearch, heurística OnlyBestXX%, DiscoveryLink, 

Kleisli, SRS e TAMBIS, na área de “science data sources” que consiste na exploração 

completamente de todas as relações entre as classes científicas, por exemplo, genes e citações, que 

podem ser recuperadas a partir de várias fontes de dados; é um desafio explorar cada caminho entre 

fontes de dados com semântica diferente e domínio específico. [36] 

As bases de dados públicas biológicas contêm grandes quantidades de dados ricos que também podem 

ser utilizado para criar e avaliar nova hipótese biológica. Também têm sido surgido propostas de 

algoritmos de identificação ou a descoberta de ligação em bases de dados biológicos.  

 Swanson demonstrou com sucesso que as ligações inesperadas podem ser encontradas entre 

as entidades que não estão conectados diretamente.  

 Lin e Chalupský consideram a raridade do tipo de caminho, em termos de tipos de ponta, como 

um fator de caminho. No entanto, tem sido pouco publicado a análise de sub-grafos conetado 

de topologia arbitrária.  

 Faloutsos et ai. apresenta a ideia de usar entregues atual em redes de resistores como uma 

medida de bondade sub-grafo em redes (sociais) e dar um método para encontrar um bom sub-

grafo conectado entre dois vértices.  

 Asthana et .al usa a confiabilidade da rede de dois terminais para a previsão de proteína 

complexas a partir de uma rede de interações de proteínas.  

 Ramakrishnan et al atribui pesos às arestas com base em várias medidas de capacidade 

informativa, e, em seguida, extrair sub-grafo ligação maximização de uma função bem com 

base no modelo de rede de resistências de Faloutsos et ai. [37]. 
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Capítulo 04 

LINGUAGENS DE CONSULTA 

4 Linguagens de Consulta 
 
O objetivo deste capítulo consiste em dar uma visão sobre as linguagens visuais de consulta. 

Começamos por fazer uma introdução sobre as linguagens de consulta, o que é, quais são as suas 

desvantagens e como estão classificadas. O nosso foco são as linguagens visuais de consultas. E por 

último descrevemos os sistemas visuais de consultas, os requisitos de usabilidades a ter em conta na 

sua implementação, como são classificados, e mostramos alguns sistemas visuais de consultas usados 

nas diferentes áreas.  

 

4.1 Conceitos 

Linguagem de consulta, é uma linguagem de programação de computador usada para recuperar 

informações em uma base de dados. Define as operações e a forma de manipulação da base de dados 

por meio de sua sintaxe [38]. Inicialmente as linguagens de consultas eram originalmente tão 

complexas que a interação com a base de dados era feita apenas por pessoas especialmente treinadas. 

E isso exclui os utilizadores inexperientes de tirar pleno proveito delas. Na verdade, um utilizador 

inexperiente disposto a consultar uma base de dados por meio de uma linguagem de consulta 

tradicional enfrenta uma série de problemas [39]: 

 Aprendizagem: Deve dominar até mesmo os princípios básicos da teoria relacional, leva muito 

tempo, e a maioria das pessoas não têm essa forte determinação. 

 Difícil uso: O utilizador quando consultar uma base de dados é submetido a sintaxe rígida, que 

é difícil de lembrar e com muito pouca ajuda visual. 

 Pobre feedback: o utilizador recebe pouco feedback sobre a semântica da consulta  que ele 

está a criar. 

 Pouca interação: o processo de construção de consulta geralmente é um mecanismo baseado 

em comandos que não contempla qualquer forma de diálogo com o utilizador. 
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4.2 Linguagem Visual 

 
Com o intuito de resolver os problemas referidos acima, foi proposto uma nova classe de linguage de 

consulta (linguagens Visuais), baseadas no uso extensivo de mecanismos gráficos e ícones. Os três 

objetivos distintos para VPLs podem ser identificadas [40]: 

1. Encontrar maneiras de capacitar as pessoas que de outra forma seriam incapazes de 

programar para fazer as coisas, pelo menos, relativamente simples, sem ter que depender 

exclusivamente de software.  

2. Aumentar consideravelmente a produtividade daqueles que podem programar, permitindo a 

geração mais rápida das consultas. 

 
As linguagens visuais permitem a manipulação direta, caracterizada tanto pela visibilidade dos objetos 

de interesse, como pela substituição da sintaxe da linguagem de comandos ou textuais pela 

manipulação direta desses objetos. A manipulação direta com técnicas visuais apresenta algumas 

vantagens [41], tais como: 

 

 Representação dos objetos de forma visual pelo computador; 

 Redução da dependência da linguagem nativa do utilizador; 

 Facilidade no entendimento das funcionalidades básicas de interação; 

 Alto grau de eficiência devido à possibilidade de definição de novas funções e características; 

 Redução significativa do grau de erro. 

 

4.2.1 Especificação de Linguagem Visual  

 
Existem duas abordagens principais para a especificação de linguagens visuais: a abordagem 

gramatical e a abordagem lógica. A abordagem gramatical é baseada em formalismos gramaticais 

utilizados na especificação da linguagem textuais. Esta abordagem para a especificação da linguagem 

visual tem uma longa história, que remonta a Kirsch em 1964, e agora cobre uma ampla variedade de 

diferentes formalismos dos quais as abordagens mais populares e poderosos podem ser categorizadas 

como sendo baseada em qualquer gráfico de reescrever ou rescrevendo um conjunto de vários 

atributos.  

A segunda abordagem para a especificação de linguagem visual usa primeira ordem lógica matemática 

ou outras formas de lógica matemática. Essas abordagens são geralmente baseadas em lógicas 

espaciais que axiomatizam as diferentes relações topológicas (geométrico) possíveis entre os objetos. 

Uma das vantagens da abordagem lógica é que o mesmo formalismo pode ser usado para especificar 

a sintaxe e a semântica de um diagrama. 

As abordagens gramaticais e lógicas estão realmente muito intimamente relacionadas. O formalismo 

gramatical podem ser vistos como as peças computacionalmente tratáveis da especificação lógica. O 

uso de formalismos de especificação de linguagem visual são variados. O uso mais fundamental é 

fornecer definições formais de linguagens visuais existentes. Outras utilizações incluem o 
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reconhecimento e interpretação de diagramas. No entanto, a principal motivação tem sido a facilidade 

da comunicação e a interação entre humanos e computadores. 

4.2.2 Linguagens Visuais de Consultas  

Linguagens visuais de consultas (VQLs) é uma subclasse particular das Linguagens Visuais, dedicadas 

à extração de informações da base de dados. VQLs baseiam-se principalmente na ideia de aplicar 

novos mecanismos de interação, baseado no paradigma de "manipulação direta", na representação 

visual da base de dados. [41] 

VQLs, foram introduzidas ao longo dos anos. Estas podem ser classificadas de acordo com: o modelo 

de dados que dependem (relacional, (extended) Entidade-Relacionamento, semântica, etc); os 

utilizadores-alvos; quer sejam de programação visual ou línguagem de interação visual (tal como 

definido no [26]); seu grau de expressividade visual; o seu poder expressivo; e, finalmente, a sua origem 

design. [41] 

 
Anthony Papantonakis e Peter J. H. King identificam a VQL em três grandes vertentes [42]:  

1. Facilidade de uso ou fatores de estudos: QBE e seus derivados (tabelas são vistas natural de 

pessoas); GUIDE (esquema de navegação e construção de peça-meal de consultas); dedução 

automática de relações entre entidades não relacionadas; modelo hierárquico é mais natural 

para fins de consulta; QBD* (fornece ao utilizador um rico conjunto de estratégias e tipos de 

interações). 

 
2. Visualização de alguns modelo ou conceito matemático: G-WHIZ (o modelo funcional); 

PICASSO (o modelo de relação universal); G-Log (modelo GOOD); G+ (expressões regulares). 

 
3. A terceira vertente engloba sistemas baseados na visualização de uma linguagem textual 

específica: CUPID (baseado em QUEL ou SQL); FORAL-LP(baseado no FOR4L-II); PICASSO 

(baseado no Sistema/Us línguagem para o Modelo de Relação Universal); PASTA-3 (baseado 

na linguagem lógica do KB2s). 

Abaixo descrevemos outras linguagens visuais de consultas: 

 

 QGRAPH é uma nova linguagem visual para consulta e atualização de bases de dados de 

grafo. Em QGRAPH o utilizador pode desenhar uma consulta composta por cerca de vértices 

e arestas com as relações especificadas entre os seus atributos. 

 

 VISIONARY compreende as primitivas visuais do conceito híbrido ícone-esquemático, 

representados pela combinação de texto e ícone e associação - representado por um nome e 

uma multiplicidade para cada orientação possível. 
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 OntoVQL é uma linguagem de consulta gráfica para ontologias OWL-DL. OntoVQL mapeia 

consultas esquemáticas a DL linguagens de consulta baseada no nRQL, que é oferecido pela 

OWL-DL reasoner Racer. 

 

 GLOO é uma linguagem de consulta gráfica para ontologias OWL-DL. Gloo mapeia consultas 

esquemáticas a DL linguagens de consulta baseada na nRQL, que é oferecido pela OWL-DL 

reasoner Racer. Gloo esconde a complexidade de uma linguagem de consulta DL dos 

utilizadores e permite que eles consultam ontologias OWL com menos dificuldade.  

 

 Spider  é uma linguagem visual experimental de programação de base de dados destinado a 

programadores. Ela usa um gráfico reescrever paradigma como base para uma linguagem 

totalmente visual, computacionalmente completa. 

 

 Kaleidoquery, uma linguagem de consulta visual para bases de dados orientada a objetos 

com o mesmo poder expressivo como QVG. Descreve a filosofia de design por trás da natureza 

filtro fluxo de Kaleidoquery e apresenta cada um dos construtores da linguagem, dando 

exemplos e relacionando-os com QVG. A linguagem Kaleidoquery é descrita independente de 

quaisquer detalhes de implementação, mas uma breve descrição de uma interface 3D 

atualmente em construção para Kaleidoquery foi apresentado. As consultas nesta 

implementação da linguagem são traduzidos em QVG e depois passou para avaliação da base 

de dados orientada a objeto. 

 

4.3 Sistemas de consulta Visuais (VQSs)  

Os sistemas de consulta visuais (VQSs) podem ser definidos como sistemas de consulta, 

essencialmente baseado na utilização de representações visuais para ilustrar o domínio de interesse e 

expressar os pedidos relacionados. VQSs fornecem interface de consulta de fácil utilização para 

acessar uma base de dados. Eles incluem ou proveem uma linguagem para expressar as consultas em 

uma forma pictórica (isto é, uma língua visual de consulta, VQL) e uma variedade de funcionalidades 

para facilitar a interação homem-máquina. Os VQSs são orientados para um amplo grupo de 

utilizadores que têm habilidades técnicas limitadas e geralmente ignoram a estrutura interna da base 

de dados acessada. 

 
O objetivo principal no desenvolvimento do VQS é construir interfaces nas quais os utilizadores possam 

facilmente comunicar suas solicitações e obter respostas satisfatórias. 

 
Catarci et.al [41] classifica os VQSs em dois paradigmas visuais: de representação e de interação. Esta 

classificação não é exaustiva. O paradigma de representação visual são classificados em: 

 

 Formulários: Um formulário é uma coleção nomeada de objetos que possuem a mesma 

estrutura. Foi a primeira tentativa de deixar o espaço monodimensional do texto, explorando 

sua bi-dimensionalidade. Auxilia os utilizadores menos experientes fazendo com que os 
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mesmos utilizem sua tendência natural em usar estruturas regulares e/ou organizar dados em 

tabelas.  

 

 Ícones: Um sistema baseado em ícones utiliza um conjunto de símbolos que denotam 

entidades do mundo real e algumas funções disponíveis no sistema. Uma consulta é expressa 

primeiramente pela combinação de ícones de acordo com sintaxes espaciais pré-definidas. 

Sistemas baseados em ícones representam um avanço na facilidade ou a vontade da interação 

homem-máquina e, em geral, neste tipo de sistema, o esquema da base de dados não é 

mostrado. 

 

 Diagramas: Os dados contidos em um formulário podem ser melhor entendidos se for utilizado 

alguma representação gráfica que demonstre os relacionamentos entre os dados. A palavra 

diagrama neste contexto é usada no sentido de denotar qualquer representação gráfica que 

codifique informações, utilizando-se posição e magnitude de objetos geométricos. Os 

diagramas apresentam-se como o formalismo visual mais utilizado por VQS, podendo ser 

representados também em três dimensões. 

 

 Multimodal ou Híbrido: Uma representação híbrida utiliza uma combinação arbitrária dos três 

formalismos visuais acima descritos, oferecendo ao utilizador várias alternativas para 

representação de base de dados e consulta.  

 

Em relação ao paradigma de interação, o VQS é visto em duas vertentes a compreensão da realidade 

de interesse e a construção de consulta. Para a primeira vertente, são consideradas três categorias: 

 

 A técnica top-down:  quebra os conceitos de esquemas em um conjunto de camadas, com 

relação a determinados critérios (por exemplo, nível de importância – zoom seletivo, hierarquia 

- zoom hierárquica); cada camada fornece acesso as camadas anterior e posterior  

 

 A técnica de navegação - permite percorrer os conceitos de um esquema e / ou de dados (ou 

seja, intenção e extensão), explorando as relações entre conceitos. 

 

 Técnica de esquema de simplificação visa gerar visualizações mais simples aos utilizadores, 

através da agregação e transformação dos conceitos de um esquema. 

 

Para a construção de consulta, são sugeridas as seguintes categorias: 

 

 A técnica de navegação, permite que os utilizadores construam uma consulta a partir de um 

conceito central e seguindo os caminhos entre os conceitos para a inclusão de outros conceitos 

de interesse. 

 

 A técnica de subconsultas, permite compor conceitos ou resultados parciais fornecidos pelas 

subconsultas para realizar a construção da consulta. 
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 A técnica de harmonização, permite que os utilizadores fornecem a estrutura de uma resposta 

possível através de um exemplo ou padrão a ser verificado em relação aos dados. 

 

 A técnica à base de gama permite aos utilizadores manipularem um conjunto de widgets de 

entrada, tais como controles deslizantes e botão para dados instantaneamente. 

 

Finalmente, note que a formulação de consultas é um processo iterativo, ou seja, um utilizador explora 

o espaço conceitual, formula uma consulta, inspeciona os resultados, e reformula a consulta até que 

ela / ele chega a consulta desejada e, em cada iteração pode ser considerada um tentativa. 

 

 
Figura 12 - Resumo da Classificação do VQS Catarci et .al [43] 

 
4.3.1 Usabilidade  

 
A usabilidade de uma ferramenta de formulação de consulta visual diz respeito à seleção e 

entrelaçamento de metáforas de representação, atributos visuais e estilos de interação que exigem 

menos conhecimentos, habilidades e esforço de aprendizagem que permitem o utilizador discernir, 

compreender e comunicar uma quantidade máxima de informações sem esforço. Em geral, a fim de 

cumprir estes objetivos, a ferramenta deve ser inteligível, intuitiva, sucinta. 

Uma ferramenta de formulação de consulta visual precisa fornecer um amplo apoio que vão desde 

situar e orientar os utilizadores no espaço conceitual para ajudar os utilizadores a compreensão e a 

utilização de dados.  

A usabilidade é considerada como um atributos de qualidade primário e inter-relacionado. Um conjunto 

de funcionalidades que suportam esse atributo são listados a seguir. 

 Utilizadores Amigávieis: Geralmente, o projeto deve ser inteligível, intuitivo, sucinto e 

estimulante. Os utilizadores devem ser capazes de explorar gradualmente e construir consulta 

normalmente. E os utilizadores devem ser autorizados a modificar e usar as consultas 

existentes. 
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 Multi-paradigma- Vários tipos de representações (baseadas em formulários, diagramas, 

ícones) e paradigmas de interação (navegação, seleção, etc.). Um deve estar ciente de que 

nem toda representação e estilo de interação vai bem com todos os tipos de domínio e 

construção de consultas. Portanto, uma ferramenta de formulação de consulta visual deve 

harmonizar vários estilos de representação e de interação, cada uma mais adequada para um 

determinado tipo de construções e affordances. Uma abordagem multi-paradigma é promissor 

para tratar uma ampla gama de tarefas e tipos de utilizadores. 

 

  Visão geral - Os utilizadores finais devem sentir e estar em pleno controle da ferramenta e ter 

consciência contínua do estado ativo (isto é, controle percebido e percepção da situação dos 

utilizadores); este é esperado ter um efeito importante sobre a atitude dos consumidores finais. 

Em um cenário de formulação de consulta visual, o equilíbrio entre a visão e a visão geral é o 

principal contribuinte para um controle e conscientização. Uma visão geral de consulta 

persistente e vista capacita os utilizadores a terem uma compreensão global da tarefa em mãos 

e fornecer capacidade de mudar para se concentrar em diferentes partes do mesmo a qualquer 

momento. 

 

 Exploração/Construção - Exploração e construção têm papéis adversos, mas 

complementares. Na área de exploração, um utilizador pretende navegar em um espaço 

conceitual de forma tão ampla quanto possível, enquanto na construção a meta de utilizador é 

apenas atravessar a parte do espaço conceitual que corresponde ao seu / sua necessidade de 

informação com o mínimo de desvios e recua possível. Portanto instalações exploratórias e 

construtivas devem ser interligados e apoiado com a devida diligência, permitindo transições 

suaves e frequentes entre cada fase. 

 
Catarci et al. [43] distingue entre utilizadores profissionais e não profissionais. O primeiro refere-se aos 

utilizadores que possuem um amplo especto de habilidades em linguagens de programação, sistemas 

de gerenciamento de base de dados e não só. Este último refere-se aos utilizadores que não podem 

investir tempo na formação em informática e, geralmente, aprendem linguagens de consulta fazendo e 

são ainda classificados em utilizadores familiarizados e não familiarizados no que diz respeito à 

familiaridade com o domínio semântico da base de dados. 

Ahmet Soylu et al. [44] classifica os utilizadores em três categorias, utilizadores casuais, especialistas 

de domínio e especialistas em TI. Utilizadores casuais usam computadores em sua vida / trabalho diário 

para tarefas básicas, tais como documentos de digitação, e-mails e navegação na web, sem qualquer 

conhecimento substancial no domínio de interesse. Eles têm baixa tolerância em linguagens formais e 

não estão familiarizados com os detalhes técnicos de um sistema de informação. Os especialistas têm 

um conhecimento aprofundado e uma compreensão da semântica do seu domínio especializado, 

enquanto os especialistas de TI têm conhecimento técnico e habilidades em um amplo especto de 

temas, tais como programação e bases de dados. Esta classificação não é completa nem mutuamente 

exclusivas, por exemplo, um especialista de domínio poderia ser também um especialista em TI. 
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Tiziana Catarci et.al [43] classifica os utilizadores de um VQS com base na freqüência de interação 

com o sistema, variação da consulta, funções típicas nas organizações, complexidade estrutural da 

consulta, familiaridade dos utilizadores com o domínio semântico da base de dados. Focando ou 

concentrado-se apenas nos utilizadores não profissionais. 

 Quanto a freqüência de interação com o sistema os utilizadores não profissionais podem ser, 

classificados em utilizadores  ocasionais e utilizadores frequentes. VQSs Icone parece o mais 

adequado para utilizadores ocasionais, que não poderia ter aprendido protocolos de acesso 

sofisticado e, portanto, como representações de base de dados mais próximas da realidade 

em que vivem. Sistemas diagramáticos não parecem úteis para utilizadores muito ocasionais, 

uma vez que requerem aprendizagem do modelo de dados específico. E os sistemas baseados 

em formulários satisfazem as exigências dos utilizadores muito frequentes. 

 

 O segundo critério para classificar os utilizadores não profissionais refere-se à variação da 

consulta que eles costumam fazer. utilizadores repetitivos tendem a expressar consultas que 

têm um padrão semelhante; a semelhança pode incidir quer sobre a estrutura de consulta  ou 

os tipos de operadores envolvidos na consulta. Utilizadores temporâneos têm necessidades 

imprevisíveis em termos de dados que deseja recuperar.  

 

 O terceiro critério para classificar os utilizadores não profissionais refere-se às funções típicas 

nas organizações. Os utilizadores frequentes repetitivos correspondem a funcionários 

administrativos e secretários. Normalmente, em sistemas reais que interagem usando menus 

e formulários, e cabe a eles escolher uma consulta entre um conjunto pré-definido limitado de 

possibilidades. utilizadores ocasionais-temporâneos tendem a delegar o processo de 

formulação de consulta aos utilizadores profissionais (ou mais experientes), uma vez que falta 

a motivação para passar o tempo e os esforços intelectuais com a perspectiva de benefícios 

posteriores. Os utilizadores frequentes- temporâneos têm normalmente um papel gerencial e 

estão motivados a tornar-se autónomo na interação com o sistema. Os ambientes ideais para 

este tipo de utilizadores são sistemas flexíveis, mas potentes, que fornecem várias estratégias 

alternativas que os utilizadores podem escolher de acordo com suas habilidades.  

 

 O quarto critério para classificar os utilizadores não profissionais refere-se à complexidade 

estrutural da consulta. Para os utilizadores ingênuos a gama das operações necessárias é 

limitada, então não podem exigir o pleno poder de uma linguagem de consulta. utilizadores 

sofisticados ou experientes precisam expressar consultas que podem exigir uma profunda 

compreensão do processo de cálculo subjacente e da linguagem de consulta. Linguagens 

icônicas são as mais adequadas para os utilizadores ingênuos, uma vez que proporcionam 

mecanismos imediatos para expressar consultas simples. 

 

 O critério final diz respeito a familiaridade dos utilizadores com o domínio semântico da base 

de dados. Utilizadores familiarizados estão familiarizados com os dados disponíveis, e sua 

única preocupação é a de expressar as suas necessidades usando uma linguagem de 
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consulta.. Por outro lado, os utilizadores não familiarizados tem apenas uma idéia geral sobre 

o conteúdo da base de dados. Portanto, eles precisam de ajuda do sistema também para 

compreender a realidade de interesse. utilizadores não familiarizados ganham muito com um 

VQS icônico, uma vez que podem facilmente perceber a representação da realidade de 

interesse. Isto é especialmente verdadeiro para os domínios semânticos simples e amplamente 

conhecidos.  

 
4.3.2 Interfaces Visuais 

Nos últimos anos, muitas VQSs têm sido propostos na literatura, adopta uma variedade de diferentes 

representações visuais e estratégias de interação. No entanto, a parte principal de qualquer VQS é 

constituído pela VQL. A seguir faremos uma breve descrição de algumas interfaces visuais de consulta 

existentes de acordo com os quatro paradigmas visuais (formulários, diagramas, icône e híbrido) que 

podem ser seguidos na construção de uma interface visual para um DBMS.  

 
Tiziana Catarci et.al classifica a VQS em três grandes abordagens [43]:  

 Abordagem baseadas em formulários lembramos do NFQL, G-WHIZ, MEDUSA a primeira 

tentativa bem sucedida de construir uma interface gráfica do utilizador para um RDBMS, cujos 

princípios básicos ainda são usados por muitos produtos comerciais.   

 

 Abordagem baseada em diagramas, é seguida em GUIA, SUPER, OdeView (interfaces visuais 

para modelos de dados de objetos + relacionamento " por Dennebouy et al) em que as 

perguntas podem ser formuladas atuando diretamente sobre o esquema conceptual, QBD*, 

em que o utilizador cria um gráfico que representa a consulta. Algumas linguagens 

diagramáticas adotam uma representação 3-D para dados e resultados. 

 

 Abordagem icônicas (Iconic Browser, SIL-ICON compiler, QBI), E nos paradigmas híbridos 

lembramos do PESTO, Visionary, SKI, KIVIEW tentam ultrapassar este problema, unindo o 

imediatismo dos ícones com o poder expressivo do texto. Papadias e Sellis, propõe uma nova 

e interessante abordagem (Pictorial Query-by-Example Language) para o problema do 

conteúdo baseado em consulta geográfica e imagem de bases de dados.  

 
Interfaces de Consulta na Web 

 WebSQL- é um projecto da universidade de Toronto para desenvolver uma linguagem de 

consulta Web. Ele vê a Web como uma tabela de documentos, em que URL, título, data da 

última modificação são tratados como colunas. WebSQL estende padrão SQL, adicionando 

informações relacionadas a documentos da Web. A interface de consulta é baseada em 

formulário. 
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 Weblog, desenvolvido na Universidade de Concordia, é uma linguagem declarativa para 

consultas na Web baseados em SchemaLog. Destina-se a ser uma linguagem mais completa 

para suportar tanto consulta e resultar prestação de formatação.  

 

 TSIMMIS é um projecto da Universidade de Stanford para apoiar recursos heterogêneos de 

informação de consulta. TSIMMIS é semelhante ao blog, mas ele implementa muitas consultas 

pré-definidas para a recuperação de informação para que os utilizador não precisam 

representar consultas complexas diretamente. Mas, isso restringe pesquisas usando consultas 

limitadas pré-definidas. 

 

 SocialScope, isa proporcionar a descoberta de informações e apresentação de sites de 

conteúdo social, como Yahoo. Para fazer isso, ele propõe uma estrutura algébrica uniforme 

operando no gráfico social de conteúdo, um gráfico no qual ambos os nós e arestas têm 

atributos.  

 
Interfaces de Consulta Baseadas em Base de Dados Orietado a Objecto[45] 

 G-OQL é uma interface visual para linguagens de consulta orientada a objeto OQL. Uma 

consulta OQL é considerada uma função, que aplicada ao BD, retorna uma sub-BD com a 

mesma estrutura da BD original. A estrutura de um esquema de BD em OQL consiste 

basicamente de classes e associações entre estas classes dentro de um diagrama, e na 

entrada de operadores de associações entre as classes relacionadas; 

 

 O sistema GOODIES vem com uma abordagem inteiramente nova para o desenvolvimento de 

interfaces para BD’s. Tal sistema não vem acoplado a um SGBDOO específico, ele se 

fundamente nas principais características de um modelo de dados orientado a objetos e foi 

construído de modo independente de uma implementação específica destas características. 

As informações sobre esquemas e dados em GOODIES, são apresentadas textualmente, em 

janelas padronizadas, com facilidades de organização, navegação e consulta sobre as 

mesmas. 

 

 ConTOM (Consultas TOM) é um sistema gráfico de consultas sob o modelo de dados 

orientado a objetos TOM (Temporal Object Model ). ConTOM é constituído de operadores 

gráficos, de forma a expressar as consultas, e uma variedade de funcionalidades que facilitam 

a interação com o utilizador. A especificação a nível de representação visual de um esquema 

conceitual, utilizando o modelo TOM, é denominada de Esquema Conceitual Gráfico (ECG). 
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Interfaces de Consulta Baseadas em Base de Dados Relacional [46] 

 O sistema PICASSO apresenta uma linguagem de consulta visual para BD’s sob o modelo de 

Relação Universal. A formulação da consulta é feita sobre hiper grafos utilizando o mouse com 

três botões, o botão da esquerda é usado para seleção de atributos, o do centro para 

elaboração de predicados, e o da direita para escolha de opções no menu de processamento 

de consultas. Uma ferramenta de apoio permite a navegação sobre o resultado da consulta e 

a construção de consultas complexas a partir do resultado de consultas simples; 

 

 A interface do sistema GOOD apresenta três componentes básicos: esquema conceitual, 

esquema de consulta e instância de BD’s. Os três componentes estão dentro de uma mesma 

representação visual, denominados de grafos de esquema, grafo de consulta e grafo de 

instância, respectivamente. O grafo de consulta é abstraído a partir da aplicação de uma 

primitiva sobre o grafo de esquema, através da duplicação e identificação de nodos e ligações 

componentes deste grafo; 

 

 A interface IQL é uma proposta de interface visual para base de dados relacional. Além de 

fornecer uma interação visual durante a formulação da consulta SQL, fornece mecanismos de 

otimização das mesmas. Utilizadores têm a seu dispor uma variedade de mecanismos de 

abstração, tais como, denominação de consultas e uso de parâmetros, permitindo uma 

reutilização modular e genérica, possibilitando, desta forma, uma abordagem de orientação a 

objetos; 

 

Interfaces de Consulta Baseadas em Navegação [46] 
 
 

 Query Tool -  é um framework formal juntamente com um software para formulação de 

consultas precisas capturando da melhor maneira as informações que o utilizador necessite, 

de modo que o seu uso pode ser feito sem o conhecimento sobre os sistemas que mantêm os 

dados. A interface de consulta utiliza técnicas de busca automática através do uso de 

linguagens naturais sobre ontologias que descrevem o domínio dos dados. A Query Tool pode 

ser utilizada por utilizadors que não possuem conhecimento sobre a organização dos dados ou 

do vocabulário utilizado na ontologia. 

 

 Graphical RQL (GRQL) apresenta uma abordagem para interface gráfica de consulta 

expressa em RDF Query Language (RQL), uma linguagem de consulta declarativa para RDF, 

e formulada por navegação. 

 

 SEWASIE - apresenta o SEmantic Web and AgentS in Integrated Economies (SEWASIE), um 

sistema que implementa um mecanismo de busca avançado que permite o acesso inteligente 

a fontes de dados heterogêneas na Web via enriquecimento semântico. 
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Interfaces de Consulta Baseada em Múltiplas Visões  [46] 
 
A consulta baseada em visões múltiplas combinada com o uso de ontologias tem se mostrado como 

um poderoso paradigma de busca. Nessa abordagem, muitas visões distintas são previstas para os 

dados. Essas visões são criadas por projeção de ontologias usando também vários outros 

relacionamentos hierárquicos inerentes à ontologia. Nesta seção, serão descritas algumas abordagens 

que propõem este tipo de interface de utilizador. 

 
 

 Ontogator - apresenta o sistema Ontogator, onde as ontologias de domínio são mapeadas em 

visões para facilitar a busca. Depois de encontrar informações de interesse, o Ontogator usa a 

ontologia de domínio juntamente com as anotações de dados para recomendar aos utilizadors 

outros resultados relacionados. Esses outros resultados relevantes não são aplicáveis na fase 

de busca por múltiplas visões. 

 

 OntoViews - Uma outra abordagem para interface de consulta baseada em ontologias é o 

OntoViews apresentada por Makela (Makela et al., 2004). Ela utiliza o conceito de auto-

completar que faz uso de busca por palavra-chave como um princípio para a navegação 

ontológica. 

 

Interface Baseada no Roteamento de Consultas [46] 
 

Além das abordagens encontradas para interfaces de consulta baseadas em ontologias, foi encontrada 

uma abordagem proposta por Mandreoli (Mandreoli et al., 2007) que permite ao utilizador explorar o 

caminho mais promissor para o roteamento de consultas na rede. Nesta seção será descrita a interface 

proposta para a interação do utilizador nessa abordagem. 

 

 SUNRISE - O SUNRISE possui uma interface gráfica que permite ao utilizador explorar os 

caminhos mais promissores, em se tratando do roteamento de consultas, durante uma busca 

em PDMS. Nessa interface, o utilizador pode indicar o par e o conceito a ser explorado no início 

do processo, a condição de parada e a estratégia a ser explorada.  

 

Interface de Consulta em SGDBs 
 

Alguns SGBDRs fornecem linguagens visuais, que geralmente suportam uma representação gráfica 

das tabelas pertencentes à base de dados (na maioria dos casos, uma forma) e um processo visual 

para juntar definição. Essas facilidades permitem ao utilizador formular consultas sem escrever 

instruções SQL, mas exigem um bom conhecimento da teoria relacional quando uma nova consulta 

está a ser construída. Em particular, associações são frequentemente formuladas arrastando um 

atributo da primeira tabela para um atributo de outra tabela, embora as condições de junção não 

precisam ser escritas explicitamente, o seu significado deve ser bem compreendido pelo utilizador. 

Abaixo serão descritas algumas ferramentas de BI que permitem fazer ou criar consultas de forma 

visual.  
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 EasyQuery,  FlySpeed SQL Query, Active Query Builder WinForms Edition, MySQL Query 

Builde Tool, Business Objects Query Builder, LANSA Cliente (- LANSA Client é um 

construtor de consulta e ferramenta de relatórios que dá aos utilizadores de negócios acesso 

a dados corporativos no Windows e IBM), Oracle SQL Developer , Graphical Query Designer 

e a dbForge Query Builder (para o SQL Server permite aos utilizadores criarem consultas SQL 

complexas com rapidez e facilidade através de uma interface visual intuitiva sem escrever 

código manual).  
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Capítulo 05 

A SOLUÇÃO 

 

5. Fundamentos da Solução 

Esta seção descreve as bases conceptuais da abordagem, identificando aspectos chave da solução 

desenvolvida. A nossa proposta está focada na ferramenta EAMS da empresa Link com a finalidade 

de adicionar um módulo que vai permitir o utilizador experiente e não experiente interagir com o 

repositório arquitetural, criando consultas automatizadas para responder as suas necessidades ou 

tarefas diárias. Esta secção tem três subsecções que são as seguintes: A subsecção 5.1 é feita uma 

introdução sobre o EAMS, na subsecção 5.2 é apresentada a nossa solução arquitetural. É também 

apresentada nesta subsecção as especificações necessárias para a identificação de caminhos e a 

criação de consultas. E por fim temos a subsecção 5.3 é feita uma conclusão da nossa proposta. 

 
5.1 EAMS 

O EAMS é uma ferramenta de arquitetura empresarial, fundamental no apoio à transformação 

organizacional, através do aumento da agilidade, para que as organizações possam mudar 

suavemente, mais rápidas e ser mais rentável. Permite melhores capacidades de planeamento pelas 

organizações permitindo ter uma representação do AS-IS e o previsto TO-BE, que resulta da contínua 

e iniciativas de mudanças planeadas. Está focada em representar o estado passado, presente e futuro 

da arquitetura da organização, de forma que todos os Stakeholder possam entender. O estado futuro 

da arquitetura é alcançado por meio dos planos consolidados que cada Stakeholder planeou, em 

unificadas visões de arquitetura [47]. A figura 13 mostra uma vista arquitetural simplificada existente do 

EAMS.  

O EAMS foi criado com o propósito de resolver os seguintes problemas identificados em uma 

variedade de ferramentas de modelagem EA [48]: 

 Mudanças no repositório são feitas manualmente, o que implica um consumo de tempo e 

atividade cara. 

 Diagramas modelados eram difíceis de navegar e compreender por utilizadores não 

especialistas. 

 Informação e suas representações são focalizadas no estado presente (AS-IS), o que é 

insuficiente para apoiar o planeamento e atividades roadmaping. 
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O EAMS está focado em três principais tarefas [48]:  

1. Sem esforço de manter o seu EA - Agrega toda a informação EA necessária das fontes 

relevantes dentro da organização, de modo a gerar automaticamente modelos EA. 

2. EA que todos entendam - Apoiar a comunicação e a tomada de decisões fornecendo 

interfaces simples e mapas que estejam de acordo com as normas e contêm todas as 

informações comerciais e técnicas necessárias. 

3. Permite "Viajar no Tempo" - Criação e visão integrada entre a As-Is e o To-Be tendo todas 

as informações necessárias para gerar representações de tempo relatadas que incluem 

informações de ciclo de vida de ativos novos e descontinuadas. 

 

Figura 13 - Vista arquitetural simplificada do EAMS [48] 

 
5.1.1 Dados no EAMS 

Modelos de dados são usados para representar a forma ou esquema dos dados de uma organização. 

Um modelo de dados consiste em (i) um conjunto de tipos de dados estruturados, (ii) um conjunto de 

operadores ou regras de inferências, e (iii) um conjunto de regras de integridade [1]. Nesta secção 

vamos focar na estrutura de dados do EAMS.  

 
O EAMS usa um meta-modelo (em anexo C) para identificar, descrever os conceitos, e as 

representações inter-relações entre os artefatos. Este meta-modelo é constituído normalmente por três 

camadas: uma de negócio, uma aplicacional e outra de infra-estrutura. E pode existir outras camadas 

de extensões como a de motivação e a de implementação e migração. Cada camada pode ter mais do 

que um artefato. Um artefato tem propriedades e relações e encontra-se relacionado com um ou mais 

artefatos, ou seja, normalmente os artefatos estão relacionados uns aos outros por um tipo de relação 

que pode ser directa ou inversa e um tipo de propriedade. 

O EAMS também utiliza a especificação da linguagem Ealang [67] com o propósito de definir a estrutura 

de dados e para preencher a base de dados arquitetural (EADB). O EAMS trabalha com dados, para 

entregar nas representações arquiteturais como Blueprints, grafos, relatórios, etc. O conteúdo do 

repositório está organizado em data type e data instance. 
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Figura 14 - Estrutura do conteúdo do repositório do EAMS 

 
O meta modelo do EAMS também pode ser representado como um grafo, onde os vértices 

correspondem os datatypes e as arestas representam as relações entre os vértices anotados. Uma 

relação (directa ou inversa) entre dois datatypes é manifestada como um caminho ou um sub-grafo que 

ligam os vértices correspondentes. 

 

 

Figura 15 - Estrutura de dados do Meta modelo do EAMS 

A seguir vamos definir os principais conceitos de estrutura de dados utilizado no EAMS que são os 

seguintes [67]:  

 Types - Serve como uma referência de objeto, quando avaliada, recupera tipos de dados. 

Types podem ser tipos de sistema ou definido pelo utilizador. O Type definido pelo utilizador 

pode herdar de outro Type de utilizador ou a partir de um Type de sistema. As relações entre 

as classes são também representadas como Types. 

 

 Data type / Classes - Um dataType, é muito parecido com uma classe, define a estrutura de 

suas instâncias. A estrutura de uma dataType é definida em termos das suas propriedades e 

as suas relações. Os dataTypes usados no EAMS pode ser encontrados no [anexo C]. 
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Tabela 7 – Propriedades de um dataType [47] 

Nome  Descrição 

Property Node  Nó que descreve uma propriedade de um dataType. A utilização 

deste elemento é opcional. 

Relationship Node  Nó que descreve uma relação de um dataType com outro 

dataType. A utilização deste elemento é opcional. Ela é definida 

por um nó de relação. 

ComplementRelationship Nó que descreve uma relação entre outro o dataType e este 

dataType. A utilização deste elemento é opcional. Ele é definido 

por um nó de relação. Este elemento não é mais necessário nesta 

versão. Ele ainda está presente para garantir que apenas 

compatibilidade com versões anteriores. 

Lifecycle Node Nó que estabelece o ciclo de vida do dataType. É necessário a 

utilização deste elemento. 

Project References Node Nó que estabelece a relação entre o dataType e Projeto 

dataType. A utilização deste elemento é opcional. 

 

 Data Instance / Objects - Uma data Instance é uma instanciação de um dataType específico. 

Quando uma instância é criada, ela mantém a estrutura do dataType e inicializa os valores de 

cada propriedade e relação. 

 

 Propriedade - É um atributo de um dataType. Uma data Instance herda as propriedades de seu 

dataType. Por exemplo, se o dataType “aplicativos” tem uma propriedade "Nome" então cada 

instância do aplicativo terá uma propriedade com o mesmo nome. A propriedade definida para 

um datatypes no EAMS pode ver no [47].   

 
Tabela 8 – Atributos de uma propriedade [47] 

Nome Descrição 

Name O nome da propriedade. É necessário  a utilização deste atributo. 

Type Indica o tipo de propriedade. Os tipos possíveis são Boolean, Date, Hyperlink, 

Referência, numérico e texto. 

Relationship Indica se a propriedade estabelece a relação a outros tipos de dados. Ela 

afeta apenas propriedades com o tipo de propriedade de referência. 

IsActive Indica se a propriedade é ativa ou não. Propriedades ativas não estão 

disponíveis em tempo de execução. É necessário a utilização deste atributo. 

 

 Valor - Atribui valores aos objetos. Os valores são apresentados em "Lista de valores". 

 Relacionamentos - Estabelece e identifica as relações entre dataTypes se uma propriedade 

da uma data instance referencia outras instâncias, então existe uma relação entre a data 

instance e as referenciadas. Se uma instância referencia outra por meio de uma relação, então, 
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as posteriores referências antiga são uma relação complementar. As relações existentes no 

EAMS encontram-se no [47] 

 
Tabela 9 - Elemento de uma relação [47] 

Nome Descrição 

Related Data Type Node Nó que identifica o conjunto de tipos de dados relacionados 

através da relação. Ela é definida por um conjunto de nó do 

dataType relacionado. 

 
Tabela 10 - Atributos de uma relação [47] 

 
 
5.1.2 Consultas no EAMS 

Uma consulta no EAMS é uma especificação da linguagem de consulta ERML [47] que obtém um 

conjunto de resultados que engloba o conteúdo do repositório. As consultas podem ser usadas 

sozinhas ou podem apoiar o projeto de Blueprints e Charts. Uma consulta é totalmente expressa como 

uma definição inline; contudo esta definição pode ser acessada através de uma definição referenciada 

que indica o nome da definição inline e o nome do arquivo que a contém.  

 
5.1.2.1 Especificação de consulta  

 
Para especificar uma consulta no EAMS começamos por definir um arquivo XML que contém uma 

coleção de definições de consultas. O arquivo XML contém apenas um nó de nível superior, o CQD - 

Definições de recolha de consultas e a codificação a seguir são a utf-8. 

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

<CQD /> 

 
Onde o nó CQD (Collection of Query Definition) é um nó que agrega um conjunto de definições de 

consultas que aceita dois tipos de nós IQD e RQD. O número de nós não é limitado e não requer uma 

ordem de sequência. O uso do IQD e RQD não é obrigatório.  E o IQD (Inline Query Definition) difine 

uma consulta e é identificado por um nome e tem uma descrição.  

 
Os nós filhos de um IQD estabelecem a estrutura da consulta, que é uma sequência hierarquicamente 

organizada. Todos os níveis hierárquicos excepto o primeiro, começa com um nó BLOCK. Se um nível 

tem um subnível o ultimo nó filho dever ser um BLOCK. O primeiro nó filho de um IQD deve ser uma 

referência a um objeto.   

Nome Descrição 

Name O nome da relacão. É necessário  a utilização deste atributo. 

ComplementName O nome da relação de complementaridade. A utilização deste 

atributo é opcional. 
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Os elementos de um IQD são descritos abaixo. Um e somente um destes elementos deve ser o primeiro 

nó filho do IQD para que ele seja válido. 

 

 TYPE - O nó type serve como uma referência de objecto que, quando avaliado, recupera os 

tipos de dados. Ou seja, este tipo de referência é utilizada para recuperar dataType. 

 
<IQD Name="Name01" Description="Description"> 

<TYPE>DataType01</TYPE> 

</IQD> 

Algoritmo 6 – Retorna um dataType [67] 

 

 ARG (index) – é utilizado para obter os itens passados como argumento. O atributo Index 

indica o índice de argumento a usar. 

<IQD> 

   <ARG Index="1"/> 

</IQD> 

Algoritmo 7 – Retorna os itens passados como argumento [47] 

 

 VAR (Variable) – é usada para obter uma coleção de itens que está ligada a uma variável. 

Uma variável é atribuída pelo operador AS (será descrito abaixo). O texto interior do nó é o 

nome da variável. 

 
<IQD> 

   <VAR> Components </VAR> 

   <BLOCK> 

      <RELATION>14</RELATION> 

   </BLOCK> 

</IQD> 

 

Algoritmo 8 – Especificação de variavel [47] 

 

 BLOCK - Declara um novo nível hierárquico, novo escopo. Será descrito a seguir. 
 

 
5.1.2.1.1 BLOCK 

  
Este nó declara um novo nível de hierarquia ou um novo escopo. Os elementos de um bloco encontram-

se descrito abaixo.  

 

 PROPERTY - Este tipo de elemento é opcional. Quando declarado, deve ser o primeiro nó filho 

BLOCK. O elemento suporta apenas o uso da atribuição de um nó filho ou um no BLOCK. Ou 

seja, é usado para obter objetos associados a uma propriedade.  

 
  <IQD> 

   <TYPE>DataType01</TYPE> 

   <BLOCK> 

 <PROPERTY>Property02</PROPERTY> 

               </BLOCK> 

            </IQD> 

 
Algoritmo 9 – Especificação do nó PROPERTY [47] 
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 RELATION - O elemento suporta apenas o uso da atribuição de um nó filho ou um no BLOCK. 

É usado para obter objetos associados por uma relação.  

 
<IQD> 

   <ARG Index="1"/> 

   <BLOCK> 

       <RELATION>Uses</RELATION> 

   </BLOCK> 

</IQD> 

 
Algoritmo 10 – Especificação do nó RELATION. [47] 

 

 WHERE - é um filtro que é aplicado a todos os objetos do nível hierárquico. Uma restrição é 

uma sequência ordenada de três nós como visto na tabela 11. Este tipo de elemento é opcional. 

Quando declarado, ele deve ser o primeiro nó filho do BLOCK. O elemento suporta o uso de 

um nó filho de atribuição. E os nós AND e OR quando declarado, eles devem ser precedidos 

por um nó WHERE, tal não implica adjacência. O elemento suporta o uso de um nó filho de 

atribuição. 

 
Tabela 11 -  Restrição com três nós [47] 

1st Node META FIELD META FIELD 

2nd Node OPERATOR OPERATOR OPERATOR OPERATOR 

3rd Node VALUE VALUE ONEOF ONEOF 

 
 
O nó META é uma referência ao dataType de um objecto, e ao contrário do nó TYPE, ele não 

tem nenhum texto interior, o nó FIELD é uma referência a uma propriedade de um objeto. O 

valor do nó deve ser o nome de uma propriedade existente, o nó operator tem o objetivo de 

identificar os operadores de igualdade da restrição. O operador de igualdade é indicado no 

texto interior do nó. O nó Value identifica o valor que é comparado contra o FIELD ou META 

com base no operador de igualdade escolhido. O nó ONEOF identifica a lista de possíveis 

valores com o qual compara contra FIELD ou META com base no operador de igualdade 

escolhido em OPERATOR. E os operadores usados no nó OPERATOR estão listados na tabela 

12 abaixo. 

 
Tabela 12 -  Operadores usados numa consulta [47] 

Operador Restrição 

== Verdade se valores são iguais 

!= Verdade se valores não são iguais 

sm Verdade se valor é menor 

Sme Verdade se o valor é Igual ou Menor 

gt Verdade se o valor é Maior 

gte Verdade se o valor for Igual ou Maior 

0 Verdade se é vazio. 

!0 Verdade se não esta vazio. 

?* Verdade se contém 
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<IQD> 

   <TYPE> 

      <NOT>DataType04</NOT> 

   </TYPE> 

   <BLOCK> 

      <WHERE> 

         <META/> 

         <OPERATOR>==</OPERATOR> 

         <VALUE>DataType01</VALUE> 

      </WHERE> 

   </BLOCK> 

</IQD> 

 
Algoritmo 11 – Especificação do nó WHERE. [67] 

 
 

 UNION - O nó UNION é usado para referenciar objetos agregados. É usado quando temos uma 

especificação de consulta complexa, permitindo o utilizador combinar várias referências de 

objetos com o mesmo nível de hierarquia. Para cada conjunto de objetos o utilizador deve 

adicionar um nó bloco filho, que em seu interior estabelece a especificação para a referida 

recolha de objetos. O exemplo a seguir apresenta uma especificação de onde as referências 

de objetos obtidos a partir de duas propriedades "ProjectC" "ProjectR" são combinadas e 

atribuída à variável "Projetos". 

 
<IQD> 

   <ARG Index="1"/> 

   <BLOCK> 

       <UNION> 

           <BLOCK> 

               <PROPERTY>ProjectC</PROPERTY> 

           </BLOCK> 

           <BLOCK> 

              <PROPERTY>ProjectR</PROPERTY> 

           </BLOCK> 

      </UNION> 

            <AS>Projects</AS> 

       </BLOCK> 

   </IQD> 

 
Algoritmo 12 – Especificação do nó UNION. [47] 

 

5.2 Proposta 

 
Como vimos no capitulo1, o EAMS infelizmente não permite o utilizador criar consultas automatizadas. 

E isso tem dificultado os utilizadores com poucas experiências ou com pouco conhecimento da 

linguagem de consulta ERML dar respostas as suas tarefas diárias. Mesmo os utilizadores que já têm 

certo domínio ou conhecimento da linguagem de consulta ERML e do repositório arquitetural (meta 

modelo), também têm tido dificuldades quando precisam criar consultas complexas que envolvem 

muitos artefatos (datatypes) para responder uma determinada necessidade ou pedido de uma das 

partes interessadas do sistema, exigindo deles muita concentração e esforço de memorizarem 

detalhadamente todas as relações e propriedades de cada artefato do meta-modelo. 
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5.2.1 Arquitetura da solução 

A nossa proposta objectiva tornar o processo de criação de consultas, mais fácil e simples de ser feito 

tanto para os utilizadores experientes, como para os utilizadores menos experientes, adicionado um 

módulo (Q-EAMS) ao EAMS que vai permitir os mesmos criarem as consultas de forma automatizada, 

ou seja com menor esforço possível, com base na linguagem de consulta ERML e no meta-modelo do 

EAMS. A figura 16 mostra a nossa solução arquitectural.  

 

 

Figura 16 - Solução Arquitetural 

 
5.2.2 Q-EAMS 

 

O Q-EMAS é uma aplicação que permite criar consultas de forma automatizada. As consultas são 

criadas com base no meta-modelo [anexo C] que captura o conceito, a estrutura e as relações entre os 

artefatos no âmbito de uma Arquitetura Empresarial. E usam as especificações, sintaxe e semântica 

da linguagem de consulta ERML [47]. O objectivo principal é facilitar a vida dos utilizadores que têm 

pouco domínio da linguagem de consulta e do repositório arquitetural. E que precisam de dados para 

tomarem decisões nas suas tarefas diárias. 

 
A fim de facilitar a compreensão do software, o Q-EAMS implementa as necessidades de interfaces 

inteligentes definida por Paolo Bresciani et al: 

 Fácil e intuitiva de ser usada e compreendida 

 Não requere conhecimentos de tecnologias de base de dados ou formalismos de 

representação de dados 

 Possivelmente exigem apenas pouco conhecimento ou parcial do domínio de aplicação 

 Ser capaz de dar alguns conselhos semânticos para os utilizadores 

 Reduzir o esforço cognitivo dos utilizadores. 

 
Para além destas características, o Q-EAMS, terá como linguagem de programação C# e irá utilizar o 

sistema gráfico Windows Presentation Foundation (WPF), com o intuito de ser integrada na suite de 

ferramentas já desenvolvidas no âmbito da ferramenta EAMS. 

 

 

 

 



50 
 

5.2.2.1 Classificação 

 
Segundo Tiziana Catarci et.al podemos classificar o Q-EAMS da seguinte forma: Quanto ao paradigma 

de representação visual o Q-EAMS é baseado em formulário por que em sua representação visual, 

apenas a parte intencional da base de dados é mostrada, deixando a parte extensional ser preenchida 

pelo utilizador. E em relação ao paradigma de interação, o Q-EAMS usa a técnica de navegação, pois 

permite percorrer ou navegar no meta-modelo, explorando as relações entre os artefatos. E quanto à 

construção de consulta, é usada também a técnica de navegação, permite o utilizador construir uma 

consulta a partir de um conceito central, seguindo os caminhos entre os conceitos para a inclusão de 

outros conceitos de interesse. 

 
E segundo a mesma autora podemos classificar os nossos utilizadores em profissionais e não 

profissionais. O foco será para os utilizadores não profissionais que podem ser classificados quanto a 

sua frequência de interação com o sistema em utilizadores ocasionais e utilizadores frequentes porque 

os sistemas baseados em formulários satisfazem as exigências dos utilizadores muito frequentes.  

 
5.2.2.2 Q-EAMS Abordagem 

 
Nesta subseção lidamos com as três fases de interação do Q-EAMS, nomeadamente a localização, 

manipulação e a visualização, de acordo com a identificação de caminhos e a estrutura de formulação 

de consulta. 

1. A primeira fase ou abordagem, é a localização que consiste na identificação de caminho que 

permite o utilizador especificar a região (caminhos) ou regiões de interesse da base de dados 

que ele deseja operar. Esta seleção é feita com o uso de algoritmos de grafos para a 

identificação dos possíveis caminhos dados dois artefatos (dataTypes ou data Instances) um 

de partida e outro de chegada; 

 
2. A segunda fase ou abordagem é a manipulação que consiste na criação de filtros ou consultas 

em cada artefacto dos caminhos identificados na primeira fase. Uma ferramenta de linguagem 

visual de consulta é criada que traduz às especificações da linguagem de consulta ERML [67]. 

A qualquer momento, o utilizador poderá utilizar os formulários para procurar as instâncias 

subjacentes e ganhar intuição sobre os dados a serem apresentados. Em seguida, forma a 

base para a geração de consulta através de formas visuais e define as relações no interior da 

parte selecionada, a fim de produzir o resultado da consulta.   

 
3. Na terceira fase, é a visualização. Nesta fase o Q-EAMS opera sobre as consultas criadas 

gerando um ficheiro XML com todas as consultas geradas.  
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5.2.2.2.1 Identificação de caminhos 

 
A identificação de caminhos é um navegador de esquema que permite o utilizador especificar a região 

(caminhos) ou regiões de interesse da base de dados que ele deseja operar. Definindo dois artefatos 

(dataTypes ou um data Instances) um de partida e outro de chegada. 

 
Nesta fase o utilizador irá construir uma ou várias vistas da mesma base de dados. O mecanismo visual 

utilizado nesta fase é a seleção de um nó por meio de uma sequência de seleções, o utilizador poderá 

localizar o sub-grafo inteiro de interesse. Esta fase pode ser conseguida por meio de algoritmos como 

será discutido abaixo que procuram todos os percursos de ligação existentes a partir de dois artefatos 

selecionados pelo utilizador; tais caminhos são mostrados ao utilizador que decide se os incluí no seu 

esquema de interesse ou não. 

Existem muitos algoritmos para identificação de caminhos como vimos no capítulo3. A seguir vamos 

descrever a nossa solução “andar por” para a identificação dos caminhos. 

 
5.2.2.2.1.2 “Andar por”  

Uma das possíveis soluções para a identificação dos possíveis caminhos dado dois artefatos um de 

partida e outro de chega é o uso de algoritmos recursivos definidos no capitulo 3 (caminho mais curto), 

que consistem em visitar todos os vértices de um grafo, fazendo um percurso exaustivo de todos os 

vértices. Estes algoritmos são usados em grafos simples, onde só pode existir uma relação entre dois 

vértices. E como vimos acima num meta-modelo um artefacto pode possuir uma ou mais relações 

directas e inversas com outros artefactos. Como mostra a figura 17 abaixo. 

 

 

Figura 17 - Relações entre artefatos no EAMS 

Logo, o uso desses algoritmos não são aplicáveis totalmente no contexto do meta-modelo porque não 

conseguiríamos responder questões como essa: Quais são os artefatos que o artefacto A usa e quais 

os artefatos usados por A. Como mostra a figura 18 abaixo. 

  
Figura 18 - Relações entre artefatos no EAMS 

E por outro lado estes algoritmos consistem em visitar todos os vértices de um grafo, fazendo um 

percurso exaustivo de todos os vértices. Esta solução é aplicável no meta-modelo, mas não é muito 

eficiente porque por exemplo se um artefacto estiver relacionado no mínimo com cincos artefatos e 

para cada artefacto, tiver uma ou mais relações, neste caso o número de caminhos identificados seria: 
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 Número de caminhos = número de artefatos relacionados ao artefacto * número de relações 

que existe para cada artefacto.  

Esta solução só é eficiente em situações em que o número de artefatos relacionados a um artefacto e 

número de relações de cada artefacto for consideravelmente pequeno.  

Em termos de desempenho esta solução ocupa mais memória, e logo exige mais processamento. 

Outras desvantagens dessa implementação é a dificuldade de encontrar erros e podem ser ineficientes 

porque nem sempre retornam o caminho esperado pelo utilizador. 

A fim de resolver estes problemas e ajudar o utilizador a identificar os caminhos no meta-modelo que 

ele pretende, nos propusemos o nosso algoritmo “ANDAR POR”. 

 

Andar por 

Andar por, é um algoritmo que permite identificar os possíveis caminhos no meta-modelo arquitetural, 

dado dois artefatos, um inicial e um final. Uma vez definido os artefatos, começamos por mostrar todos 

os artefatos que estão relacionados directa e inversamente ao artefacto inicial usando uma lista 

adjacente semelhante ao dos grafos. Também é mostrada a distância que possa existir relativamente 

entre os artefatos relacionados e o artefacto final.   

 

Figura 19 - Representação do algoritmo “Andar Por” 

 
Olhando para a figura 19 o artefacto inicial é o A e o final é o H. à primeira lista contém todos os 

artefatos que estão relacionados directa e inversamente ao artefacto inicial e a distância desses 

artefactos com o artefacto final {B-1, C-1, D-1}. De seguida, o utilizador vai escolher na lista {B-1, C-1, 

D-1} um dos artefatos, por exemplo, B, C ou D e vai selecionar a propriedade e o tipo de relação. 

Depois de ter escolhido um dos artefatos será mostrada novamente uma lista a com todos os artefatos 

relacionados directa e inversamente com o artefacto escolhido, neste caso será à lista {E-0, C-0}, {F-

0, C-B}. Ou {B-0}. Assim sucessivamente até o utilizador encontrar o artefacto final.  
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Nós definimos ou consideramos a distância como sendo o número de artefatos possíveis que pode 

existir para sair de um artefacto ao outro. E a distância máxima que pode existir entre dois artefatos 

são dois, como mostra a figura abaixo. 

 
Figura 20 - Distância máxima entre dois artefatos 

  Especificações de caminhos 

 
As diferentes vistas dos artefatos podem compreender meta-modelos distintos, portanto, uma vista de 

um artefacto deve especificar o meta-modelo ao qual ela se refere ou faz referência à sua 

especificação. Para identificar ou definir um caminho é necessário comprimir os seguintes pontos: 

 No meta-modelo os artefatos podem estar na mesma camada ou em camadas diferentes, e 

possuem uma ou mais relações entre eles. Para criar um determinado caminho é necessário o 

utilizador definir dois artefatos um artefacto de partida e um de chegada; 

 Um caminho pode ser formado por um ou mais artefatos. E a relação entre os artefatos pode 

ser directa ou inversa. Para cada relação o utilizador deve definir uma propriedade e um tipo 

de relação [67]  

 Pode-se ou não aplicar um ou mais filtros a um artefacto. 

 Um filtro aplicado a um artefacto pode ser alterado ou removido. 

 Ao criar um caminho deve-se mostrar todos os artefatos que estão relacionados directa e 

inversamente ao artefacto inicial. E a distância desses mesmos artefatos em relação ao 

artefacto final. 

 À medida que tiver a criar um caminho deve-se mostrar todos os possíveis caminhos (directos 

e inversos) para se chagar a um determinado artefacto.  

 
5.2.2.3 Criação de filtros ou consultas  

Definimos filtro como sendo uma vista de um artefacto. Mais precisamente, um filtro filtra o conteúdo 

de um artefacto e, por conseguinte, é um sub-grafo de GAC. Um filtro pode ser modelado como um grafo 

GF (AF,RF), sem restrições de conexão onde AF C AAC e RF C RAC. [9]. A especificação dos filtros em 

um artefacto suporta análise de granularidade fina.  

 
Nesta fase o utilizador irá formular consultas adequadas para cada uma das vistas da mesma base de 

dados definidas na fase da localização. As consultas formuladas devem obedecer às regras sintáticas 

e semânticas da linguagem ERML descritas acima. E podem ser:  

 

 Consultas simples – é a seleção de todos os objetos que satisfazem os requisitos necessários. 

Por exemplo: "Selecione todas as Aplicações”. 
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 Consultas a nível das propriedades – é a seleção de todos os objetos que atingem as condições 

especiais necessárias. Por exemplo: "Selecione todas as Aplicações com uma Begin Date igual  

“2016-06-12". 

 

 Consulta a nível das relações – é a seleção de todos os objetos que atingem as condições 

necessárias relativas às relações especiais entre os objetos. Por exemplo: “Selecione todos os 

artefatos que estão relacionados às Aplicações pelo tipo de relação “aggregated by”“. 

A nossa proposta apresenta três tipos de filtros: filtros sobre a origem, filtros de navegação e o filtros 

de destino. A seguir vamos descrever cada um dos filtros. 

 
Filtro sobre a origem e sobre o destino 

 
O filtro sobre a origem é usado para fazer o filtro no artefacto de origem e o filtro sobre o destino é 

usado para fazer os filtros no artefacto final. Quando o utilizador escolher ou definir os dois artefatos, 

será apresentado dois botões um para selecionar o filtro sobre a origem e o outro para selecionar o 

filtro sobre o destino, se clicar em um dos botões simplesmente terá um menu: 

 Selecionar Propriedade 

 Selecionar Valor 

 Selecionar condição (= , < , <, !=, etc) 

 Voltar ao início adicionando mais condições (ANDs/ORs, etc)  

 
 Filtro sobre a navegação 

O filtro sobre a navegação será aplicado a cada artefacto constituinte do caminho. Também será 

apresentado ao utilizador um botão para selecionar filtros sobre a navegação, e quando clicar sobre o 

botão irá aparecer um menu igual aos dos filtros sobre a origem e sobre o destino 

 Selecionar Propriedade 

 Selecionar Tipo de Relação 

 Voltar ao início adicionado mais condições (ANDs/ORs, etc) etc. 

Depois de feito o filtro sobre a navegação, aplicação vai permitir fazer a união e intercessão dos 

conjuntos de filtros criados.  A figura abaixo dá-nos uma visão ou noção de como funcionam ou como 

serão feitos os filtros em um determinado caminho.  

 

Figura 21 - Exemplo de filtros 
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No exemplo acima, começamos por:  
 

1. Fazer um filtro no artefacto inicial (Ator), e selecionamos todos que são loiros e com peso 

inferior a 70; Depois, navegamos para todos os objetos do tipo Role que são referenciados 

pelas propriedades Px e Py (união) e retiramos os que são referidos pelo tipo de relação 

R2.  

 
2. Fazer um filtro sobre a navegação, e selecionamos os objetos do tipo role que tenham a 

propriedade type com o valor x.   

 
3. E por último fizer o filtro sobre o destino, e selecionamos todos os objetos que serão 

referidos por referências do tipo R2 e que sejam do tipo process. 

 

5.3 Conclusão  

Acreditamos que a nossa solução é mais prática, comparando com as soluções acima (uso de 

recursividade), porque ao invés de identificarmos todos os possíveis caminhos e depois permitir que o 

utilizador escolhe o caminho que ele pretende, a nossa solução permite que o próprio utilizador define 

o seu próprio caminho, dando-lhe sempre uma lista com os artefatos relacionados ao artefacto inicial. 

Isto vai permitir que à medida que o utilizador vai criando consultas vai aprender ou conhecer melhor 

os artefatos bem como suas propriedades e as suas relações directas e inversas. 

A nossa solução, também é melhor em termos de desempenho, comparado com a solução recursiva, 

porque o nosso algoritmo será implementado iterativamente. A interatividade tende a ser ligeiramente 

mais rápida na prática do que a implementação recursiva, uma vez que uma implementação recursiva 

precisa registrar o estado atual do processamento de maneira que ela possa continuar de onde parou 

após a conclusão de cada nova execução subordinada do procedimento recursivo. Outra possível 

motivação para se escolher um algoritmo iterativo ao invés de um algoritmo recursivo é que nas 

linguagens de programação modernas o espaço disponível para o fluxo de controle é geralmente bem 

menor que o espaço disponível no heap, e algoritmos recursivos tendem a necessitar de mais espaço 

na pilha do que algoritmos iterativos [49]. 

A proposta aqui apresentada, em primeiro lugar fundamentou a sua razão a partir da necessidade 

descrita anteriormente. Em segundo lugar, foi delineada uma abordagem a fim de ser adoptada no 

desenvolvimento da ferramenta, nomeadamente, a construção de uma aplicação que permita realizar 

consultas e visualizar os resultados dessas consultas através de diferentes visualizações. Finalmente 

foram descritas as características que esta ferramenta deverá possuir, a fim de satisfazer as 

necessidades dos utilizadores. É com base nesta proposta que nos próximos capítulos irá ser dado a 

conhecer a implementação desta ferramenta. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Processamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heap
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Capítulo 06 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

6. Protótipo Funcional 

Esta secção descreve em pormenor a implementação de um protótipo funcional que suporte a criação 

de consultas automatizadas de forma fácil e interativa previamente descrita. 

 
A ideia geral do protótipo está ilustrada na Figura 23. A solução de software começa por carregar todos 

os artefatos (dataTypes) do nosso repositório arquitetural (meta-modelo) XML. Esta informação será 

processada de modo a identificar as relações existentes entre os artefatos na Arquitetura Empresarial.  

 
O utilizador identificará então qual vista arquitetural pretende analisar no contexto das relações 

existente entre os artefatos começando por selecionar ou definir dois artefatos (um inicial e um final) e 

os artefatos intermédios (artefatos necessários para se chegar ao artefacto final). À medida que 

utilizador vai definir ou escolher os artefatos intermédios devera também selecionar a propriedade e a 

relação.  

 

As consultas serão feitas em cada artefacto definido, usando as especificações da linguagem de 

consulta ERML [47]. Depois de criadas as consultas à solução de software irá gerar um ficheiro XML 

que vai conter todas as consultas.  

 

 

Figura 22 - Conceito geral da solução implementada 
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6.1. Sumário 

A Link Consulting é uma empresa de consultoria que forneceu suporte tecnológico na implementação 

e execução deste trabalho de investigação. E é composto por um módulo que atua sobre o Enterprise 

Architecture Management System (EAMS).  

 
O EAMS é uma ferramenta EA (Enterprise Architecture) que coleta e gerencia informações de uma ou 

várias fontes e apresenta-as em um formato visual baseado em tempo compreensível. Fundamental 

no apoio à transformação organizacional, através do aumento da agilidade, para que as organizações 

possam mudar suavemente, mais rápidas e ser mais rentável. Permite melhores capacidades de 

planeamento pelas organizações permitindo ter uma representação do AS-IS e o previsto TO-BE, que 

resulta da contínua e iniciativas de mudanças planeadas. Está focada em representar o estado 

passado, presente e futuro da arquitetura da organização, de forma que todos os stakeholder possam 

entender. O estado futuro da arquitetura é alcançado por meio dos planos consolidados que cada 

stakeholder planeou, em unificadas visões de arquitetura [47]. 

 

Figura 23 - Principais áreas do EAMS [48] 

 
EAMS BackOffice é uma aplicação Windows Forms desenvolvida em .Net Framework 3.5 e é a principal 

controladora da solução, tendo a responsabilidade de orquestrar a integração global. Embora numa 

perspectiva macro pode-se ver EAMS como já contendo o repositório, na realidade, o repositório é 

fornecido pelo Rational System Architect e é acessível através de sua API.  

 

O EAMS BackOffice usa RSA para seu repositório e engine designer. O mecanismo de comunicação 

entre processos é OLE Automation com base em Component Object Model e permite a troca de 

conteúdo com o repositório e acesso ao System Architect’s engine designer. Devido às características 

de comunicação, tanto EAMS-BackOffice e RSA são executados no mesmo computador.  
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Figura 24 - Visão geral do EAMS 

 
EAMS-Viewer é uma aplicação WPF que vem como uma extensão das capacidades de desenho de 

RSA e também permite o acesso remoto ao conteúdo via web-services, permitindo assim a execução 

local e remota, conforme ilustrado na Figura 24. No entanto, ele não foi projetado para suportar as 

representações dinâmicas e, portanto, fornece apenas um potencial limitado para a dimensão de 

tempo. 

 
A inclusão de novas funcionalidades ocorre sob a forma de módulos que são invocados através da 

componente de visualização do EAMS, efetuam o trabalho necessário à nova funcionalidade e depois 

disponibilizam os resultados associados. Em concreto um módulo é uma Biblioteca de Ligação 

Dinâmica (Dynamic-Link Library), vulgo DLL, baseado em .Net Framework 3.5 e com uma camada de 

visualização herdada do EAMS em WPF (Windows Presentation Foundation). Para este protótipo em 

concreto foi desenvolvido um módulo Q-EAMS para a criação de consultas. 

 

6.2 Implementação do Q-EAMS 

 
O Q-EMAS é uma aplicação que permite navegar no repositório arquitetural de modo a especificar ou 

definir a área ou a vista que vai aturar no repositório. E cria consultas de forma automatizada sobre a 

vista especificada. As consultas são criadas com base nas especificações ou sintaxe e semântica da 

linguagem de consulta ERML [47]. 
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Figura 25 - Arquitetura do Q-EAMS 

 

O Q-EAMS, apresenta três fases ou abordagens de interação, nomeadamente: a localização, 

manipulação e visualização, de acordo com a estrutura de formulação de consulta.  

 
6.2.1 Localização 

 
Esta fase consiste na identificação de caminho que permite o utilizador especificar a região (caminho) 

ou regiões de interesse da base de dados que ele deseja operar. Esta fase é conseguida pelo nosso 

algoritmo “Andar Por” descrito na proposta, que procura todos os percursos de ligações existentes a 

partir de dois pontos selecionados; tais caminhos são mostrados ao utilizador que decide se os incluí 

no seu esquema de interesse ou não. 

 

 
 

Figura 26 - Diagrama de Sequencia de Criação de Caminho 
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Integração com o Repositório 
 
Quando alguma informação é requisitada ao EAMS o método Load() é invocado que lê a informação 

relevante do ficheiro XML e devolve ao EAMS que o entregará ao destinatário. A leitura dos dados no 

ficheiro XML é feita sequencialmente, ou seja, em cada pedido de acesso a informação o ficheiro é lido 

desde o início do mesmo até que a informação seja encontrada. Mesmo que a informação pedida não 

se encontre no repositório XML um pedido implica a leitura da totalidade desse ficheiro. Os métodos 

que interagem com o repositório estão descrito na tabela abaixo. 

 

Tabela 13 - Métodos para o repositório 

Métodos Proposito 

LoadXml Retorna todos os artefato do meta-modelo 

searchDataTypesDirect Retorna todos os artefatos ou dataTypes relacionados 

directamente a um determinado dataType 

searchDataTypesInverse Retorna todos artefatos ou dataTypes relacionados 

inversamente a um determinado dataType 

searchProperties Obtem todas as propriedades de um artefato 

searchRelations Obtem todas as relações de um artefato 

 
 
Considerando GE = (AE, RE), a primeira coisa a identificar é como se pode obter o conjunto de todos os 

artefatos AE e o conjunto de todas as relações RE. Algoritmo 6 expressa uma forma de identificar AE, 

para um parâmetro igual a RE.  

 

 
Algoritmo 13 - Retorna todos os artefatos do repositório 

 

O algoritmo 7 expressa uma forma de identificar as propriedades de AE 

 

Algoritmo 14 - Retorna todas as propriedades de um artefacto 
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E o algoritmo 8 expressa uma forma de identificar todas as possíveis relações do AE, para um parâmetro 

igual a RE.  

 

Algoritmo 15 - Retorna todas as relações de um artefacto 

 
O método searchDataTypesDirect retorna todos os artafactos que estão relacionados directamente 

a um determinado artefacto. O mesmo aplicasse ao searchDataTypesInverse. O processo de 

identificação é mais complexo, é necessário percorrer todos os artefatos e, em seguida, para cada um 

deles percorrer todos os tipos de relações, a fim de obter todos os pares de definição que respondem 

aos relacionamentos. 

 

 
Algoritmo 16 - Retorna todos os artefatos relacionados directamente ao um artefacto 

 

 
 
6.2.2 Manipulação 

Nesta fase o utilizador irá construir ou formular consultas adequadas para cada um dos artefatos da 

vista definida na primeira fase. A formulação das consultas deve obedecer às regras sintáticas e 

semânticas da linguagem de consulta ERML [47]. Nesta fase o utilizador também poderá ou não aplicar 

filtros (inicial, navegação e o final) como vimos na proposta. 
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Figura 27- Diagrama de sequência de criação de caminhos 

 
Nesta fase o Q-EAMS não interage com o repositório, mais sim lê os artefatos na memória, criados na 

fase da localização. Os métodos usados nesta fase estão descrito na tabela abaixo. 

 

Tabela 14 - Metodos da criação de consultas 

Métodos Proposito 

createQuery Criar uma consulta num determinado artefacto 

addItemLists Adiciona a consulta criada na lista 

 

6.2.3 Visualização 

Nesta fase o Q-EAMS calcula o resultado da consulta. O resultado da consulta é visualizado em um 

ficheiro ou arquivo XML. 

 

 

Figura 28 - Diagrama de sequência da geração do ficheiro de consultas 
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Nesta fase o Q-EAMS também não interage com o repositório, mais sim lê na memória as listas de 

artefatos criados na fase da localização. 

 

Tabela 15 - Metodos de geração de consultas XML 

Métodos Proposito 

generateQuery Gerar um ficheiro com todos os filtros criados 

 

 
6.2.4. Interface de Utilizador  

 
A interface de utilizador desenvolvida para identificação ou definição de caminhos e criação de 

consultas tem por base a especificação de Viewpoint descrita, de acordo com a norma IEEE Std 1471-

2000. 

 
Ao abrir o Q-EAMS, será mostrado ao utilizador um menu com as seguintes opções: load, Define path, 

create Query, view Query, Generate XML e Sair. 

 

 

Figura 29 - Menu do Q-EAMS 

Carregar o ficheiro 

O utilizador poderá então fazer o carregamento dos artefatos que pretende analisar recorrendo ao botão 

denominado “Load”.  Após identificar a localização do ficheiro, a solução de software fará o 

carregamento do mesmo em memória e a interface de utilizador será atualizada inicializando o objecto 

comboBox com os artefatos. Uma vez inicializada as comboBoxs o utilizador já pode criar os seus 

caminhos começando por definir o ponto inicial e final. 

 

 

Figura 30 – Artefatos inicial e final 

 
O utilizador poderá também aplicar ou não filtros ao ponto inicial e final. 

 

 

Figura 31 – Filtros Aplicados nos Artefatos Inicial e Final 

 

 



64 
 

Definição ou criação de caminho 

 
Depois do utilizador ter definido o ponto inicial e final irá aparecer uma gridview mostrando todos os 

artefatos que estão relacionados directa e inversamente ao artefato inicial. Neste caso é o “Application 

Collaboration”. Também será mostrado um número a frente do artefacto que significa a distância do 

mesmo com o artefacto final. 

 

 

Figura 32 –  Lista de artefatos relacionados 

De seguida o utilizador irá selecionar na comboBox o artefato “dataType”  que ele precisa, para chegar 

ao ponto final. Depois de selecionado o artefacto, o utilizador deverá também selecionar a relação e a 

propriedade. Também será mostrada uma lista com todos os caminhos possíveis passando pelo 

artefacto selecionado. 

 

 

Figura 33 – Caminhos alternativos 
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Se a distância do artefacto selecionado for igual à zero, então o utilizador termina por aqui, e poderá 

aplicar ou não um filtro no artefacto. Caso contrário, deverá adicionar mais um artefecto até chegar ao 

artefacto esperado com a distância igual a zero.  Para tal deverá clicar no botão “Add” que vai buscar 

todos os artefatos que estão relacionados directa e inversamente ao artefato selecionado.  E o utilizador 

deverá também selecionar a relação e a propriedade. E aplicar ou não filtro. 

 

Figura 34 – Adicionar mais artefatos ao caminho 

Criação de filtro 

O utilizador poderá fazer ou aplicar um filtro nos artefatos inicial, intermédio e final. Um formulário será 

aberto para criar um filtro. Um filtro pode ter um elemento, um campo, um operador e um valor. O valor 

e o operador não são obrigatórios em alguns casos porque nem todos os elementos como as relações 

não precisam de valor nem de operadores.O utilizador poderá criar um filtro mais complexo usando os 

operadores lógocos (AND, OR, UNION, AS). Assim como adicionar, alterar ou remover uma ou mais 

operações de um filtro usando os comandos (+, -, +/-).  Foram criadas três listas uma para guardar os 

filtros criados no artefacto inicial, outra para guardar os filtros dos artefatos intermédios e a outra para 

guardar os filtros do artefacto final. 

 

Figura 35 - Tela de criação de filtro 
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Visualização de consulta 

Uma vez criada às consultas o ulizador poderá visualizá-las. Para tal deve dar um clique no botão 

“view the query” e irá aparecer uma lista com três opções. E de seguida o utilizador deve selecionar 

uma das opções.  

 

 

Figura 36 - Visualização de consultas ou filtro 

 
Geração de um ficheiro de consulta  

 
Uma vez criada às consultas, o utilizador poderá criar um ficheiro XML. Para tal deve dar um clique 

no botão “Generate XML” e o sistema vai criar automáticamente o ficheiro XML de acordo com as 

especificação da linguagem de consulta ERML[67].  
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Capítulo 07 

 
Resultados Obtidos 

 

7 Análise dos Resultados Obtidos 
 

Esta secção identifica a metodologia utilizada para validar a abordagem e testar o protótipo 

implementado e a utilidade dos seus resultados. 

 

7.1 Avaliação de desempenho do algoritmo “Andar por”  
 

O meta-modelo no EAMS identifica e descreve os artefatos e suas relações. É constituído normalmente 

por três camadas: uma de negócio, uma aplicacional e outra de infraestruturas. E pode existir outras 

camadas de extensões como a de motivação e a de implementação e migração. Cada camada contém 

artefatos. Um artefato tem propriedades e está relacionado com um ou mais artefatos. O meta-modelo 

tem mais de 50 artefatos e cada artefato tem no mínimo dez (10) propriedades e dez (10) relações. 

Cada relação está associada a um tipo de relação. 

O nosso algoritmo “AndarPor”, permite navegar no meta-modelo de modo a especificar as viewpoints 

que pretende visualizar. Essa especificação consiste na definição de caminhos a partir de dois artefatos 

um inicial e  outro final. 

A seguir vamos analisar o tempo de execução do algoritmo AndarPor.  Foram realizadas três amostras. 

Usamos uma máquina Intel ® Pentium ® D CPU 3.40GHz; 2.00 GB RAM; Windows 7 Ultimate (64-bit). 

E os testes foram feitos com base na distância entre dois artefatos. Consideramos três casos. O 

primeiro caso é quando a distância entre dois artefatos for igual a zero (=0), neste caso os artefactos 

estão ligados directamente; no segundo caso é quando a distância entre dois artefatos for igual a um 

(=1), neste caso existe um artefacto intermédio. E o terceiro caso é o quando a distância entre dois 

artefatos for igual a dois (=2) quando existe dois artefactos intermédios. 

 

 Os  resultados obtidos são os seguintes:  
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Tabela 16 - 1ª Amostra de Desempenho do Algoritmo AndarPor 

Distância entre 

artefatos 

Artefactos 

intermediários 

Tempo de 

execução 

Complexidade 

= 0 0 5 segundos O(n) 

= 1 1 8 segundos O(n2) 

= 2 2 11 segundos O(n3) 

 
 

Tabela 17 – 2ª Amostra de Desempenho do Algoritmo AndarPor 

Distância 

entre artefatos 

Artefactos 

intermediários 

Tempo de 

execução 

Complexidade 

= 0 0 3 segundos O(n) 

= 1 1 5 segundos O(n2) 

= 2 2 10 segundos O(n3) 

 
 

3ª Amostra de Desempenho do Algoritmo AndarPor 

Distância 

entre artefatos 

Artefactos 

intermediários 

Tempo de 

execução 

Complexidade 

= 0 0 3 segundos O(n) 

= 1 1 10 segundos O(n2) 

= 2 2 22 segundos O(n3) 

 
 
O algoritmo “AndarPor”, exige um tempo em O(n) na inicialização. O loop (ciclo) é executado n-

3 vezes. Na primeira iteração, são visitados todos os artefatos que estão relacionados direta e 

inversamente  ao artefcto selecionado. Se o arfato final não fizer parte desta lista, então, é executada 

a segunda interação que consiste em visitar todos os artafetos relacionados direta ou inversamente a 

cada artefacto da primeira interação. E se o arfato final não fizer parte desta lista então é realizada a 

terceira interação que consite também em visitar todos os artefatos relacionados direta ou inversamente 

a cada artefacto da segunda interação, e assim sucessivamente até encontrar o artafacto final.  

Podemos então deduzir que o tempo de execução é O(n), para o melhor caso, quando o artefato final 

encontra-se na primeira interação; é O(n2) para a segunda interação e é O(n3) para a terceira interação 

o nosso pior caso. A complexidade do nosso algoritmo aumenta à medida que a distância entre dois 

ponto vai aumentando.  
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Como podemos observar nos dados obtidos dos testes, na 1ª amostra o tempo de execução da 

distância entre dois artefatos igual zero (=0) é três (3) e na 2ª amostra é cinco (5). Ou seja, mesmas 

distâncias (=0) mais resultados diferentes. O mesmo acontece nas outras amostras. Concluímos que 

o aumento ou diminuição do tempo de execução não é só devido ao aumento da distância entre 

artefatos mas também por causa do número de relações directa e inversas que cada artefato pode ter 

como vimos acima são no mínimo 10 relações. 

 

7.2 Visualização dos Resultados das Consultas 

 

Foram também desenvolvidos alguns casos de teste para criação de consultas com o intuito de 

despistar erros na implementação do protótipo e testar a completude e veracidade dos resultados 

obtidos. De realçar que, apesar da aparente simplicidade dos casos apresentados estes implicam uma 

análise de diversa informação e implementam na totalidade a funcionalidade previamente descrita. De 

seguida serão descritos três desses cenários de teste e os resultados obtidos da sua análise. 

 
Primeiro cenário 

 Recuperar cada objeto referenciado pelo primeiro argumento através da relação identificado 

por "Uses". 

 
Segundo cenário 

 Apresentar uma especificação onde as referências de objeto obtido a partir de duas 

propriedades “ProjectC” e  “ProjectR” são combinadas e atribuídas à variável “Projects”. 

 
Terceiro cenário 

 Criar uma consulta onde o primeiro nível refere-se os Data Types disponíveis (exceto 

"DataType01). O segundo nível filtra as instâncias que pertencem ao Data Types 

"DataType04". A consulta, em seguida, filtra os itens que têm tem os valores "Item04" ou 

"Item01" do campo “Property 01”. O conjunto de resultados dessa avaliação deverá conter 

apenas "Item06". 

 
Além das consultas propostas no cenário fornecido aos utilizadores, estes também tiveram total 

liberdade para executar quaisquer consultas adicionais que desejassem antes de explanarem suas 

opiniões para avaliação do sistema. 

 
Para as consultas(Q1, Q2 e Q3) descritas anteriormente, os utilizadores obtiverão os seguintes 

resultados:  

<IQD> 
      <TYPE>DataType01</TYPE> 
      <BLOCK> 

<RELATION>Uses</RELATION> 
      </BLOCK> 
</IQD> 

                                                             Algoritmo 17 – Resultado do primeiro cenário 

<IQD> 



70 
 

      <ARG Index="1"/> 
      <BLOCK> 
      <UNION> 
              <BLOCK> 
                     <PROPERTY>ProjectC</PROPERTY> 
             </BLOCK> 
             <BLOCK> 
                   <PROPERTY>ProjectR</PROPERTY> 
           </BLOCK> 
     <AS>Projects</AS> 
     </BLOCK> 
</IQD> 

 
Algoritmo 18  – Resultado do segundo cenário 

 
 

<IQD> 
       <TYPE> 
             <NOT>DataType01</NOT> 
      </TYPE> 
     <BLOCK> 
             <WHERE> 
                     <META/> 
                          <OPERATOR>==</OPERATOR> 
                         <VALUE>DataType04</VALUE> 
             </WHERE> 
             <AND> 
            <WHERE> 
                     <FIELD>Property 01</FIELD> 
                     <OPERATOR>==</OPERATOR> 
                     <VALUE>15</VALUE> 

</WHERE> 
<AND> 
 <WHERE> 

         <FIELD>Property 02</FIELD> 
         <OPERATOR>==</OPERATOR> 
         <VALUE>Item04</VALUE> 
</WHERE> 
 <OR> 
      <FIELD>Property 02</FIELD> 
       <OPERATOR>==</OPERATOR> 
      <VALUE>Item01</VALUE> 
</OR> 
</AND> 
</BLOCK> 

</IQD> 

Algoritmo 19 – Resultado do terceiro cenário 

 

As consultas geradas a partir dos cenários descritos acima estão corretas, isto é, retornaram os 

resultados esperados e obedecem as especificações da linguagem de consulta ERML. Acreditamos 

que a nossa aplicação “Q-EAMS” será mais uma valia para os utilizadores que atuam na área de 

arquitetural empresarial. 
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7.3. Avaliação da Usabilidade 

 

O objetivo central deste trabalho é prover a interação do utilizador em ambientes de consultas de dados 

baseadas no meta-modelo, é importante obter a opinião dos utilizadores sobre o uso das 

funcionalidades disponíveis no sistema. 

 
Para avaliar a usabilidade das funcionalidades, foram convidados 10 utilizadores  para executarem 

alguns experimentos com o uso da interface Q-EAMS. Os utilizadores convidados foram divididos em 

dois grupos sendo: o primeiro grupo formado por seis voluntários, os mesmos têm um conhecimento 

sobre meta-modelo; e o segundo grupo é formado por quatro elementos e os mesmos não têm um 

conhecimento sobre meta-modelo. 

 
A coleta de opiniões e sugestões por parte dos utilizadores tem por objetivo obter uma apreciação dos 

mesmos em relação ao sistema. Normalmente, deseja-se identificar o nível de satisfação dos 

utilizadores com o sistema, o que inclui aspectos como: se a aparência estética do sistema é 

satisfatória, se o sistema faz aquilo que eles desejam, se tiveram algum problema ao usá-lo, e/ou se 

eles gostariam de (ou pretendem) usá-lo novamente. A técnica utilizada na nossa tese para coletar as 

opiniões e sugestões dos utilizadores foi o uso de um  questionário,  ilustrado no anexo E.  

 

Este questionário é composto de seis (6) perguntas que coletam as opiniões dos utilizadores sobre a 

usabilidade e relevância das funcionalidades disponíveis para a interação do utilizador com o sistema. 

 
Os gráficos ilustrados nas Figuras 37 e 38 exibem os resultados destes experimentos para utilizadores 

especialistas e não especialistas, respectivamente. Os gráficos informam o percentual de respostas 

(Ruim, Boa e Excelente) para as perguntas do questionário, onde cada uma destas está relacionada 

com uma funcionalidade do sistema. Os dados brutos das respostas obtidas no questionário bem como 

os comentários e sugestões dos utilizadores estão no anexo F. 

 
Analisando os gráficos, observamos que a maioria dos utilizadores, especialistas e não especialistas, 

responderam ao questionário indicando que estavam satisfeitos com as funcionalidades disponíveis no 

sistema. E  maioria das perguntas foram obtidas respostas entre Boa e Excelente, confirmando que a 

interface proporciona ao utilizador uma interação simples e objetiva com este tipo de sistema. 
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Figura 37 - Gráfico com percentuais de avaliação das funcionalidades por utilizadores não especialistas 

 

 

 

Figura 38 - Gráfico com percentuais de avaliação das funcionalidades por utilizadores especialistas 
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Capítulo 08 
  

CONCLUSÃO 

 

8 Conclusão 

 
 
8.1 Sumário 

 
Com esta dissertação foi possível constatar que, com o auxílio de técnicas de visualização é possível 

melhorar a compreensão dos sistemas. Facilitando a compreensão e o fácil uso do mesmo por parte 

dos utilizadores profissionais e não profissionais. 

 
Na primeira etapa do desenvolvimento da nossa tese começamos por introduzir o tema da nossa tese 

e o contexto em que se encontra inserido, assim como, apresentamos também as principais razões e 

a motivação central da nossa tese, juntamente com os objetivos que  pretendemos alcançar. De 

seguida fizemos uma introdução dos conceitos de viewpoints, de arquiteturas empresariais, começando 

por defini-la segundo a IEEE STD. 1471-2000, e como são especificadas a nível das fremeworks  4+1 

views e RM-ODP  e por último mostramos também como as viewpoints são classificadas no Archimate. 

Na segunda  etapa mostramos como a partir da definição, anotações de grafos podemos representar 

uma organização ou empresa. E mostramos  também  os algoritmos existentes para a identificação ou 

descoberta de caminhos em um grafo, dado dois pontos (um inicial e um final). De seguida fizemos 

também uma introdução sobre as linguagens de consultas, focando-se nas linguagens e sistemas 

visuais de consultas mostrando os principais conceitos e benefícios de usá-los em um ambiente 

empresarial.  

 

Na terceira fase e última começamos por apresentar a nossa proposta de solução “Q-EAMS” para 

problema descrito na primeira fase. O Q-EAMS permite o utilizador navegar no repositório arquitectural 

de modo a especificar a área ou vista que pretende atuar com ajuda do nosso algoritmo “AndarPor”. 

Depois de definida a vista o utilizador poderá construir consultas sobre os artefatos da vista definida. 

De modo a fundamentar a nossa proposta fizemos um resumo do EAMS e da linguagem de consulta 

ERML. De seguida descrevemos os passos para a implementação do Q-EAMS.E finalmente 

descrevemos a avaliação dos resultados das consultas geradas, do desempenho do algoritmo 

“AndarPor” e da usabilidade.  

 



74 
 

8.3 Contribuições 

 
Os contributos científicos dados por este trabalho surgem da necessidade de ajudar principalmente os 

utilizadores de negócios não especialistas, ou seja, aqueles que não têm domínio do repositório 

arquitetural e da linguagem de consulta, Criando uma aplicação “Q-EAMS “ que vai permitir que eles 

consigam expressar ou criar as suas próprias consultas, para tomarem decisões rápidas das suas 

tarefas diárias.  

Desenvolvemos também um algoritmo de busca exaustiva “AndarPor” que permite navegar no 

repositório arquitetural de modo à especificar viewpoints (identificar caminhos) de uma determinada 

área do repositório que se pretende atuar ou visualizar. 

 
8.4 Limitações da Solução 

 

 Precisão da Consulta: A nossa solução não retornou corretamente os dados de algumas 

consultas complexas criadas na fase de teste; 

 Satisfação do Utilizador: A avaliação de satisfação do utilizador com a ferramenta não foi 

excelente mais sim boa. 

 Desempenho do algoritmo “Andar Por”: É pouco eficiente na deteção de caminhos no nível 

três (para artefatos com uma distância maior ou igual a 3)   

 

8.5 Lições Aprendidas 

Ao longo do desenvolvimento desta dissertação foram identificados diversos tópicos e questões 

associadas ao problema e à solução desenvolvida, sobre os quais vale a pena ponderar. Esta secção 

compreende a identificação das lições mais relevantes: 

 Abordagem é dependente da qualidade da informação - Como indicado na fase inicial do 

trabalho, a empresa é percebida através da informação mantida pelo repositório. A qualidade 

da informação é determinada pela qualidade e exatidão dos dados que a suportam. Se o 

repositório não reflete a realidade, as consultas serão inúteis. 

 

 A abordagem formal é crucial para a definição de processo - A utilização de especificações 

informais deixa espaço para: múltiplas interpretações; falta de rigor; incapacidade de verificar 

as especificações. A abordagem formal fornece o arquitecto a capacidade de usar a verificação 

em seu trabalho como meio de raciocínio e enriquecendo suas especificações. Mesmo que as 

partes interessadas não podem, inicialmente, fornecer uma descrição clara dos requisitos 

(preocupações, restrições), um arquiteto equipado com os instrumentos adequados (modelo 

bem estabelecido, regras.) Pode analisar os pedidos de uma forma mais expedito identificar 

quaisquer fontes de ambiguidade ou incoerência e, portanto, restabelecer a conversa com o 

público cliente para anular quaisquer dúvidas. 
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 A determinação da influência nas relações entre artefatos é uma tarefa que pode produzir 

resultados dúbios, pois assenta muitas vezes numa interpretação semântica da descrição de 

uma relação. Relações do tipo artefacto A “composto por” artefacto B, artefacto A “usa” 

artefacto B ou artefacto A “cria” artefacto B são suficientemente explícitas para determinar a 

existência de uma influência e o seu sentido, mas por exemplo relações do tipo artefacto A 

“está relacionado com” artefacto B ou artefacto A “liga o” artefacto B podem originar 

interpretações diferentes pois não é facilmente identificável uma dependência entre os 

artefatos. 

 

 A definição manual de consultas arquiteturais em ficheiros XML provou ser uma tarefa 

árdua e repetitiva, pelo que poderá ser automatizada ou pelo menos facilitada com uma 

interface de edição, possivelmente gráfica, que permita adicionar e configurar os artefatos e 

suas relações, permitindo evitar problemas que são decorrentes da criação de consulta manual 

de um ficheiro textual, como omissão de dados ou incorreção dos mesmos.  

 

 Por outro lado, a elaboração desta dissertação permitiu aprofundar muitos dos conceitos 

que são abordados durante a licenciatura e o mestrado. Também permitiu desenvolver novas 

competências no âmbito da EA, o que é uma mais valia na experiência. Para concretizar esta 

dissertação foi necessário ultrapassar muitos obstáculos, nomeadamente no entendimento do 

meta-modelo as relações entre os artefatos e no entendimento da sintaxe da linguagem de 

consulta ERML para criação de consultas. 

 

8.6 Trabalhos Futuros 

 
A realização de qualquer trabalho deixa sempre possibilidades de evolução no futuro, em 

particular, no futuro pretende-se: 

 

 Melhorar o desempenho do nosso algoritmo “ANDAR POR” na identificação dos possíveis 

caminhos dados dois artefatos um inicial e ou um final. 

 

 Permitir que a nossa solução “Q-EAMS” não só consiga criar consultas com base a um meta-

modelo mas também com base noutros meta-modelos. 

 

 Melhorar a interface a fim de ser possível que qualquer utilizador crie a sua própria componente 

na aplicação. 

 

 Estender as visualizações, adicionando novas visualizações e novas funcionalidades a 

ferramenta. 
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Anexos 

 

Anexo A: Modelo de Classe do Q-EAMS 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Modelo de classe de uma consulta arquitetural 
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Anexo B: Representação Gráfica do Esquema do Repositório 

 

 

 

 

Figura 40 - Representação gráfica do esquema do repositório 
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Anexo C: EAMS Meta-Modelo 

 
 

 

 

 

Figura 41 - EAMS Meta Modelo 
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Anexo D: Exemplo de ficheiro de consulta 

 

 

Figura 42 - Exemplo de ficheiro de consulta 
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Anexo E: Questionário de Avaliação do Q-EAMS 

 

Avaliação do Q-EAMS 
 

Utilize este formulário para expressar sua opinião quanto ao uso do Q-EAMS.  

 

Como você avalia a visualização gráfica da identificação de caminhos? 

 Ruim 

 Boa 

 Excelente 

Como você avalia o processo da definição de caminhos? 

 Ruim 

 Boa 

 Excelente 

Como você avalia a visualização gráfica de criação de consultas? 

 Ruim 

 Boa 

 Excelente 

Como você avalia o processo de criação de consulta? 

 Ruim 

 Bom 

 Excelente 

 

Quais foram as dificuldades tiveste na definição de caminhos? 

 

 

 

 
 

 

Quais foram as dificuldades tiveste na criação de consultas? 

 

 

 

 

Aqui você pode expressar sua opinião livremente! Faça seus comentários e dê sugestões de 

melhoria. 
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Anexo F: Respostas do Questionário de Avaliação das Funcionalidades da 

Q-EAMS 

 

 
Tabela 18 - Totais de Respostas Obtidas por utilizadores Especialistas 

 

 

 

Tabela 19 -Totais de Respostas Obtidas por utilizadores não Especialistas 

 

  

 

 

 

Funcionalidades Avaliadas por Pergunta do Questionário Excelente  Bom  Ruim 

1- Como você avalia a visualização gráfica da identificação de 

caminhos? 

2 3 1 

2 - Como você avalia o processo da definição de caminhos? 2 4 0 

3 - Como você avalia a visualização gráfica de criação de 

consultas? 

3 3 0 

4 - Como você avalia o processo de criação de consulta? 1 4 1 

Funcionalidades Avaliadas por Pergunta do Questionário Excelente  Bom  Ruim 

1- Como você avalia a visualização gráfica da identificação de 

caminhos? 

2 2 0 

2 - Como você avalia o processo da definição de caminhos? 0 4 0 

3 - Como você avalia a visualização gráfica de criação de consultas? 1 3 0 

4 - Como você avalia o processo de criação de consulta? 0 3 1 


