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RESUMO  

 

A estrutura organizativa dos elementos num modelo de arquitetura empresarial consiste num 

meio fundamental para o processo de tomada de decisões e de transformação empresarial. Com 

o passar do tempo é possível que as relações entre os elementos da EA sofram alterações o que 

podem causar inconsistências no modelo de EA que interferem nos processos mencionados. 

Esta dissertação tem como principal objetivo propor uma solução para este problema que 

consiste na especificação de um conjunto de regras temporais divididas em duas categorias: 

verificação e correção de inconsistências. A especificação dessas regras tem como base os 

estados dos artefactos EA e as especificações do metamodelo ArchiMate (elementos EA e as 

relações). Para tonar mais compreensíveis e fácil de implementar estas regras são traduzidas 

em expressões de lógica matemática utilizando os atributos “Begin Date” e “End Date” que são 

definidos nos data instances no EAMS.  

É também proposta a classificação dos elementos da EA em temporais e intemporais. Tendo em 

conta esta classificação é feito um mapeamento entre as regras, as relações e as 

inconsistências. São apresentados alguns princípios que definem como a relação entre os 

diferentes elementos são avaliados. Esse conjunto de especificações, mapeamentos e princípios 

são utilizados para a construção do EAMS-RulesTime um protótipo de software utilizado para 

implementação prática das regras.  

Esta pesquisa foi desenvolvida com base a um estudo concreto do EAMS sistema de gestão de 

arquitetura empresarial desenvolvido pela Link Consulting, mas solução proposta pode ser 

adaptada para qualquer sistema de gestão de EA.  

Palavras Chaves: Transformação empresarial, Regras Temporais, Arquitetura Empresarial, 

Inconsistências, As-Is, To-Be.
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ABSTRACT  

 

The organizational structure of the elements in an enterprise architecture model is a fundamental 

means for the process of decision making and enterprise transformation. Over time it is possible 

that the relationship between the EA elements adversely affected which can cause 

inconsistencies in the EA model that interfere in these processes. 

This thesis has as main objective to propose a solution for this problem is the specification of a 

set of temporal rules divided into two categories: inconsistencies verification and correction. The 

specifications of these rules is based on the states of EA artifacts and ArchiMate Metamodel 

specifications (EA elements and relations). To be more understandable and easier to implement 

these rules are translated into mathematical logic using the attributes "Begin Date" and "End 

Date" that are defined in the data instances in the EAMS.  

It is also proposed that classification of elements of the EA in temporal and timeless. Taking into 

account this classification is done a mapping between the rules, relations and the inconsistencies. 

Are defined some principles that define how the relationship between the different elements are 

evaluated. This set of specifications, mappings and principles are used for the construction of the 

EAMS-RulesTime a prototype software used for practical implementation of the rules. 

This research was developed based on a study of the EAMS system of management of enterprise 

architecture developed by Link Consulting, but of proposed solution can be adapted to any system 

of management of EA. 

Key words: Enterprise transformation, Temporal Rules, Enterprise Architecture, inconsistencies, 

As-Is and to-be.
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1. INTRODUÇÃO  

A Arquitetura Empresarial (EA) fornece uma visão holística das organizações, incluindo vários 

viewpoints, como negócios, informações, sistemas e tecnologias[1]. 

Essa visão em muitos casos, só é possível através da modelação. O processo de modelação de 

EA consiste, na verdade de uma representação através de linguagens adequadas dos elementos 

existentes dentro de uma estrutura empresarial dando origem aos modelos que representam 

uma abstração dos conceitos presentes num determinado domínio.  

Portanto, atendendo às especificações dos metamodelos de EA, verifica-se que os mesmos são 

constituídos por um conjunto de elementos relacionados entre si para realização dos objetivos 

da organização.  

Como podemos verificar no conceito de modelo apresentado acima, a existência de um elemento 

dentro de um modelo de EA só faz sentido se o mesmo estiver conectado aos outros. Esta 

conexão é feita através de relações que estão definidas dentro do domínio de EA. 

Deste modo, é possível concluir que o funcionamento de alguns elementos está diretamente 

ligado ao funcionamento ou existência de outros, havendo neste sentido uma dependência entre 

estes elementos. O tipo de dependência entre os elementos está diretamente ligado ao tipo de 

relação existente entre os mesmos. 

Tem sido sugerido, que a EA é uma abordagem para controlar e gerir as complexas e as 

constantes mudanças na organização e seu ambiente de negócios, auxiliando as organizações 

na realização de uma multiplicidade de impactos positivos em vários níveis organizacionais, tais 

impactos podem ser verificados a nível administrativo na tomada de decisões bem como a nível 

económico pois permite uma melhor gestão e controlo dos recursos[1]. 

Para conseguir atingir os seus objetivos, atualmente as organizações têm passado por 

constantes transformações no seu estado inicial/atual (As-Is) para um estado final evoluído (To-

Be). Em muitos casos essas transformações são influenciadas por fatores temporais que estão 

associadas aos elementos que constituem o modelo da EA.  

Estes fatores temporais são responsáveis por definir os estados dos elementos dentro do modelo 

tal como “vivo” para os elementos que se encontram funcionais e “morto” quando estes param 

de funcionar. A medida que o tempo passa o estado dos elementos dentro do modelo de EA 

podem ser alterados influenciando de forma direta o funcionamento dos restantes elementos a 

eles ligados através de determinadas relações e com isso afetar o funcionamento (desempenho) 

da arquitetura como um todo.  

Gerir o processo de transformação de EA não é uma tarefa fácil por isso as organizações têm 

adotado o uso de ferramentas de gestão de EA para ajudar nessa tarefa. Estas ferramentas nem 

sempre oferecem mecanismos para o controlo ou visualização da evolução da EA ao longo do 

tempo. O processo de transformação ou evolução, principalmente as motivadas por questões 
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temporais, deve ser bem avaliado de modo a garantir que a organização se mova para a direção 

desejada.  

Para além disso, é fundamental que durante o processo de transformação se verifique a 

conformidade dos modelos derivados deste processo constatando-se o cumprimento ou não dos 

padrões (regras) recomendados, de modo a se evitar problemas na gestão e no controlo da 

própria EA bem como na integração entre modelos, evitando desse modo custos adicionais que 

podem surgir desses problemas.  

1.1 Problema 

É importante para as organizações acompanharem a evolução da EA ao longo do tempo. Como 

referido a cima, muitas organizações recorrem a ferramentas de gestão de EA que oferecem a 

dimensão temporal para conseguir visualizar essa evolução como é o caso da empresa da 

ferramenta EAMS (Enterprise Architect Management System) desenvolvida e comercializada 

pela LINK Consulting. Esta visualização é possível devido a capacidade que estes sistemas 

possuem de permitir a definição de estados em elementos que constituem a EA da organização 

que vão se alterando na medida em que o tempo vai passando.  

No EAMS é possível definir o momento em que um elemento passa para estado “vivo” através 

do atributo “Begin Date" e a data em que o mesmo sai do estado “vivo” passando para o estado 

“morto” através do atributo “End Date” permitindo assim verificar se num dado período de tempo 

t qual é o estado de um determinado elemento (“vivo” ou “morto”). Esse facto se repercute na 

validade das relações entre os elementos.  

Tendo em conta a dinâmica empresarial e as transformações que as mesmas estão sujeitas ao 

longo do tempo, nem sempre a definição do momento (datas) em que os elementos entram para 

um determinado estado (principalmente nos estados “vivo” e “morto”) é feita de forma a que a 

validade das relações entre os elementos seja salvaguardada tendo em conta as dependências 

que podem haver a nível de funcionamento entre esses elementos de formas a atender as 

necessidades empresariais ao longo do tempo.  

Por exemplo, se um determinado elemento B tem uma dependência funcional relativamente ao 

elemento A é fundamental que se garanta que na relação entre ambos, o elemento A esteja no 

estado operacional no momento em que o elemento B iniciar e terminar as suas funções. Caso 

contrário, se o elemento A deixar de funcionar antes do elemento B essa relação estará 

comprometida e consequentemente afetará no funcionamento do elemento B o que pode afetar 

a performance da arquitetura de um modo geral.  

Na imagem que se segue, é possível vermos o grau de impacto que esse problema pode trazer 

para a empesa. Os elementos a vermelho (relações e elementos) representam os elementos que 

foram afetados pela ocorrência de um determinado evento (no âmbito deste trabalho, esse 

evento pode ser visto como um elemento que deixou de exercer as funções por causa de 

limitações temporais). No caso da imagem, vemos que esse evento ocorre no servidor e que 
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devido a relação que este possui com outros elementos esse impacto é propagado para outros 

elementos das camadas superiores afetando as aplicações e seus serviços que deixam de 

funcionar, os processos que não são executados e os serviços e produtos que não são 

disponibilizados aos clientes[2].  

 

Figura 1 Exemplo de propagação de impacto na EA resultante da ocorrência de um evento 

Problemas, como o que foi relatado no exemplo acima, tendem a acontecer porque as 

ferramentas de gestão de EA não possuem um mecanismo para fazer a validação dos modelos 

para verificação de inconsistências derivadas da relação entre elementos o que de modo geral 

tem causado:  

Problemas no modelo: essas inconstâncias podem afetar o correto funcionamento dos 

elementos que compõe a arquitetura, principalmente para aqueles que estão envolvidos 

diretamente (tendo dependência funcional) com elementos cujos estados se alterem ao longo do 

tempo.  
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Problemas na adição de novos elementos: essas inconsistências podem fazer com que se 

adicionem elementos a arquitetura e os mesmos se relacionem com elementos em desuso ou 

em descontinuação fazendo com que esses elementos tenham o seu funcionamento limitado.  

Problemas de gestão: essas inconsistências dificultam a análise e consequentemente  tomada 

de decisão sobre algumas medidas que devem ser levadas em conta em função do estado dos 

elementos.  

Essas três categorias de problemas podem dar origem a outros problemas relacionados a 

recursos humano e financeiros que as organizações têm de empregar para a correção desses 

problemas. A probabilidade de ocorrência destes problemas é alta em arquiteturas com muitos 

elementos.   

Olhando para os problemas previamente levantados, para melhor compreensão eis que uma 

questão de investigação é levantada no âmbito do deste trabalho:   

 Como garantir a consistência das relações entre elementos nos modelos de EA 

atendendo a sua evolução temporal?  

Para dar resposta a esta questão, é levantada a seguinte hipótese: 

H1. Para garantir a consistência das relações entre elementos nos modelos de EA tendo em 

conta a sua evolução temporal (mudanças de estado) dos seus elementos, é necessário em 

primeira instância perceber em que circunstâncias os problemas de consistências acontecem 

para depois criar um conjunto de especificações que permitam a criação de regras que podem 

ser usadas tanto para a validação como para a correção de inconsistências existentes nos 

modelos de EA.  

1.2 Objetivos e contributos 

Tendo em conta o problema apresentado no ponto anterior, o objetivo principal do deste trabalho 

consiste em definir um conjunto de regras temporais que permitam a verificação e a 

correção de inconsistências nas relações entre elementos de EA na medida em que estes 

evoluem ao longo do tempo.  

Para que este objetivo seja atingido é fundamental a concretização dos seguintes objetivos 

específicos:  

 Especificar regras temporais em função da relação entre elementos. No âmbito da 

investigação a ser desenvolvida nesta dissertação, pretende-se especificar um conjunto 

de especificações de regras com vista a garantir a consistência nas relações entre os 

elementos de EA em função da dependência que estas relações representam para os 

elementos relacionados. 
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 Formalizar as regras numa linguagem apropriada: esta dissertação, para além de 

trazer as especificações de regras acima mencionados, também pretende de algum 

modo representar essas regras usando notações adequadas através de uma linguagem 

própria a fim de tornar possível a adequação/utilização dessas regas pelas ferramentas 

de gestão de EA, neste caso em especifico o EAMS da Link Consulting1.  

 

 Desenvolver um protótipo de software para testar as regras: para demostrar a 

utilidade das regras, um protótipo de software será desenvolvido com a capacidade de 

aplicar as regras sobre dados de modelos de EA.  

Os objetivos e contributos apresentados nesta dissertação têm a sua importância tanto contexto 

académico como num contexto empresarial:   

 Contexto académico: esta pesquisa tem como base os conhecimentos e competências 

adquiridas na área de Sistemas Empresariais e assenta-se fundamentalmente na gestão 

de EA. Onde procuramos encontrar soluções que se levantam neste âmbito na área da 

transformação empresarial ao longo do tempo e consequências destas transformações 

nos modelos empresariais.  

 

O contributo neste contexto consiste na realização do primeiro objetivo, “Definir 

especificações de regras em função da relação entre elementos”, pensamos que 

estes padrões de regras poderão servir como base para o desenvolvimento de outras 

pesquisas ou melhoria de um conjunto de ferramentas existentes na área de gestão de 

EA na dimensão das transformações dos estados dos elementos ao longo do tempo. 

 

 Contexto Empresarial: esta pesquisa foi desenvolvida com base a um problema real 

vivido num contexto empresarial no caso a Link Consulting através da sua ferramenta 

de gestão de EA a EAMS. Portanto, neste trabalho apresentamos dois objetivos 

“Formalizar as regras numa linguagem apropriada” e “Desenvolver um protótipo 

de software para testar as regras” com a finalidade de resolver o mesmo problema. 

Também o uso do EAMS permitiu-nos compreender melhor o âmbito do problema a ser 

resolvido bem como na realização dos testes necessários.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.linkconsulting.com/pt-pt/ 
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1.3 Metodologia   

Sabendo que metodologia é um conjunto de abordagens, técnicas e processos que são utilizados 

para formular e resolver problemas com intuito de adquirir conhecimento, para a realização da 

desta pesquisa, foi utilizada a metodologia Design Science Research Methodology (DSRM)[3], 

cuja sequência de etapas estão expressas na figura 2.  

 

Figura 2 Design Science Research Methodology (DSRM)[3] 

De seguida apresentamos as etapas do processo de pesquisa segundo a metodologia DSRM e 

os respetivos capítulos/secções da dissertação onde as mesmas foram endereçadas.  

 Identificação do problema e motivação: nesta etapa procedeu-se a definição do 

problema de investigação e é apresentada uma justificação do valor da solução essa 

etapa é endereçada na secção 1.1 do capítulo I.  

 Definição dos objetivos da solução: nesta etapa foi feita uma inferência dos objetivos 

de uma solução através da definição do problema. Etapa endereçada pela secção 1.2 

do capítulo I.  

 Conceção e desenvolvimento: nesta etapa foi feita a especificação de um conjunto de 

regras temporais e o desenvolvimento de um software que permite verificar o 

funcionamento das regras na prática. Etapas endereçadas pelos capítulos III e IV;  

 Demostração: nesta etapa foram feitos um conjunto de testes nos módulos do protótipo 

de software produzido para verificar o seu funcionamento. Essa etapa é endereçada pelo 

capítulo V. 

 Avaliação: nesta etapa foram feitas avaliações dos resultados obtidos através do 

software desenvolvido em específico e da pesquisa realizada de modo geral. Etapa 

endereçada no capítulo VI. 

 Comunicação: esta etapa consistiu na produção deste documento de dissertação que 

foi apresentado numa seção pública de defesa e avaliado por um comité de 

especialista na área.  
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1.4 Organização da Dissertação  

Este ponto apresenta os capítulos que compõem esta dissertação bem como o conteúdo 

abordado em cada um deles. Esta dissertação está constituída por sete (7) capítulos abordando 

cada um os seguintes conteúdos:  

Capítulo I – Introdução: neste capítulo são introduzidas as principais linhas de força que 

conduziram a pesquisa, tais como: o problema a ser resolvido, os objetivos a serem atingidos, 

os contributos do trabalho em diferentes contextos, a metodologia de pesquisa adotada e a 

estrutura do documento.  

Capítulo II – Trabalho Relacionado: são apresentados neste capítulo os trabalhos 

relacionados, utilizados como sustento teórico e cientifico para o desenvolvimento do trabalho. 

Neste capítulo são abordados temas como: conceitos básicos de arquitetura empresarial, 

ferramentas de gestão de arquiteturas empresariais e princípios da cartografia empresarial.  

Capítulo III – Proposta de Solução: neste capítulo é explicada de uma forma detalhada a 

proposta de solução para a resolução do problema levantado na dissertação. São apresentadas 

especificações das regras temporais, a formalização e definição das regras de verificação e 

correção de inconsistências. É ainda apresentado, neste capítulo, um mapeamento entre as 

regras, os elementos e as relações EA mostrando como as regras devem ser aplicadas.   

Capítulo IV - Implementação da Solução: neste capítulo são apresentados os procedimentos 

e os artefactos utilizados para a implementação de um protótipo de software para testar as 

regras.  

Capítulo V – Resultados: neste capítulo são apresentados os principais resultados obtidos na 

realização de testes. 

Capítulo VI – Avaliação: neste capítulo é feita a avaliação dos resultados obtidos na realização 

dos testes em especifico e da realização do trabalho de modo geral. 

Capítulo VII – Conclusão: por fim são apresentadas as principais lições aprendidas, as 

limitações e perspetivas para realização de trabalhos futuros.  
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2. ESTADO DA ARTE  

2.1 Sistemas de Informação  

Ao longo dos tempos, os sistemas de informação (SI) têm sido definidos em duas perspetivas, uma 

está relacionada a sua função e a outra está relacionada a sua estrutura [4].  

Do ponto de vista funcional um SI é um meio implementado tecnologicamente com objetivos de 

armazenar e disseminar expressões linguísticas, bem como para o apoio de tomada de inferências. Já 

do ponto de vista estrutural, um SI é visto como um conjunto de pessoas, processos, dados, modelos, 

tecnologias e linguagem em parte formalizada, que forma uma estrutura coesa que serve a algum 

propósito ou função organizacional [4].  

Para Laudon & Laudon os SI podem ser definidos tecnicamente como sendo um conjunto de 

componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações para 

apoiarem a tomada de decisões e a gestão de uma organização. Para além da tomada de decisões, 

gestão e controlo organizacional os SI também ajudam na análise de problemas, resolução de 

problemas complexos e na criação de novos produtos [5]. 

Os SI realizam três atividades que permitem a produção de informação que as organizações 

necessitam para tomada de decisões, operações de controlo, análise de problemas, criação de novos 

produtos e serviços[5] : 

 Input: captura ou coleta de dados a bruto de dentro da organização ou do seu ambiente 

externo;  

 Processing: converte os dados brutos em uma forma mais significativa;  

 Output: transfere as informações processadas para as pessoas que irão utilizá-la ou para as 

atividades para as quais serão utilizadas. 

Em muitos casos as atividades mencionadas acima são suportadas por um conjunto de tecnologias 

que são chamadas de Tecnologias de informação (IT). Segundo Laudon & Laudon é uma das muitas 

ferramentas usadas pelas organizações para lidar com mudanças. IT correspondem normalmente a 

um conjunto de elementos como computadores, softwares, tecnologias de gestão de dados, 

tecnologias de redes, telecomunicações e etc. [5]  

Essas tecnologias juntamente com as pessoas que as utilizam representam recursos que podem ser 

compartilhados por toda a organização constituindo deste modo a infraestrutura de tecnologia de 

informação da organização, que deve fornecer bases para que cada organização construa seus 

sistemas de informação de forma específica de modo a possuir o conjunto de serviços a nível de 

tecnologia necessário para a realização das tarefas.  
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2.2 Arquitetura empresarial  

Segundo a norma IEEE 1471-2000 a arquitetura consiste na organização fundamental de um sistema 

incorporada em seus componentes, as relações entre eles e com o meio ambiente e os princípios 

orientadores da sua conceção e evolução[6]. 

Zachman define arquitetura como sendo o conjunto de artefactos de design, ou representação 

descritiva, que são relevantes para a descrição de um objeto, que pode ser produzido com os requisitos 

(qualidade), bem como mantido ao longo do período da sua vida útil (mudança) [7]. Muitos atores 

associam essa definição ao conceito de Arquitetura da Empresa como mostra Vasconcelos et al[8]. 

Já uma empresa é definida segundo Harrison como qualquer conjunto de organizações que tem um 

conjunto de objetivos comuns. Por exemplo uma empresa poderia ser uma agência governamental, 

uma corporação inteira, uma divisão de uma empresa, um único departamento ou uma cadeia de 

organizações geograficamente distantes ligadas entre sim por uma propriedade comum [9]. 

O termo "empresa" no contexto de "arquitetura empresarial" pode ser usado para designar tanto uma 

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

da empresa. Em ambos os casos, a arquitetura atravessa múltiplos sistemas e vários grupos funcionais 

dentro da empresa. [9] 

Arquitetura Empresarial segundo Bass et al, consiste numa descrição da estrutura e comportamento 

dos processos de uma organização, fluxo de informação, pessoal e subunidades organizacionais, 

alinhados com os objetivos fundamentais da organização e direção estratégica [10].  

Já para Lankhorst et al, EA é um conjunto coerente de princípios, métodos e modelos que são utilizados 

na conceção e realização da estrutura organizacional de uma empresa, processos de negócios, SI e 

infraestrutura[11]. Isto faz-nos crer que o conceito de EA está diretamente associado ao SI, mas que 

segundo Bass et al, uma EA não precisa incluir os sistemas de informação, pois anteriormente 

organizações tinham arquiteturas que se encaixam na definição precedente antes do advento dos 

computadores, mas atualmente, as EA são impensáveis sem o apoio dos SI. [10] 

Os SI dentro das organizações possuem a sua própria estrutura que podemos aqui denominar por 

Arquitetura dos Sistemas de Informação (ASI) que segundo Alegria, consiste na representação dos 

componentes dos sistemas de informação, das relações, e diretrizes, com o objetivo de suportar o 

negócio. Para o mesmo autor a ASI pode ser repartida em Arquitetura Aplicacional, Arquitetura 

Informacional e Arquitetura Tecnológica. [2] 

Para Vasconcelos et al, os potencias benefícios atribuídos aos ASI dentro da EA são:  

 Redução da complexidade nos SI e de interfaces dispendiosas entre SI;  

 Assegura que os SI são duráveis, flexíveis e adaptáveis às necessidades do negócio;  

 Potenciação da integração da organização através da partilha de dados e da definição de um 

vocabulário comum que também facilita a comunicação;  
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 Permite a evolução e introdução de novas tecnologias, de acordo com uma visão estratégica 

do plano de negócio;  

 Alavanca o alinhamento dos componentes do negócio, dos SI e das TI;  

 É um método de garantia de qualidade dos SI, face aos requisitos de qualidade do negócio;  

 Resposta mais adequada às necessidades dos clientes, através de SI que supor em 

adequadamente o negócio;  

 Maior eficiência do uso das TI, nomeadamente através de custos de desenvolvimento e 

manutenção mais reduzidos, maior portabilidade das aplicações, maior facilidade na alteração 

e evolução dos componentes tecnológicos;  

Clement el al, afirma que a arquitetura é o elemento responsável por fazer um conjunto de partes 

trabalharem como um todo de um modo bem sucedido[12]. O trabalho desses elementos normalmente 

consiste em dar suporte aos processos de negócio e objetivos da empresa [10] tal como os SI.  

Para Minoli, um dos objetivos da EA é criar um ambiente de TI unificado (sistemas de hardware e 

software padronizados) em toda a empresa ou todas as unidades de negócios da empresa, com 

ligações simbióticas inclinadas para o lado do negócio da organização e sua estratégia. Mais 

especificamente, os objetivos são de promover o alinhamento, a normalização, a reutilização de ativos 

de TI existentes, bem como a partilha de métodos comuns para a desenvolvimento e gestão de projetos 

em toda a organização. O resultado final, teoricamente, é que a EA irá torná-lo mais barato, mais 

estratégica e mais responsivo [13]. 

2.1.1 Representação de uma EA 

A maioria das frameworks usadas para modelar EA sugerem a existência de quatro domínios básicos 

dentro da EA[11][14]: 

1. Arquitetura de negócios: representa a documentação que descreve os processos de 

negócios mais importantes da empresa. A arquitetura de negócios representa a estrutura 

fundamental da empresa a partir de um viewpoint de estratégia de negócios. Artefactos típicos 

representados nesta camada são redes de valor, relações com processos clientes e 

fornecedores, segmentos de mercado-alvo, serviços oferecidos, as metas organizacionais e 

projetos estratégicos. 

2. Arquitetura de processo: também chamada de arquitetura de informação [11] identifica onde 

os blocos de informações importantes, como um registro de cliente, são armazenados e o modo 

de acesso aos mesmos. Representa fundamentalmente os serviços, a criação e distribuição 

de serviços relevantes no contexto empresarial. Artefactos típicos representados nessa 

camada são os processos de negócio, unidades organizacionais, as responsabilidades, 

indicadores de desempenho e os fluxos de informação. 

3. Arquitetura do sistema de aplicação: em alguns casos também chamada de Arquitetura de 

Software[11], representa a organização dos artefactos ou seja é um mapa das relações entre 

as aplicações de software. Normalmente aqui são representados elementos com serviços de 

software e estrutura de dados. 
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4. Arquitetura de infraestrutura tecnológica: representa a estrutura de hardware, sistemas de 

armazenamento e redes. 

As frameworks representam a EA em formas de vistas arquiteturais ou em camadas [15] como forma 

de reduzir o número de artefactos pois devido a ampla gama de tipos de componentes relevantes, a 

EA pode compreender um grande número de artefactos [14]. 

Reafirmamos que as vistas arquiteturais aqui apresentadas podem variar segundo as especificidades 

de cada framework, portanto no ponto a seguir é abordado com mais profundidade o tópico sobre as 

frameworks fazendo um enquadramento melhor das mesmas. 

2.3 Frameworks de Modelação de ASI 

O objetivo desta secção é apresentar algumas frameworks que são utilizados para a modelação de 

ASI. Dentre as várias frameworks existentes escolhemos aquelas que melhor se enquadram no 

propósito deste trabalho. No final da secção é apresentada uma comparação entre as mesmas como 

forma de justificar a escolha da framework utilizada para desenvolver a proposta de solução da 

apresentada no capítulo III.  

Uma arquitetural framework segundo Harrison é uma ferramenta que pode ser utilizada para o 

desenvolvimento de uma ampla gama de diferentes arquiteturas, descrevendo um método para a 

conceção de um SI em termos de um conjunto de blocos de construção e mostrando como os mesmos 

se encaixam. Deve ainda conter um conjunto de ferramentas e fornecer um vocabulário comum, 

devendo ainda incluir uma lista de padrões recomendados e produtos de conformidade que podem ser 

utilizados para implementar os blocos de construção [9]. 

De um modo genérico uma framework é uma ferramenta que agrupa um conjunto de meios e 

procedimentos dedicados a um determinado campo de atividade [16]. 

É importante a utilização de frameworks de EA pois elas permitem acelerar e simplificar o 

desenvolvimento da arquitetura, assegurando uma cobertura mais completa da solução projetada, e 

permite ter certeza de que a arquitetura projetada permite o crescimento futuro em resposta às 

necessidades do negócio [9]. 

2.1.2 ArchiMate  

ArchiMate, é uma linguagem de modelação aberta e independente de EA que é suportada por 

diferentes fornecedores de ferramentas e empresas de consultoria. ArchiMate fornece uma notação 

que permite aos arquitetos empresariais descrever, analisar e visualizar as relações entre os domínios 

de negócio [17]. Atualmente é uma framework de EA que faz parte das normas técnicas da Open 

Group2. 

Assim como um desenho arquitetónico em arquitetura clássica descreve os vários aspetos da 

construção e utilização de um edifício, ArchiMate oferece uma linguagem comum para descrever a 

                                                           
2 Open Group: http://www.opengroup.org/ 
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construção e operação de processos de negócios, estruturas organizacionais, fluxos de informações, 

sistemas de TI e infraestrutura técnica. Esta visão ajuda os stakeholders a projetar, avaliar e comunicar 

as consequências das decisões e mudanças dentro e entre estes domínios de negócios. 

No ArchiMate o conceito de serviço desempenha um papel importante. Um serviço pode ser entendido 

como uma unidade de funcionalidade que alguma entidade (por exemplo, um sistema, organização ou 

departamento) disponibiliza para o seu ambiente, e que tem algum valor para certas entidades no 

ambiente. O ArchiMate utiliza o conceito de vistas de camadas para apresentar o modelo orientado a 

serviço, onde as camadas mais acima fazem o uso dos serviços que são fornecidos pelas camadas 

mais baixas [18]. Nesse contexto é ArchiMate apresenta três camadas principais:  

1. Camada de Negócios: descreve os produtos e serviços que são disponibilizados para clientes 

externos e que são desenvolvidos na organização através de processos de negócios realizados 

por atores de negócios. 

2. Camada de aplicação: suporta a camada de negócios com serviços aplicacionais que são 

disponibilizados pelas aplicações (software). 

3. Camada de Tecnologia: oferece serviços de infraestrutura (por exemplo, processamento, 

armazenamento e serviços de comunicação) necessários para executar aplicações que são 

realizados por computadores, hardware de comunicação e softwares. 

A figura 3 apresenta os principais conceitos do AchiMate, nela é possível verificar que para além das 

camadas também a framewok faz a segmentação dos componentes (existentes nas três camadas) em 

três partes: elementos estruturais passivos, elementos comportamentais e elementos estruturais ativos 

[11].   

 

Figura 3 - Principais conceitos do AchiMate [17] 

 Elementos estruturais passivos: consistem nos objetos no qual um comportamento é 

executado. 
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 Elementos comportamentais: consistem numa unidade de atividade realizado por um ou 

mais elementos de estrutura ativas. 

 Elementos estruturais ativos: é definido como uma entidade que é capaz de realizar o 

comportamento. 

O ArchiMate também define um conjunto de relações para interligar os elementos de EA. Essas 

relações são classificadas em relações estruturais, dinâmicas e outras.  

As relações estruturais modelam a coerência estrutural de conceitos do mesmo ou de diferentes tipos, 

as relações dinâmicas modelam dependências entre conceitos comportamentais e outras refere-se a 

relações que não são abrangidas pelas relações mencionadas anteriormente.  

As relações podem ser classificadas em diretas, inversas e derivadas [11]. As relações diretas e 

indiretas são definidas tendo em conta a direção da relação em função do tipo de dependência entre 

os elementos relacionados. Por exemplo: dois elementos A e B relacionados entre si através de uma 

relação R, sendo que B depende de A, diz-se que a relação é direta se a direção da relação é de A 

para B ou inversa se a direção da mesma relação é de B para A.  

As relações derivadas são aquelas resultantes da junção de outras relações estruturais.  

2.1.3 TOGAF 

TOGAF é desenvolvido e mantido pelo Forum Open Architecture Group. A primeira versão do TOGAF, 

desenvolvida em 1995, baseou-se no Technical Architecture Framework for Information Management 

(TAFIM) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A partir desta base sólida, o Forum Open 

Architecture Group desenvolveu versões sucessivas de TOGAF em intervalos regulares e publicadas 

a cada uma no site público do Open Group [9][13]. 

A TOGAF originou-se como uma estrutura genérica e metodologia para o desenvolvimento de 

arquiteturas técnicas, mas evoluiu para uma framework e metodologia que envolve EA e está 

framework possui quatro componentes principais [16] [11]: 

1. Architecture Capability Framework: trata da organização, processos, competências, funções 

e responsabilidades necessárias para estabelecer e operar uma função de arquitetura dentro 

de uma empresa. 

2. Architecture Development Method (ADM): fornece uma “forma de trabalhar” para os 

arquitetos. A ADM é considerada o núcleo de TOGAF, e consiste de uma abordagem em 

etapas cíclicas para o desenvolvimento ASI. 

3. Architecture Content Framework: considera uma EA global como composta de quatro 

arquiteturas estreitamente inter-relacionadas: arquitetura de negócios, arquitetura de dados, 

arquitetura de aplicação e Arquitetura Tecnológica (IT).  

4. Enterprise Continuum: compreende vários modelos de referência, como o Modelo de 

Referência Técnica, o Open Group Standards Information Base (SIB), e os blocos de 

construção Information Base (MIB). A ideia por trás da Enterprise Continuum é ilustrar como 

arquiteturas são desenvolvidas através de um espectro contínuo desde a arquitetura 
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fundamental, através de arquiteturas de sistemas comuns e arquiteturas específicas do sector, 

a uma arquitetura individual da própria empresa.  

A metodologia ADM é caracterizada por ser constituída por um conjunto de etapas, subdivididas em 

passos que de uma forma iterativa e cíclica indicam as atividades necessárias ao desenho, avaliação 

e implementação de uma ASI [8]. 

Para Vasconcelos et al [8], cada etapa e passo são caracterizados por um conjunto de atributos que 

sustentam o arquiteto e a organização no desenho da ASI, nomeadamente: 

 Objetivo da etapa ou passo; 

 Aproximação de forma a atingir o objetivo proposto;  

 Entradas (Inputs). Recursos que o passo ou etapa consome – por exemplo modelo do negócio, 

arquitetura técnica;  

 Saídas (Outputs). Recursos produzidos por um passo ou etapa;  

 Atividades. Principais ações desenvolvidas (e.g., seleção de ferramenta de modelação, análise 

de trade-off); 

A figura 4 apresenta as fazes do ADM (de A a G) e também são apresentados os passos da faze C 

(que vão de 1 a 8), que constitui o foco da ADM por ser o processo de Desenho da Arquitetura alvo.  

 

Figura 4 - Etapas da metodologia de desenvolvimento de ASI proposta pela TOGAF [5] 

De realçar que TOGAF não introduz nenhuma notação a nível de modelação, mas apenas um conjunto 

de princípios e diretrizes [8].  

TOGAF sendo uma framework  usada para EA, suporta os quatro subconjuntos arquiteturais presentes 

neste domínio: arquitetura de negócio, arquitetura aplicacional, arquitetura de dados (processos) e 

arquitetura tecnológica [13].  
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A nível tecnológico, o TOGAF sugere um modelo de referência técnica (Techinical Reference Model – 

TRM) que é um quadro técnico centrado em componentes utilizados para identificar as normas, 

especificações e tecnologias que suportam e permitem a entrega de componentes de serviço e 

capacidades. Este modelo é dividido em Plataformas Aplicacionais, Infraestrutura de comunicação e 

Aplicações de Software existindo entre eles interfaces (Interface de plataforma de aplicação e interface 

de infraestrutura de comunicação) que fazem a mediação entre os níveis, permitindo que as camadas 

de baixo forneçam serviços às camadas superiores [13] [2]. 

2.1.4 Framework Zachman 

A Framework Zachman é uma framework utilizada para desenvolvimento ou documentação de EA. Foi 

desenvolvida por Zachman em 1987 [13] [19] e é considerada pioneira na área de EA [20]. 

A Framework Zachman é baseada em torno de princípios da arquitetura clássica que estabelecem um 

vocabulário comum e um conjunto de perspetivas para descrever sistemas corporativos complexos 

[11]. A framework é uma estrutura lógica para classificar e organizar os elementos de uma empresa 

que são importantes tanto para a gestão da empresa como também para o desenvolvimento dos seus 

SI’s. [13][11]. 

A Framework é representada através de duas dimensões. A primeira apresenta seis perspetivas ou 

vistas: Planner, Owner, Designer, Builder, Subcontractor e User. A segunda dimensão da Framework 

apresenta seis perguntas básicas: what, how, where, who, when e why[20]. 

Esta Framework é representada por uma matriz de 6x6 onde as linhas representam diferentes 

perspetivas dos stakeholders e as colunas são diferentes formas em são descritas o mesmo produto 

para diferentes fins. Cruzando as linhas e colunas resulta numa célula, que contém um modelo único, 

como mostra a figura 5 [21]. 

 

Figura 5 - Framework Zachman[21] 
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Como pode ser visto na figura 5, a primeira linha é uma definição do contexto da empresa. Na segunda 

linha, a empresa é modelada usando técnicas de modelação de negócios. Na terceira linha é modelado 

de modo conceitual o ambiente de TI. Estes modelos de design são mapeados em modelos  

dependentes de tecnologia na quarta linha. A quinta linha contém os modelos de implementação. 

Desde o desenvolvimento de sistemas é muitas vezes uma tarefa terceirizada, ou seja, que não é 

realizada pela própria organização, esta linha é suposta estar fora do contexto para EA. A última linha 

corresponde à empresa de trabalho real [21].  

As colunas apresentadas pela framework visam facilitar a captação do conhecimento da empresa de 

uma forma que é adequada para os fins de modelação. Cada coluna deve responder a uma única 

pergunta sobre a empresa. A coluna Data responde à pergunta “Quais são as coisas mais importantes 

para a empresa?”. A coluna Function responde à pergunta “Como funciona?”. A coluna Network 

responde à pergunta “Onde esta localizada?”. A coluna People responde à pergunta “Quem esta a agir 

dentro da empresa?”. A coluna Time responde à pergunta “Quando são executados os negócios?” e a 

coluna Motivation responde à pergunta “Por que a empresa faz negócios?” [21] 

Segundo Sessions, embora a Framework Zachman fornece uma boa ferramenta para a classificação 

de artefactos e delegação de responsabilidades, ela falha por não prever qualquer processo passo-a-

passo para a construção de um modelo de referência de EA [22]. Ela não fornece orientação sobre a 

sequência, processo ou aplicação, mas sim se concentra em garantir que todos os viewpoints estão 

bem estabelecidos, garantindo um sistema completo, independentemente da ordem em que foram 

estabelecidos. A Framework Zachman não tem regras de conformidade explícitas já que não é uma 

norma escrita por ou para uma organização profissional. No entanto, a conformidade pode ser 

assumido se for utilizado na sua totalidade e se todas as regras de relacionamento são seguidas[20]. 

Já Simsion refere que esta framework é uma estrutura genérica e não adiciona valor aos objetivos de 

negócios. Para as organizações, o custo é um dos principais fatores de tomada de decisões e a 

framework não consegue dar resposta a esta questão [23]. 

As empresas em geral se tornaram globais agora. Isto levou a rápidas mudanças dinâmicas nas 

empresas. O Framework Zachman não tem a agilidade para lidar com essas mudanças rápidas [24]. 

2.1.5 FCEO 

A Framework CEO (FCEO) é uma framework proposta pelo Centro de Engenharia Organizacional 

(CEO) com influência de outros autores. A mesma permite modelar a empresa sobretudo sob a 

perspetiva de negócio. Esta framework contem um conjunto de limitado de objetos de negócio, definidos 

através de um perfil de UML (Unified Modelng Language), com os quais são construídos os modelos 

empresariais [25].   

Segundo Alegria a FCEO divide-se em subarquiteturas que estão ligadas, e que em conjunto, 

constituem a especificação de uma arquitetura empresarial. Nomeadamente: Arquitetura de negócio, 

arquitetura organizacional, arquitetura de sistemas de informação, arquitetura informacional ou de 

dados, arquitetura aplicacional e arquitetura tecnológica [2]. 
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Para Vasconcelos et al, uma das principais vantagens da FCEO é o facto de estar suportada numa 

linguagem de modelação padrão que representa a convergência das melhores práticas na indústria de 

modelação orientada a objetos o UML. Este facto permite também que a própria framework possa ser 

estendida se necessário, recorrendo ao mesmo mecanismo da sua definição [8].  

Segundo Vasconcelos et al, a FCEO apresenta um conjunto de insuficiências a nível das ASI’s, como 

a taxonomia usada para representar os conceitos base a nível dos SI é insuficiente, não identifica os 

stakeholders, perspetivas ou vistas sobre a ASI, não define ou restringe atributos para a especificação 

da ASI a nível aplicacional ou tecnológico, não define abordagem ou metodologia que orienta o 

desenho, avaliação e construção de ASI alinhada com o negócio, entre outras [8].  

2.1.6 Análise comparativa e discussão   

Nas subsecções anteriores foram apresentadas algumas frameworks utilizadas para modelar a EA. 

Nesta subseção, apresentamos alguns pontos fortes e fracos de cada uma das frameworks, e explicar 

qual a que será utilizada na pesquisa apresentada nesta dissertação. 

Como podemos ver na descrição das frameworks apresentadas acima, a Zachman Framework e 

TOGAF não fornecem meios para a representação de arquiteturas. Por outro lado, FCEO e ArchiMate 

são framaworks que apresentam uma taxonomia de conceitos utilizados para definir uma ASI e uma 

linguagem de modelação para representar esses conceitos. Ambos ArchiMate e FCEO oferecem bons 

mecanismos de alinhamento entre os vários subconjuntos de uma EA. Se atendermos a esses 

pressupostos e olharmos para o âmbito desta dissertação, podemos restringir a comparação e 

discussão a duas frameworks: o ArchiMate e a FCEO.  

Vantagens da FCEO: 

 A capacidade de fazer uma análise detalhada da arquitetura da empresa;  

 Construído sobre a linguagem UML, que é amplamente utilizado na engenharia de software; 

 Permite uma análise cuidadosa e detalhada da arquitetura do sistema de informação; 

Vantagens do ArchiMate:  

 Permite a criação de descrições de arquiteturas padrão, e é fácil de entender; 

 Permite uma análise cuidadosa e detalhada da EA; 

 É uma norma técnica, desde 2008[26]; 

 É amplamente utilizada, por exemplo, no sector público3; 

Feitas as comparações em termos de vantagens de cada uma, entendemos que o ArchiMate é a 

framawork de modelação mais adequada para a realização deste trabalho porque para além de ser 

amplamente usada pela indústria e no sector público (que é uma das áreas de atuação do EAMS) 

também se tornou numa framework mais consistente e integrado depois do lançamento do ArchiMate 

Specification 2.0 [27] onde foi feito o mapeamento entre o TOGAF e o ArchiMate. 

                                                           
3 http://www.ariscommunity.com/users/eriro/2008-12-15-ArchiMate-gaining-weight 
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2.4 Transformação empresarial  

As empresas são sistemas dinâmicos que estão constantemente mudando e evoluindo. É importante 

referir que existe uma distinção, embora nem sempre é clara, entre mudanças de rotina ou otimização 

e transformação. Otimização é considerada como um processo gradual, continuo, que refina estruturas 

existentes passo-a-passo, enquanto transformação são mudanças que ocorrem em projetos únicos e 

num contexto específico e sendo de âmbito mais alargado[28]. 

As empresas operam num mercado em constantes mudanças caracterizados pelas variáveis 

demandas de clientes, inovação tecnológica a nível acelerado, ciclo de vida dos produtos encurtados 

e o aumento de concorrência. Esses fatores trazem a empresa a necessidade de transformação. Essa 

transformação afeta quase todos os elementos de criação de valor da empresa: produtos e serviços, 

capacidades empresariais e bens, parceiros, fornecedores e clientes. Em muitos casos, as iniciativas 

de mudanças dentro das empresas são lançadas de forma independente com pouca ou nenhuma 

coordenação e isso resulta em mudanças heterogéneas incompatíveis e caras para as tecnologias e 

sistemas de informação, processos de negócio e para a própria empresa [29] [30].  

A transformação é vista como um conjunto de iniciativas que mudam o domínio da organização isso a 

partir do seu estado atual As-Is para um estado pretendido To-Be. Estes estados consistem numa 

representação dos vários elementos organizacionais em diferentes períodos do tempo. O As-Is 

corresponde ao estado cujos elementos mudaram devido a eventos passados e já o To-Be corresponde 

ao estado onde são especificadas configurações do estado esperado dos elementos organizacionais. 

E entre estes dois estados, a empresa reage a outros eventos que são desencadeados pelos processos 

de transformação [31].  

A transformação dentro das empresas pode ser realizada de uma forma proactiva ou reativa. No caso 

do pró-ativo, a empresa busca ativamente os esforços de transformação, exemplo a fim de desenvolver 

novos projetos. No caso da reativa, as empresas são forçadas a reagir a influências e pressões internas 

ou externas como por exemplo adição de elementos dentro da arquitetura com vista aumentar a 

vantagens competitiva[28]. 

Portanto para controlar coordenar esse processo de transformação empresarial vários autores propõem 

a Enterprise Architecture Management (EAM) [32][33][29]. O principal objetivo da EAM é fornecer uma 

visão geral de alto nível de uma empresa, envolvendo aspetos como negócio e tecnologias de 

informação (IT) e particularmente a dependência interdependência entre eles. A EAM fornece bases 

solidas de modelos e métodos para apoiar a análise, planeamento e design das organizações a partir 

de uma perspetiva de “business-to-IT”[28].  

A figura 6 abaixo apresenta os principais benefícios trazidos pela EAM para empresas aonde 

destacamos os três principais[29]:  

1. Transparência da arquitetura: EAM estabelece a transparência, documentando os principais 

componentes de arquitetura empresarial e suas inter-relações, criando assim uma base valiosa de 

informações que é indispensável para a gestão ativa de uma organização. A transparência é um pré-
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requisito para a identificação de sinergias e alocar recursos de forma eficiente suportando deste modo 

a tomada de decisões estratégicas, a implementação de estratégias e gestão operacional.  

2. Visão da Arquitetura Documentada: uma arquitetura documentada representa várias views 

partilhadas com stakeholders e permite um melhor alinhamento das diferentes camadas arquiteturais 

e seus componentes. Exemplo o alinhamento entre os processos de negócio e o sistema de informação 

ou o alinhamento entre os sistemas de informação e a infraestrutura tecnológica.  

3. Princípios de arquitetura e guidelines: para orientar o desenvolvimento intencional de uma 

organização, a administração deve definir princípios e orientações relativas à arquitetura.  

 

Figura 6 Benefícios de EAM[29] 

Para Buckl et al[30], transformações de EA observam os seguintes aspetos:  

 Elementos de EA não se alteram acidentalmente: um elemento de EA é alterado por algum 

tipo de atividade. 

 Elementos de EA podem ser substituídos por outros: um elemento pode substituir um outro 

já existente, assumindo algumas ou todas as responsabilidades deste elemento, ou também 

pode ser retirado sem serem substituídos.  

 Elementos de EA têm um ciclo de vida: muitos elementos de EA sofrem alterações durante 

o seu ciclo de vida. Pois os mesmos são “concebidos”, entram em “funcionamento” e podem 

ser “retirados”. 
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2.1.7 Modelação da transformação da EA 

Como foi abordado no ponto anterior, a área de EAM deve fornecer uma visão holística sobre a empresa 

de modos a facilitar o processo de transformação da empresa buscando assim, manter e promover o 

alinhamento entre as diferentes partes da empresa. Especialmente, assegurar e reforçar o alinhamento 

mútuo entre o negócio e a tecnologia de informação que na verdade é o principal objetivo da 

transformação empresarial[30].  

Dentro da EAM uma das áreas que serve de apoio ao processo de transformação é a área de 

planeamento de EA. A nível desta área vários métodos e técnicas de modelação que visam descrever 

a questão da transformação empresarial são abordadas.  

Tendo em conta aos três aspetos de transformação abordados no ponto anterior, também são definidos 

três técnicas de modelação da transformação da EA, a modelação de atividade, modelação de 

substituição e modelação do ciclo de vida[30].  

Como o principal foco deste trabalho são as transformações de EA a nível temporal, vamos focar-nos 

mais na modelação do ciclo de vida.  

Um ciclo de vida indica que um único elemento da EA evolui ao longo do tempo passando por diferentes 

fases (estados) onde podemos destacar as fases de “gestação”, “vivo” e “retirado/morto”.  

Segundo Buckl et al[30] a forma mais básica de modelar aspetos temporais de elementos de EA é 

atribuir prazos de validade para cada elemento de modo individual. Essa abordagem já é aplicada em 

metamodelos de frameworks como TOGAF que define o atributo “data de retirada” para os seus 

elementos. Em projetos realizados através da ferramenta EAMS essa abordagem também é aplicada 

ao metamodelo do ArchiMate através atribuição de atributos como “Alive Date” e “Dead Date” nos seus 

elementos. A figura 7 apresenta uma abordagem da modelação dos aspetos temporais de elementos 

temporais definidos por Buckl.   

 

Figura 7 Modelação de aspetos temporais de elementos de EA[30] 

Com os atributos definidos acima é possível determinar um conjunto de restrições sobre os prazos de 

validade de modos que qualquer fase/estado só é válida num período de tempo limitado pelas 

correspondentes atividades de início e fim. Essas restrições podem exercer influência direta nas 

relações entre os elementos de EA. Assumindo que num modelo de EA os elementos da camada de 

negócio estão ligados a elementos da camada de aplicação e esses mesmos elementos estão sujeitos 

a transformação é necessário que se aplique restrições de modo a garantir a consistência temporal do 
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modelo: por exemplo, podemos definir que os elementos da camada de negócio só podem contar com 

elementos da camada aplicacional num determinado período de tempo. De modo geral, a relação entre 

elementos que estão sujeitos as transformações podem estar sujeitas a uma restrição que exige que 

as instâncias relacionadas são válidas ao mesmo tempo.   

Para Buckl et al[30], essas restrições não são necessárias para todos tipos de relações. Sendo assim 

os mesmos autores fazem a distinção dos relacionamentos em dois tipos de relativamente as suas 

qualidades temporais:   

 Relações Sincrónicas: consiste nas relações que são válidas apenas entre elementos de EA 

cujos prazos de validade se cruzam. Em particular, as relações deste tipo só são mantidas 

durante o período de intersecção.  

 Relações diacrónicas: são relações que são válidas independentemente dos prazos de 

validade dos elementos, aqui a questão de interseção dos períodos não é levada em conta.   

A maioria das relações são sincrónicas por natureza, e relacionamentos deste tipo podem não existir 

durante o período total de existência dos seus participantes como vimos no exemplo acima [30].  

2.5 Cartografia empresarial  

A cartografia consiste na prática de conceção e criação de mapas. Ela baseia-se na ideia de que a 

realidade pode ser modelada de forma a comunicar informações de forma eficaz. Cartografia é um 

processo de abstração que sistematicamente e conscientemente transforma uma observação da 

realidade em um mapa ou uma representação gráfica. Tendo em conta a este pressuposto, Tribolet, 

Sousa e Caetano definem cartografia empresarial como a conceção, produção e divulgação dos mapas 

empresariais para apoiar a sua análise e compressão coletiva[31]. 

 Existem duas vertentes da cartografia, a cartografia clássica que esta associada a representação de 

objetos estáticos como é o caso de mapas geográficos, e a cartografia moderna que é associada com 

a representação de objetos estáticos e dinâmicos e está normalmente relacionada a ciência da 

informação e sistemas de informação geográfica. A cartografia deve fornecer vários viewpoints do 

mesmo sistema e em representação de objetos dinâmicos é necessário que estas viewpoints consigam 

abstrair um conjunto de regras que restringem como os objetos dinâmicos se relacionam entre si ao 

longo do tempo[31], que é um dos objetivos deste trabalho.  

A cartografia empresarial esta relacionado com o design dinâmico e produção de views arquiteturais 

que retratam os componentes de uma empresa e suas dependências compartilhado alguns elementos 

com a EA como meta-modelos, modelos, views, repositórios, frameworks e regras de design mas com 

objetivo de descrição, onde as views devem representar a arquitetura de um sistema a partir de uma 

perspetiva que atenda as necessidades definidas pelos stakeholders[31].    

Visto que os conceitos de EA e cartografia empresariais podem ser facilmente confundidos, Tribolet, 

Sousa e caetano apresentam três princípios para distinguir estes dois conceitos[31]:  
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 Princípio 1. A cartografia empresarial usa observações para produzir as representações 

de uma empresa. A coleta de dados da empresa é uma preocupação da cartografia 

empresarial e não da EA.  

 Princípio 2. Cartografia empresarial concentra-se na descrição dinâmica de uma 

organização. A cartografia empresarial não lida com os processos de transformação ou 

governação empresarial, estes elementos são tratados pela EA.  

 Princípio 3. Cartografia empresarial mantém atualizada as views arquiteturais. Implica a 

coleta de dados e a criação de views automatizadas ou supervisionadas. Essas tarefas devem 

ser realizadas com a mesma frequência que a mudança empresarial. Técnicas de EA não têm 

como objetivo a coleta de dados, nem o design e a criação de viewpoints automatizada, pois 

essas atividades são normalmente manuais e criativas.  

A cartografia empresarial já é uma realidade em vários domínios. No entanto, a manipulação dinâmica 

de objetos, o tempo e a mudança não são explicitamente desenvolvidos pela maioria das abordagens. 

No entanto, esses elementos estão implementados numa ferramenta comercial que é utilizada em 

vários projetos[31], o EAMS que já foi descrita nos pontos acima.  

2.1.8 Princípios da cartografia empresarial  

Tribolet et al, apresentam cinco princípios que definem a cartografia empresarial. E para a definição 

das mesmas foram utilizados os seguintes conceitos [31]: 

 Projeto é um processo de transformação projetado para atingir um objetivo especificado por 

um estado To-Be. 

 Variável Organizacional faz referência a informações específicas ou um valor associado a um 

artefacto organizacional.  

 Estado organizacional contém os valores de um conjunto de variáveis da organização em um 

determinado ponto do tempo.  

 Estado As-Was é o conjunto de todos os estados da organização observada em um ponto 

específico no passado. 

 Estado As-is é o conjunto de estados da organização observado no ponto atual no tempo.  

 Estado To-Be é o conjunto de estados da organização que estão previstos para ocorrer em 

um ponto específico no futuro.  

Apresentados os conceitos, são descritos os princípios: 

 Princípio 4. O estado As-Is é definido pelos estados As-Was e To-Be. A memória do estado 

passado (As-Was) e do estado futuro (To-Be) definem o comportamento de uma organização. 

O estado To-Be especifica os objetivos de transformação de projetos. Sem o To-Be o processo 

de transformação pode não ser executado ou medido desde que haja objetivo de projetos 

definidos.  

 Princípio 5. A definição do estado To-Be sempre precede da definição do estado As-Is. 

Os artefactos organizacionais devem ser sempre definidos como metas no estado To-Be antes 
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de ser capturado no estado As-Is. Isto significa que os artefactos organizacionais não são 

criados por acaso, mas sempre como resultado de um projeto de transformação.  

 Princípio 6. Todos artefactos organizacionais podem ser classificados como estando 

num dos quatro estados invariantes. 

 

o Gestação (Gestating) é o estado que descreve um artefacto depois de concebido, ou seja, 

depois de começar a ser planeado ou produzido. Neste estado, o artefacto ainda não existe 

como um elemento ativo da organização, no sentido de que ainda não é capaz de produzir um 

comportamento, mas pode ser passivamente usado por transações e processos 

organizacionais. 

o Vivo (Alive) é o estado em que um artefacto entra após o nascimento. O nascimento é o 

evento que assinala o momento em que um artefacto gestação entra no estado vivo. Isto 

significa que o produto concebido é agora capaz de produzir um comportamento como parte 

das transações e processos organizacionais. 

o Morto (Dead) é quando um artefacto em gestação vivo é desativado no sentido em que não 

é mais capaz de desempenhar um papel nas transações e processos organizacionais. Este 

estado é o oposto de gestação que levou o artefacto à existência. No entanto, um artefacto 

morto ainda pode ter impacto na organização. Por exemplo, um aplicativo ou servidor que 

estiver no estado de morto quando para de funcionar e permanecer nesse estado até que 

esteja completamente “retirado” da infraestrutura organizacional. 

o Retirado (Retired) representa o estado pós-morte, onde o artefacto é incapaz de interagir 

com outros artefactos.  

Portanto com os princípios e estados dos artefactos até aqui apresentados, é possível afirmar que os 

artefactos empresariais existem primeiro no estado To-Be e só depois no estado As-Is. Isto aplica-se a 

cada transição de estado do ciclo de vida dos artefactos. Artefactos são concebidos como resultado 

futuro de um projeto, entrando assim em estado gestação. Eles permanecem nesse estado até que o 

projeto seja concluído com êxito. Depois é que o artefacto se torna vivo. Um artefacto vivo morre quando 

um projeto de desativação é completado. Um artefacto em gestação também pode morrer se o projeto 

for cancelado ou não concluído. Um artefacto morto é retirado quando um projeto remove 

explicitamente o artefacto a partir da estrutura organizacional. Portanto, todas as mudanças de estado 

que se aplicam a um artefacto são o resultado de um projeto de transformação. Como tal, o estado To-

Be sempre precede o estado As-Is[31]. Estas abordagens também foram utilizadas na criação e gestão 

de blueprints empresarias em [34]. 

 Princípio 7. Modelos empresariais e planos de projeto são artefactos fundamentais. 

Modelos organizacionais e planos de projeto devem ser observados como variáveis cujos 

valores são capturados durante a avaliação como estado As-Is. Isto também significa que 

views, viewpoint, modelos arquiteturais e outros artefactos arquitetónicos devem ser 

considerados como variáveis da organização tal como os projetos, também pois frameworks 

como o TOGAF e ArchiMate consideram claramente o conceito de Work Package. 
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 Principio 8. O estado To-Be é suficiente para planear um projeto de transformação. Para 

a finalidade de planejar um projeto de transformação o estado atual As-Is não é necessário 

porque o estado To-Be deve especificar plenamente os objetivos organizacionais.  

2.6 Estado dos objetos  

No capítulo anterior, no tópico sobre a cartografia empresarial vimos que os artefactos de EA durante 

o seu ciclo de vida possuem estados gestação, vivo, morto e retirado abordagem apresentada por 

Tribolet et al[31].  

Brückmann et al [35], apresentam um conceito semelhante usado para definir os estados no ciclo de 

vida dos IT Objects (ITO) tais como hardware, base de dados, sistemas operativos, aplicações entre 

outros. A figura 8 apresenta um modelo conceptual de um ITO.  

 

Figura 8 modelo conceptual de um ITO[35] 

Para Brückmann et al [35], quando se referem a software querem dizer, sistemas operativos, base de 

dados, compiladores, servidores de aplicação, etc. Hardware se refere aos componentes físicos como 

servidores, estações de trabalho e dispositivos de armazenamento. Por tecnologia entende-se padrões 

de arquitetura aplicações de duas ou três camadas, aplicações web, normas e protocolos linguagens 

de programação, tecnologia de processamento de informação, etc. 

Segundo os mesmos autores[35], durante o seu ciclo de vida um ITO é possível que o mesmo transite 

entre os cinco estados como mostra a figura 9.  

 

Figura 9 Transição entre os estados de um ITO [33] 
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 Proposta (Proposed): consiste no estado de um ITO quando ele é proposto. Isso pode 

acontecer quando um novo ITO está disponível e promete vantagens competitivas em relação 

aos existentes. Alternativamente, pode ser vista como necessidade de ser criada uma nova 

categoria, com novo ITO.  

 Teste (Test): Depois de ser aprovada na fase de “proposta” um ITO passa para a fase de 

“teste” e dependendo do resultado pode passar para a fase de “produtivo” ou “retirado” 

 Produtivo (Productive): Depois de ser aprovado na fase de “teste” um ITO passa para a fase 

de “produtivo”, é quando um ITO já é utilizado por um ou mais aplicações. Essa fase é mais 

comum em empresas de maior dimensão e com um cenário de IT vasto. Em empresas menores 

um ITO da fase de “teste” passa direito para a fase de “padrão”.  

 Padrão (Standard): com os benefícios comprovados na fase “produtivo” ou “teste” (para alguns 

casos) um ITO passa para a fase “padrão” passando a ser disponibilizado para todas as 

aplicações da empresa.  

 Retirado (Retired): é o estado de um ITO quando não é mais disponibilizado para as outras 

aplicações. Todos os estados podem passar diretamente para o estado “Retirado”. E quando 

um ITO está neste estado, normalmente já não são “reativados” e caso for necessário os 

mesmos devem passar pelo estado “proposto” ou “teste” e só depois passar para os estados 

subsequentes.  

Fazendo uma comparação entre as duas abordagens é possível fazer um mapeamento entre os 

estados apresentados pelas mesmas como se segue na tabela abaixo.  

Tabela 1 Correspondência entres os estados dos ITO e os estados definidos na cartografia 
empresarial 

 Correspondência entre estados 

Estados de um ITO Proposto Teste Produtivo Padrão Retirado 

Estados da Cartografia 

EA 
Gestação Vivo Morto Retirado 

 

2.7 Tipos de dependência e Relacionamentos  

Como já referido acima um elemento dentro de um modelo de EA só tem relevância se o mesmo estiver 

relacionado com os outros. Sendo assim é necessário fazer uma análise de como a mudança de estado 

pode influenciar os outros, para tal, dois conceitos devem ser levados em conta o de dependência e 

interdependência entre elementos.  

Um conceito C1, é relacionalmente dependente de C2, se para instanciar C1 os indivíduos precisam 

participar de uma determinada relação com instâncias de C2 [36]. Neste trabalho, consideram-se os 

seguintes tipos de dependência:  

 Dependência Genérica: se a relação que caracteriza a dependência pode mudar.  
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 Dependência Existencial: se a relação que caracteriza a dependência não pode mudar, de 

tal modo que o elemento dependente existe apenas se o outro elemento do qual aquele 

depende existir.  

Por outro lado como já abordado, Buck et al[30] apresenta dois tipos de relações atendendo as suas 

qualidades temporais, as relações sincrónicas (que só são válidas para elementos cujo prazo de 

validade se cruzam) e diacrónicas (são aquelas válidas independentemente das suas datas).  

Embora não fazendo menção de aspetos temporais, Zamborlini[36] defende a existência de relações 

formais internas e relações materiais:  

 Relações formais internas implicam a dependência existencial entre os elementos 

relacionados. Assim, a relação só é válida se o elemento dependente existir. Por exemplo a 

relação “parte-de” implica em dependência existencial de uma das partes.  

 

 Relações materiais são aquelas que dependem de uma entidade interventora para valer. Por 

exemplo a relação Create by é valida enquanto existir o elemento interventivo no caso o 

elemento que é responsável pela criação de outro elemento. 

  

Apesar de algumas diferenças nas abordagens, mas podemos claramente ver que as relações formais 

internas definidas por Zambordini são equiparadas as relações sincrónicas e as relações materiais as 

relações internas.  

2.8 Ferramentas de Gestão de EA - EAMS 

O EAMS (Enterprise Architecture Management System) é uma solução tecnológica para EA. Esta 

ferramenta automatiza a geração de diagramas ou modelos de arquitetura (blueprints) e proporciona 

mecanismos de integração de informação, em linha com os circuitos de governação das organizações, 

garantindo desta forma que o repositório se mantém atualizado com um esforço de 

produção/atualização marginal.  

Blueprints podem ser entendidas como representações esquemáticas de EA que identificam os 

artefactos que constituem uma organização e as relações entre os mesmos. As blueprints podem estar 

associadas a diversos tipos de informações ou nível de detalhe [34] [37]. Essas representações fazem 

parte da cartografia da EA. A figura 10 apresenta um exemplo de blueprint produzido pelo EAMS.  
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Figura 10 Exemplo de blueprint de EA 

Em [34] Sousa e Sampaio apresentam um conjunto de características que as blueprints devem possuir:   

 Uma teoria, que define as regras de governação;  

 Um modelo, que identifica as propriedades e semântica dos artefactos;  

 Uma notação, para exprimir graficamente os artefactos;  

 Um problema, que justifique a existência do blueprint; 

 

 Em [37] Silva apresenta o EAMS como sendo essencialmente um visualizador. Esta ferramenta obtém 

informação sobre a organização de vários repositórios, por exemplo, pode obter informação em 

ficheiros Excel, etc. No EAMS, quase tudo é parametrizável, existe um metamodelo baseado na 

Framework ArchiMate, mas tudo o resto é parametrizável, nós podemos parametrizar que blueprints 

pretendemos visualizar, que figuras pretendemos para cada blueprint, etc. 

O EAMS permite a criação de blueprints cartográficos capazes de mostrar os estados atuais (As-Is), 

bem como estados futuros (To-Be) e passados (As-Was) da organização. A ferramenta possui uma 

funcionalidade que permite a navegação sobre os modelos permitindo observar comos os mesmos 

evoluem ao longo do tempo. Isso é possível porque a mesma permite a atribuições de datas que 

definem quando um artefacto passa para o estado “vivo” e quando o mesmo passa para o estado 

“Morto”. Para além de blueprints uma das abordagens usadas pelo EAMS é que uma organização pode 

ser modelada como um grafo[37]. 

Tendo em conta a problemática que este estudo pretende dar resposta e atendendo a algumas 

características por ela apresentada como o caso da integração de diagramas e modelos esta é a 

ferramenta eleita para a implementação das soluções derivadas deste trabalho. 
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2.8.1 Regras de transformação no EAMS 

O EAMS possui um mecanismo que permite a integração de ficheiros. Essa integração consiste na 

exportação de ficheiros de outras fontes, normalmente esses ficheiros são provenientes de softwares 

de modelação de EA como é o caso do Archi4. A nomenclatura dos elementos e a estrutura dos ficheiros 

provenientes do Archi são incompatíveis com a nomenclatura e a estrutura dos ficheiros XML utilizados 

pelo EAMS.  

Portanto para tonar o possível a utilização desses ficheiros, o EAMS aplica um conjunto de regras de 

transformações repartidas por sete categorias:  

 Add Property: permite adicionar uma propriedade a um Data Type com um valor padrão. 

 Delete Data Type: permite eliminar algum Data Type existente no modelo final. 

 Delete Relation: permite eliminar uma relação de um Data Type 

 Filter Property: permite filtrar uma determinada propriedade de um Data Type e criar uma 

nova. 

 Rename Data Type: permite a alteração do nome do Data Type. 

 Rename Property: permite a alteração do nome de uma propriedade a partir de um Data Type. 

 Rename Relation: permite a alteração do nome de uma relação a partir de um Data Type. 

Essas regras são definidas num ficheiro do formato CVS que são importadas pelo EAMS.  

 

2.9 Resumo do capítulo  

Este capítulo aborda um conjunto de temas que dão suporte teórico para a proposta de solução 

apresentada no próximo capítulo.  

Nas secções 2.1 e 2.8 são introduzidos os temas sobre os SI e EA de formas a contextualizar os leitores 

e tornar mais fácil a compreensão deste trabalho. Na secção 2.3 são apresentadas um conjunto de 

frameworks utilizadas para modelar EA. Ainda nesta secção é apresentada uma comparação entre as 

mesmas e concluiu-se que o ArchiMate é a framework que mais se adequa a este trabalho por ser 

amplamente difundida na indústria da EA e também por ser a framework mais utilizada para a 

modelação de EA no EAMS. Na secção 2.4 é abordado o tema sobre a transformação empresarial 

apresentado alguns dos seus princípios e benefícios. Nas secções 2.5, 2.6 e 2.7 são apresentados os 

principais elementos utilizados na proposta de solução ao problema levantado. E na secção 2.8 

apresentamos a ferramenta EAMS com as suas principais funcionalidades e as regras de 

transformação utilizadas por esta ferramenta.  

Depois de analisarmos o conteúdo desses temas concluímos que é possível que seja feita uma 

avaliação temporal dos elementos que constituem a EA através dos atributos associados aos estados 

definidos pelos princípios da cartografia empresarial e do ciclo de vida dos ITO. Dentro das 

                                                           
4 http://www.ArchiMatetool.com/ 
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especificações ArchiMate são apresentadas um conjunto de relacionamentos cuja definição permite-

nos verificar a dependência funcional existente entre os elementos relacionados.  

Portanto, tendo em conta o estado dos elementos e as relações entre os mesmos, é possível definir 

um conjunto de regras temporais que podem ser utilizadas para verificar e corrigir inconsistências que 

é o tema do próximo capítulo.  
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3. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

No primeiro capítulo desta dissertação foi levantado um problema relativo a inconsistências temporais 

que podem existir no relacionamento entre elementos em modelos de EA, com objetivo de solucionar 

o mesmo, e com as bases fornecidas pelo estado da arte, neste capítulo propomos a especificação de 

um conjunto de regras que têm como finalidade a verificação e correção de inconsistências temporais 

que possam existir na relação entre elementos nos modelos de EA.  

3.1 Resumo da Solução  

Neste capítulo são apresentadas um conjunto de abordagens que foram levadas em conta para a 

especificação das regras, desde como as mesmas foram inferidas, a definição até a formalização das 

mesmas.  

Tendo em conta as abordagens feitas no capítulo anterior, os elementos que serviram de base para 

especificação das regras são fundamentalmente os princípios definidos pela cartografia 

empresarial[31], modelação e transformação empresarial, mais concretamente: os estados dos 

elementos, atributos temporais e o nível de dependência entre os elementos de EA que é definido pelo 

tipo de relação existente entre esses elementos. 

A proposta para solucionar o problema apresentado no primeiro capítulo deste trabalho pode ser 

resumida no mapa de conceitos apresentado na figura 15.  

 

 

Figura 11 Resumo da proposta de solução 

Na imagem podemos ver que a solução passa pela criação de regras que atuam sobre modelos de EA 

(propriamente na relação entre os elementos).  

As Regras Temporais encontram-se divididas em duas partes: as Regras de Verificação de 

inconsistências que servem para verificar inconsistências temporais das relações em modelos de EA e 

as Regras de Correção de inconsistência que servem para corrigir inconsistências temporais nos 

modelos através da transformação desses mesmos modelos (processo de ajuste temporal). As Regras 

Temporais são criadas a partir da combinação entre os estados dos elementos e relações de EA. As 

regras temporais pelas suas especificações só podem ser aplicadas a elementos temporais. 
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3.2 Definição das Regras 

Denominamos por Regras Temporais as regras definidas em função dos estados dos elementos da 

EA através dos seus atributos temporais e servem para verificar ou corrigir inconsistências na relação 

entre elementos dos modelos de EA. Para definição dessas regras foram levadas em conta as 

características de cada relação e uma das principais características é o comportamento da relação 

quando há mudança de estado de um dos elementos envolvidos na relação. 

A existência de vários tipos de relações dentro do domínio da EA pode ser justificada pelo facto de 

cada uma apresentar as suas próprias características e utilidade. No que diz respeito a dependência 

funcional relativamente aos estados dos elementos relacionados, algumas relações podem apresentar 

características comuns e outras não. Portanto, atendendo a essas diferenças (em termos de 

características) entre as relações é necessário proceder a análise das mesmas para que as regras 

propostas sejam adequadas a cada uma.  

Algumas relações têm regras próprias por possuírem características próprias a nível de dependência e 

para outras relações apresentam um nível de dependência semelhante por possuírem características 

comuns.  

Sendo assim, abaixo são apresentadas as propostas de regras com a respetiva análise das 

características de cada relação e apresentamos alguns princípios que servem como base para 

inferência das referidas regras. As relações foram definidas em função da ArchiMate Spefication 2.0 

[38]. 

3.2.1 Composition Rule 

A relação de composição indica que um determinado objeto é composto por um ou mais objetos. Este 

tipo de relação é possível sempre entre objetos que apresentam os mesmos conceitos. Um objeto deve 

ser parte apenas de uma composição. O ciclo de vida dos objetos compostos está diretamente ligado 

ao ciclo de vida dos seus componentes.  

Da relação entre uma empresa e funcionários onde a empresa representa o “todo” e os funcionários a 

“parte” formando uma relação de “todo-parte”, podemos observar os seguintes princípios:   

 Uma empresa não pode funcionar sem existir funcionários.  

 Os funcionários não podem trabalhar se não existir uma empresa.  

Dos princípios acima podemos concluir que existe uma interdependência entre os dois elementos (A 

empresa - o todo e os funcionários - a parte) onde a empresa só funciona se existirem empregados e 

os empregados só existem porque existe empresa. Desta analógica podemos inferir a seguinte regra:  

 Composition Rule definition: A relação de composição só é válida caso os elementos neles 

envolvidos (o “Todo” e as “Partes”) se encontrem no “vivo” no mesmo período de tempo.  
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3.2.2 Aggregation Rule 

A relação de agregação indica que um determinado objeto agrupa um conjunto de outros objetos, é 

baseada na relação de agregação definida em digramas de classe de UML. Diferente da relação de 

composição, na relação de agregação um objeto pode fazer parte de mais do que uma agregação. O 

ciclo de vida dos elementos presentes neste tipo de relação é independente.  

Por exemplo, numa relação entre uma equipa de futebol e os seus jogadores, podemos observar os 

seguintes princípios:  

 Para o existir uma equipa é necessário que existam atletas e que estes estejam no ativo.  

 Os jogadores podem existir independentemente de existir uma equipa. 

Podemos observar que a relação de agregação apesar de representar uma associação de elementos 

como na composição, é uma associação fraca pois os elementos considerados partes nesta relação 

são independentes do “todo”. Dos princípios acima podemos inferir as seguintes regras:  

 Aggregation Rule definition: Na relação de agregação o elemento Todo só entra para o 

estado “vivo” quando os elementos “partes” estiverem no estado “vivo”. 

3.2.3 Create Rule 

A relação de create não é definida nas especificações ArchiMate. Encontra-se definida no metamodelo 

utilizado pelo EAMS. Esta relação é utilizada para designar que um objeto tem a responsabilidade de 

criar outro objeto dentro do modelo de EA.  

Por exemplo, da relação “convencional” entre uma mãe e um filho podemos observar os seguintes 

princípios:  

 O filho só pode ser gerado por uma única mãe. 

 A existência do filho está diretamente ligada a existência da mãe.  

Como vemos no exemplo a cima existe uma relação de dependência entre a mãe e o filho. Destes 

princípios podemos inferir as seguintes regras:  

 Create Rule definition: se A cria B então B só pode entrar para o estado “vivo” enquanto o A 

estiver “vivo”.  

 

3.2.4 Rule for synchronic relationship 

Relações sincrónicas como definidas no ponto 2.7 como sendo as relações que só são válidas quando 

o estado “vivo” dos elementos que fazem parte da mesma cruzam-se. Uma característica das relações 

que fazem parte desta categoria é a dependência a nível funcional existente entre os elementos, ou 

seja, nestas relações o funcionamento de alguns elementos é totalmente dependente do estado de um 

outro elemento.  
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Enquadram-se nesta categoria as seguintes relações: Triggering, used by, accessed, assignament, 

realization e flow, specialization, update, delete e read.   

 

Se considerarmos dois elementos A e B onde A atua sobre B (A→B) podemos inferir que B depende 

de A. Sendo assim podemos definir a seguinte regra:  

 Rule for synchronic relacionship definition: Na relação A entre B onde A atua sobre B então 

B só deve entrar para o estado “vivo” e manter-se neste estado enquanto A estiver “vivo” 

3.2.5 Relações excluídas na definição das regras 

Um dos principais elementos para definição das regras são as relações, no entanto nem todas as 

relações apresentam os requisitos necessários para que delas se possam inferir regras, por esse 

motivo não constam em nenhuma das regras definidas acima.  

Um dos principais requisitos utilizados para seleção das relações na definição das regras é o tipo de 

dependência que a mesma representa na relação entre os elementos neste contexto, as relações de 

association, grouping e junction não permitem fazer essa verificação de dependência e pelas suas 

definições é possível fazer essa constatação:  

 Association: é uma relação utilizada para modelar a relação entre objetos que não é modelada 

por uma outra relação mais específica. Portanto é uma relação cuja função de modo geral só 

é compreendida por quem está a modelá-la, pelo que fica difícil por exemplo especificar o tipo 

de dependência que existe entre os elementos relacionados devido a várias interpretações que 

podem estar ligadas à sua leitura.  

 Grouping: indica que objetos do mesmo tipo ou de tipos diferentes, pertencem um ao outro 

com base em alguma característica em comum. Como podemos observar esta é outra relação 

que não permite definir um tipo de dependência entre os objetos relacionados.  

 Junction: é uma relação utilizada para ligar as relações do mesmo tipo. Pela definição vemos 

que ela não é utilizada para relacionar elementos, mas sim relações pelo que também não 

permite a definição do tipo de dependência.  

As relações grouping e junction não estão presentes no metamodelo ArchiMate utilizado pelo EAMS.   
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3.3 Estado dos Objetos  

No capítulo II foram apresentadas duas abordagens sobre o ciclo de vida dos objetos dentro de EA, 

sendo que para este trabalho propomos que o ciclo de vida dos objetos dentro do EAMS tenha uma 

transição entre os estados como mostra a figura 13.  

 

Figura 12 Proposta de Transição de Estados de elementos de EA 

Na figura 12 estão representados seis estados nomeadamente os estados de gestação, teste, vivo, 

descontinuado, mort e retirado. 

Sendo que o objetivo consiste em garantir que os elementos da EA funcionem corretamente, no neste 

trabalho e para as regras propostas três estados são destacados o estado “vivo”, “morto” e 

“descontinuado”. Para alguns elementos o EAMS permite a definição de alguns atributos temporais que 

permitem identificar quando um elemento entra para o estado “vivo” denominado Begin Date (BD) e o 

estado em que o mesmo elemento entra sai deste estado passando para o estado “morto” denominado 

End Date (ED). Portanto na especificação das regras esses atributos são utilizados para a 

representação dos estados.  

Um dos problemas existentes nas ferramentas de EAM, é que muitos elementos podem ser adicionados 

a arquitetura tendo estes, uma dependência funcional através da relação com outros elementos que 

estejam prestes a serem retirados ou substituídos por outros mais atualizados fazendo com que estes 

elementos adicionados tenham o seu funcionamento condicionado a nível temporário. Portanto para 

evitar este problema propomos a adição de um novo estado e o seu respetivo atributo temporal para 

os elementos dentro do EAMS. O estado “Descontinuado” que na verdade funcionará como um 

subestado do estado “Vivo” e o atributo temporal Descontinuation Begin Date (DBD) que será útil 

para determinar quando um determinado elemento entra para este estado.  
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3.3.1 Descontinuation Rule  

Com estado “descontinuado” será possível determinar dentro do período funcional (“vivo”) quando um 

elemento entrará no estado descontinuado. Assim estaremos a garantir que este elemento em estado 

de descontinuação apenas forneça serviço a elementos antigos evitando relação com elementos novos.  

 

Figura 13 Elemento em descontinuação 

Para melhor compreensão da proposta, é apresentada a figura 13 que representa um elemento com 

três datas representadas por t1, t2 e t3. No instante t1 (Begin Date) o elemento entra no seu estado 

“vivo” tornando-se deste modo acessível para os restantes elementos. No instante t2 (Discontinuation 

Begin Date) o elemento entra no subestado de “descontinuação”, a partir deste momento, apesar do 

elemento estar “vivo”, não deve ser permitido que novos elementos tenham qualquer tipo de relação 

com o mesmo. E no instante t3 (End Date) o elemento entra no estado de “morte” deixando de estar 

acessível aos restantes elementos da arquitetura. Desta descrição podemos inferir seguinte principio:  

 Discontinuation Rule definition: Os novos elementos adicionados a EA não poderão se 

relacionar com elementos em estado de descontinuação.  

3.4 Categorização das regras temporais 

Foram apresentadas nas secções 3.1 e 3.2, um conjunto de regras temporais de um modo geral, 

baseadas no tipo de relação e a dependência temporal/funcional entre os elementos relacionados, 

dentro do objetivo desta dissertação podemos dividir essas regras em duas categorias em função da 

utilidade que se pode dar às mesmas.  

 Regras de verificação de inconsistências (RVI): as regras desta categoria têm como objetivo 

verificar se existem inconsistências nas relações entre elementos num modelo de EA. Neste 

caso, consideramos inconsistência (INC) o não cumprimento das regras definidas acima.  

 Regras de Correção de Inconsistências (RCI): as regras definidas nesta categoria têm como 

principal objetivo a correção de inconsistências (quando estas existirem) presentes nos 

modelos de EA de modos a garantir que as regras definidas sejam cumpridas. A correção neste 

caso vai funcionar como uma forma de reajuste dos valores dos atributos temporais definidos 

em cada elemento.  

As duas regras apresentadas a cima, são instâncias das regras temporais que permitem a aplicação 

prática das mesmas regras. A aplicação prática das regras, tanto de verificação como de correção de 

inconsistência é possível através da formalização das mesmas com elementos capazes de serem 
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traduzidos para o ambiente das EA. A seguir são apresentadas a formalização das regras de verificação 

de inconsistência e regras de correção de inconsistência.  

3.5 Formalização e Definição das Regras de verificação de inconsistências 

3.5.1 Notações utilizadas para Formalização das Regras  

A formalização das regras tem como base o tipo de relação e os estados (que são definidos pelos 

atributos temporais no caso as datas em que cada elemento entra ou sai de um determinado estado) 

dos elementos. Para proceder a verificação dos estados são utilizados operadores de comparação e 

operadores lógicos.  

Na tabela 2, são apresentadas as notações utlizadas na formalização das regras de verificação e 

correção de inconsistências:  

Tabela 2 Notações utilizadas na Formalização das Regras de Verificação e Correção de 
Inconsistências 

Elemento Descrição 

A e B Elementos da arquitetura empresarial.  

BD Begin Date, data em que um elemento entra para o estado “vivo” 

ED End Date, data em que um elemento entra para o estado “morto” 

DBD Discontinuation Begin Date, data em que um elemento entra para o estado de 
Descontinuação 

min Representa o menor valor obtido da comparação entre as datas de um 
conjunto de elementos 

max Representa o maior valor obtido da comparação entre as datas de um 
conjunto de elementos 

˄ Operador lógico And.  

→ Representa a relação entre os elementos.  
 Indica que o elemento da esquerda recebe o mesmo valor do elemento a 

direta 

≠ Representa que o valor do elemento da esquerda é diferente do valor do 
elemento da direita 

Com essas notações é possível proceder a formalização das regras através de expressões de lógica 

matemática. 

3.5.2 Definições gerais sobre as RVI 

As regras de verificação de inconsistências são regras que, como já foi dito cima, têm a função de 

verificar a existência ou não de inconsistência na relação entre elementos tendo como base de 

avaliação o tempo.  

A verificação de inconsistências será feita mediante a aplicação no modelo das expressões de lógica 

matemática que faz a combinação dos elementos que se pretendem avaliar onde o resultado 

“verdadeiro” implica a inexistência de inconsistência o que quer dizer que as relações entre os 

elementos analisados são corretas. Já o resultado “falso” implica a existência de inconsistência na 

relação.   
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3.5.3 Definição e formalização da Composition Rules for Verification of Inconsistency (C-RVI)  

A tabela 3 apresenta a definição e formalização das regras para a verificação de inconsistências em 

relações de composição. 

Tabela 3 Definição e formalização das C-RVI. 

Definição da C-RVI 
Se A é composto por B, para que esta relação seja válida a 
“Begin Date” de A deve ser igual a “Begin Date” de B e a “End 
Date” de A deve ser igual a “End Date” de B.  

Formalização da C- RVI(A→B)  {BDA= BDB˄ EDA = EDB} 

De modo geral, A relação é válida se os elementos A e B entram para o estado “vivo” no mesmo instante 

e se também entram para o estado “morto” no mesmo instante.  

No caso de A ser composto por mais de um elemento B, então para que ser considerada válida essa 

composição todos os elementos, tanto A como elementos B, devem entrar e sair dos estados “vivo” e 

“morto” respetivamente no mesmo momento. 

3.5.4 Definição e formalização da Aggregation Rules for Verification of Inconsistency (A-RVI) 

A tabela 4 apresenta a definição e formalização das regras para a verificação de inconsistências em 

relações de agregação. 

Tabela 4 Definição e formalização das A-RVI 

Definição da A-RVI1 

Se A é agrega elementos B, então para que esta relação seja 
válida a “Begin Date” de A deve ser maior ou igual a maior 
“Begin Date” entre os elementos B e A “End Date” de A deve ser 
menor ou igual a menor “End Date” entre os elementos B.  

Formalização da A- RVI (A→B) BDA >= max(BD(B1, B2…Bn) ) ˄ EDA <= min(ED(B1, B2…Bn) ) 

De modo geral a relação de agregação é válida se o elemento A (Todo) entrar para o estado “vivo” no 

mesmo instante ou depois que o último artefacto (parte) entra para o mesmo estado, e se A entrar para 

o estado “morto” no mesmo instante ou antes da data que o primeiro elemento a entrar para o mesmo 

estado. 

3.5.5 Definição e formalização da Create Rule for Verification of Inconsistency (Cr-RVI) 

A tabela 5 apresenta a definição e a formalização das regras para a verificação de inconsistências em 

relações de criação.  

Tabela 5 Definição e formalização das Cr-RVI 

Definição da Cr-RVI 
Se A cria B, para que esta relação seja válida então, a “End 
Date” de A deve ser maior ou igual a “Begin Date” de B. 

Formalização da Cr-RVI (A→B)  EDA>=BDB 

De manira geral, para que a relação de criação seja válida é necessário que a data em que o elemento 

A entra para o estado “morto” for maior ou igual a data em que o artefacto a ser criado (B) entra para o 

estado “vivo”. 
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3.5.6 Definição e formalização da Synchronic Relationship Rule for Verification of Inconsistency 

(SR-RVI) 

A tabela 6 apresenta a definição e a formalização das regras para a verificação de inconsistência em 

relações sincrónicas.  

Tabela 6 Definição e formalização das SR-RVI 

Definição das SR-RVI 

Se A atua sobre B, então para que esta relação seja válida a 
“Begin Date” de A deve ser menor ou igual a “Begin Date” de 
B e a “End Date” de A deve ser igual ou maior que a “End 
Date” de B. 

Formalização da SR-RV (A→B)  BDA <= BDB ˄ EDA >=BDB 

De maneira geral, para que uma relação sincrónica seja válida é necessário que o elemento 

dependente B entre para o estado “vivo” no mesmo instante ou depois do elemento independente A e 

entra para o estado “morto” no mesmo instante ou antes do elemento A. 

3.5.7 Definição e formalização da Discontinuation Rule for Verification of Inconsystency (D-RVI) 

A tabela 7 apresenta a definição e a formalização das regras para verificação de inconsistências em 

relações de novos elementos e elementos em estado de descontinuação.  

 

Tabela 7 Definição e Formalização das D-RVI 

Definição da D-RVI 

Na relação entre um elemento (B) novo e um já existente (A) 
na EA por uma relação direta, só é válida caso a 
“Discontinuation Begin Date” de A ser menor que a “Begin 
Date” de B 

Formalização da D-RVI (A→B) DBDA<BDB 

De maneira geral, para que a relação entre um novo elemento e um elemento já existente seja válida 

é necessário que a data de em que o elemento “antigo” A entra para o estado “descontinuado” seja 

maior que a data em que o elemento “novo” B entra para o estado “vivo”. 

3.6 Definição e formalização das regras de Correção de Inconsistências  

Como já referido as regras acima (regras de verificação de inconsistências), têm como objetivo verificar 

a existência ou não de inconsistências nas relações entre os elementos de uma arquitetura empresarial. 

No caso de haver inconsistência é necessário que exista uma forma de corrigir as mesmas. Sendo 

assim, neste ponto propomos um conjunto de regras de correção de inconsistência.  

Neste trabalho consideramos inconsistência quando na relação entre dois elementos não se cumpre 

com as especificações descritas nas regras de verificação de inconsistência. De outro modo podemos 

dizer que existe inconsistência quando a aplicação das regras de verificação de inconsistência resulta 

em falso.   

As regras de correção de inconsistência consistem em procedimentos de ajuste temporal entre os 

elementos envolvidos numa relação inconsistente. A formalização das regras de correção de 

inconsistência segue os mesmos parâmetros e notações utilizadas para a especificação das regras de 

verificação de inconsistência.  
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Assim sendo, abaixo são apresentadas a formalização das regras de verificação de inconsistência, as 

possíveis inconsistências que podem resultar delas e definição e formalização das regras que correção 

que devem ser aplicadas para cada caso.  

Em função da constituição da expressão de formalização, cada regra pode resultar em uma ou duas 

inconsistências e regras de correção respetivamente.  

Consideramos como iguais as inconsistências resultantes da aplicação da mesma RVI tanto para as 

relações diretas e inversas e o mesmo para as regras de correção dessas mesmas inconsistências. 

Portanto ao fazermos o tratamento de uma RVI estaríamos implicitamente a tratar da outra.  

3.6.1 Definição e formalização da Composition Rules for Inconsistencies Correction (C-RIC) 

A C-RIC surge para corrigir as inconsistências que resultam da aplicação da C-RVI. Tendo em conta a 

constituição da expressão de formalização, a aplicação dessa regra pode resultar em inconsistência 

em dois casos:   

 Primeiro caso: considera-se inconsistência se as datas de entrada para o estado “vivo” dos 

elementos A e B são diferentes como mostra a tabela 8. 

Tabela 8 Definição e Formalização das C-RIC1  

Inconsistências: C - INC1 BDA ≠ BDB   

Definição da C-RIC1 Para corrigir a inconsistência C-INC, a “Begin Date” de B deve receber 
o valor da “Begin Date” de A.  

Formalização da C-RIC1 BDBBDA 

  

 Segundo Caso: considera-se inconsistência se as datas de entrada para o estado “morto” dos 

elementos A e B são diferentes como mostra a tabela 9. 

Tabela 9 Definição e Formalização das C-RIC2 

Inconsistência: C-INC2 EDA ≠ EDB 

Definição da C-RIC2 Para Corrigir as inconsistências C-INC3 e C-INC4, a “End Date” de B 
deve receber o valor da “End Date” de A. 

Formalização da C-RIC2 BDBBDA 

 

3.6.2 Definição e formalização da Aggregation Rules for Inconsistencies Correction (A-RIC) 

A A-RIC surge para corrigir as inconsistências que resultam da aplicação da A-RVI. Tendo em conta a 

constituição da expressão de formalização, a aplicação dessa regra pode resultar em inconsistência 

em dois casos:   

 Primeiro caso: quando o elemento A entra para o estado “vivo” antes que o último elemento 

do tipo B a entrar no estado “vivo” tenha entrado para esse estado como mostra a tabela 10. 
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Tabela 10 Definição e Formalização das A-RIC1 

Inconsistência: A-INC1 BDA < max(BD(B1, B2…Bn) ) 

Definição da A-RIC1  Para corrigir a inconsistência A-INC1 a “Begin Date” de A deve 
receber o valor da maior “Begin Date” entre os elementos B. 

Formalização da A-RIC1 BDA max(BD(B1, B2…Bn)) 

 Segundo caso: quando o elemento A entra para o estado “morto” antes do primeiro elemento 

do tipo B a entrar no estado “morto” tenha entrado para este estado como mostra a tabela 11. 

Tabela 11 Definição e Formalização da A-RIC2 

Inconsistência: A-INC2 EDA > min (ED(B1, B2…Bn) ) 

Definição da A-RIC2 Para corrigir as inconsistências A-INC2 a “End Date” de A deve 
receber o valor da menor “End Date” entre os elementos B. 

Formalização da A-RIC2 EDA min (ED(B1, B2…Bn)) 

 

3.6.3 Definição e formalização da Create Rules for Inconsistencies Correction (Cr-RIC) 

A Cr-RIC surge para corrigir as inconsistências que resultam da aplicação da Cr-RVI. Tendo em conta 

a constituição das expressões de formalização, a aplicação dessas regras pode resultar em 

inconsistência no caso abaixo descrito:  

 É considerado inconsistência quando o elemento A “morre” antes de B ter sido criado como 

mostra a tabela 12.  

Tabela 12 Definição e Formalização das C-RIC 

Inconsistência: Cr-INC EDA <BDB 

Definição da Cr-RIC Para corrigir as inconsistências C-INC1 e C-INC2, a “End Date” de A 
deve receber o valor da “Begin Date” de B 

Formalização da Cr-RIC  EDA BDB 

 

3.6.4 Definição e formalização da Synchronic Relationship Rules for Inconsistencies Correction 

(SR-RIC) 

A SR-RIC surge para corrigir as inconsistências que resultam da aplicação da SR-RVI. Tendo em conta 

a constituição da expressão de formalização, a aplicação dessas regras pode resultar em inconsistência 

em dois casos:   

 Primeiro caso: quando o elemento dependente entra para o estado “vivo” primeiro que o 

independente como apresentado na tabela 13.  

Tabela 13 Definição e Formalização das SR-RIC1 

 Inconsistência: SR-INC1 BDA > BDB  

Definição da SR-RIC1 Para corrigir a inconsistência C-INC1, a “Begin Date” de B deve 
receber o valor da “Begin Date” de A.  

Formalização da SR-RIC1  BDB BDA 
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 Segundo caso: quando o elemento independente entra para o estado “morto” antes do 

elemento dependente como mostra a tabela 14.  

Tabela 14 Definição e Formalização das SR-RIC2 

Inconsistência: SR-INC2 EDA < EDB 

Definição da SR-RIC2 Para corrigir a inconsistência C-INC2, a “End Date” de B deve 
receber a “End Date” de A 

Formalização da SR-RIC2  EDB EDA 

 

3.6.5 Formalização de Inconsistência resultantes da D-RVI 

A aplicação da regra D-RVI pode resultar em inconsistência quando na relação entre dois elementos A 

e B (sendo A considerado elemento já existente na EA e B um elemento “novo”) o elemento B entra do 

estado “vivo” quando o elemento A já se encontra no estado de “Descontinuação) como mostra a tabela 

15.   

Tabela 15 Formalização das de inconsistência – D-RVI  

Inconsistência: D-INC1   DBDA > EDB 

Regra de Correção  Não aplicada. Apenas um alerta deve ser emitido.  

Não foram definidas regras de correção de inconsistências resultantes da aplicação da D-RVI porque 

podem causar em conflitos com as outras regras de correção de inconstâncias visto que todas as D-

RVI envolve todas as relações (exceto a relação de Create) que são utilizadas pelas outras restantes 

regras. Portanto, propomos apenas que se aplique a D-RVI e se apresente apenas as inconsistências 

resultantes dessa aplicação e deixar que o utilizador decida o que deve fazer (manter ou proceder a 

uma alteração. Essa alteração pode até passar pela aplicação de uma das outras regras em função do 

tipo de relação existente). 

3.6.6 Critérios utilizados para correção de inconsistências  

Para a correção de inconsistências encontradas nos modelos de EA vários critérios ou métodos podiam 

ter sido implementados sendo o principal a eliminação do elemento inconsistente. Mas tendo em conta 

que as inconsistências surgem a partir do desalinhamento temporal dos elementos relacionados, esse 

método (eliminação do elemento inconsistente) não resultaria porque correr-se-ia o risco de 

eliminarmos vários elementos dentro da arquitetura (dependendo da quantidade de inconsistências) e 

isso por sua vez traria outros problemas como o mau funcionamento da arquitetura no geral e afetaria 

o funcionamento de vários elementos, principalmente os que possuíam uma relação com o elemento 

eliminado causando um efeito cascata sobre os outros elementos.  

Sendo assim a solução mais viável é a de manter o elemento com as datas inconsistentes e 

simplesmente proceder o reajuste temporal dos mesmos. Dessa maneira garante-se não só a 

continuidade do elemento na arquitetura como também o correto funcionamento da mesma.    

O reajustamento temporal é sempre feito em função da dependência existente entre os elementos 

relacionados que é definido pela relação. De modo geral, o elemento dependente receberá sempre o 

valor (valor do atributo temporal que estiver inconsistente) do elemento do qual depende.  
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3.7 Classificação das relações quanto ao modo de leitura 

Como demostrado na secção anterior, as relações constituem elementos fundamentais para a definição 

das regras temporais. No EAMS uma única relação pode ser lida de dois modos distintos em função 

da direção que a mesma apresenta. A direção da relação é definida em função de qual elemento 

começamos a ler a relação.  

Exemplo na relação A → B se a leitura começar a ser feita a partir de A dizemos que A atua sobre B, 

caso a leitura começar de B dizemos que B é atuado por A. Sendo a primeira considerada relação 

direta e a segunda  relação inversa.   

 Dai que surge a necessidade de agrupar essas mesmas relações nessas duas categorias (Direta e 

Inversa) como mostra a tabela 16.  

Tabela 16 Classificação das relações quanto ao seu modo de leitura 

 Relações Diretas Relações Inversa 

Aggregated by, Composed of, Used 
by, Assigned from, Realizes, Readed 
by, Deletes, Updates, Influences, 
Specializes, Accessed by, Flow to, 
Associated to, triggeres, Owns, 
Creates 
 

Aggregates, composes, uses, 
assigned to, realized by, reads, 
deleted by, updated by, influenced 
by, specialized by, accesses, flow 
from, associated with, triggered by, 
Owned by, created by 
 

No metamoldelo ArchiMate utilizado pelo EAMS encontram-se dezasseis relações que denominamos 

aqui por relações básicas. Esse número duplica para 32 se forem contabilizadas utilizando a 

classificação da tabela 16. 

As regras podem ser aplicadas em todas relações, tanto diretas como inversas. Ao serem aplicadas, 

para as relações que pertencem a mesma categoria de regras temporais independentemente de serem 

diretas ou inversas, as regras apresentam o mesmo resultado, a única diferença entre as relações 

diretas e inversas é a formalização, ou seja, o modo como as mesmas são aplicadas. 

Por exemplo a relação create no seu sentido direto (A creates B) a create rule é representada pela 

expressão A→B {EDA>=BDB}, e a mesma relação no sentido inverso (B created by A) a create rule é 

representa pela expressão B→A {BDB<=EDA}, podemos claramente verificar que o resultado das duas 

expressões será o mesmo.  

Apesar de ser redundante a aplicação das regras em função da leitura das relações, achamos ser a 

forma mais correta de garantir que todas as relações entre os elementos dentro da arquitetura sejam 

avaliadas. Pois, é possível que num determinado modelo ou metamodelo esteja definido um único 

modo de leitura para uma relação e o utilizador poderá não saber qual.  
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3.8 Mapeamento entre as relações e as regras  

Sendo assim, é possível fazer uma correspondência entre os tipos de relações, sentido da relação, 

Regras de Validação de Inconsistências (RVI), as Inconsistências (INC) e as Regras de Correção de 

Inconsistências (RCI) bem como os tipos de relações definidas no EAMS, como é mostrado na tabela 

17.   

Tabela 17 Mapeamento entre as regras, relações, RVI, INC e RCI 

Regras Relações RVI INC RCI 

Composition 
Rule 

Composed of 
Composes 

C-RVI 
C-INC1 C-RIC1 

C-INC2 C-RIC2 

Aggregation 
Rule 

Aggregated by 
agregates 

A-RVI 
A-INC1 A-RIC1 

A-INC2 A-RIC2 

Create Rule 
Creates 

Created by 
Cr-RVI Cr-INC Cr-RIC 

Rule for 
Synchronic 
Relationship 

Used by, Assigned from, 
Realizes, Readed by, Deletes, 

Updates, Influences, Specializes, 
Accessed by, Flow to, Associated 

to, triggeres, Owns, 
uses, assigned to, realized by, 
reads, deleted by, updated by, 
influenced by, specialized by, 

accesses, flow from, associated 
with, triggered by, Owned by 

SR-RVI 

SR-INC1 SR-RIC1 

SR-INC2 SR-RIC2 

Discontinuation  
Rule 

Todas, exceto (create) D-RVI D-INC - 

Na tabela acima, devido a questões de organização, apenas foram apresentadas as relações diretas, 

mas tanto as RVI e as RCI são as mesmas aplicadas as relações inversas.  

O principal critério utilizado para fazer as correspondências, são os conceitos apresentados nos pontos 

anteriores deste capítulo. Para as relações do EAMS levamos em conta os conceitos das relações do 

metamodelo do ArchiMate apresentadas por Lankhorst [11].  

3.9 Análise temporal dos elementos da EA baseados no ArchiMate 

As regras propostas nesta dissertação têm a sua base de formulação os elementos da EA definidos no 

metamodelo ArchiMate. Nos pontos anteriores deste capítulo foram essencialmente analisadas as 

questões relacionadas as relações. Entretanto, neste apresentaremos uma análise de outros elementos 

no caso dos elementos definidos neste metamodelo verificando qual a influência estes exercem na 

implementação das regras propostas.  

O núcleo da linguagem ArchiMate é constituído por três tipos principais de elementos: elementos da 

estrutura ativa, elementos comportamentais e elementos da estrutura passiva como apresentados no 

ponto 2.1.2 dessa dissertação.  

Pela divisão e consequente definição dos “tipos” dos elementos podemos concluir que eles apresentam 

um “comportamento/funcionamento” diferente dentro da EA. Portanto já que as regras atuam numa 
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dimensão temporal dos elementos é fundamental procedermos a análise dos elementos para verificar 

qual a implicância dos mesmos na aplicação das regras.  

No sexto princípio sobre a cartografia empresarial definidos por Tribolet et al, afirma que todos os 

artefactos empresariais podem ser classificados como estando num dos estados definidos (gestação, 

vivo, morto e retirado) enquanto que Bruckmann et al, definem um clico de vida para os ITO da EA 

constituídos pelo estado de proposta, teste, produtividade, padrão e retirada.  

No entanto, apesar do conceito de ciclo de vida e estados levar-nos a pensar na questão temporal, 

para alguns elementos empresariais pelas suas especificações, mesmo tendo que possuir um estado, 

é difícil definir o momento exato em que os mesmos entram para um determinado estado. E pelo 

mesmos motivo nem todos os elementos empresariais possuem o mesmo ciclo de vida (passando 

pelos mesmos estados).  

Por exemplo, um elemento do tipo “Application Component” está sujeito a passar por todos estados do 

ciclo de vida de um artefacto da EA permitindo definir com uma certa precisão quando (datas) o mesmo 

entra para cada um dos estados. E já elementos do tipo “Data Object” por exemplo, passam apenas 

por estados como “vivo” e “morto”, mas devido as suas características (ser um elemento que são 

criados por outros) é complicado definir quando os mesmos entram para estes estados.  

Devido a esta diferença de características apresentadas pelos elementos dentro da EA, é possível 

agruparmos os elementos em duas categorias os elementos temporais e os elementos intemporais.  

 Elementos Temporais: são aqueles que é possível determinar através de atributos temporais 

quando os mesmos entram para um determinado estado.  

 Elementos Intemporais: consideramos os elementos que devido às suas especificações é 

difícil determinar quando os mesmos entram para um determinando estado.  

Tendo em conta a esses pressupostos e a especificação de cada elemento propomos a tabela 18 com 

a classificação dos elementos do ArchiMate.  

Tabela 18 Classificação dos elementos da EA quando ao tempo 

Elementos Temporais Elementos Intemporais 

Product, Representation, Contract, 
Business Object, Business Service, 
Business Process, Application Service, 
Infrastructure Service, Application 
Component, Node, Communication Path, 
System Software, Location, Goal,  
Representation, Work Package 
 

Value, Data Object, Artifact, Business Function,  
Business Event, Application Function, Infrastructure 
Function, Business Actor, Business Role, Business 
Collaboration, Business Interface, Device, Network, 
Assessment, Deliverable, Driver, Principle,  
Requirement, Stakeholder, Meaning, application 
Collaboration, Business Interaction, application 
Interaction, application interface, infrastructure 
interface, Constraint, Gap, Plateau 

Nesta classificação também estão incluídos os elementos da extensão motivacional do ArchiMate 

utilizados pelo EAMS.  
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3.9.1 Aplicabilidade das regras em função dos tipos de elementos 

A classificação dos elementos apresentada na secção anterior remete-nos a considerar a hipótese de 

que a aplicação das regras não é igual para todas as relações entre os tipos de elementos especificados 

acima. Com o intuito de verificar a validade desta hipótese, vamos proceder à análise na relação entre 

os tipos elementos apresentados acima.  

O principal critério de análise para verificar se um relacionamento é válido ou não é a sua classificação 

em temporal ou intemporal. As regras propostas são de dimensão temporal onde as mesmas avaliam, 

mediante a critérios definidos, os valores dos atributos “Begin Date”, “End Date” e “Discontinuation 

Begin Date” de cada elemento. Por norma, e se verificarmos a estrutura de dados do repositório de 

dados do EAMS, só são atribuídos valores a estes atributos em elementos classificados como 

temporais e poderíamos considerar que as regras devem ser aplicadas apenas a elementos deste tipo, 

mas, no entanto, esses elementos temporais não se encontram isolados dentro da arquitetura, mas 

mantem relacionamento com os elementos de outros tipos. Dai então ser necessário fazer um 

cruzamento das possíveis relações entre os diferentes elementos para se definir quais relacionamentos 

estão aptos para aplicação das regras temporais e quais são inaptos.  

Para procedermos a essa avaliação vamos apoiar-nos a lógica imprimida para a construção da tabela 

da verdade do operador AND. Onde os valores “0” e “1” são substituídos pelos valores “temporais” e 

“intemporais” respetivamente. A tabela 19 apresenta os resultados destas combinações, que ao invés 

de “0” e “1” são apresentados como “válida” para a combinação aptas a aplicação das regras temporais 

ou “inválida” para as relações inaptas a aplicação das regras. 

Tabela 19 Combinação entre os elementos temporais e intemporais 

Elemento inicial  Elemento final  Resultado 

Temporais Temporais  Válida 

Temporais  Intemporais Inválida 

Intemporais Temporais  Inválida 

Intemporais Intemporais Inválida  

Como vemos na tabela 19 são consideradas válidas, ou seja, como aptas a aplicação das regras todas 

as relações entre elementos temporais e as restantes relações como inválidas (inaptas) para aplicação 

das regras. Isso leva-nos a concluir que a hipótese levantada no princípio deste ponto é verdadeira. 
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3.9.2 Princípios gerais para validação das relações   

Depois das análises e das várias colocações feitas nos pontos anteriores propomos três princípios 

gerais que definem a validade de uma relação entre os elementos da EA nas diferentes categorias 

(temporais e intemporais). 

 Primeiro princípio: nas relações entre elementos temporais consideram-se válidas se as 

mesmas obedecem as regras temporais propostas.  

 Segundo princípio: nas relações entre elementos intemporais consideram-se válida se os 

mesmos estiverem funcionais.  

 Terceiro princípio: nas relações entre elementos temporais e intemporais considera-se 

válidas se o elemento temporal estiver no estado vivo e o elemento intemporal estiver funcional.  

Aqui atribuímos o estado “funcional” e não o estado “vivo” para os elementos intemporais porque o 

estado “vivo” no âmbito desta dissertação remete-nos a questões temporais. Com o estado “funcional” 

pretendemos dizer que o elemento está operacional e exercendo as suas tarefas.  

Princípios de aplicação das regras temporais em função da combinação dos estados dos elementos: 

é:  

 Quarto princípio: as regras temporais (RVI e RCI) só devem ser aplicadas em relações entre 

elementos que estejam nos estados “vivo” x “vivo” ou “vivo” x “morto”.  

O quarto princípio tem como objetivo evitar transformações desnecessárias porque não haverá 

mudanças de estado dos elementos em qualquer que seja o caso onde exista um relacionamento entre 

elementos que estejam no estado “morto”.  

3.10 Discussão da proposta de solução 

Nesta secção é apresentada uma análise da proposta de solução em comparação as regras de 

transformação utilizadas pelo EAMS.  

Na secção 2.8.1 são presentadas as regras de transformação utilizadas no EAMS. Essas regras, como 

já referenciado, são utilizadas para tornar os modelos (provenientes de ferramentas de modelação de 

EA) adequados a estrutura de dados utilizados pelo EAMS. O processo de transformação é executado 

de duas formas:  

 XSLT: na transformação XSLT um ficheiro (Ex: arquivo de Archi) é recebido e é transformado 

em um ficheiro de integração reconhecido pelo EAMS. Este tipo de transformação resulta 

sempre num ficheiro XSLT e o resultado é guardado em um diretório.  

 XML Config: a transformação XML recebe os ficheiros de integração resultantes da 

transformação XSLT e cria um cenário que EAMS pode carregar. Esta é uma transformação 

de conteúdo. Neste tipo de transformação a entrada é sempre o diretório onde foi armazenado 



 

47 

 

o resultado da transformação XSLT, o caminho do arquivo é sempre um arquivo CSV, onde 

são definidas as regras de transformação e Nome do cenário resultante desta transformação 

XML. 

Já a proposta de solução consiste num conjunto de regras que atuam diretamente sobre os dados dos 

modelos que já estão armazenados no EAMS, e o processo de transformação consiste em ajustes dos 

valores temporais dos elementos cuja relação é inconsistente.  

As duas soluções atuam de modo diferente no EAMS enquanto as regras de transformação atuam 

sobre os dados externos as regras temporais atuam sobre os dados internos então podemos dizer que 

a solução complementa a solução já existente.  

No capítulo seguinte apresentamos o processo de desenvolvimento de um protótipo de software onde 

demostramos a aplicação e funcionamento das regras temporais. Como também de um módulo de 

geração automática das regras dos relacionamentos possíveis entre os elementos considerados 

temporais dentro da EA segundo a classificação apresentada. 
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4. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO  

 Este capítulo apresenta de forma detalhada a implementação de um protótipo funcional que se 

denomina EAMS-RulesTime que dá suporte a aplicação das regras de verificação e correção de 

inconsistências temporais em modelos de EA.  

4.1 Descrição geral do EAMS-RulesTime 

Por não existir no mercado um software com especificações que permitam aplicação das regras 

propostas anteriormente, por ser uma abordagem relativamente novo no mercado, decidimos construir 

um pequeno protótipo com a finalidade de aplicar e testar essas regras.  

O EAMS-RulesTime é constituído por dois pequenos módulos, um módulo para gerar as regras e outro 

módulo para a implementação das regras.  O desenvolvimento desse protótipo teve como base 

fundamental o metamodelo do ArchiMate e a estrutura de dados utilizados pelo EAMS. Pelo que 

podemos, de certo modo, apesar de ser independente considerar esse protótipo uma pequena 

extensão da grande ferramenta de gestão que é o EAMS.  

4.2 Casos de usos do EAMS-RulesTime 

Nesta secção são apresentadas as principais funcionalidades do EAMS-RulesTime e a forma de 

interação com os atores em forma de caso de usos.  

Como podemos ver na figura 14 o EAMS-RulesTime possui apenas um perfil de ator no caso o 

utilizador. A esse ator não são impostas nenhuma restrição de utilização do protótipo, o mesmo possui 

o privilegio de executar qualquer funcionalidade existente nos dois módulos do software. Já a nível de 

funcionalidades, o EAMS-RulesTime possui duas funcionalidades principais: A geração de regras e a 

verificação de inconsistências que também pode ser estendida para a correção de inconsistências e 

esta última no armazenamento dos logs das correções efetuadas caso o utilizador assim desejar. 

 

Figura 14 Casos de usos da EAMS-RulesTimes 

De seguida são apesentadas nas tabelas 20 e tabela 21 os casos de uso apresentados na figura 16 de 

modo detalhado.  
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Tabela 20 Descrição do caso de uso gerar regras de verificação de inconsistências 

Caso de Uso UC1 – Gerar Regras de Verificação de Inconsistências 

Actor Utilizador 

Objetivo Gerar um ficheiro com regras de verificação de inconsistências  

âmbito Gerar regras 

Pré-Condições O ficheiro do metamodelo ArchiMate deve estar disponível e num formato e 
estruturas válidas. 

Cenário  1- Abrir o módulo para a geração de regras 
2- Selecionar o tipo de regra que pretende ver gerada 
3- Selecionar a opção gerar regras 
4- Guardar as regras geradas. 

 

Tabela 21 Descrição do caso de uso para verificação de inconsistência e suas extensões 

Caso de Uso UC2 –Verificar de Inconsistências 

Actor Utilizador 

Objetivo Verificar inconsistências em relações existentes do repositório de dados. 

âmbito Verificar Inconsistência  

Pré-Condições O ficheiro do metamodelo ArchiMate e do repositório de dados devem estar 
disponíveis e num formato e estruturas válidas. 

Cenário  1- Abrir o módulo de aplicação das regras 
2- Selecionar o tipo de dados que pretende visualizar 
3- Selecionar o tipo de instância que deseja ver analisada 
4- Selecionar o tipo de relacionamento que pretende avaliar 
5- Selecionar a opção corrigir inconsistências 
6- Guardar o Log de correção de inconsistências 

A execução do UC2 é concluída do passo 4 do cenário, até ao passo 5 corresponde a uma extensão 

da UC3 – Corrigir inconsistências e até ao passo 6 corresponde a execução da UC4 – guardar logs de 

correção de inconsistências.  

4.3 Estrutura do Metamodelo e do Repositório de dados 

Como já referenciado, os dados utilizados para testar as regras encontram-se armazenados num 

repositório de dados XML extraído do EAMS. Esse repositório obedece a uma determinada estrutura o 

que permite a sua manipulação.  

O repositório de dados tem a sua estrutura baseada no metamodelo ArchiMate utilizado pelo EAMS. O 

metamodelo é constituído por metadados que especificam a definição dos elementos empresariais, as 

suas propriedades, os tipos de relacionamentos e como os elementos se relacionam uns com os outros 

como mostra a figura 15.  
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Figura 15 Estrutura básica do Metamodelo ArchiMate - EAMS 

O repositório de dados é na prática é uma instância do metamodelo ArchiMate, então a sua estrutura 

é muito semelhante a apresentada na figura 15. A principal diferença é que no repositório são 

apresentados os valores dos objetos instanciados no metamodelo como demostra a figura 16.  

 

Figura 16 Estrutura de dados do repositório XML 

Os principais elementos constituintes das duas estruturas são:  

 Data Type/Classes: tem o conceito semelhante a uma classe. Um Data Type define a estrutura 

de suas instâncias. A estrutura de um Data Type é definida em termos das suas propriedades 

e as suas relações. São exemplos de Data Type: Application Component, Device, Business 

Service, Business actor, etc.  

 Data Instance / Objects: consiste em uma instanciação de um Data Type específico. Quando 

uma instância é criada, ela mantém a estrutura do Data Type. São exemplos de Data Instances: 

Account Management App (do tipo Application Componente), Account Closing (do tipo 

Business Service), Dell Latitude 6420 (do tipo Device) e Back Office (do tipo Business Actor).  

 Property: é um atributo de um Data Type. Um Data Instance herda as propriedades de seu 

data type. Se por exemplo, um Data Type “Application Component” possuir a 

propriedade/atributo “Begin Date” então todas as suas instâncias devem ter esta mesma 

propriedade. São exemplos de propriedades: Name, Begin date, End Date, Description, 
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Deriverables, etc. As propriedades estão associadas a Types (tipos) que especificam a 

natureza das mesmas. Date, Reference, Text, Numeric e Hyperlink são alguns exemplos de 

tipos de propriedades. 

 Relationships: define o tipo de relacionamento existente entre um Data Instance e outros Data 

Instances. Exemplo de relação do EAMS: create, owns, realization, flow, composes, etc.  

 Value: representa os valores que são atribuídos às propriedades de um Data Instance. Por 

exemplo na tag <P Nm="Name" MTsv="Dell Latitude D830" />, Dell Latitude D830 representa 

um valor do atributo Name de um Data Instance do tipo Device. 

4.3.1 Adição de uma nova propriedade ao Metamodelo 

Uma das regras propostas no pronto 3.1 tem a ver com a adição do estado “Descontinuado” aos objetos 

que constituem a EA.  

Visto que na prática os estados são traduzidos em propriedades do tipo date associados aos Data 

Types, então a adição desse novo estado vai consistir na introdução de uma nova propriedade do tipo 

date nos Data Types que constituem o metamodelo utilizado pelo EAMS. Esta propriedade, tal como 

as outras, tem as seguintes configurações:  

 Name: Discontinuation Begin Date 

 Type: Date 

A figura 17 apresenta-nos uma pequena parte do documento XML (repositório de dados utilizado na 

implementação) onde é possível a inclusão da propriedade “Discontinuation Begin Date” a Data 

Instance “Account Management App”.   

 

Figura 17 Exemplo de utilização da propriedade "Discontinuation Begin Date" 

Essencialmente essa propriedade tem como objetivo permitir a identificação do momento em que um 

determinado elemento (data instance) entrará para o estado de descontinuado fazendo deste modo 

que a Discontinuation Rule seja aplicada.   

Esta propriedade foi adicionada apenas para aqueles elementos classificados como elementos 

temporais. 

 

4.4 Ficheiro de Classificação dos elementos de EA 

Como especificado no capítulo III, as regras propostas devem atuar sobre os elementos temporais da 

EA. Partindo desse pressuposto, ainda no mesmo capítulo mais concretamente no ponto 3.8, foi 

proposta uma classificação dos elementos da EA em elementos temporais e intemporais, essa 

classificação tem uma ação direta tanto na geração das regras como na aplicação das regras.  
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Na prática, para que seja possível a implementação dessa classificação, foi necessário criar um ficheiro 

no formato XML onde essa classificação é feita. A classificação dos elementos no ficheiro XML tem a 

estrutura apresentada na figura 18:  

 

Figura 18 Estrutura do Ficheiro XML com os elementos temporais 

Como podemos verificar, a classificação obedece a uma sintaxe onde cada elemento possui o atributo 

“name” para designar o nome do elemento da EA e o atributo “Type” para designar se o elemento é 

temporal ou intemporal. Para aquilo que é a necessidade funcional da implementação, o ficheiro de 

classificação dos elementos apenas contém os elementos temporais porque os elementos intemporais 

não são utilizados nem para a geração de regras nem para a implementação.  

O ficheiro pode ser editado pelo utilizador (aumentado ou retirando os elementos temporais) se assim 

achar necessário.  

 

4.5 Algoritmo implementado para a leitura dos ficheiros XML 

Os ficheiros XML utilizados nesta implementação têm os seus dados estruturados em forma de árvore 

pelo que, para a leitura dos mesmos foi implementada o Preorder Traversal5. Este algoritmo obedece 

a sequência de leitura expressa da imagem 19:  

 

Figura 19 Algoritmo Preorder Traversal [40] [41] 

                                                           
5 https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/tree_traversal.htm  

https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/tree_traversal.htm
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 De forma resumida esse algoritmo segue os seguintes passos:   

1. Verifica se o nó inicial está nulo; 

2. Se não for nulo então visita o nó, 

3. Faz uma visita de forma recursiva aos nós a esquerda 

4. Faz uma visita de forma recursiva aos nós da direta. 

Com esses passos foi é possível fazer uma leitura em profundidade de cada ficheiro XML utilizado na 

implementação. Como é óbvio da prática (no código) esse algoritmo foi adaptado em função da 

estrutura de cada ficheiro e também dos dados que se pretende ler de cada um deles. 

Na figura 20 é apresentada uma das aplicações prática do algoritmo Preoder Traversal no EAMS-

RulesTime. O código apresentado na figura foi utilizado para percorrer por completo o ficheiro XML 

com os dados em busca dos dados de todos os datainstaces que são mostrados logo que o módulo de 

aplicação das regras é iniciado.  

 

Figura 20 implementação prática do algoritmo Preoder Traversal 

4.6 Módulo de Geração de Regras  

Tanto as regras de verificação como as regras de verificação de inconsistências são criadas a partir da 

combinação entre os elementos e as relações de EA e pela quantidade de elementos temporais e 

relações existentes no metamodelo ArchiMate. Essas combinações resultam em um número elevado 

de regras.  

A quantidade de regras resultantes dessas combinações a serem feitas manualmente incorre-se ao 

risco de, para além de ser um processo demorado e exaustivo, as regras poderem ser criadas de forma 

errada. Portanto, esse módulo resulta da necessidade de se automatizar o processo de geração das 

regras reduzindo o tempo e diminuindo a margem de erros na geração das regras.    

A figura 21 representa a estrutura básica de funcionamento do módulo de geração de regras. Como 

podemos verificar esse módulo funciona com a leitura e escrita de ficheiros XML.  
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Figura 21 Módulo de Geração de Regras. 

4.6.1 Processo de geração de regras  

O processo de geração das regras começa com leitura automática do ficheiro XML classificação 

temporais dos elementos. Antes da geração efetiva das regras o utilizador pode selecionar um tipo de 

RVI que pretende ver gerada.  

Ao ser selecionada a opção de gerar as regras, é feita a leitura do metamodelo ArchiMate (utilizado 

pelo EAMS) que visa buscar o elemento inicial, e dependendo do tipo de regra selecionada são 

verificados os tipos de relações que esse elemento possui e de seguida são capturados todos os 

elementos relacionados com o elemento inicial. E caso se verifique que os dois elementos (inicial e 

final) são temporais como definidos no ponto 3.8, mediante o tipo de relação e as definições aplicadas 

no código são geradas as regras e apresentadas para o utilizador. Na figura 22 é apresentada o código 

que é responsável pela geração da Cr-RVI2. 

 

Figura 22 Concretização prática da geração da Cr-RVI2 

Depois de criadas, as regras podem ser armazenadas num ficheiro no formato de XML. Que é 

concretizado pelo código apresentado na figura 23.  

 

Figura 23 Concretização do armazenamento das regras em ficheiro XML 
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Resumidamente a geração das regras tem os seguintes passos:  

1 Leitura do ficheiro com a classificação temporal dos elementos; 

2 Seleção do tipo de regra RVI que pretende gerar; 

3 Leitura do ficheiro com o metamodelo ArchiMate; 

3.1.1 Análise (comparação) dos elementos; 

4 Geração das regras;  

5 Armazenamento das regras; 

No próximo capítulo serão apresentadas as regras resultantes deste módulo.  

4.7 Módulo de Implementação de Regras Temporais 

Esse módulo resulta da necessidade de criarmos um software que possibilita testar o funcionamento 

das regras.  

Este módulo, é o módulo mais importante do EAMS-RulesTimes, por ser ele o responsável pela 

aplicação das regras de verificação e de correção de inconsistência que constituem o verdadeiro motivo 

da realização deste trabalho.  

Tal como o módulo de geração de regras, este módulo também tem o seu funcionamento baseado em 

exportação de ficheiros como podemos ver na figura 24.  

 

Figura 24 Módulo de Aplicação das Regras 

Apesar de estarem diretamente interligados, neste módulo podemos apresentar três funcionalidades: 

A verificação de inconsistências, a correção de inconsistências e a geração de log das inconsistências 

corrigidas. 

4.7.1 Funcionamento do módulo de implementação das regras 

Por defeito, o ficheiro contendo a classificação dos elementos e o ficheiro contendo os dados da EA 

extraídos do repositório de dados do EAMS, são carregados logo que o módulo é iniciado. Antes dos 

dados serem apresentados para o utilizador são previamente filtradas e só são exibidos os dados dos 

elementos classificados como temporais. E só depois podem ser aplicar as funcionalidades.  

Ao percorrer o ficheiro de dados, cinco tipos de dados são pesquisados e armazenados em objetos 

que por sua vez são armazenados numa lista que fica em memória temporária para permitir a rápida 
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manipulação desse dado. Esses dados são: Data Type, Data Instance, Begin Date, End Date e a 

Discontinuation Begin Date. 

Processo de Verificação de Inconsistência 

O processo de verificação de inconsistência começa quando o utilizador seleciona um dataIntance que 

é armazenado em separado num lista de objectos(InitialList), de seguida é feita uma leitura no ficheiro 

de dados para se obter o id das relações e para cada id encontrado é feita uma nova leitura do ficheiro 

de dados desta vez no nó do Data Type relativo a Data Instance selecionada com objetivo de se obter 

todos os Id das relações definidas para esse Data Type e fazer uma comparação com o Id da relação 

associada a Data Instance. Caso o resultado da comparação entre os dois id’s for igual então são 

armazenados os nomes dessas relações em uma lista de objetos e posteriormente são adicionados 

numa comboBox para permitir que o utilizador selecione uma delas para poder prosseguir com o 

processo.  

Quando uma relação é selecionada pelo utilizador, faz-se uma nova leitura no ficheiro de dados e 

através do Id associado a relação selecionada é possível ir até ao nó da Data Instance e obter uma 

string que contém todos os elementos associados a esta Data Instance através da mesma relação. É 

feita então de seguida um split da string para se armazenar em separado o nome de cada Data Instance 

numa lista de objetos.  

Com a lista dos objetos separados, é feita uma nova consulta em todos o ficheiro para de obter dados 

da “BeginDate”, “EndDate” e “DiscontinuationBeginDate” de cada uma das Data Instances e são 

armazenadas em uma nova lista de objetos (TargetList).  

Em seguida é feita a aplicação das regras de verificação de inconsistências. Essa verificação consiste 

na comparação das datas contidas no elemento da InitialList e na TargetList tendo em conta as 

especificações já definidas. A figura 25 apresenta a concretização prática da regra Cr-RVI2.  

 

Figura 25 Concretização prática da Cr-RVI 
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Processo de Correção de Inconsistência 

Com as inconsistências identificadas, caso o utilizador desejar, é executado o processo de correção de 

inconsistência. Esse processo começa com a verificação do tipo de relação que deu origem a 

inconsistência, tendo em conta ao tipo de inconsistência é feita a alteração no ficheiro das datas 

inconsistentes pelas datas certas tendo em conta a definição das regras de correção de inconsistências. 

Na figura 26 é apresentada concretização prática da Cr-RIC. 

 

Figura 26 Concretização prática da regra Cr-RIC 

Gerar Logs das inconsistências corrigidas   

O log das inconsistências corrigidas consiste num documento no formato .txt onde são registadas todas 

as correções que são executadas pelo utilizador. Como o EMAS-RulesTime não contempla a função 

de “refazer alterações”, pensamos que ao registarmos todas as alterações num ficheiro é possível que 

esse processo de “reversão” de alterações pode ser executado de forma manual pelo utilizador. A 

concretização prática da criação do log com as inconsistências corrigidas é demostrada na figura 28 

através do código destacado no retângulo azul.  

O processo de geração de log começa logo que o utilizador executa o processo de correção de 

inconsistências, armazenando os dados como: nome do Data Instance, Atributo alterado, valor anterior, 

valor atual e data de alteração. Esse processo é repetido sempre que se executar uma correção. 

Finalmente caso o utilizador assim desejar, pode armazenar os dados no ficheiro txt. A imagem 27 

demostra o código responsável pelo armazenamento do log com as inconsistências no ficheiro. 

 

Figura 27 Concretização do armazenamento do log com as correções no ficheiro txt 
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4.8  Adequação das regras para o ambiente EA. 

No capítulo anterior, apresentamos um conjunto de especificações para a construção de regras para 

verificação de inconsistências, tipos de inconsistências bem como as regras de correção de 

inconsistências.  

As expressões anteriormente definidas (regras e Inconsistências) a nível de sintaxe e semântica não 

apresentam uma estrutura capaz de ser compreendida e implementada em ferramentas de gestão de 

EA. Deste modo, é necessário adequar essas expressões para uma linguagem que possa ser aplicada 

e compreendida em ambientes de EA.  

Portanto, o processo de adequação para as ferramentas de gestão EA pode ser diferente dependendo 

das especificações que cada uma apresenta. Podem ser importados ficheiros contendo as regras 

semelhantes ao ficheiro de regras criado pelo módulo de geração de regras, que devem ser lidas e 

aplicadas pelas ferramentas de gestão de EA ou então aplicá-las diretamente no código dessas 

ferramentas como foi feita no módulo de aplicação das regras.  

Neste caso, optou-se por colocar as regras diretamente no código do protótipo devido a questões de 

performance. 
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5. RESULTADOS  

Este capítulo apresenta os resultados da concretização da solução proposta. As secções seguintes 

apresentam o EAMS-RulesTimes recorrendo a “screenshots” mostrando as suas principais 

funcionalidades começando pelo módulo de geração de regras e o módulo de aplicação das regras.   

5.1 Resultados - Módulo de geração de Regras.   

Como já descrito em secções anteriores, este módulo é tem a função de gerar as regras em uma 

linguagem adequada a EA. A figura 28 apresenta a página principal e única do módulo onde são 

identificados os principais elementos.  

 

Figura 28 Módulo de Geração de Regras 

A. Indica a área onde as regras geradas são apresentadas antes de serem armazenadas no 

ficheiro. 

B. É o elemento que permite o utilizador selecionar o tipo de regra que pretende ver gerada.  

C. Representa os botões que permitem gerar e guardar as regras respetivamente. 

D. Este elemento apresenta os elementos classificados como temporais.  

Quando ativado o elemento B apresenta as seguintes opções para geração de regras: Aggregation 

Rule, Composition Rule, Create Rule, Discontinuation Rule, Synchronic Relations Rules e Todas 

Regas. Cada opção gera um conjunto de regras específicas exceto a opção “Todas Regras” que ativa 

a geração de todas as regras possíveis sem exceções. 

5.1.1 Cenário 1- Geração de regras.  

Neste cenário são fornecidos como inputs os ficheiros do metamodelo ArchiMate utilizado pelo EAMS 

e o ficheiro XML com a classificação dos elementos existentes no metamodelo.  

Tendo em conta a estes elementos, é requisitado ao módulo a geração da Create Rule mais 

especificamente a Cr-RVI. 
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5.1.2 Resultado da resolução do Cenário 1 

Para atender ao pedido requisitado acima, o módulo executa os seguintes passos:  

1. Verificar quais elementos (Data Type) existentes no metamodelo são classificados como 

temporais segundo a classificação apresentada na secção 3.9 traduzida no ficheiro XML. 

2. Selecionar o tipo de Regra que pretende ver criada (no caso a regra Cr-RVI). 

3. E atendendo a direção da relação “create” classificadas na sessão 3.7, o módulo escreve as 

regras seguindo os parâmetros definidos na subsecção 3.5.5 concretizadas pelo algoritmo 

apresentado pela figura 22 da subsecção 4.6.1. 

A figura 29 apresenta o resultado da resolução do Cenário 1. Nela é possível verificar que apenas as 

regras envolvendo a relação create foram geradas obedecendo os critérios descritos acima ou seja 

nestas regras apenas a relação de criação entre elementos temporais são descritas ignorando as outras 

combinações tal como refere a subseção 3.9.1. As regras são apresentadas dentro de “tags” mesmo 

na página principal do módulo para facilitar a organização e armazenamento em um ficheiro XML.   

 

Figura 29 Regras armazenadas num Ficheiro XML 
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5.2 Resultados – Módulo de Aplicação das regras 

Nesta secção são apresentados os resultados da aplicação das regras de verificação e correção de 

inconsistências recorrendo a cenários hipotéticos. A imagem 30 apresenta a janela principal deste 

módulo e os seus elementos.   

 

Figura 30 Módulo de Aplicação das Regras 

O módulo de aplicação das regras é composto pelos seguintes elementos: 

A. Área onde todas instâncias podem ser visualizadas juntamente com o seu status (estado).  

B. Caixa de opções que permite filtrar os Data Types que se pretende visualizar. 

C. Esta área apresenta o elemento inicial a partir do qual os outros serão avaliados. Este 

elemento é selecionado a partir do a área definida em A. 

D. Caixa de opções que permite selecionar a relação a ser avaliada.  

E. Caixa de texto onde é apresentada uma breve descrição da regra de avaliação a ser 

implementada.  

F. Esta área permite a visualização dos elementos relacionados com o elemento inicial através 

da relação selecionada em D.  

G. Opção que permite realizar a operação de correção de inconsistências. Só fica ativa quando 

uma inconsistência é encontrada. 

H. É uma caixa de texto que apresenta o log das correções de inconsistências que são feitas a 

cada vez que o módulo é executado e uma inconsistência é corrigida.  

I. Opção que permite o utilizador armazenar o log em ficheiro. Só fica ativa quando uma 

inconsistência é corrigida.  
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Para diferenciar os estados de cada elemento e os resultados da verificação de inconsistências foi 

utilizado um código de cores, assim sendo:  

 Verde: indica estado “vivo” para os elementos ou ausência de inconsistência “correct” na 

verificação de inconsistências;  

 Vermelha: indica estado “morto” para os elementos ou existência de inconsistências 

“inconsistency” na verificação de inconsistências; 

 Branca: indica que o elemento está no estado de “teste” ou de “gestação”. 

Feita que está a descrição da janela do módulo de aplicação das regras, são apresentadas de seguida 

alguns resultados da aplicação das regras. Importa referir que os resultados foram obtidos a partir do 

ficheiro de dados extraído de um repositório do EAMS que é utilizado para testes por isso alguns 

elementos estão com as datas desatualizadas, outros com dados incompletos e outros ainda sem 

datas. Para que as regras fossem aplicadas teve de fazer-se algumas modificações nesses elementos 

com a alteração dos valores das datas e adição dos atributos “Begin Date” e “End Date” em algumas 

instâncias de modo a adequá-las a aplicação das regras.  

Outro elemento que também importa referir é que para o desenvolvimento da solução não levamos em 

conta o quarto princípio da aplicação das regras por isso em alguns casos a aplicação das regras entre 

elementos “mortos”.  

Para melhor compreensão, são apresentados resultados da aplicação das regras de verificação e as 

regras de correção de inconsistências para o mesmo caso. 

5.2.1 Cenários arquiteturais para realização dos testes.  

Nesta subseção são apresentados um conjunto de cenários hipotéticos onde serão aplicadas as regras 

e posteriormente verificar os resultados e como elas afetam a transformação empresarial. Os dados 

utilizados para a construção dos cenários foram retirados do ficheiro de dados extraído do EAMS e que 

aqui adotamos como sendo da organização XPTO. 

 Cenário 2:  

Este cenário foi desenhado de forma a analisar o resultado da aplicação das regras temporais tendo 

em conta os seguintes elementos: 

“Home & Away Police Administration” – Application Componet – BeginDate |01/01/2012| -

EndDate|01/01/2018| é composto pelos elementos descritos abaixo:  

Elemento(artefacto) Data Type BeginDate EndDate 
Claim data Management Application Componet 01/01/2012 01/10/2018 
Customer Data Access Application Componet 01/01/2012 01/01/2018 
Policy Data Management Application Componet 01/01/2012 01/12/2018 
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 Cenário 3.  

Este cenário foi desenhado de forma a analisar o resultado da aplicação das regras tendo em conta os 

seguintes elementos: 

“Business and IT Alignment” – Goal – BeginDate |01/12/2012| - EndDate 01/01/2018|. É agregado 

pelos elementos descritos a baixo:  

Elemento(artefacto) Data Type BeginDate EndDate 
Business Process Suvey Work Package 01/11/2016 01/04/2018 
Business Process Framawork Business Object 01/11/2016 01/11/2017 
Business Process Framawork Work Package 01/12/2016 01/08/2018 
Acord Adoption Work Package 01/11/2016 01/06/2018 
ISO 20022 Adoption  Work Package 01/11/2016 01/12/2018 
    

 Cenário 4.  

Este cenário foi desenhado de forma a analisar o resultado da aplicação das regras tendo em conta os 

seguintes elementos: 

“Police Service” – Application Service – BeginDate |01/09/2016| - EndDate |01/09/2019| e é realizado 

por:  

Elemento(artefacto) Data Type BeginDate EndDate 
PPM-INT Application Component 01/12/2016 01/05/2019 
    

 Cenário5:  

Este cenário foi desenhado de forma a analisar o resultado da aplicação das regras tendo em conta os 

seguintes elementos: 

“AM-Accountix Siebel INT” – Application Component – BeginDate |01/01/2012| - EndDate|01/01/2019| 

que é criado por:  

Elemento(artefacto) Data Type BeginDate EndDate 
Operations Baseline Work Package 01/06/2009 01/01/2010 
    

Nas subsecções seguintes são apresentados os resultados obtidos da resolução desses cenários 

aplicando as regras temporais. 

5.2.2 Resolução do cenário 2.   

Antes de determinar qual regra deve ser aplicada, o módulo verifica se os elementos relacionados são 

elementos temporais e de seguida faz uma avaliação da relação e em função desse resultado é 

aplicada a regra que mais se adequa ao caso (esses critérios de resolução é aplicado aos 4 cenários 

apresentados na subsecção anterior).  
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Feita análise dos elementos apresentados pelo cenário 2, tendo em conta os critérios descritos acima, 

a aplicação verifica que todos os elementos são temporais e tendo em conta a relação entre os mesmos 

(Composed of) é aplicada a “Composition Rules for Verification of Inconsistency”.  

Com a aplicação dessa regra é feita uma comparação entre as datas do elemento composto “Home & 

Away Police Administration” e todos os componentes. Dessa comparação como mostra a figura 31, 

dois elementos (“Claim data Management” e “Policy data Management”) entram para o estado “morto” 

depois do elemento composto o que resulta em uma inconsistência.   

 

Figura 31 Verificação de inconsistências do cenário 2 

Para corrigir essa inconstância é aplicada a “Composition Rules for Inconsistencies Correction”. 

Como definido na subsecção 3.6.2 é feito um ajuste temporal dos valores do “End Date” dos elementos 

inconsistentes que consistiu em atribuir o valor da “End Date” do elemento “Home & Away Police 

Administration” aos “End Date” dos elementos “inconsistentes”. Deste modo todos os elementos entram 

para o estado “vivo” e “morto” ao mesmo tempo. O resultado dessa operação pode ser verificado na 

figura 32. 

 

Figura 32 Correção de inconsistências do cenário 2 

5.2.3 Resolução do cenário 3. 

Feita análise dos elementos apresentados pelo cenário 2 tendo em conta os critérios descritos acima, 

a aplicação verifica que todos os elementos são temporais e tendo em conta a relação entre os mesmos 

(aggregated by) é aplicada a “Aggregation Rules for Verification of Inconsistency”.  

Com a aplicação dessa regra é feita a comparação entre os valores das datas dos elementos “Business 

and IT Alignment” e os elementos a qual ele é agregado. Nota-se que apenas um elemento cumpre 
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com a regra e quatro elementos não. Esses quatro elementos entram para o estado “morto” depois do 

elemento por eles agregado o que constitui uma inconsistência como mostra a figura 33. 

 

Figura 33 Verificação de inconsistências do cenário 3 

Para corrigir essa inconstância é aplicada a “Aggregation Rules for Inconsistencies Correction”. 

Como definido na subsecção 3.6.3 é feito um ajuste temporal dos valores dos elementos inconsistentes 

como mostra a figura 34. 

 

Figura 34 Correção de inconsistências do cenário 3 

5.2.4 Resolução do cenário 4 

Feita análise dos elementos apresentados pelo cenário 4 tendo em conta os critérios descritos acima, 

a aplicação verifica que todos os elementos são temporais e tendo em conta a relação entre os mesmos 

(realized by) é aplicada a “Synchronic Relationship Rules for Verification of Inconsistency”. Com 

a aplicação dessa regra é possível notar que o elemento “Police Service” em estado “vivo” é realizado 

pelo elemento “PPM-INT” que se encontra num estado de “gestação/testes” o que constitui uma 

inconsistência como mostra a figura 35. 
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Figura 35 Verificação de inconsistências do cenário 4 

Para resolver essa inconsistência é aplicada a regra “Synchronic Relationship Rules for 

Inconsistencies Correction”. Para corrigir essa inconsistência é aplicada um ajuste dos valores 

envolvidos na relação como mostra a secção 3.6.4. Na figura 36 é apresentado o resultado da aplicação 

dessa regra. 

 

Figura 36 Correção de inconsistências do cenário 4 

5.2.5 Resolução do Cenário 5  

Feita análise dos elementos apresentados pelo cenário 5 tendo em conta os critérios descritos acima, 

a aplicação verifica que todos os elementos são temporais e tendo em conta a relação entre os mesmos 

(Create by) é aplicada a “Create Rules for Verification of Inconsistency”. Com a aplicação dessa 

regra que o elemento “AM-Accontix Siebel INT” entra para o estado “vivo” depois do elemento 

responsável pela sua criação já estar no estado “morto” o que constitui uma inconsistência como mostra 

a figura 37. 

 

Figura 37 Verificação de inconsistências do cenário 5 
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Para corrigir essa inconsistência foi aplicada a “Create Rules for Inconsistencies Correction”. Como 

definido na subsecção 3.6.4 é feito um ajuste temporal dos valores dos elementos inconsistentes como 

mostra a figura 38. 

 

Figura 38 Correção das inconsistências do cenário 5 

O ficheiro contendo o log das correções efetuadas durante os testes podem ser consultados na seção 

dos anexos.  
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6. AVALIAÇÃO  

 
De uma forma geral, os principais objetivos previamente definidos foram alcançados visto que se 

procedeu a especificação das regras temporais, a formalização das mesmas e foi desenvolvido um 

protótipo de software que permitiu testar na prática as regras especificadas. 

De seguida é apresentada uma avaliação dos dois principais artefactos produzidos por este trabalho, 

a proposta de solução (consiste no conjunto de regras propostas) e o protótipo desenvolvido para a 

aplicação das regras. 

6.1 Avaliação da Solução (especificação das regras) 

Os critérios utilizados para a avaliação da proposta de solução são baseados em quatro princípios 

definidos Österle, et al [39]: abstração, originalidade, justificação e benefícios. Os resultados da 

aplicação desses princípios no trabalho são descritos a baixo:  

 Abstração: pensamos que a proposta de solução pode ser adaptada e aplicada a qualquer 

sistema de gestão de EA desde que possua a capacidade de avaliação temporal dos elementos 

que constituem uma organização. 

 Originalidade: durante o processo de pesquisa, não foi encontrado nenhum sistema de gestão 

de EA que contemplasse a validação a nível temporal das relações entre os elementos dentro 

de um modelo de EA, pelo que, podemos afirmar que a proposta de solução é algo novo e 

único por enquanto. 

 Justificação: a proposta de solução tem como suporte a motivação da investigação e todo o 

trabalho relacionado descrito no estado da arte. O desenvolvimento do EAMS-Rules Time 

permitiu a verificação da aplicação das regras num contexto empresarial fictício foi bem-

sucedida.  

 Benefícios: tendo em conta os resultados da aplicação prática da proposta de solução pode-

se concluir que a implementação das mesmas em sistemas de gestão de EA trará muitos 

benefícios para as organizações como a facilidade de verificação e correção de 

inconsistências, reduzindo falhas ou erros que podiam decorrer dessas inconsistências.  

 

6.2 Avaliação do EAMS-TimesRules  

 
Na secção 5.2 são apresentados os resultados da aplicação das regras sobre alguns cenários 

específicos extraídos de um ficheiro de dados pertencentes a empresa XPTO. Neste ponto vamos 

proceder a avaliação dos resultados da utilização do EAMS-TimesRules na verificação e correção de 

inconsistências baseando-se nos seguintes critérios: número de inconsistências encontradas, 

número de inconsistências corrigidas, qualidade dos resultados. 

Antes de procedermos a essa avaliação importa referir que o ficheiro de dados da empresa XPTO 

possui 3742 elementos dos quais 1434 elementos intemporais e 2308 são elementos temporais. É 

sobre esse último grupo de elementos que a avaliação é feita.    
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Número de inconsistências encontradas.  

Na tabela 22 são apresentados os resultados da aplicação das regras de verificação de inconsistência 

com e sem a utilização do EAMS-RulesTime. As duas verificações foram executadas em 20 minutos 

por um único indivíduo de forma aleatória entre os elementos.  

Tabela 22 Número de inconsistências encontras com e sem o EAMS-RulesTime 

Tipo de Regra C-RVI A-RVI SR-RVI Cr-RVI Total 

Com EAMS-RulesTime  18 20 48 40 126 

Sem EAMS-RulesTime 0 0 0 4 4 

Como podemos verificar no mesmo espaço de tempo um indivíduo utilizando o EAMS-RulesTime foi 

capaz de encontrar 126 inconsistências e apenas 4 inconsistências sem a utilização da mesma 

aplicação.  

Número de Inconsistências Corrigidas  

A tabela 23 apresenta os resultados, resultados da aplicação das regras de correção de inconsistências 

com e sem a utilização do EAMS-RulesTime. As duas verificações foram executadas em 20 minutos 

por um único indivíduo de forma aleatória entre os elementos.  

Tabela 23 Inconsistências Corrigidas com e sem o EAMS-RulesTime 

Tipo de Regra C-RIC A-RIC SR-RIC Cr-RIC Total 

Com EAMS-RulesTime  12 15 31 36 92 

Sem EAMS-RulesTime 0 0 0 3 3 

 

Os dados demostram que no mesmo espaço de tempo um individuo é capaz de realizar 92 correções 

de inconsistências utilizando o EAMS-RumesTime e 3 utilizando o processo de correção manual.  

Comparando os valores das duas tabelas nota-se que no mesmo período o número de inconsistências 

encontradas pelo EAMS-RulesTime é superior ao número de inconsistências corrigidas pelo mesmo. 

Isso deve-se ao facto de que durante processo de correção de inconsistência a aplicação faz escritas 

dos valores corretos no ficheiro de dados.  

Outra conclusão que se pode tirar da comparação dos dados das tabelas é a velocidade com que as 

regras são aplicadas com e sem utilização do EAMS-RulesTime. Com a utilização da aplicação a 

quantidade de inconsistências encontradas e corrigidas é superior em relação a quantidade de 

inconsistências encontradas e corrigidas sem a mesma.  

Qualidade dos resultados   

Devido a falta de alguns dados nos elementos temporais constantes no ficheiro de dados nem sempre 

o resultado da aplicação das regras foram os mais corretos, mas a medida que os mesmos foram sendo 

adicionados a qualidade foi melhorado.  
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A qualidade dos resultados da aplicação das regras temporais, no caso do EAMS-RulesTime, está 

diretamente relacionada a estrutura organizativa dos dados contidos no repositório de dados a ser 

analisado. Por exemplo, no ficheiro analisado, nem sempre é definido para os elementos temporais a 

data em que os mesmos entram para o estado “morto” (EndDate) e isso interfere na avaliação feita 

pelas regras. Considera-se bastante positivos os resultados obtidos.  

6.3 O EAMS-RulesTime no processo de transformação empresarial   

Os resultados obtidos na utilização do EAMS-RulesTimes na avaliação das relações dos elementos da 

XPTO mostram a importância da utilização desta ferramenta (consequentemente das regras) dentro 

das organizações. O conjunto de alterações efetuadas torna o modelo de EA da XPTO mais atual o 

que melhora a qualidade de tomada de decisões sobre a transformação empresarial.  

Por exemplo, sem o tratamento de inconstâncias (verificação ou correção) no modelo da EA, é possível 

que se projetem um conjunto de transformações (como adição de novos elementos) na organização 

que não terão efeito desejado no futuro porque a base para a tomada de decisões não reflete a 

realidade catual da referida organização.  

Por outro lado, a utilização do EAMS-RulesTime pelas organizações poderá permite que as mesmas 

procedam a um conjunto de alterações (ajustes temporais) nos elementos dos seus modelos 

empresariais fazendo com que passe do estado “As-Was” para um estado “To-Be” atualizado permitndo 

aos stakeholders tomarem melhores decições sobre os projectos de transformação que poderão 

ocorrer na organização.  
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7. CONCLUSÃO  

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões retiradas da realização deste trabalho e 

são apresentadas algumas propostas para trabalhos futuros.   

7.1 Principais Contributos  

Atualmente as empresam têm feito grandes investimento não apenas em tecnologia para automatizar 

os seus processos de negócios, mas também em tecnologias que ajudam na gestão da mesma 

principalmente na questão de tomadas de decisões. Algumas empresas, principalmente as de grande 

porte implementam sistemas de gestão de EA para que mais facilmente possam ter uma visão geral 

dos elementos que constituem as mesmas. Como referido no princípio, um dos grandes problemas 

desses sistemas é a incapacidade garantir a consistência das relações entre elementos de EA 

atendendo a sua evolução temporal o que acaba se refletindo na prática na própria organização.  

Depois de algumas pesquisas e conversas com profissionais da área de EA conclui-se que não existem 

no mercado ferramentas ou mecanismos para a resolução do mesmo problema facto que motivou o 

desenvolvimento deste trabalho.    

O processo de pesquisa começou com estudos de trabalhos relacionados fundamentalmente na área 

da EA, e nesses estudos foi possível entrar em contacto com temas como “cartografia da EA”, “ciclo 

de vida de ITO” e “especificações ArchiMate” que serviram de base para a realização de todo 

trabalho. Ao conteúdo dos temas foram adicionadas as conclusões retiradas do estudo realizados sobre 

ferramenta EAMS o que possibilitou idealizar uma solução para a resolver o problema.  

A proposta de solução consistiu em especificar um conjunto de regras temporais para validar as 

relações dos elementos da EA. Essas regras por sua vez estão divididas em duas categorias as 

regras de verificação de inconsistências e as regras de correção de inconsistências. Para especificação 

das regras foram levadas em conta os seguintes aspetos: o tipo de dependência que cada relação 

representa, os estados dos elementos e os tipos de elementos, cumprindo deste modo o objetivo 

 Especificar de regras em função da relação entre elementos. 

Tendo em conta aos aspetos mencionados, procedeu-se a classificação e combinação dos elementos 

da EA e a partir dai estabelecer critérios de validação dessas combinações que foram formalizadas 

através de expressões de lógica matemática. As expressões lógicas consistem numa forma simples de 

representar as regras de verificação correção de inconsistências facilitando deste modo a sua leitura e 

compreensão tornando o processo de aplicação prática mais simples, cumprindo deste modo o objetivo 

 Formalizar as regras numa linguagem apropriada. 

As regras apesar de serem baseadas no funcionamento do EAMS, foram especificadas de uma forma 

genérica que é possível que outros sistemas similares ao EAMS possam utilizá-las na implementação 

das funcionalidades baseadas na aplicação das regras.  
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Foi possível verificar o impacto da utilização das regras através do desenvolvimento de um protótipo 

denominado EAMS-RulesTime. Apesar das limitações, os resultados dos testes são satisfatórios o que 

nos permite concluir que as regras propostas são funcionais por isso recomendamos a implementação 

das mesmas nas ferramentas de gestão de EA a fim de minimizar a quantidade de problemas de 

inconsistências existentes, cumprindo deste modo o objetivo 

 Desenvolver um protótipo de software para testar as regras. 

Os contributos desse trabalho são de âmbito académico porque abrem portas para definição de novas 

regras para a validação de modelos de EA e também de âmbito empresarial pois, os resultados do 

mesmo podem ser aplicados nas ferramentas de gestão de EA utilizado pelas empresas.  

7.2 Limitações  

Durante o processo de pesquisa algumas limitações relacionadas ao trabalho foram verificadas.  

A primeira prende-se ao facto da aplicação desenvolvida que apesar de ter um módulo de geração das 

regras, ela não se interliga ao módulo de aplicação das regras, ou seja, no módulo de aplicação das 

regras, a lógica das regras de verificação e correção de inconsistências estão diretamente inseridas no 

código fonte do módulo de apicação das regras o que dificulta a inserção de novas regras.  

A última limitação está no facto de que a proposta de solução está focada apenas em elementos 

temporais da EA o que limita a validação dos modelos a esta área. Mas pensamos que outros tipos de 

inconsistências como por exemplo um elemento passivo ser responsável pela criação de um elemento 

da estrutura ativa.  

7.3 Trabalhos futuros  

Pensamos que, apesar dos resultados satisfatórios, a proposta de solução abre boas perspetivas para 

a realização de trabalhos futuros derivados das limitações apresentadas na secção 7.2.  

Tendo em conta a primeira limitação, pensamos que o EAMS-RulesTimes poderá sofrer alterações 

com vista a melhorar o seu funcionamento. É bem provável que novas regras temporais sejam 

futuramente desenvolvidas, portanto, ao invés das regras serem incorporadas no código é mais 

adequado que se criem mecanismos de criação/edição dessas regras diretamente na aplicação através 

de um editor de regras e fossem armazenadas num repositório e se desenvolvesse um outro módulo 

com a responsabilidade de leitura e aplicação dessas regras nos modelos de EA.  

Por último atendendo a outros tipos de inconsistências existentes nos modelos de EA, achamos 

importante que se criem novos tipos de regras (que sejam só temporais) com vista a dar solução a 

estas inconsistências.   
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Anexos  

Anexo A: Estrutura Organizativa de Um Data Type no metamodelo EAMS 
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Anexo B: Estrutura de uma Data Instance no ficheiro de dados 
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Anexo C: Log com os dados das correções de inconsistências  

 

Nome do Elemento alterado: AM - Account Reporting 

Nome do Atributo: End Date  

Valor Anterior: 01/01/2019 00:00:00 

 Valor Actual: 01/06/2016 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 

___________________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: AM - Core 

Nome do Atributo: End Date  

Valor Anterior: 10/01/2017 00:00:00 

 Valor Actual: 01/06/2016 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 

___________________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: AM - Online Portal 

Nome do Atributo: End Date  

Valor Anterior: 01/01/0001 00:00:00 

 Valor Actual: 01/06/2016 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 

__________________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: quot;Accountix" 

Nome do Atributo: Begin Date  

Valor Anterior: 01/01/2012 00:00:00 

 Valor Actual: 01/10/2014 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 

_________________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: "AM - Account Reporting" 

Nome do Atributo: End Date  

Valor Anterior: 01/01/2012 00:00:00 

 Valor Actual: 01/01/2010 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 

___________________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: "AM - Accountix BackOffice" 

Nome do Atributo: End Date  

Valor Anterior: 01/01/2012 00:00:00 

 Valor Actual: 01/01/2010 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 

___________________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: "Claim Form" 

Nome do Atributo: End Date  

Valor Anterior: 01/01/2012 00:00:00 

 Valor Actual: 01/01/2010 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 

_____________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: "Acceptor Configuration" 

Nome do Atributo: End Date  

Valor Anterior: 01/01/2012 00:00:00 

 Valor Actual: 01/01/2010 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 

___________________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: "Account Status" 

Nome do Atributo: End Date  

Valor Anterior: 01/01/2012 00:00:00 

 Valor Actual: 01/01/2010 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 
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___________________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: "Diagnose Service Problem" 

Nome do Atributo: End Date  

Valor Anterior: 01/01/2012 00:00:00 

 Valor Actual: 01/01/2010 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 

___________________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: "Diagnose Service Problem" 

Nome do Atributo: End Date  

Valor Anterior: 01/01/2012 00:00:00 

 Valor Actual: 01/01/2010 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 

___________________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: "Create Service Trouble Report" 

Nome do Atributo: End Date  

Valor Anterior: 01/01/2012 00:00:00 

 Valor Actual: 01/01/2010 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 

___________________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: "Report Service Problem" 

Nome do Atributo: End Date  

Valor Anterior: 01/01/2012 00:00:00 

 Valor Actual: 01/01/2010 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 

___________________________________________________________ 

Nome do Elemento alterado: "AM Informix Service" 

Nome do Atributo: Begin Date  

Valor Anterior: 01/01/2012 00:00:00 

 Valor Actual: 01/10/2014 00:00:00 

Data da correção: 11/10/2016 00:00:00 
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Anexo D: Relações no ArchiMate 
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Anexo D: ArchiMate Core Elements 
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Anexo E: ArchiMate Extensions  

 

 
 


