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Resumo 

Atualmente as organizações precisam de estar em constante evolução para que consigam 

estar sempre um passo à frente da concorrência, principalmente no mundo empresarial 

das Tecnologias de Informação onde a evolução é rapidíssima. Para que as organizações 

consigam esta constante evolução necessitam de ferramentas que as ajudem as pessoas 

que tomam decisões para o melhor da organização e para que as decisões sejam 

tomadas ajudem no desenvolvimento da organização e não as prejudiquem no seu 

desenvolvimento futuro. Uma dessas ferramentas que podem ajudar os tomadores de 

decisões dentro das organizações é a Arquitetura Tecnológica, nomeadamente para 

ajudar na tomada de decisão sobre as componentes tecnológicas dentro da organização. 

Como dito anteriormente esta ferramenta é útil para a tomada de decisões no caso em 

que se encontra atualizada e que modele a realidade atual da organização, porque caso 

contrário poderão ser tomadas decisões erradas para a organização. 

Assim, nesta dissertação é definido um processo de atualização da Arquitetura 

Tecnológica tendo como base o trabalho anteriormente desenvolvido no processo de 

atualização da Arquitetura de Processos de Negócio, denominada PROASIS [1]. Nesta 

dissertação é explorada a diferença na forma como se obtém o modelo As-Is da 

Arquitetura em causa, uma vez que, no caso da Arquitetura de Processos de Negócio a 

obtenção é feita de forma manual e no caso da Arquitetura Tecnológica poderá ser 

utilizado um processo automático para que seja possível automatizar este processo o 

mais possível. 

Com este trabalho é pretendido a inclusão da descoberta automática do modelo As-Is da 

Arquitetura Tecnológica sobre o qual é posteriormente efetuado a atualização contínua da 

Arquitetura Tecnológica e de forma colaborativa para que se obtenha um modelo da 

Arquitetura Tecnológica que melhor represente a realidade da organização em causa. Para que 

este processo de negociação tenha suporte para a atualização da Arquitetura Tecnológica é 

desenvolvida uma ferramenta que dá suporte a este processo de negociação para a 

Arquitetura Tecnológica e crie modelos As-Is da Arquitetura Tecnológica de forma automática, 

assim como, é proposto a adaptação do processo de negociação de forma a incluir a 

alteração designada em cima através da criação de um protótipo que agilize a forma como 

se irá processar a atualização da Arquitetura Tecnológica. De forma a se conseguir obter 

resultados para que se conseguisse inferir a qualidade do trabalho desenvolvido, o 

trabalho foi aplicado num caso real na Link Consulting, S.A.. Posteriormente foi executada 

uma avaliação dos resultados obtidos, assim como, uma conclusão sobre os mesmos. 

Palavras Chave 

Arquitetura Tecnológica, Processo Colaborativo, Atualização, PROASIS  
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Abstract 

Currently organizations need to be constantly evolving so they can stay one step ahead of 

the competition, especially in the corporate world of Information Technology where 

evolution is very quick. For organizations to succeed this evolving need tools that help 

people make decisions for the best of the organization and to ensure that decisions are 

taken will help in the development of the organization and not harm its future development. 

One such tool that can help decision makers within organizations is the Technology 

Architecture, notably to assist in decision making about technological components within 

the organization. As stated previously this tool is useful for decision making in the event 

that is updated and that models the current reality of the organization, because otherwise 

wrong decisions for the organization may be taken. 

Thus, in this work an upgrade process of the Technological Architecture based on the 

earlier work is defined by Prof. Nuno Castela with the definition of a process of updating 

the Business Process Architecture, called Proasis. This work explored the difference in 

how you get the model from As-Is architecture in question, since, in the case of Business 

Process Architecture to get is done manually and in the case of the Technology 

Architecture may be used by automatic so that you can automate this process as much as 

possible the process. 

This work is intended to include the automatic discovery of the model As-Is the Technology 

Architecture about which is subsequently made continuous update of the Technology 

Architecture and collaboratively in order to obtain a model of technological architecture 

that best represents the reality of the organization concerned. For this process of 

negotiation has support for upgrading the technological architecture is developed a tool 

that supports this process of negotiation for Technological Architecture and create models 

of Technological As-Is architecture automatically, as is proposed adaptation the 

negotiation to include the change called upon by creating a prototype that streamline the 

way they will handle the update of the Technology Architecture process. In order to 

achieve results so that they could infer the quality of the work, the work has been applied 

to a real case at Link Consulting SA. Was subsequently performed an evaluation of the 

results obtained, and a conclusion about them. 

Key Words 

Technology Architecture, Collaborative Process, Upgrade, PROASIS 
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1. Introdução 

Em pleno Séc. XXI as organizações enfrentam grandes desafios. Um desses desafios é a feroz 

competição entre as organizações, para sobreviver neste mundo de competição intensa, as 

organizações necessitam de ferramentas e indicadores para as ajudar na evolução de 

processos na direção correta. Uma dessas ferramentas é a Arquitetura Empresarial (AE), mas 

com a constante evolução das organizações, muitas vezes a Arquitetura Empresarial não 

representa com exatidão a realidade da organização em questão. Isto acontece com alguma 

regularidade, porque não existe uma constante atualização dessa AE de forma a esta 

representar com a máxima exatidão a realidade da organização que esta representa. 

AE é utilizada muitas vezes como uma arma de planeamento estratégico e não apenas uma 

iniciativa de curto-prazo dentro da organização, por outras palavras, AE tem que pertencer à 

cultura da organização. “O processo de implementação da Arquitetura Empresarial numa 

organização em particular é denominada institucionalização”. [1] 

Em grandes organizações, como os governos, é necessário saber com exatidão qual o impacto 

de algumas alterações e se a AE não refletir a realidade das organizações, o cálculo do 

impacto dessas alterações não será o mais correto. Nesses casos os gestores tomam decisões 

erradas e a médio/longo prazo essas decisões podem custar muito dinheiro. No caso das 

organizações estatais, isto ainda se torna mais crítico, porque o dinheiro que o governo gere é 

o dinheiro dos cidadãos. Este trabalho tenta minimizar este problema com a criação de um 

processo de atualização que ajude as organizações, particularmente aquelas que utilizam a AE 

de forma a ajudar no processo de tomada de decisões, para que os gestores dessas 

organizações com a ajuda de uma versão atualizada da AE que reflita da forma mais exata 

possível a realidade da organização que representa. 

Este documento tem a seguinte estrutura dividida em 7 capítulos: 

 Capítulo 0 Introdução – encontra-se a introdução ao trabalho desenvolvido 

 Capítulo 2 Objetivos do Trabalho – encontra-se os objetivos que se pretendem atingir 

com o desenvolvimento deste trabalho 

 Capítulo 3 Trabalho Relacionado – encontra-se a análise feita ao trabalho relacionado 

existente e algumas definições importantes para o trabalho desenvolvido 

 Capítulo 4 Proposta de Solução – encontra-se a proposta de solução para resolver os 

problemas identificados no Capítulo 2 

 Capítulo 5 Demonstração – encontra-se uma demonstração da solução do trabalho 

 Capítulo 6 Avaliação – encontra-se a avaliação executada aos resultados obtidos com 

o trabalho desenvolvido 

 Capítulo 7 Conclusão – encontra-se a conclusão elaborada do trabalho desenvolvido, 

assim com, as limitações e trabalho futuro 
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2. Objetivos do Trabalho 

Neste capítulo pretende-se definir de forma clara o problema de investigação através da 

formulação de questões de investigação. Depois disto, pretende-se definir o contexto da 

investigação que engloba duas componentes: um contexto académico e um contexto 

empresarial. 

2.1. Definição do Problema 

Em muitas organizações, depois da criação da AE, esta nunca mais é atualizada. Isto é 

problemático, porque em muitas organizações a AE é uma das ferramentas mais usadas 

pelos gestores na tomada de decisões [2] e se as decisões são tomadas tendo por base 

uma AE desatualizada, isto pode influenciar de forma negativa o futuro da própria 

organização. 

A partir desta definição do problema enunciam-se os seguintes objetivos deste trabalho: 

 Criação de um Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica com base numa 

descoberta automática de elementos com evidências na rede 

 Definição de um processo colaborativo e de negociação entre os atores 

organizacionais para a atualização da Arquitetura Tecnológica, sendo esta uma 

parte integrante da AE 

Este trabalho pretende dar resposta às seguintes questões: 

 Q1: Podemos ter uma Arquitetura Tecnológica constantemente atualizada de forma 

colaborativa e de acordo com a realidade que esta representa? 

o Q1.1: O processo colaborativo poderá ser aplicado à Arquitetura 

Tecnológica? 

o Q1.2: O processo de negociação definido no processo de atualização 

colaborativo para a atualização da Arquitetura de Processos de Negócio 

pode ser aplicado à Arquitetura Tecnológica? 

 Q2: Podemos criar um modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica de forma 

automática? 

o Q2.1: O processo de criação da Arquitetura Tecnológica pode começar 

com uma pesquisa automática utilizando uma ferramenta de descoberta 

automática? 

 

2.2. Contexto Académico 

O propósito deste trabalho ao nível académico é a criação de um processo de atualização 

da Arquitetura Tecnológica. 
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Para criar este processo é necessário compreender o que é a AE, como é que as várias 

camadas que compõem a AE se relacionam, porque que razão a AE é tão importante em 

várias organizações e é necessário também compreender o processo de criação da AE. [3] 

A relação que existe entre as diversas camadas da AE é bastante importante no contexto, 

porque é importante perceber como é que uma alteração na camada aplicacional, por 

exemplo, influencia a camada de negócio ou camada tecnológica, no caso da Framework 

ArchiMate. A compreensão do processo de criação da AE é importante, porque para 

atualizar a AE é importante compreender a fase de manutenção do processo genérico de 

criação de uma AE, nesta fase existe duas etapas em que é executada a monitorização e 

atualização da AE. 

2.3. Contexto Empresarial 

O contexto empresarial deste trabalho foi realizado em parceria com uma entidade pública, 

AMA (Agência de Modernização Administrativa) e com uma organização privada 

denominada Link Consulting, S.A.. 

A AMA que pretende utilizar este processo para saber o impacto que futuras alterações 

irão ter nas organizações, como é que essas alterações irão influenciar essas organizações 

que as fazem e se algum organismo público pretender comprar um servidor, por exemplo, 

a AMA pretende saber qual o impacto dessa alteração no organismo, assim como, se essa 

alteração será benéfica ou não para a organização que a pratica. 

Do ponto de vista da Link Consulting, foi utilizada como caso de estudo de forma a se obter 

resultados sobre o trabalho realizado, assim como, posterior avaliação dos mesmos. 

No contexto empresarial o desenvolvimento de uma ferramenta que execute a criação de 

forma automática e sem muito esforço para o levantamento do Modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica é bastante importante, porque permite que se poupe esforço dos recursos, 

assim como, permite poupar no esbanjamento de recursos financeiros para o levantamento 

do Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica. Com isto pretende-se responder à Q1. 

Outra possível aplicação deste processo num contexto empresarial será o envolvimento 

dos atores organizacionais no processo de atualização através das suas sugestões e do 

seu contacto com a realidade da organização no dia-a-dia. 

2.4. Metodologia de Investigação – Action Research 

Nesta secção pretende-se explicar a metodologia de investigação escolhida que serve de 

suporte ao desenvolvimento do trabalho de investigação deste trabalho, uma vez o Action 

Research e explicar como cada passo se mapeia no trabalho a desenvolver. 
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Esta é a metodologia de investigação utilizada neste trabalho, porque permite obter 

resultados científicos válidos de forma sistemática e rigorosa. 

Em [4] o Action Research é descrito como uma metodologia de investigação que tenta 

resolver um problema concreto (ação) e tenta obter algum conhecimento através do 

aumento da base de conhecimento (investigação). [5] 

Em [6] o domínio do Action Research é definido como: 

 “O investigador está ativamente envolvido” [6], isto significa que cada investigador 

que use o Action Research está ativamente envolvido na organização onde o 

trabalho irá ser aplicado 

 “O conhecimento obtido é imediatamente aplicado” [6], isto significa que o 

conhecimento do trabalho de investigação pode ser aplicada diretamente na 

organização onde a investigação é desenvolvida, assim como, a avaliação dos 

resultados obtidos 

 “A investigação é um processo (tipicamente cíclico) ligado entre a teoria e a 

prática” [6] 

Na Fig. 1 mostram-se os principais passos da metodologia Action Research. 

 

Fig. 1 - Ciclo de Action Research 
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3. Trabalho Relacionado 

Neste capítulo apresentasse o trabalho relacionado com esta tese e apresentasse a sua 

análise. 

3.1. Arquitetura Empresarial (AE) 

Nesta secção define-se o que é a AE e demonstramos duas frameworks que a definem. 

A arquitetura segundo o IEEE Standard 1471-2000 [7] é “A organização fundamental do 

sistema, a incorporação dos seus componentes, as suas relações entre os componentes e 

o ambiente, e os princípios pelos quais se governam o design e evolução”. 

“Similarmente, arquitetura empresarial pode ser entendida como a organização 

fundamental de um governo ou empresa, como um todo, ou juntamente com os seus 

parceiros, fornecedores a/ou clientes, ou parte dos princípios pelos quais se governam o 

design e evolução”. [1] 

AE é a especificação dos componentes de uma organização (departamentos, divisões, 

etc.), as relações entre eles e as relações entre a organização e o ambiente. AE 

disponibiliza muitas vistas da organização, dependendo do público-alvo ou de um grupo 

particular de stakeholders. 

3.1.1. Cinco camadas essenciais de uma Arquitectura Empresarial [8] 

Em [8] AE é definida com 5 camadas essenciais: 

1. Arquitetura de Negócio 

2. Arquitetura de Processos 

3. Arquitetura de Integração 

4. Arquitetura de Software 

5. Arquitetura Tecnológica (ou Infraestrutura) 
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Fig. 2  - 5 camadas essenciais da Arquitetura Empresarial 

Na Arquitetura de Negócio estão definidas as categorias de serviços/produtos e 

grupos de serviços/produtos. Para esta camada é recomendado o uso de ferramentas 

de Project Portfolio. 

Na Arquitetura de Processos estão definidos os processos de negócio. 

Recomendado o uso de ferramentas Process Performance Management, de forma a 

permitir a medição da eficiência dos Processos de Negócio dentro da organização. 

Na Arquitetura de Integração são definidas os fluxos de dependências/informação 

entre as aplicações ou componentes aplicacionais, devem ser geridas através de 

ferramentas de Enterprise Application Integration (EAI). 

Na Arquitetura de Software são definidas descrições detalhadas sobre objetos 

informacionais, devem ser geridos com a ajuda de ferramentas de Data Modeling. 

Estrutura e Comportamento devem ser geridas com a ajuda de uma ferramenta de 

Software Design. 

Na Arquitetura Tecnológica (ou Infraestrutura) são definidas especificações 

detalhadas de componentes de TI. É recomendado o use de uma ferramenta de Asset 

Management. 

As relações entre as diversas camadas são demonstradas na Fig. 3. 
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Fig. 3  - Relações entre as camadas da Arquitetura Empresarial 

3.1.2. Framework ArchiMate 

A Framework ArchiMate é uma framework destinada à modelação da Arquitetura 

Empresarial. Esta framework disponibiliza instrumentos que ajudam os arquitetos 

empresariais a construir modelos que descrevam a Arquitetura de uma organização, 

esses modelos, servem também para fazer análises sobre a organização, assim como, 

permitem descortinar as relações que existem estre os elementos que constituem a 

própria organização que pretendem modelar. Os elementos essenciais da Framework 

ArchiMate são descritos de seguida. 

Os elementos essenciais da Arquitetura Empresarial por [9] são três: elementos de 

estrutura ativa, elementos de comportamento e elementos de estrutura passiva. 

Elementos de estrutura ativa são elementos que podem executar alguma ação. “Um 

elemento da estrutura ativa é definido como uma entidade com capacidade de executar 

algum comportamento. [9] 

Elementos de comportamento são as ações que os elementos ativos praticam. “Um 

elemento de comportamento é definido como uma unidade de atividade executada por 

um ou mais elementos de estrutura”. [9] 

Elementos de estrutura passiva são os elementos onde os elementos ativos praticam 

as ações. “Um elemento de estrutura passiva é definido como um objeto onde o 

comportamento é executado”. [9] 
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Estes três elementos refletem a vista interna da organização, existem mais dois que 

refletem a vista externa da organização: serviço e interface. 

Serviço é a funcionalidade que o sistema expõe ao ambiente. “Serviço é definido como 

uma unidade de funcionalidade que um sistema expõe para o seu ambiente, que 

esconde operações internas, que cria um determinado valor (monetário ou outro) ”. [9] 

Interface é o ponto de acesso do sistema. “Uma interface é definida como um ponto de 

acesso onde um ou mais serviços estão acessíveis para o ambiente”. [9] 

 

Fig. 4  - Elementos core da Framework ArchiMate 

O ArchiMate tem alguns elementos essenciais de relações entre os elementos, como 

outras linguagens standard (UML). Estas relações são composição, agregação, 

especialização e associação. Agregação, especialização e composição são sempre 

entre elementos do mesmo tipo. 

Em [9] a AE é definida com 3 camadas: Camada de Negócio, Camada Aplicacional e 

Camada Tecnológica. 

Na Camada de Negócio são definidos os processos de negócio e expõe ao ambiente 

produtos e serviços para os clientes. “A Camada de Negócio oferece produtos e 

serviços para os clientes externos, que são realizados na organização por processos 

de negócio executados por atores de negócio”. [9] 

Na Camada Aplicacional são definidos os serviços aplicacionais que suportam os 

processos de negócio da Camada de Negócio e que serviços aplicacionais que 

implementam as aplicações. “A Camada Aplicacional suporta a Camada de Negócio 

com serviços aplicacionais que são realizados por (software) aplicações”. [9] 

Na Camada Tecnológica são definidos os serviços tecnológicos que suportam as 

aplicações da Camada Aplicacional e que serviços implementam o hardware. “A 

Camada Tecnológica oferece serviços de infraestrutura (por exemplo, processamento, 

armazenamento e serviços de comunicação) necessários para correr aplicações, 

realizados por computadores e hardware de comunicação e software de sistema”. [9] 



9 
 

A Framework ArchiMate é organizada numa matriz de 9 células que combina os 

elementos essenciais (elementos de estrutura ativa, elementos de comportamento 

e elementos de estrutura passiva) com as camadas (Camada de Negócio, Camada 

Aplicacional e Camada Tecnológica). 

 

Fig. 5  - Framework ArchiMate 

Atualmente o ArchiMate 2.0 adiciona ao ArchiMate 1.0 uma extensão de Motivação e 

uma extensão de Migração e Implementação. 

Na extensão do ArchiMate 2.0 de Motivação são adicionados os conceitos de objetivo, 

principio e requisito. Estes elementos representam algumas restrições à arquitetura, as 

razões sobre uma determinada arquitetura representa a organização que pretende 

modelar e a criação do objetivo da AE. “O elemento motivacional é definido como um 

elemento que proporciona contexto ou razão por detrás da arquitetura de uma 

organização”. [9] 

 

Fig. 6  - Relações entre elementos core e os elementos motivacionais no ArchiMate 

A extensão de Motivação está diretamente relacionada com a Fase Preliminar, Gestão 

de Requisitos e Fase A (Visão Arquitetural) do TOGAF (ADM) descrito em [3]. Gestão 

de Requisitos é bastante importante, porque representa os objetivos e restrições dos 

stakeholders relevantes para a AE. Gestão de Requisitos e aplicado a todas as fases 
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do TOGAF e deve ser implementado na EA de forma a refletir os que os stakeholders 

pretendem da AE. 

 

Fig. 7  - TOGAF ADM (Architecture Development Model) 

Na extensão de Implementação e Migração do ArchiMate 2.0 adiciona conceitos de 

programa e gestão de projeto. “Esta extensão inclui conceitos para a implementação 

para a modelação de programas e projetos de suporte a programas, portfólio, e 

projetos de gestão, e conceito de plateau de suporte aos planos de migração” [9]. Esta 

extensão está relacionada com a Fase E (Oportunidades e Soluções), Fase F 

(Planeamento de Migração) e Fase G (Implementação de Governance do TOGAF 

(ADM). 

As relações entre o ArchiMate 1.0 e o TOGAF (ADM) estão demonstradas na Fig. 8. 

 

Fig. 8  - Relação entre TOGAF (ADM) e o ArchiMate 
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Atualmente, as relações entre o ArchiMate 2.0 e o TOGAF (ADM) estão demonstradas 

na Fig. 9. 

 

Fig. 9 - Relação entre TOGAF (ADM) e ArchiMate 2.0 

Com a extensão do ArchiMate 2.0 de Motivação e Implementação e Migração, o 

ArchiMate 2.0 pretende cobrir todas as fases do TOGAF (ADM). Isto é bastante 

importante, porque nos dias de hoje as fases E, F, G e H têm uma grande importância 

dentro das organizações. 

3.1.3. Comparação entre as cinco camadas essenciais da Arquitetura 

Empresarial e a Framework ArchiMate 

Nesta secção efetua-se a comparação entre as duas definições de arquitetura 

empresarial, cinco camadas essenciais da Arquitetura Empresarial [8] e Framework 

ArchiMate [9]. 

Com a definição das cinco camadas essenciais da Arquitetura Empresarial temos uma 

separação entre o que é exposto aos clientes da organização e como é que os serviços 

e produtos são desempenhados dentro da organização, mas não é óbvio o que é a 

Camada de Integração e que elementos pertencem a essa camada, em particular. 

Com a Framework ArchiMate a separação em três camadas é mais intuitivo, que em 

cinco e com o nome das camadas é mais ou menos óbvio que elementos pertencem a 

cada camada. Com a extensão do ArchiMate 2.0, a linguagem ArchiMate torna-se mais 

completa e é tomada mais atenção à fase de atualização da AE. 

Outro ponto positivo do ArchiMate é o suporte do TOGAF (ADM). No caso das cinco 

camadas essenciais é mais genérico que o ArchiMate. 
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3.2. Importância da Arquitetura Empresarial para as Organizações 

Nesta secção mostramos como é importante para as organizações a AE. 

Existem muitas vistas associadas à AE e muitas delas são úteis para um vasto conjunto de 

stakeholders de forma a estes compreenderem a organização, para reduzir a quantidade 

de trabalho duplicado, para ajudar os gestores na tomada de decisões e talvez a maior 

aplicação da AE será o contributo para o alinhamento entre o negócio e as TI. “Quando 

forem inquiridos sobre a importância da AE para as organizações as respostas foram 

elucidativas, Suporte ao Negócio e Alinhamento do TI recebeu a resposta mais alta (54.0 

%) seguido por Gestão da Complexidade e Suporte ao Desenvolvimento de Sistemas 

(46.0%). Com menos importância, Ajuda nas Fusões e Aquisições (5.0 %), Entregas 

Internas e Perspetiva do Negócio com TI (20.0 %) assim como na Adoção para a Redução 

de Custos em TI (22.0 %) foram identificadas como as menos importantes razões para o 

uso da AE”. [2] 

Em [2] a AE é descrita como a principal ferramenta que ajuda as organizações a sobreviver 

num mundo de competição feroz e as organizações com uma AE que faz parte da sua 

cultura conseguem fazer planos a longo-prazo e com isso ter uma vantagem competitiva 

em relação a outras organizações que não o fazem ou não têm uma AE tão bem 

implementada na sua organização. Em muitos casos uma boa AE significa que reflete 

exatamente como é que o negócio e as TI estão alinhados. 

“Quando as arquiteturas empresariais funcionam bem, têm a tremenda habilidade para 

encontrarem melhor forma de usar a tecnologia. Quando não funcionam bem, têm um 

enorme contraproducente esgotamento dos recursos organizacionais preciosos” [2] 

Além da aplicação do alinhamento entre o negócio e as TI nas organizações uma boa AE, 

pode em muitos casos contribuir para que a organização poupe dinheiro, porque a AE 

ajuda os gestores a ver se num projeto em particular é útil ou não para a organização, para 

que esse projeto vá de encontro ao alcance dos objetivos de negócio ou não. 

3.2.1. Análise Critica 

Com a leitura e análise de [2] nós vemos como é importante para as organizações 

terem uma boa e atualizada AE, porque quando uma organização tem uma AE 

estabelecida como princípio cultural, esta é usada principalmente no alinhamento entre 

negócio e as TI. Isto é muito importante para as organizações, porque um bom 

alinhamento entre negócio e as TI proporciona melhores produtos/serviços para os 

seus clientes e melhores produtos/serviços para os clientes significa clientes mais 

satisfeitos com a organização. 

Outra grande aplicação da AE nas organizações é o Suporte ao Negócio. Nesta 

aplicação é ainda mais importante que a AE esteja atualizada, porque se os gestores 
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tomam decisões tendo por base uma AE desatualizada isso pode ser mau para a 

organização e envolver grandes gastos para a própria. 

3.3. Processo de criação da Arquitetura Empresarial [3] 

Nesta secção nós pretendemos demonstrar o processo de criação da AE. [3] 

As principais fases envolvidas no processo de criação da AE são Criação, Aplicação e 

Manutenção. “Existem três áreas onde os problemas críticos surgem no processo de 

arquitetura empresarial: modelação, gestão e manutenção”. [10] 

3.3.1. Fase de Criação 

Na fase de criação da AE é necessário ter os stakeholders envolvidos para obter a 

visão organizacional to-be e as-is. Isto é bastante relevante nesta fase uma vez que 

estes dois aspetos são bastante importantes, porque são eles que dão inicio à 

motivação que leva à criação da AE dentro das organizações. Nesta fase uma 

importante questão nasce e que influencia todo o processo restante. Essa questão é: 

que stakeholders são necessários para o passo de criação da AE? 

Nós chegamos à conclusão que é necessário uma larga variedade de stakeholders de 

vários departamentos ou áreas da organização para se conseguir atingir uma visão 

mais geral possível, podemos excluir algumas dependendo do contexto para o qual a 

AE é mais necessária. Neste passo é necessário contextualizar qual a necessidade 

que levou à criação da AE, especificando da melhor forma possível de forma a não 

existirem discrepâncias entre aquilo que se faz daquilo que o cliente espera que seja 

entregue, por exemplo: 

 Numa situação em que a AE seja utilizada exclusivamente para a tomada de 

decisões ao nível do negócio da organização e para que a AE especifique a 

visão to-be, nós precisamos que os stakeholders envolvidos sejam da área de 

negócio e serão menos relevantes os stakeholders que não estejam 

diretamente ligados a áreas que não sejam o negócio da organização. 

Neste passo inicial é bastante importante conhecer o âmbito da AE que queremos criar. 

3.3.2. Fase de Aplicação 

Uma possível aplicação da arquitetura empresarial é ao nível da tomada de decisões. 

A este nível é extremamente importante saber se um projeto, em particular, vai ajudar a 

organização a atingir a arquitetura desejada, arquitetura to-be. “A Fase G do TOGAF 

especifica a ligação entre a arquitetura empresarial e um projeto específico 

denominado contrato de arquitetura” [3]. Maioritariamente, AE impõem algumas 
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restrições na fase de desenho dos projetos para que estes fiquem alinhados com a 

arquitetura to-be. 

Outra área onde é bastante importante e muitas vezes utilizada é na gestão de 

portfólio. Nesta área, a AE, seve para demonstrar a coesão entre vários projetos da 

organização, assim como, uma linguagem universal entre os vários stakeholders. 

Quando existe um novo projeto na organização é necessário existir uma boa 

comunicação entre o arquiteto empresarial e o líder do projeto para que o projeto 

contribua de forma positiva para o desenvolvimento da própria organização. 

Finalmente, a AE é aplicada na organização com múltiplos objetivos: o processo de 

mudança e transformação da organização deve seguir o melhor caminho possível para 

que a mudança seja na direção certa de forma a atingir a situação to-be desejada, 

como forma de comunicação entre os vários atores organizacionais, como ferramenta 

de suporte à tomada de decisões a um nível elevado dentro da organização e outra 

possível aplicação é para servir como um conjunto de restrições que devem ser 

seguidas na preparação de projetos dentro da própria organização. 

3.3.3. Fase de Manutenção 

Durante a fase de manutenção é executado periodicamente uma monitorização à AE e 

se alguma alteração ocorre é necessário atualizar a AE. A fase de manutenção é uma 

das tarefas mais difíceis e complicadas dentro das organizações, porque quando uma 

ou mais alterações ocorrem num departamento, em particular, é quase 

automaticamente sentido dentro desse departamento, mas é muito difícil conhecer o 

impacto dessa alteração no resto da organização. 

Em [11] é feita uma comparação entre a manutenção de aviões e a AE, e a 

manutenção de aviões é executada de uma forma mais fácil que na AE, porque é um 

sistema mais complexo que os aviões. 

3.3.4. Análise Crítica 

Nesta secção, explicamos como se constrói a AE. A construção de uma AE é dividida 

em três fases: criação, aplicação e manutenção. 

Na fase de criação é muito importante conhecer o âmbito de utilização da AE, que 

stakeholders são relevantes e conhecer o que o cliente/organização espera da AE. 

Na fase de aplicação é mais intuitivo, porque é apenas utilizar a AE para o propósito 

para que foi criada. Nesta fase é mais importante fazer com que a AE pertença à 

cultura dentro da organização e em [1] é descrito como institucionalização. 



15 
 

Na fase de manutenção é bastante importante perceber as mudanças dentro da 

organização, para atualizar a AE. Nesta fase é importante utilizar um processo de 

atualização que atualize a AE de forma fácil e rápida para que a AE reflita a realidade 

da organização, para fazer isto devemos utilizar o Enterprise Architecture Management. 

Isto é bastante importante no âmbito deste trabalho, porque é a área em que este 

trabalho se insere. 

3.4. TOGAF (ADM) e a Framework Spewak 

Neste capítulo descrevemos duas frameworks para construir uma AE (Spewak e TOGAF 

(ADM)) e fazemos alguma análise crítica a essas duas frameworks. 

3.4.1. TOGAF (ADM) Framework 

Nesta secção nós pretendemos explicar o que é a Framework TOGAF (ADM) e 

descrever cada fase do ADM presente na Framework TOGAF. 

A Framework TOGAF é uma framework para desenvolver uma AE. ADM (Modelo de 

Desenvolvimento Arquitetural) é o núcleo da Framework TOGAF. ADM é um processo 

iterativo. Em cada iteração do ADM é necessário executar uma revisão do âmbito, 

detalhe, calendarização e milestones do projeto TOGAF. Este modelo contém 8 fases: 

 Fase A – Visão Arquitetural 

 Fase B – Arquitetura de Negócio 

 Fase C – Arquitetura de Sistemas de Informação 

 Fase D – Arquitetura Tecnológica 

 Fase E – Oportunidades e Soluções 

 Fase F – Plano de Migração 

 Fase G – Implementação do Governance 

 Fase H – Gestão da Mudança Arquitetural 

Anteriormente à Fase A, existe outra fase denominada Fase Preliminar, mas esta fase 

não é tão importante como as outras, porque esta fase é apenas necessária na 

primeira iteração. No meio destas fases está localizado a Gestão de Requisitos, que 

está diretamente relacionado com as oito principais fases. 
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Fig. 10  - TOGAF ADM (Architecture Development Model) 

Na Fase Preliminar é onde se prepara a organização para o processo de criação da 

AE: formação da equipa responsável pelo processo, definição do método de 

desenvolvimento e a escolha das ferramentas de suporte ao processo. Esta fase é 

apenas executada na primeira iteração do ADM, como foi dito anteriormente. 

Fase A (Visão Arquitetural) corresponde à Planificação do Projeto. Nesta fase 

devemos definir como é que a AE deverá estar relacionada com os objetivos de 

negócio, que será o principal input nesta fase. Os outputs desta fase são o Documento 

da Visão Arquitetural, que descreve o que a organização espera deste projeto, e o 

Plano do Projeto, que descreve como é que se executa esta iteração do ADM. 

Fase B (Arquitetura de Negócio) corresponde à definição dos atuais e futuros 

Processos de Negócio da organização. Nesta fase o principal output é a lista de 

melhoramentos a fazer aos Processos de Negócio que ajudem a organização a atingir 

os objetivos de negócio, definidos na Fase A. Nesta fase é executada uma análise de 

gaps que demonstra a distância entre a situação as-is e a situação to-be. 

Na Fase C (Arquitetura de Sistemas de Informação) identificamos os sistemas e a 

informação necessária para atingir a situação to-be identificada anteriormente e fazer 

uma análise de gaps entre a situação atual (as-is) e a situação desejada (to-be). 

Na Fase D (Arquitetura Tecnológica) identificamos a infraestrutura necessária para 

suportar os sistemas identificados anteriormente para atingir a situação to-be e fazer 

outra análise de gaps. 

Na Fase E (Oportunidades e Soluções) e Fase F (Plano de Migração) nós 

consolidamos os resultados das anteriores três análises de gaps e identificamos os 
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projetos necessários para atingir a situação to-be. O output desta fase é o Portfolio de 

Projetos para atingir a situação desejada. 

Na Fase G (Implementação do Governance) é executado a gestão dos projetos 

definidos na fase anterior e é executado a monitorização contínua para assegurar que 

todos os projetos são executados que acordo com a proposta de arquitetura. 

Na Fase H (Gestão da Mudança Arquitetural) é verificado se a arquitetura da Fase G 

está alinhada com as necessidades estratégicas da organização e nesta fase é 

essencial separar as grandes mudanças das pequenas, porque as grandes mudanças 

implicam outro ciclo do ADM, a iniciar na Fase A. Esta fase é bastante importante no 

âmbito deste trabalho. 

Gestão de Requisitos é a definição de princípios, guias e necessidades dos 

stakeholders que devem estar presentes na arquitetura. Gestão de Requisitos não é 

considerado uma fase, porque é algo que deve estar sempre presente em cada fase do 

ADM e deve estar igualmente presente no resulto arquitetural. 

3.4.1.1. Fase H (Gestão da Mudança Arquitetural) 

Nesta secção nós pretendemos descrever a Fase H do TOGAF (ADM) com mais 

detalhe que as outras fases do TOGAF (ADM), porque no âmbito deste trabalho é 

particularmente importante. 

Nesta fase os objetivos são: 

 Assegurar que o ciclo de vida da arquitetura é mantido [12] 

 Assegurar que a Framework de Governance da Arquitetura é executado 

[12] 

 Assegurar que a Capacidade da Arquitetura Empresarial corresponde aos 

requisitos atuais [12] 

Os passos desta fase são os seguintes: 

 Processo de Realização de Valor – Influencia projetos de negócio para 

explorar a realização de valor pela Arquitetura Empresarial [12] 

 Instalação das ferramentas de monitorização – este passo é a instalação 

para as ferramentas de monitorização para as mudanças no negócio, 

mudanças tecnológicas, maturação arquitetural, etc. [12] 

 Riscos de Gestão – Gerir os riscos da arquitetura empresarial e produzir 

recomendações para a estratégia de TI. [12] 

 Produzir análise para a gestão da mudança arquitetural – neste passo nós 

avaliamos a performance da arquitetura, assegura-se o SLA (Service Level 
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Agreement) de acordo com as expectativas do cliente, análise de gap, etc. 

[12] 

 Desenvolver Mudança de Requisitos para ir de encontro aos Objetivos de 

Performance – fazer recomendações para a mudança de requisitos para ir 

de encontro aos objetivos de performance e desenvolver uma posição de 

atuação. [12] 

 Gerir Processo de Governance – fazer uma reunião com a Administração 

de Arquitetura (ou outro concelho de Governance) e essa reunião tem o 

propósito de decidir como lidar com as mudanças (tecnologia e negócio). 

[12] 

 Ativar os processos de arquitetura para implementar a mudança – produzir 

um novo pedido de Trabalho Arquitetural e pedido para investimento e 

assegurar que qualquer alteração implementada nesta fase seja capturada 

e documentada para o Repositório Arquitetural. [12] 

Os outputs nesta fase são os seguintes: 

 Atualizações Arquiteturais (para manter as alterações). [12] 

 Alterações nos princípios e framework de arquitetura. [12] 

 Novo pedido de Trabalho Arquitetural, para começar outro ciclo (para 

maiores alterações). [12] 

 Declaração do Trabalho de Arquitetura, atualizada se necessária [12] 

 Contrato de Arquitetura, atualizado se necessário [12] 

 Avaliações de Conformidade, atualizados se necessários [12] 

3.4.2. Framework Spewak 

Nesta secção, nós pretendemos explicar o que é a Framework Spewak e descrevê-la 

detalhadamente. 

A Framework Spewak está dividida em 4 camadas: 

 Na camada 1, Começar, nós elaboramos o plano de ação. 

 Na camada 2, Situação As-Is, nós definimos a situação atual da organização. 

 Na camada 3, Situação To-Be, nós definimos a situação futura da 

organização. 

 Na camada 4, Plano para atingir a situação To-Be, nós definimos como é 

que se atinge a situação to-be. 

Esta framework é demonstrada na Fig. 11. 
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Fig. 11 - Framework Spewak 

Camada 1 – Começar corresponde ao planeamento da ação. Nesta camada da 

Framework Spewak o principal artefacto produzido é o plano de trabalho. Esta plano de 

trabalho especifica o Planeamento de Sistemas de Informação (Planing Information 

Systems (PIS)). Para atingir a especificação do PIS nós devemos seguir os seguintes 7 

passos: 

 Determinar o âmbito e objetivos do PIS. 

 Criar uma visão. 

 Escolher uma metodologia. 

 Alocar recursos. 

 Obter uma equipa de planeamento. 

 Preparar o trabalho planeado. 

 Obter/Confirmar acordos, esforço e fundos. 

Camada 2 – Situação As-Is corresponde à situação As-Is. Nesta camada é executada 

a modelação do negócio, determinados os atuais sistemas e tecnologias da 

organização. Na modelação do negócio os principais objetivos são: a estrutura da 

organização e a modelação dos processos de negócio, para obter um modelo o mais 

fiável possível, distribuísse o modelo pelos stakeholders para obter feedback e corrigir 

as imperfeições detetadas no modelo. O principal objetivo da determinação dos atuais 

sistemas e tecnologias é o Catálogo de Recursos da Informação (Information Resource 

Catalog (IRC)). 

Camada 3 – Situação To-Be corresponde à definição da Arquitetura Informacional, 

Arquitetura Aplicacional e Tecnológica. Arquitetura Informacional é onde são definidas 

as entidades informacionais que suportam os processos de negócio definidos no 

modelo de negócio da Camada 2. Arquitetura Aplicacional é onde são definidas todas 

as aplicações de suporte aos processos de negócio e as aplicações de gestão da 

informação. Arquitetura Tecnológica é onde são definidas as principais tecnologias de 

suporte às aplicações da Arquitetura Aplicacional. 

Camada 4 – Plano para atingir a situação To-Be corresponde à definição de um 

plano para implementar as arquiteturas definidas na Camada 3. Para definir o plano é 
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necessário sequenciar as aplicações, estimar custos, esforço e definir uma 

calendarização, estimar benefícios do plano e determinar fatores de sucesso. 

3.4.3. Análise Critica/Comparação entre o TOGAF (ADM) e Spewak 

Com a utilização da Framework TOGAF (ADM) nós podemos criar uma AE utilizando 

um processo iterativo e em cada iteração podemos ir refinando a nossa AE. Outro 

benefício da utilização da Framework TOGAF é a utilização de um processo bem 

definido e que é utlizado por muitas organizações com muito sucesso. 

TOGAF (ADM) é mais completo que o Spewak, porque o TOGAF (ADM) é uma 

framework para construir a AE, ao contrário do Spewak. Spewak é uma framework 

para construir uma Arquitetura de Sistemas de Informação (Information Systems 

Architecture (ISA)), no caso do Spewak construímos quase todos os componentes da 

AE. Outro ponto a favor do TOGAF (ADM) é a possibilidade de iterarmos quantas 

vezes quisermos pelo ciclo de construção e a correspondência entre o TOGAF (ADM) 

e a Framework ArchiMate. 

3.5. Gestão da Arquitetura Empresarial (Enterprise Architecture Management) 

Nesta secção, nós pretendemos explicar o que é a gestão da arquitetura empresarial e 

como é importante para as organizações terem bem estabelecido esta mesma gestão 

dentro das próprias organizações. 

3.5.1. Definição de Enterprise Architecture Management (EAM) e o seu 

propósito 

EAM é um instrumento de melhoramento do alinhamento entre o negócio e as TI. Com 

este instrumento nós podemos manter a AE atualizada de acordo com a realidade da 

organização. 

“É geralmente aceite um instrumento para dar suporte e guiar essas transformações, 

em que o principal objetivo é atingir a manutenção e o alinhamento entre o negócio e 

as TI.” [13] 

Com as constantes transformações diárias nas organizações é necessário adaptarem-

se as essas transformações. ”Adaptações arquiteturais podem ser diferenciadas dentro 

das otimizações (mudança incremental) e transformação (mudança fundamental).” [13]. 

Para se adaptarem a essas transformações, as organizações necessitam de um 

instrumento que as ajudem a atualizar a AE e consequentemente manter o 

alinhamento entre as TI e o Negócio atualizado, porque como foi dito anteriormente 

uma das grandes aplicações da AE é o alinhamento TI-Negócio e o suporte à tomada 

de decisões. 
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“Similarmente, o grande objetivo da Gestão da AE – através do fornecimento da 

decisão fomentar o alinhamento entre o negócio e as TI – suportando as 

transformações da organização – por um lado é comum aceitar ambas, mas por outro 

uma gestão da AE em que os objetivos particulares são os de guiar as transformações 

dentro da mesma.” [13] 

Com a utilização deste instrumento por parte das organizações, podemos poupar 

dinheiro e tempo com o processo de atualização da AE, porque com o EAM 

estabelecido, as organizações refletem de forma fácil as transformações que iram 

ocorrendo. Em [13] são descritos 10 objetivos de diferentes abordagens ao EAM 

estabelecido em algumas organizações. 

“Desta forma, nós identificámos os seguintes objetivos: 1) redução de custos 

operacionais, 2) aumentar a tolerância ao desastre, 3) reduzir quebras de segurança, 

4) assegurar o cumprimento, 5) aumentar a homogeneidade, 6) aumentar a execução 

de projetos, 7) aumentar a agilidade estratégica, 8) aumentar a capacidade de 

fornecimento, 9) criar inovação, e 10) aumentar a satisfação da gestão.” [13] 

3.5.2. EAMS (Enterprise Architecture Management System), uma ferramenta de 

gestão da arquitectura empresarial 

Nesta secção, pretendemos descrever uma ferramenta de suporte à gestão da 

arquitetura empresarial. 

EAMS é essencialmente um visualizador. Com o EAMS nós podemos visualizar muitos 

blueprints sobre a organização. 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. 

3.6. PROASIS 1.0 

Nesta secção pretendemos mostrar o Modelo de Negociação para a atualização da 

Arquitetura de Processos de Negócio definida em [14]. 

3.6.1. Definição do PROASIS 1.0 

O PROASIS 1.0 é um processo de atualização definido para a Arquitetura de 

Processos de Negócio de forma colaborativa. Com este processo, a Arquitetura de 

Processos de Negócio pode ser atualizada sem a ajuda nem intervenção direta de um 

Arquiteto Empresarial. Esta situação é possível, porque este processo utiliza como 

meio para a atualização da Arquitetura de Processos de Negócio um sistema de 
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anotações sobre os elementos da Arquitetura de Negócios que quando uma Anotação 

é aceite a Arquitetura de Processos de Negócio é automaticamente atualizada, caso 

contrário permanece inalterada. 

3.6.2. Processo de Negociação do PROASIS 1.0 para as Anotações 

Quando um ator organizacional faz uma Anotação sobre o Modelo da Arquitetura de 

Processos de Negócio, esta Anotação entra num processo de negociação em que se 

for aceite o Modelo irá ser automaticamente atualizado, mas no caso de ser rejeitada o 

Modelo da Arquitetura de Processos de Negócio permanece inalterado. Este processo 

de negociação encontra-se definido como um diagrama de estados, como é mostrado 

na Fig. 12. 

 

Fig. 12 - Processo de Negociação do PROASIS 1.0 

Este processo de negociação é usado em três níveis de detalhe do Modelo As-Is da 

Arquitetura de Processos de Negócio: processo, atividade e ações individuais ou 

interpessoais. [14] Em cada nível de detalhe é possível fazer Anotações sobre os 

elementos presentes no Modelo. 

Modelo Nível de Detalhe 
Elemento 

Modelação 

Papel do 

Anotador 

Operacional 

Processo Processo 
Dono do 

Processo 

Atividade 

Atividade, Fluxo 

Trabalho, 

Entidade 

Informacional, 

Sistema Suporte 

Executante 

Organizacional Unidade Unidade Responsável da 
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Organizacional Organizacional Unidade 

Organizacional 

Tab. 1 - Níveis de detalhe, elementos de modelação e papéis do Anotador 

Ao nível de detalhe da atividade podem ser feitas Anotações em todos os elementos de 

Modelação, o executor é representado na Fig. 13 com o símbolo de Ator. 

 

Fig. 13 - Nível de detalhe da Atividade 

Na Tab. 2 estão identificados quais os elementos sobre os quais é possível fazer 

Anotações: 

 Atividade 

 Fluxo de trabalho 

 Entidade Informacional 

 Sistema de Informação 

Elemento Anotado Revisor 

Atividade Atores que executam as atividades 

Fluxo de Trabalho Atores onde a atividade executada é 

origem ou destino do fluxo de 

trabalho 

Entidade Informacional Atores onde as atividades 

executadas lêem ou criam entidades 

informacionais 

Sistema de Informação Atores onde a atividade é suportada 

por um sistema de informação 

Tab. 2 - Revisores e Elementos Anotados ao Nível de Detalhe da Atividade 

As Anotações feitas em atividades são avaliadas pelos executores e pelos donos de 

processos onde as atividades estão inseridas. Para esta Anotação fazer parte do 
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Modelo As-Is é necessária a Aprovação do Dono de Processo e do Executor da 

Atividade. [14] 

Opcionalmente podem ser consideradas aceites Anotações feitas pelos Donos de 

Processos (no caso em que a Atividade faça parte de um processo em que ele é dono) 

e ser responsável pela unidade organizacional (no caso em que a Atividade pertence à 

Unidade Organizacional). No caso em que a opção é válida, esse atores devem ser 

integrados no grupo de revisores. [14] 

Ao nível de detalhe do Processo, as Anotações podem ser feitas no elemento de 

modelação Processo, como é mostrado na Fig. 14. 

 

Fig. 14 - Nível de detalhe de Processo 

A este nível de detalhe as Anotações podem ser feitas no Processo, como é explicado 

na Tab. 3. 

Elemento Anotado Revisor 

Processo 

Dono do Processo e todos os responsáveis 

pelas unidades organizacionais envolvidos 

na execução do processo 

Tab. 3 - Revisores e Elementos Anotados ao Nível de Detalhe de Processo 

Opcionalmente, podem ser considerados processos fronteira, como elementos de 

modelação que podem ser anotados, no caso o elemento anotado é o fluxo de trabalho 

entre os dois processos. Revisão e avaliação das Anotações devem ser executadas 

pelos donos dos processos e pelos donos das unidades organizacionais. [14] 
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Fig. 15 - Nível de detalhe da Unidade Organizacional 

Ao nível da Unidade Organizacional é apenas possível fazer Anotações sobre os 

elementos das Unidade Organizacionais como é mostrado na Fig. 15. A revisão da 

Anotação envolve o responsável o da unidade organizacional e os donos do processo 

em que os processos estejam incluídos nessa mesma Unidade Organizacional. A 

avaliação envolve os mesmos atores que a revisão e a aprovação requer a aprovação 

conjunta para que o Modelo As-Is seja atualizado. 

Opcionalmente, podem ser considerados as características do organograma e podem 

ser considerados os casos das unidades organizacionais filhas anotadores de outras 

unidades organizacionais pai, nesta situação são envolvidos no processo de revisão, 

mas não no processo de avaliação. Outra situação a ser considerada é o caso em que 

as unidades organizacionais pai fazem anotações sobre as unidades organizacionais 

filha, neste caso são envolvidas no processo de avaliação, assim como, no processo 

de revisão das anotações. [14] 

3.6.3. Categorias das Anotações no PROASIS 1.0 

No PROASIS 1.0 existem três categorias de Anotações: 

 Correção 

 Aumento de Detalhe 

 Adaptação 

Em cada categoria de Anotação é possível ter conteúdo textual, assim como, 

diagramas para que o Anotador expresse a sua opinião na Anotação. No processo de 

Revisão, os atores podem concordar ou discordar da Anotação e podem anexar texto 

de forma a explicar a sua posição. No processo de avaliação, os atores envolvidos 



26 
 

podem aceitar ou rejeitar as Anotações e podem anexar texto de forma a exprimir a sua 

posição. [14] 

3.6.4. Modelação do PROASIS 1.0 com Metodologia DEMO [15] 

Em [14] a escolha da metodologia DEMO é justificada com “O PROASIS pode ser 

modelado com a Metodologia DEMO (modelo caixa-branca) em que as transações 

executas entre os dois planos ontológicos considerados, i.e., entre o modelo 

operacional (um que pode atualizar e que tem os vários papéis operacionais – 

executor, responsável pela unidade organizacional, dono do processo) e o PROASIS 

(onde as anotações são capturadas, categorizadas, revistas e avaliadas), assegurando 

a comunicação entre os vários papéis organizacionais atribuídos a cada ator em cada 

um dos planos”. [14] 

O primeiro passo da metodologia DEMO é a definição das transações e os resultados 

das mesmas. O primeiro passo é expresso na TRT (Transaction Result Table). 

Transação Resultado 

T1 – Modelo Atualizado R1 – Modelo M é atualizado 

T2 – Anotação R2 – Anotação AN é criada 

T3 – Revisão R3 – Revisão R é feita 

T4 – Avaliação R4 – Avaliação AV foi feita 

Tab. 4  - TRT (Transaction Result Table) 

As variáveis M, AN, R e AV representam instâncias de Modelo, Anotação, Revisão e 

Avaliação. [14] 

Na Fig. 16 é mostrado a estrutura final do produto PROASIS 1.0, Modelo As-Is 

atualizado. Este Modelo é composto por múltiplas Anotações e cada Anotação é 

composta por múltiplas Revisões e Avaliações. 

 

Fig. 16 - PSD (Product Structure Diagram) 
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Na Fig. 17 é mostrado o ATD (Actor Transaction Diagram), onde é representado os 

papéis dos iniciadores das transações e os executores das transações relacionados 

com a Tab. 4 que representa a TRT. 

 

Fig. 17 - ATD (Actor Transaction Diagram) 

Na Fig. 18 é mostrado o PPD (Process Phase Diagram) do PROASIS 1.0, este 

diagrama é similar ao PSD da Fig. 16, mas no PPD nós podemos ver como T04, T03 e 

T02 são dependentes de T01, T04 é dependente de T02 e como T03 e T02 são 

dependentes de T01. [14] 

 

Fig. 18 - PPD (Process Phase Diagram) 

Na Fig. 19 é mostrado o PSD (Process Step Diagram), neste diagrama é demonstrado 

como as transações estão relacionadas e é demonstrado com mais detalhe os quatro 

atos de coordenação [15] das transações DEMO: request (rq), promise (pm), state (st) 

e accept (ac), neste diagrama é demonstrado também os atos de produção [15] das 
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transações DEMO. Os quadrados cinzentos com um losango representam os atos de 

produção e os quadrados com círculos representam os atos de coordenação. 

 

Fig. 19 - PSD (Process Step Diagram) 

Na Fig. 20 é mostrado o OFD (Objet Fact Diagram), neste diagrama podemos 

visualizar os resultados dos Atos de Produção de cada transação, os objetos do mundo 

PROASIS (Avaliação, Anotação, Ator, Revisão e Modelo As-Is) e as relações entre os 

objetos. Cada ato de produção no diagrama representa um resultado da TRT, 

exemplificado na Tab. 4. 
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Fig. 20 - OFD (Object Fact Diagram) 

3.7. Ferramentas de descoberta automática e suas limitações 

Nesta secção pretendemos demonstrar alguma análise feitas as várias ferramentas de 

descoberta automática, assim como, algumas limitações descobertas com a utilização de 

algumas destas ferramentas. 

3.7.1. Ferramentas de descoberta automática 

Nesta secção pretende-se mostrar a análise executada a algumas ferramentas de 

descoberta automática de artefactos relevantes para a Arquitetura Tecnológica e que 

estes sejam mapeáveis para o Metamodelo utilizado neste trabalho. Irão também ser 

apresentados os requisitos necessários para a ferramenta utilizada no âmbito deste 

trabalho. As ferramentas de descoberta automática são ferramentas utilizadas para 

criar inventários de objetos que existem nas organizações ao nível da camada 

tecnológica no contexto da Arquitetura Empresarial. 

3.7.1.1. Requisitos da Ferramenta 

Nesta secção irão ser apresentados os requisitos definidos para a ferramenta 

utilizada como base de descoberta automática dos artefactos que irão ser a base 

de partida para o mapeamento e construção do modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica. 

Os requisitos que definimos para a ferramenta são os seguintes: 
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 Fácil configuração 

 Interface User-Friendly 

 Open-Source 

 Fácil extração dos resultados obtidos 

Estes são os requisitos definidos para a ferramenta de descoberta automática. O 

primeiro requisito é importante para que o utilizador não perder demasiado tempo 

a configurar uma ferramenta de descoberta automática de forma a esta poder ser 

utilizada de forma mais rápida e intuitiva. O segundo requisito é importante para 

permitir que mais utilizadores que não estejam habituados a utilizar este tipo de 

ferramentas se sintam mais à vontade com as mesmas. O terceiro é importante no 

contexto deste trabalho para permitir que as organizações não gastem muito 

dinheiro com a aquisição deste tipo de ferramentas. O último é o mais importante 

no contexto deste trabalho de forma a permitir o mapeamento entre aquilo que é 

descoberto e o modelo que se pretende construir. 

3.7.1.2. Análise às Ferramentas 

Nesta secção pretendemos fazer uma análise a várias ferramentas open-source, 

sendo que este era um dos requisitos, em que no fim é decidido qual a ferramenta 

a ser utilizada para a descoberta automática dos elementos da Arquitetura 

Tecnológica. 

Na Tab. 5 estão presentes as ferramentas, assim como, as vantagens e as 

desvantagens das ferramentas de descoberta automática. 

Nome da 

Ferramenta 

Vantagens Desvantagens 

Observium Free Poderá detetar alguns 

detalhes que podem ser 

insignificantes para a 

arquitetura tecnológica 

Ganglia Free. Utiliza modelos 

representados em XML. 

A informação detetada não 

se encontra estruturada. 

Difícil perceber o que está 

relacionado. 

Spiceworks Free. Apresenta modelos 

gráficos da rede à medida 

que vai descobrindo os 

elementos. Apresenta uma 

interface bastante friendly-

user. 
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Nagios Free. Bastante completa e 

que permite fazer 

planeamento a longo prazo 

de necessidades de 

infraestrutura antes que as 

falhas ocorram. 

Difícil configuração. 

Zabbix Free. Armazena a informação 

em base de dados relacional 

para futura exportação ou 

reutilização. 

Não suporta Windows. 

Monit Free. Fácil de instalar. Suporta apenas Linux. 

Tab. 5 - Ferramentas de Descoberta Automática 

Com base naquilo que se encontra na Tab. 5, concluímos que a melhor ferramenta 

para este trabalho de descoberta automática é a ferramenta Spiceworks, sendo 

que não apresenta desvantagens. Outras duas ferramentas pareceram razoáveis 

para a descoberta, Observium e Ganglia, mas a primeira apresentava muito lixo 

nos resultados obtidos e a segunda não extraia a informação de forma estruturada 

como uma base de dados relacional o que se tornava difícil fazer o mapeamento 

das relações entre os elementos. 

3.7.2. Limitações 

Nesta secção irão ser apresentadas algumas das limitações encontradas com a 

utilização de algumas ferramentas de descoberta automática. 

Em [16], foi utilizada a ferramenta de descoberta automática denominada Solar Winds 

APM (Application Performance Monitor), de forma a se construir a Arquitetura 

Tecnológica com base em algumas evidências na rede, como por exemplo, se um 

determinado servidor comunica com outra ferramenta automaticamente sabemos que 

existem dois servidores, que tipo de comunicação utilizam e que porta de comunicação 

é utilizada. Com este processo pode ser construída a Arquitetura Tecnológica de forma 

automática. 

Também em [16], foram identificadas duas grandes limitações da ferramenta Solar 

Winds APM: 

 Solar Winds APM não consegue identificar algumas aplicações .Net 

 Solar Winds APM não consegue identificar se alguns componentes são nativos 

ou virtualizados 

3.7.3. Análise 
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A ferramenta Spiceworks foi a ferramenta escolhida para ser utilizada no âmbito deste 

trabalho por várias razões. Uma delas é o facto de ser uma ferramenta open-source, 

uma vez que assim não comportava custos adicionais para a sua utilização. Outro facto 

importante é a facilidade de se utilizar os resultados obtidos e integrá-los com outras 

ferramentas desenvolvidas à medida, uma vez, que esta ferramenta compacta os 

resultados obtidos num único ficheiro que contém uma base de dados relacional. Outro 

facto bastante importante é que a sua construção foi feita de forma a criar uma 

ferramenta que consiga por si criar um inventário dos componentes tecnológicos que 

pedimos para descobrir segundo um determinado IP ou conjunto de IP’s. Por último, 

mas não menos importante, é ser de fácil instalação e a sua ser friendly-user o que 

permitiu obter resultados mais rapidamente e que permite uma utilização mais eficiente 

que as outras ferramentas analisadas. 

Relativamente às limitações apresentadas, a ferramenta escolhida Spiceworks, 

apresenta ainda a segunda limitação, sendo que a segunda é mitigada nesta 

ferramenta. 

3.8. Metamodelo utilizado 

Nesta secção pretendemos mostrar qual o metamodelo utilizado no âmbito deste trabalho 

de forma a conseguirmos fazer o mapeamento entre aquilo que a ferramenta de 

descoberta automática guarda e aquilo que é utilizado para visualização dos resultados 

pretendidos. Um metamodelo pretende definir quais os objetos válidos no contexto de uma 

Arquitetura Empresarial, sendo um elemento importante para o contexto deste trabalho de 

forma a se definir quais os elementos válidos para representar a Arquitetura Tecnológica. 

3.8.1. Elementos do Metamodelo 

Nesta secção pretendemos descrever os elementos presentes no Metamodelo, assim 

como as suas propriedades definidas para o efeito. Este metamodelo tem como base o 

Metamodelo utlizado na AMA, na sua versão 3, que seria o metamodelo a ser utilizado 

por toda a Administração Pública Portuguesa. 

Os elementos do Metamodelo que são parte integrante da camada tecnológica, sendo 

esta importante e relevante para o âmbito deste trabalho são apresentados de seguida. 

Os elementos pertencentes à camada tecnológica do Metamodelo estão divididos em 5 

grandes grupos: 

 Equipamento 

 Software 

 Serviços Tecnológicos 

 Artefacto 

 Comunicações 
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Estes 5 grandes grupos estão depois organizados de forma hierárquica, sendo que os 

elementos dos níveis inferiores herdam as propriedades dos níveis superiores na 

hierarquia. 

 

Fig. 21 - Hierarquia dos Elementos do tipo Equipamento 

Na Fig. 21 está representada a hierarquia dos objetos do tipo equipamento, sendo que existem 

6 filhos do primeiro nível (IT Processamento, IT Storage, IT Comunicações, Ministério da 

Defesa, Ministério da Educação e Ministérios da Saúde). Os primeiros 3 filhos seriam genéricos 

para toda a Administração Pública e os outros 3 seriam específicos de cada Ministério. As 

propriedades dos objetos de Equipamento são as seguintes: 

 Ref – representa uma referência sobre a qual cada equipamento é identificado de 

forma única 

 Nome – nome que o equipamento tem 

 Tipo – representa qual o tipo de equipamento a que se refere 

 Fabricante – identifica o fabricante do equipamento 

 Descrição – representa uma descrição que se pode atribuir ao equipamento 

 Marca – marca do equipamento em causa 

 Modelo – modelo do equipamento em causa 

 Data Conceção – data que representa quando é que o equipamento foi concebido. 

 Data Nascimento – data que representa o instante de tempo em que o equipamento foi 

ligado pela primeira vez 

 Data Morte – data em que o equipamento é desligado 
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 Data Archivado – data em que o equipamento irá sofrer uma alteração 

Todos os níveis abaixo de Equipamento herdam estas propriedades e ainda cada nível terá 

propriedades específicas. Os objetos de Equipamento que são do IT Processamento são 

classificados como tal, apenas pela característica de poderem realizar processamento sobre 

algo. As propriedades de IT Processamento são as seguintes: 

 CPU – processador que existe no equipamento de IT Processamento 

 Armazenamento – capacidade de armazenamento do equipamento de IT 

Processamento 

 RAM – capacidade de RAM 

 Interface Rede – interface com a qual o equipamento de IT Processamento comunica 

com outros equipamentos 

Os objetos classificados como Equipamento de IT Storage são classificados como tal, porque 

são equipamentos que são utilizados e a sua função principal será de armazenar informação 

com o fim de futuramente ser processada. As propriedades de IT Storage são as seguintes: 

 Armazenamento – capacidade de armazenamento do equipamento de IT Storage 

Os objetos classificados como IT Comunicações são classificados como tal, porque são 

Equipamentos que têm como função principal ser um meio de comunicação entre algo, sendo 

que no caso da AMA a função será estabelecer a comunicação entre diferentes objetos de 

Equipamento. As propriedades de IT Comunicações são as seguintes: 

 3G/4G – esta propriedade é um booleano e representa se o equipamento de IT 

Comunicação tem tecnologia 3G ou 4G, sendo que se for true significa que suporta 

tecnologia 4G e false o contrário, ou seja, tecnologia 3G 

Os elementos de Ministério da Defesa, Ministério da Educação e Ministério da Saúde não têm 

mais propriedades uma vez que foram considerados pela AMA como equipamentos 

“especiais”. 

Dentro dos objetos de IT Processamento existem mais três níveis. Os elementos de 

Computador Desktop e Portátil têm as mesmas propriedades sendo que só diferencia o tipo, os 

objetos de Computador Desktop têm como tipo Desktop e os objetos de Portátil têm como tipo 

Laptop. As outras propriedades são as seguintes: 

 ID TAG/Serial Number/ Batch number – sendo este um identificador único para cada 

elemento de Computador Desktop e Portátil 

 Estado – indica se o equipamento está ligado ou desligado 

 Valor Aquisição – valor pelo qual o equipamento foi adquirido 

O outro tipo de IT Processamento são os Servidores, tendo como propriedades as seguintes: 
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 Servidor – nome pelo qual o servidor é conhecido 

 Plataforma (SGBD) – nome do sistema de gestão de base de dados que o servidor 

utiliza 

 Instância – instância de base de dados que está no servidor 

 Aplicação – aplicação que o servidor tem instalada 

As propriedades dos objetos de Equipamento -> IT Processamento são as indicadas em cima. 

Dentro de IT Storage, existem mais três tipos de objetos (Drivers Storage, Storage e Backups). 

As propriedades de Driver Storage são as seguintes: 

 Array – representa um conjunto de driver storage dentro de um certo domínio 

 Logical Drive (LUN) – logical drive utilizado pelo equipamento de Driver Storage 

 # Discos – representa a quantidade de discos presentes no Driver Storage 

 Volume Total Útil (GB) – volume que se encontra disponível para armazenar mais 

informação 

 Tipo RAID – tipo de RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) que é utilizado no 

Driver Storage, ou seja, o tipo de algoritmo que o Driver Storage utiliza para fazer 

backup da informação que armazena 

As propriedades de Storage são as seguintes: 

 Valor de Aquisição – valor pelo qual o Storage foi adquirido 

 Custo de Aluguer Mensal – valor que representa o encargo mensal deste equipamento 

de Storage 

 Ano Fim Garantia – ano que representa o fim da garantia do equipamento. Permite 

perceber quando será necessário optar pela extensão de garantia ou aquisição de 

novo equipamento 

 Meses término suporte – quantidade de meses que faltam para terminar o suporte 

aquele equipamento de Storage 

 SLA – service level agreement para aquele equipamento de Storage 

 Contrato Suporte – explicitar com quem é que foi estabelecido o contrato de suporte do 

equipamento 

 Quantidade – representa a quantidade de equipamento daquele tipo que existem 

 Ocupação (%) – percentagem de ocupação de espaço de armazenamento existente 

 Volume Total Bruto (GB) – volume total de armazenamento possível 

 Volume Ocupado Total – volume de armazenamento ocupado atualmente 

 Volume Produção Mail – volume de armazenamento correspondente ao utilizado com 

serviço de mail 

 Volume Produção Fileshare – volume de armazenamento utilizado para a partilha de 

ficheiros entre os atores organizacionais 

 Volume Produção BDs – volume de armazenamento utilizado para Bases de Dados 
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 Volume Produção Virtualização – volume de armazenamento de máquinas virtuais 

 Volume Produção Outros – volume de armazenamento para outras utilizações que não 

sejam as anteriores 

 Volume Qualidade/Teste – volume de armazenamento utilizado para qualidade e testes 

de aplicações 

 Desenvolvimento – volume de armazenamento utilizado para desenvolvimento de 

aplicações 

 Volume Disponível (GB) – volume de armazenamento disponível no equipamento de 

Storage 

 Crescimento estimado nos últimos 90 Dias – taxa de crescimento do volume ocupado 

nos últimos 90 dias 

 Equipamento de gestão de Storage Memória Total (GB) – total de memória presente no 

equipamento de Storage 

 Equipamento de gestão de Storage Memória utilizada (GB) – memória atualmente 

utilizada pelo equipamento de Storage 

 Equipamento de gestão de Storage N.º Processadores – número de processadores 

presentes no equipamento de Storage 

 SAN Switch Total de Portas – total de portas SAN Switch do equipamento de Storage 

 SAN Switch N.º Portas Utilizadas – número de portas SAN Switch a serem atualmente 

utilizadas pelo equipamento de Storage 

As propriedades dos objetos de Backup são as seguintes: 

 Valor de aquisição – valor pelo qual o equipamento de Backup foi adquirido 

 Custo de aluguer mensal – valor pago mensalmente pelo aluguer do equipamento de 

Backup 

 Ano fim de garantia – ano do término da garantia do equipamento de Backup 

 Meses término do suporte – número de meses que faltam para o término do suporte ao 

equipamento de Backup 

 SLA – service level agreement do equipamento de Backup 

 Contrato de suporte – explicitar com quem é que foi estabelecido o contrato de suporte 

do equipamento 

 Quantidade de tapes – propriedade que representa a quantidade de tapes presente no 

equipamento de Backup 

 Capacidade Total (GB) – capacidade de armazenamento total do equipamento de 

Backup 

 Conectividade – tipo de conectividade presente no equipamento de Backup 

 Quantidade – número de equipamento de Backup do mesmo tipo 

 Utilização – tipo de utilização que é efetuado com este equipamento de Backup 



37 
 

 Observações – propriedade em que se pode escrever algo sobre este equipamento de 

Backup 

Dentro da categoria dos objetos de IT Comunicações existem mais dois tipos de objetos 

(Equipamentos de Comunicações e Videoconferência). As propriedades de Equipamento de 

Comunicação são as seguintes: 

 Quantidade – representa a quantidade de objetos de equipamento de comunicação 

existentes 

 Custo Aquisição – representa o valor pelo qual o equipamento foi adquirido 

 Fornecedor de Manutenção – representa o fornecedor de manutenção do equipamento 

de comunicação 

 Custo de Manutenção – representa o custo relativamente à manutenção a que o 

equipamento de comunicação é sujeito 

 Custo Aluguer Mensal – representa o custo mensal do aluguer do equipamento de 

comunicação 

 Serviço Incluído em Contrato Global? – esta propriedade é um booleano que 

representa se o equipamento de comunicação está incluído num contrato global, sendo 

o valor desse contrato mais baixo do que se for efetuado um contrato individual a cada 

equipamento de comunicação. 

 Identificador de Contrato – id que representa de forma única o contrato sobre o qual o 

equipamento de comunicação está abrangido 

As propriedades dos objetos de Videoconferência são as seguintes: 

 Sistema de Telepresença Fabricante – representa o fabricante do sistema de 

telepresença presente no equipamento de Videoconferência 

 Sistema de Telepresença Modelo – representa o modelo do sistema de telepresença 

presente no equipamento de Videoconferência 

 Sistema de Telepresença Protocolo de Sinalização – representa o protocolo de 

sinalização que é utilizado pelo sistema de telepresença presente no equipamento de 

Videoconferência 

 Sistema de Telepresença Resolução Máxima – representa a resolução máxima que o 

sistema de telepresença presente no equipamento de Videoconferência tem 

 Sistema de Telepresença Lugares – representa o número de lugares disponíveis no 

sistema de telepresença presente no equipamento de Videoconferência 

 Sistema de Telepresença Largura de Banda Suportada – representa a largura de 

banda suportada pelo sistema de telepresença presente no equipamento de 

Videoconferência 

 Sistema de Telepresença Monitor – representa o monitor que existe no sistema de 

telepresença presente no equipamento de Videoconferência 
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 Sistema de Telepresença Monitor Fabricante – representa o fabricante do monitor do 

sistema de telepresença presente no equipamento de Videoconferência 

 Sistema de Telepresença Suporte de Multisite – representa o suporte multisite presente 

no sistema de telepresença do equipamento de Videoconferência 

 Sistema de Telepresença Interfaces – representa as interfaces disponibilizadas pelo 

sistema de telepresença do equipamento de Videoconferência 

 Sistema de Telepresença Fornecedor – representa o fornecedor do sistema de 

telepresença do equipamento de Videoconferência 

 Sistema de Telepresença Custo Aquisição – representa o custo de aquisição do 

sistema de telepresença do equipamento de Videoconferência 

 Sistema de Telepresença Custo Aluguer Mensal – representa o encargo mensal do 

aluguer do sistema de telepresença do equipamento de Videoconferência 

 MCU Fabricante – representa o fabricante do MCU (Multipoint Control Unit) 

 MCU Modelo – representa o modelo do MCU 

 MCU Interfaces – representa as interfaces disponibilizadas pelo MCU 

 MCU Integração do SW Third Party – representa a integração que existe entre MCU 

com SW Third Party 

 MCU N.º Máximo de Sessões HD/SD/CIF – representa o número máximo de sessões 

que o MCU suporta de HD/SD/CIF 

 MCU Fornecedor – representa o fornecedor do MCU 

 MCU Custo Aquisição – representa o custo de aquisição do MCU 

 MCU Custo de Aluguer Mensal – representa o encargo mensal do aluguer do MCU 

 Unidade de Gravação e Streaming Fabricante – representa o fornecedor da unidade de 

gravação e streaming do equipamento de Videoconferência 

 Unidade de Gravação e Streaming Modelo – representa o modelo da unidade de 

gravação e streaming do equipamento de Videoconferência 

 Unidade de Gravação e Streaming Portas de Gravação – representa o número de 

portas disponíveis da unidade de gravação e streaming do equipamento 

Videoconferência 

 Unidade de Gravação e Streaming Live Streams – representa o número de live streams 

que a unidade de gravação e streaming suporta 

 Unidade de Gravação e Streaming Resolução Máxima – representa a resolução 

máxima da unidade de gravação e streaming do equipamento de Videoconferência 

 Unidade de Gravação e Streaming Máx Sessões – representa o número máximo de 

sessões que a unidade de gravação e streaming suporta 

 Unidade de Gravação e Streaming Fornecedor – representa o fornecedor da unidade 

de gravação e streaming do equipamento de Videoconferência 

 Unidade de Gravação e Streaming Custo Aquisição – representa o valor de aquisição 

da unidade de gravação e streaming do equipamento de Videoconferência 
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 Unidade de Gravação e Streaming Custo Aluguer Mensal – representa o encargo 

mensal do aluguer da unidade de gravação e streaming do equipamento de 

Videoconferência 

 

Fig. 22 - Hierarquia dos Elementos do tipo Comunicações 

Na Fig. 22 está representada a hierarquia dos objetos do tipo Comunicações. Nesta categoria 

existem 5 tipos de Comunicações (Comunicações Voz Fixa, Comunicações Fixas Dados, 

Comunicações Móveis Voz, Banda Larga Móvel e Soluções M2M). 

As propriedades dos objetos do tipo Comunicações Voz Fixa são as seguintes: 

 N.º Utilizadores de Voz – representa o número de utilizadores que utilizam este tipo de 

Comunicação 

 N.º de Acessos Primários RDIS – representa o número de acessos primários RDIS a 

este tipo de Comunicação 

 Assinatura Mensal Acessos Primários RDIS – representa o valor da assinatura mensal 

dos acessos primários RDIS neste tipo de comunicação 

  N.º de Acessos Básicos RDIS – representa o número de acessos básicos a este tipo 

de Comunicação 

 Assinatura Mensal Acessos Básicos RDIS – representa o valor da assinatura mensal 

dos acessos básicos RDIS neste tipo de comunicação 

 N.º de Linhas Analógicas – representa o número de linhas analógicas de 

comunicações voz fixa 

 N.º de Linhas de Fax – representa o número de linhas de fax de comunicações voz fixa 

 Assinatura Mensal Linha Analógica – representa o valor mensal com linhas analógicas 
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 N.º Canais VOIP – representa o número de canais VOIP 

 Assinatura Mensal VOIP – representa o valo mensal com VOIP 

 N.º de DDI – representa o número DDI da comunicação de voz fixa 

 Custo Médio Mensal de Tráfego (valor chamadas) – representa o custo médio mensal 

com as chamadas através de Comunicações Voz Fixa 

 SVA Números 800 – representa a quantidade de números com indicativo 800 

 Custo Médio Mensal Números 800 – representa o custo médio mensal com os 

números 800 

 SVA Números 808 – representa a quantidade de números com indicativo 808 

 Custo Médio Mensal Números 808 – representa o custo médio mensal com os 

números 808 

 SVA Números 707 – representa a quantidade de números com indicativo 707 

 Custo Médio Mensal Números 707 – representa o custo médio mensal com os 

números 707 

 Serviço Incluído Contrato Global? – booleano que representa se os custos com a 

comunicação voz fixa estão incluídos num contrato global ou não 

 Identificador Contrato – representa o identificador do contrato associado a esta 

comunicação voz fixa 

As propriedades das Comunicações Fixas Dados são as seguintes: 

 Id Circuito – representa o identificador único do circuito utilizado pela comunicação fixa 

dados 

 Largura Banda Download – representa a largura de banda ao nível do download 

 Tem Largura de Banda Garantida – booleano que representa se a comunicação fixa 

dados tem largura de banda garantida ou não 

 Tipo de Serviço – representa o tipo de serviço disponibilizado ou para que é utilizada a 

comunicação fixa dados 

 Tecnologia – representa a tecnologia utilizada pela comunicação fixa dados 

 Serviço tem QoS? – booleano que representa se a comunicação de comunicação de 

dados tem QoS (Quality of Service), ou seja, se a comunicação tem um serviço que 

está sempre disponibilizado 

 Serviço Incluído Contrato Global? – booleano que representa se os custos com a 

comunicação fixa dados estão incluídos num contrato global ou não 

 Identificador Contrato – representa o identificador do contrato associado a esta 

comunicação fixa dados 

As propriedades das Comunicações Móveis de Voz são as seguintes: 
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 Existe Partilha de Custos com o Utilizador? – booleano que representa se os custos 

com esta comunicação móvel de voz são partilhados com o utilizador ou fica apenas a 

cargo da organização 

 Voz Utilizadores – representa o número de utilizadores desta comunicação móvel de 

voz 

 Voz Minutos Partilhados ou Individuais – representa se os minutos utilizados com esta 

comunicação móvel de voz são partilhados por todos os utilizadores ou cada utilizador 

tem uma quantidade de minutos para utilizar. Sendo que quando é partilhado a 

propriedade é preenchida com P e no caso de ser individual é I 

 Voz Utilizadores com Permissão para Roaming – booleano que representa se os 

utilizadores têm autorização para executar roaming com a comunicação móvel de voz 

 Custo Médio Mensal de SMS’s – representa o custo médio mensal com mensagens 

escritas enviadas através desta comunicação móvel de voz 

 Dados Utilizadores – representa a quantidade de dados dos utilizadores presentes na 

comunicação móvel de voz 

 Volume Mensal Contratado (GB) – representa a quantidade de GB contratado por mês 

para esta comunicação móvel de voz 

 GB Partilhados (P) ou Individuais (I)? – representa se os GB contratados são 

partilhados pelos utilizadores ou se é associado a cada utilizador de forma individual. 

Esta propriedade tem valores iguais à propriedade “Voz Minutos Partilhados ou 

Individuais” 

 Custo Médio Mensal Tráfego – representa o custo médio mensal de tráfego para esta 

comunicação móvel 

 N.º Utilizadores com permissão para Roaming – representa o número de utilizadores 

com permissão para Roaming com a comunicação móvel voz 

 Telemóveis 2G (Qtd.) – representa a quantidade de telemóveis com tecnologia 2G que 

usam esta comunicação móvel voz 

 Telemóveis 3G (Qtd.) – representa a quantidade de telemóveis com tecnologia 3G que 

usam esta comunicação móvel voz 

 Smartphones (Qtd.) – representa o número de smartphones que usam esta 

comunicação móvel voz 

 Serviço Incluído Contrato Global? – booleano que representa se os custos com a 

comunicação móvel voz estão incluídos num contrato global ou não 

 Identificador Contrato – representa o identificador do contrato associado a esta 

comunicação móvel voz 

As propriedades de Banda Larga Móvel são as seguintes: 

 Existe Partilha Custos com Utilizador? – representa se os custos com a Banda Larga 

Móvel são partilhados com os utilizadores ou fica inteiramente a cargo da organização 

 N.º Utilizadores 3G – representa o número de utilizadores de banda larga móvel 3G 
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 N.º Utilizadores 4G – representa o número de utilizadores de banda larga móvel 4G 

 Volume Total Mensal Contratado (GB) – representa o volume mensal de GB que é 

contratado para esta banda larga móvel 

 GB Partilhados (P) ou Individuais (I)? – representa se os GB contratados são 

partilhados entre os vários utilizadores ou se a cada utilizador é atribuído um número 

máximo de utilização de GB 

 Custo Médio Mensal de Tráfego (fora do contratado) – representa o custo adicional 

com a banda larga móvel 

 N.º Utilizadores com permissão para roaming – representa o número de utilizadores 

com permissão para roaming 

 Tablet (Qtd.) – representa o número de tablets que utilizam esta banda larga móvel 

 Serviço Incluído Contrato Global? – booleano que representa se os custos com a 

banda larga móvel estão incluídos num contrato global ou não 

 Identificador Contrato – representa o identificador do contrato associado a esta banda 

larga móvel 

As propriedades de Soluções M2M são as seguintes: 

 Existem já soluções implementadas – booleano que representa se já existem outras 

soluções M2M na organização 

 N.º Cartões/Dispositivos – representa o número de cartões/dispositivos que usam esta 

solução de M2M 

 Custo Total Mensal – representa o custo total mensal com esta solução M2M 

 Soluções atualmente em análise – representa outras soluções que estão em análise 

para substituir esta solução M2M 

 Potencial de Evolução M2M – potencial que a solução M2M para se desenvolver. Este 

desenvolvimento pode ser a vários níveis: crescer o número de cartões/dispositivos 

que permite que comuniquem, etc. 
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Fig. 23 - Hierarquia dos Elementos do tipo Software 

Na Fig. 23 está representada a hierarquia dos objetos do tipo Software. Esta hierarquia possui 

4 níveis inferiores: Software Servidores, Bases de Dados, Software Sistemas e Plataformas. 

As propriedades dos objetos Software Servidores são as seguintes: 

 Hostname – representa o host onde este software servidor está instalado e a correr 

 Funções Servidores – representa as funções que este software servidor desempenha 

no host onde está 

 Software – representa o nome do software servidor 

 Tem Dados Sensíveis? – booleano que representa se o software servidor usa dados 

sensíveis para a organização 

 Critico para o Negócio? – booleano que representa se este software servidor é critico 

para o negócio 

 Possui ou existe disaster recovery? – booleano que representa se este software 

servidor possui disaster recovery 

 Passível de funcionar em ambiente virtual? – booleano que representa se este software 

servidor tem capacidade de trabalhar em ambiente virtual 

 Sistema considerado secreto? – booleano que representa se o sistema é secreto para 

o ambiente exterior da organização 

As propriedades dos objetos Bases de Dados são os seguintes: 

 Servidor – representa o servidor onde está a base de dados 

 Instância – representa o nome da instância de base de dados 

 Tamanho (GB) – representa o tamanho que a base de dados ocupa no servidor onde 

está 
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 Espaço Livre (GB) – representa o espaço livre que ainda existe no servidor que a base 

de dados possa ocupar 

As propriedades dos objetos Software Sistemas são as seguintes: 

 Nome – representa o nome do sofware de sistemas 

As propriedades dos objetos Plataformas são as seguintes: 

 Nome – representa o nome da plataforma 

Fig. 24 - Hierarquia dos Elementos do tipo Serviço Tecnológico 

A Fig. 24 representa a hierarquia dos Serviços Tecnológicos. Esta hierarquia tem no topo 

Serviços Tecnológicos e tem como níveis inferiores 12 tipos de Serviço Tecnológico: Data 

Interchange Services, Transaction Processing Services, Graphics and Imaging Services, 

International Operation Services, Security Services, Location and Directory Services, Network 

Services, System and Network Management, Data Management Services, Software 

Engineering Services, User Interface Services and Operation Services. 

Todos os serviços têm apenas a propriedade nome, que representa o nome do serviço, sendo 

que a sua hierarquia estabelece uma categorização. 

O outro objeto que existe no Metamodelo é o artefacto. Este objeto tem apenas uma 

propriedade que é o nome que representa o nome do artefacto dentro da organização e não 

tem uma hierarquia. 

3.8.2. Relações entre os objetos do Metamodelo 

Dentro deste Metamodelo também existem relações entre os objetos. As relações são 

as seguintes: 
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 Relação de Artefacto com Serviços Tecnológicos – esta relação representa os 

artefactos que são diretamente associados aos serviços tecnológicos. 

 Relação de Serviços Tecnológicos com qualquer objeto de Software – esta 

relação representa os serviços tecnológicos que são disponibilizados por cada 

Software. 

 Relação de qualquer objeto de Software com qualquer objeto de Equipamento 

– esta relação representa os objetos de software que existem instalados em cada 

equipamento, sendo que os objetos de Software Servidores estão relacionados apenas 

com os objetos Servidor. 

 Relação Equipamento com qualquer objeto de Comunicações – esta relação 

representa a comunicação que o equipamento utiliza de forma a comunicar com outros 

equipamentos dentro e para fora da organização. 

 

3.8.3. Análise do Metamodelo 

Este Metamodelo serve como modelo de base para o mapeamento que irá ser feito 

entre os objetos que a ferramenta de descoberta automática (Spiceworks) utilizada no 

âmbito deste trabalho para o modelo onde irá ser aplicado o PROASIS. Existem 

algumas alterações feitas no Metamodelo em relação à sua forma original, os objetos 

de Software inicialmente poderiam relacionar-se com qualquer objeto do tipo 

Equipamento e neste momento relaciona-se exclusivamente com o objetos 

Equipamento do tipo Servidor, outra alteração importante será a possibilidade de 

relacionamento entre Serviços Tecnológicos e Equipamento, uma vez que um 

equipamento pode disponibilizar Serviços sem necessitar de um determinado Software 

instalado. 

Em suma, este Metamodelo será o ponto de partida para a criação do Modelo As-Is da 

Arquitetura Tecnológica e é onde está definido os objetos possíveis que poderão surgir 

no Modelo e sobre os quais os atores organizacionais poderão fazer anotações, 

revisões a as alterações que acharem pertinentes sobre o Modelo As-Is de forma a 

manter a Arquitetura Tecnológica atualizada. 

Na próxima secção irá ser descrito o mapeamento feito entre os resultados obtidos 

com a ferramenta de descoberta automática Spiceworks e o metamodelo utilizado 

como referência no âmbito deste trabalho. 

3.9. Resultados da Ferramenta Spiceworks 

Nesta secção pretendemos demonstrar os resultados obtidos com a ferramenta de 

descoberta automática Spiceworks e o mapeamento executado entre os resultados obtidos 

e o metamodelo descrito anteriormente. 
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3.9.1. Resultados obtidos 

A ferramenta de descoberta automática foi executada de forma a descobrir o maior 

número de elementos passíveis de serem mapeados para o Metamodelo descrito 

anteriormente. Esta ferramenta pode ser configurada para uma descoberta com um IP 

fixo ou ser configurada para descobrir o máximo de elementos possíveis numa gama 

de IP’s. Depois de efetuada esta descoberta a ferramenta apresenta de forma gráfica 

um inventário de tudo o que conseguiu descobrir. Estes resultados são posteriormente 

guardados num ficheiro .db na diretoria onde se encontra instalado, este ficheiro é uma 

Base de Dados SQlite3. Dentro desta Base de Dados encontra-se um conjunto de 

tabelas que são interessantes do ponto de vista do trabalho: 

 devices 

 software 

 services 

 memory_slots 

 physical_disks 

 

3.9.2. Tabela devices 

Na tabela devices encontram-se os objetos que têm correspondência com os objetos 

do Metamodelo representados por equipamento. Com a descoberta automática 

efetuada no âmbito deste trabalho conseguiu-se aferir que os elementos que se 

encontram nesta tabela são correspondentes com os objetos do Metamodelo 

Equipamento. Uma forma de catalogar através do tipo de Equipamento é através do 

valor de alguns atributos (type e device_type). No atributo type existem valores como 

“computer” com este valor consegue-se automaticamente perceber que este registo na 

base de dados resultado obtida através da ferramenta Spiceworks que será um objeto 

do tipo IT Processamento, sendo que falta saber se será um Computador Desktop, 

Portátil ou Servidor). Com a observação complementar do outro atributo, “device_type”, 

conseguimos perceber em qual deste se enquadra. Este atributo apresenta valores 

como “laptop” ou “desktop”. Caso apresente o primeiro valor será mapeado para um 

objeto Portátil e no caso do segundo será mapeado para um objeto Computador 

Desktop. Nesta tabela também é possível mapear algumas propriedades dos objetos 

Computador Desktop e Portátil que irá ser apresentado mais à frente. 

3.9.3. Tabela software 

Na tabela software conseguimos inferir quais os objetos que serão mapeados para os 

objetos do tipo Software presentes no Metamodelo. De forma a poder catalogar o tipo 

de Software (Software Sistemas, Software Servidores, Plataformas ou Base de Dados) 

poderemos saber a que tipo de device ele pertencem e a partir dai inferir qual o tipo de 
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Software. Por exemplo, no caso de um registo na tabela software estar associado a um 

objeto device ao qual o seu atributo “type” tem o valor de “computer” e o seu atributo 

“device_type” tem o atributo de “desktop” ou “laptop”, o registo na tabela software irá 

ser mapeado para um objeto do Metamodelo correspondente a Software Sistemas. No 

caso, por exemplo, de o device corresponder a um objeto do Metamodelo do tipo 

Servidor, o registo na tabela software irá ser mapeado para um objeto do tipo Software 

Servidor. Sendo que não se conseguiu tirar outras conclusões para os outros tipos de 

Software. 

3.9.4. Tabela services 

Na tabela services consegue-se inferir os Serviços Tecnológicos que são 

disponibilizados por um determinado device. Nesta tabela os serviços não se 

encontram tipificados, sendo esta uma limitação da ferramenta de descoberta 

automática detetada durante este trabalho. É determinado a qual dos devices 

pertence pela chave estrangeira presente na tabela dos services que fazem a 

correspondência com os ids presentes na tabela devices. 

3.9.5. Tabela memory slots 

Na tabela memory_slots é possível saber quantos slots de memória estão a ser 

utilizados num determinado device e qual a capacidade de memória disponível para 

expansão futura num determinado Equipamento. Esta informação é especialmente 

importante para um possível planeamento de compra ou upgrade de um determinado 

Equipamento dentro da organização, uma vez que no caso de haver espaço para 

expansão e a necessidade no momento ser a mesma que o espaço disponível, mas 

não utilizado por um Equipamento a organização poderá planear essa operação de 

forma mais correta e informada. 

3.9.6. Tabela physical_disks 

Na tabela physical_disks encontra-se informação mais detalhada sobre os discos 

existentes num determinado device. Com a informação disponível nesta é possível 

complementar informação incompleta que se encontra como referência na tabela dos 

devices, uma vez que nesta tabela existem referências para a tabela devices através 

da chave estrangeira “computer_id”, sendo que esta chave pelo seu nome não 

referencia apenas computadores, mas referencia qualquer tipo de objeto presente na 

tabela devices. Esta tabela é importante não só para completar informações sobre 

objetos que sejam mapeados para objetos do Metamodelo do tipo Computador 

Desktop ou Portátil, mas também para completar informação sobre a capacidade de 

armazenamento de objetos do tipo Storage, uma vez que estes objetos têm como 

principal função armazenar informação dentro da organização. 
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3.10. Mapeamento entre resultados Spiceworks e objetos Metamodelo 

Nesta secção pretende-se descrever o que foi feito neste trabalho de forma a mapear os 

objetos presentes na base de dados de resultados da ferramenta de descoberta automática 

e os objetos que se consideraram relevantes para o Metamodelo definido anteriormente. 

3.10.1. Mapeamento entre tabela devices e objetos do tipo Equipamento 

Na tabela devices estão presentes atributos que são comuns a todos os objetos do tipo 

equipamento que está presente no Metamodelo descrito anteriormente. As 

propriedades que são diretamente mapeadas entre a tabela devices e os objetos do 

tipo Equipamento são as seguintes: 

Tabela devices Equipamento 

name Ref 

primary_owner_name Proprietário 

type Tipo 

manufacter Fabricante 

description Descrição 

manufacter Marca 

model Modelo 

 Data Conceção 

bios_date Data Nascimento 

 Data Morte 

 Data Archivado 

Tab. 6 - Mapeamento entre tabela devices e elementos do tipo Equipamento 

Na Tab. 6 estão presentes os atributos que surgem na base de dados da ferramenta de 

descoberta automática e que são mapeáveis para as propriedades dos objetos do tipo 

Equipamento, sendo que a coluna da esquerda representa as propriedades 

importantes para serem preenchidas as propriedades dos objetos do tipo Equipamento, 

coluna da direita. Aquelas que não têm correspondência são deixadas sem valor. 

As queries executadas de forma a se obter os valores dos atributos que são 

importantes para preencher as propriedades dos objetos de Equipamento são as 

seguintes: 

Tabela devices Equipamento 

SELECT name FROM devices Ref 

SELECT primary_owner_name 

FROM devices 

Proprietário 

SELECT type FROM devices Tipo 
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SELECT manufacter FROM devices Fabricante 

SELECT description FROM devices Descrição 

SELECT manufacter FROM devices Marca 

SELECT model FROM devices Modelo 

NULL Data Conceção 

SELECT bios_date FROM devices Data Nascimento 

NULL Data Morte 

NULL Data Archivado 

Tab. 7  - Queries necessárias para o Mapeamento entre tabela devices e Elementos do 

tipo Equipamento 

Na Tab. 7, na coluna da esquerda estão presentes as queries que são executadas de 

forma a se obter os valores de forma a preencher as propriedades sobre as quais se 

consegue obter valores para preenchimento inicial, sendo que onde se encontra o valor 

“NULL” são propriedades sobre as quais não se consegue obter o valor de forma 

automática para preenchimento inicial. Estes valores são preenchidos para qualquer 

tipo de Equipamento. 

3.10.2. Mapeamento entre tabela devices e IT Processamento 

Na tabela devices encontram-se outras propriedades que não tendo correspondência 

com propriedades comuns a todos os objetos do tipo Equipamento, apresentam 

propriedades que são comuns a todos os objetos do tipo IT Processamento 

(equipamento que têm como característica principal o processamento de algo), sendo 

que essas propriedades que têm correspondência entre a tabela devices e as 

propriedades de IT Processamento são as seguintes: 

Tabela devices IT processamento 

processor_type CPU 

size (tabela physical_disks através 

do computer_id) 

Armazenamento 

memory RAM 

name (tabela network_adapters 

através do computer_id) 

Interface Rede 

operating_system Sistema Operativo 

Tab. 8 - Mapeamento entre tabela devices e Elementos do tipo IT Processamento 

Algumas destas propriedades são extraídas através de correspondência direta, como é 

o caso do atributo “processor_type” da tabela devices e a propriedade CPU de IT 

Processamento, outras propriedades, como Armazenamento, são correspondidas 

através de correspondência entre várias tabelas da ferramenta de descoberta 
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automática, neste caso sendo com o auxilio da tabela physical_disks em que o 

computer_id nessa tabela sendo igual ao device_id presente na tabela devices, o 

atributo “size” na tabela physical_disks corresponde à capacidade de armazenamento 

do objeto IT Processamento.  

As queries necessárias para a correspondência apresentada acima são as seguintes: 

Tabela devices IT processamento 

SELECT processor_type FROM devices CPU 

(SELECT size FROM physical_disks 

WHERE 

devices.id=physical_disks.computer_id)/2^30 

Armazenamento 

(SELECT memory FROM devices)/2^30 RAM 

SELECT name FROM network_adapter 

WHERE 

network_adapters.computer_id=devices.id 

Interface Rede 

SELECT operating_system FROM devices Sistema Operativo 

Tab. 9 - Queries necessárias para o Mapeamento entre tabela devices e Elementos 

do tipo IT Processamento 

Tal como foi descrito anteriormente e se pode comprovar com a Tab. 9, algumas 

propriedades têm correspondência direta, como o caso de CPU, e outras foi necessário 

o auxílio de outras tabelas presentes, como o caso de physical_disks e 

network_adapters, sendo que ainda existem outros casos em que apenas foi 

necessário algum cálculo para ficarem com a apresentação desejada. Este último caso 

existe na Tab. 9 com a propriedade RAM uma vez que é requisito que o valor de RAM 

fosse apresentado em GB, sendo que na tabela devices este valor estava na forma de 

bytes. 

Estas correspondências são entre a tabela devices e objetos do tipo IT Processamento 

assumindo que o atributo type presente na tabela devices tem o valor de “Computer” 

uma vez que a propriedade Armazenamento também está presente nos objetos do tipo 

IT Storage, sendo que iria ser mapeada da mesma forma. 

3.10.3. Mapeamento entre a tabela devices e objetos do tipo Computador 

Desktop e Portátil 

Quando o valor do atributo device_type é igual a “Desktop” ou “Laptop” a 

correspondência que existe entre os atributos presentes na tabela devices e as 

propriedades dos objetos do tipo Computador Desktop e Portátil são as seguintes: 

Tabela devices Portátil/ Computador Desktop 
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serial_number Serial Number 

 Estado 

 Valor Aquisição 

Tab. 10 - Mapeamento entre tabela devices e Elementos do tipo Portátil/Cumputador 

Desktop 

Na Tab. 10 o único atributo da tabela devices diretamente mapeável para as 

propriedades dos objetos do tipo Portátil e Computador Desktop é o serial_number. A 

propriedade Estado irá ser preenchida com um valor por definição de “Ligado” uma vez 

que se foi detetado é porque está ligado. A propriedade Valor Aquisição não é 

detetável através de uma pesquisa automática, portanto irá ser preenchido através de 

outros meios mais à frente. 

As queries necessárias ao mapeamento por parte da tabela devices para as 

propriedades dos objetos Portátil ou Computador Desktop são as seguintes: 

Tabela devices Portátil/ Computador Desktop 

SELECT serial_number FROM 

devices 

Serial Number 

NULL Estado 

NULL Valor Aquisição 

Tab. 11  - Queries necessárias para o Mapeameto entre a tabela devices e os 

Elementos do tipo Portátil/Computador Desktop 

Na Tab. 11 a propriedades Estado terá o valor NULL apenas no mapeamento inicial, 

uma vez que não existe correspondência para tal, mas irá ficar com o valor “Ligado” 

pelas razões já apresentadas anteriormente. 

3.10.4. Mapeamento entre tabela devices e objetos do tipo Servidor 

Quando o valor do atributo device_type é igual a “Server” a correspondência que existe 

entre os atributos presentes na tabela devices e as propriedades dos objetos do tipo 

Servidor são as seguintes: 

Tabela devices Servidor 

domain Servidor 

 Plataforma (SGBD) 

server_name Instância 

 Aplicação 

Tab. 12 - Mapeamento entre tabela devices e Elementos do tipo Servidor 

Na Tab. 12 as propriedades de Servidor e Instância são mapeáveis diretamente entre a 

tabela devices e os objetos do tipo Servidor. A propriedade Plataforma (SGBD) não é 

mapeável, porque não é detetável qual o SGBD que existe num determinado Servidor, 
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sendo possível essa propriedade ser preenchida posteriormente com o auxilio do 

PROASIS. A propriedade Aplicação também não é mapeável uma vez que não é 

possível detetar a Aplicação deste servidor. 

As queries necessárias ao mapeamento apresentado anteriormente são descritas na 

tabela seguinte: 

Tabela devices Servidor 

SELECT domain FROM devices Servidor 

NULL Plataforma (SGBD) 

SELECT server_name FROM 

devices 

Instância 

NULL Aplicação 

Tab. 13 - Queries necessárias ao Mapeamento entre tabela devices e Elementos do 
tipo Servidor 

Na Tab. 13 estão descritas as queries que são necessárias executar para mapear as 

propriedades que têm mapeamento entre a tabela devices e os objetos do tipo 

Servidor. As propriedades que não têm correspondência irão ficar sem valor. 

3.10.5. Mapeamento entre tabela software e objetos do tipo Software 

Na tabela sofware estão presentes atributos que correspondem a propriedades dos 

objetos do tipo Software. Sendo que a correspondência encontrada é a seguinte: 

Tabela software Software 

 Ref 

name Nome 

 Descrição 

vendor Fabricante 

(software.id 

=software_installation__versions. 

software_id) 

software_installation_versions. 

version 

Versão 

 Linguagem de Programação 

 Data Conceção 

 Data Nascimento 

 Data Archivado 

 Data Morte 

Tab. 14 - Mapeamento entre tabela software e Elementos do tipo Software 



53 
 

Na tabela software retira-se diretamente para as propriedades de Software alguns 

atributos, sendo que existe um que é mapeável através de auxílio de outra tabela 

presente nos resultados da ferramenta de descoberta automática. 

As queries necessárias ao mapeamento dos atributos de software para as 

propriedades dos objetos do tipo Software são as seguintes: 

Tabela software Software 

NULL Ref 

SELECT name FROM software Nome 

NULL Descrição 

SELECT vendor FROM software Fabricante 

SELECT version FROM 

software_installation_versions WHERE 

software.id=software_installation_versions.software_id 

Versão 

NULL Linguagem de 

Programação 

NULL Data Conceção 

NULL Data Nascimento 

NULL Data Archivado 

NULL Data Morte 

Tab. 15 - Queries necessárias ao Mapeamento entre tabela software e Elementos do 

tipo Software 

Na Tab. 15 é possível verificar que tal como nos objetos anteriores (Equipamento, IT 

Processamento, Computador Desktop e Portátil), existem propriedades que são 

diretamente mapeáveis da tabela software para as propriedades de Software, tais 

como Nome e Descrição, e existem outras que são preenchidas com recurso a outras 

tabelas auxiliares, tal como é a propriedade Versão, que é preenchida com recurso à 

tabela software_installation_versions. 

Este mapeamento é válido para todos os tipos de objetos do tipo Software, sendo que 

se consegue inferir se um objeto de Software é Software Sistemas ou Software 

Servidor, se o objeto device onde este objeto de software está instalado é do tipo 

(atributo type na tabela devices) tem o valor “Computer” ou “Server”, sendo que se for 

do tipo Software Sistemas as suas propriedades são as apresentadas na Tab. 14 e se 

for do tipo Software Servidor são as apresentadas na secção 3.8.1. 

3.10.6. Mapeamento entre tabela services e objetos do tipo Serviço 

Tecnológico 
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Uma vez que os objetos do tipo Serviço Tecnológico não tinham nenhuma propriedade 

especificada, tais como Software Sistemas ou Computador Desktop, optou-se por 

apenas apresentar o nome do Serviço e a relação que existe entre Serviço e 

Equipamento. 

Tabela service Serviço Tecnológico 

name Nome 

Tab. 16 - Mapeamento entre tabela service e Elementos do tipo Serviço Tecnológico 

Na Tab. 16 apresenta-se o único mapeamento existente para a propriedade relevante 

para os objetos do tipo Serviço Tecnológico através da tabela service existente nos 

resultados da ferramenta de descoberta automática. 

As queries necessárias ao preenchimento das propriedades apresentadas na Tab. 16  

são as seguintes: 

Tabela service Serviço Tecnológico 

SELECT name FROM service Nome 

Tab. 17 - Queries necessárias ao Mapeamento entre tabela service e Elementos do 

tipo Serviço Tecnológico 

Na Tab. 17 verifica-se que a propriedade Nome é preenchida de forma automática com 

uma simples query de seleção de um atributo presente na tabela service. De forma a 

se perceber a que equipamento pertence este Serviço irá ser apresentado mais à 

frente. 

3.10.7. Mapeamento Relações entre Spiceworks e Metamodelo 

De forma a estabelecer as relações detetadas pela ferramenta de descoberta 

automática com as relações existentes no Metamodelo definido no âmbito deste 

trabalho foram definidas as seguintes correspondências e consequente mapeamento. 

Estes mapeamentos foram definidos com base nas chaves estrangeiras (foreign keys) 

que existem nas diversas tabelas relevantes para o mapeamento existente. 

3.10.7.1. Relação entre Equipamento e Software 

Para estabelecer as relações detetadas pela ferramenta de descoberta automática 

entre os objetos do tipo Equipamento e Software são utilizadas as tabelas devices 

e software_installations. Este mapeamento encontra-se especificado na Tab. 18. 

Tabela devices Tabela software_installations 

id computer_id 
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Tab. 18 - Mapeamento para a Relação entre Elementos do tipo Equipamento e do 

tipo Software 

Na Tab. 18 encontram-se os atributos necessários à correspondência detetada 

entre os elementos da tabela devices e os elementos da tabela 

software_installations. Esta relação entre estas duas tabelas permite inferir que 

existe uma relação direta entre os elementos de software e o equipamento onde se 

encontram instalados. 

3.10.7.2. Relação entre Equipamento e Serviço Tecnológico 

Para estabelecer as relações detetadas pela ferramenta de descoberta automática 

entre os objetos do tipo Equipamento e Serviços Tecnológicos são utilizadas as 

tabelas devices e services_installations. Este mapeamento encontra-se 

especificado na Tab. 19. 

Tabela devices Tabela services_installations 

id computer_id 

Tab. 19 – Mapeamento para a Relação entre Elementos do tipo Equipamento e 

Serviço Tecnológico 

Na Tab. 19 encontra-se os atributos necessários à correspondência detetada entre 

os elementos da tabela devices e os elementos da tabela da tabela 

services_installations. Com esta correspondência podemos inferir que serviços 

tecnológicos são disponibilizados por um determinado objeto Equipamento. 

3.10.8. Análise ao Mapeamento definido 

Com os vários mapeamentos apresentados nesta secção é possível mapear alguns 

objetos presentes na base de dados que representam os resultados obtidos com a 

ferramenta de descoberta automática, Spiceworks, e mapeá-los para os elementos que 

estão presentes no Metamodelo definido na secção 3.8.1. 

Através destes mapeamentos é possível construir um modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica de forma automatizada sem ser necessário grande esforço de 

levantamento dos elementos que compõem a Arquitetura. Depois de este modelo estar 

definido é possível aplicar o modelo de negociação do PROASIS de forma a construir e 

atualizar o modelo As-Is para que este represente de forma mais fiável possível a 

realidade que existe na organização para que seja possível tomar decisões tendo como 

base um modelo que represente de forma mais realista possível o que existe na 

organização. 

As limitações que podemos concluir deste mapeamento prendem-se com a falta de 

mapeamento para os elementos do tipo Comunicações. Esta é certamente a limitação 
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da ferramenta de descoberta automática presente neste trabalho. Outros elementos 

que não são detetados de forma automática pela ferramenta são os elementos 

referentes aos elementos do tipo Artefacto. 

Por fim conclui-se que com este mapeamento podemos construir um modelo As-Is 

sobre o qual se pode aplicar o modelo de negociação presente no PROASIS e a partir 

daí construir e manter um modelo da Arquitetura Tecnológica que reflita a realidade 

atual da organização. De forma a se entender melhor a base de dados resultante do 

mapeamento com o auxílio de um diagrama ER encontra-se no Anexo A. As tabelas 

mais relevantes para o desenvolvimento deste trabalho que existiam na base de dados 

da ferramenta Spiceworks estão representas por diagramas conceptuais no Anexo B. 
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4. Proposta de Solução 

Neste capítulo explica-se a proposta de solução para o problema definido em 2.1.  

Para que seja possível dar suporte ao processo de negociação que irá levar à atualização 

contínua da Arquitetura Tecnológica dentro das organizações, em que esse processo de 

atualização é a implementação do processo de negociação definido no PROASIS 1.0 que 

levava à atualização da Arquitetura dos Processos de Negócio, é definido como proposta de 

solução a implementação ao nível da Arquitetura Tecnológica do processo de negociação do 

PROASIS 1.0.  

 

Fig. 25 - PROSIS 1.0 

Ao processo de negociação definido no PROASIS 1.0, Fig. 25, é feita a inclusão da descoberta 

automática do modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica sobre o qual é posteriormente efetuado 

a atualização contínua da Arquitetura Tecnológica e de forma colaborativa para que se obtenha 

um modelo da Arquitetura Tecnológica que melhor represente a realidade da organização em 

causa. Para que este processo de negociação tenha suporte para a atualização da Arquitetura 

Tecnológica é desenvolvida uma ferramenta que dá suporte a este processo de negociação 

para a Arquitetura Tecnológica e crie modelos As-Is da Arquitetura Tecnológica de forma 

automática de acordo com o mapeamento definido em 3.10 e que esses modelos 

correspondam aos elementos definidos no Metamodelo em 3.8. A ferramenta desenvolvida 

será descrita de seguida. Como demonstra a Fig. 26, são acrescentados dois novos estados 

(“Descoberta Automática” e “Mapeamento”) estes dois novos estados representam a diferença 

que existe entre o levantamento que é executado na Arquitetura de Processos de Negócio e a 

Arquitetura Tecnológica, em que é possível descobrir elementos de forma automática a partir 

de evidências na rede. No primeiro estado é executado a descoberta automática com recurso a 

uma ferramenta de descoberta automática. No segundo estado é executado o mapeamento 

entre os elementos descobertos pela ferramenta de descoberta automática com o auxílio da 

ferramenta desenvolvida no âmbito deste trabalho. Este mapeamento é feito entre os 
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elementos presentes nos resultados obtidos da descoberta automática e os elementos do 

metamodelo utilizado no âmbito deste trabalho, descrito em 3.8. 

 

Fig. 26 - Processo de Negociação do PROASIS 2.0 

Primeiro serão definidos os perfis que a ferramenta desenvolvida como proposta de solução 

suporta, a seguir uma breve descrição do Repositório que a ferramenta utiliza para armazenar 

o Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica, assim como todos os dados relativos ao processo 

de negociação do PROASIS, depois as funcionalidades inerentes ao mapeamento definido em 

3.10 e finalmente definir as funcionalidades inerentes ao processo de negociação do PROASIS 

que a ferramenta também suporta. 

A solução proposta para o problema apresentado envolve o desenvolvimento de uma 

ferramenta que numa primeira fase execute o mapeamento entre aquilo que foi detetado 

automaticamente de forma a criar um modelo As-Is e numa segunda fase seja possível 

executar o modelo de negociação do PROASIS. Para que esta ferramenta guarde os 

elementos mapeados e todos os elementos necessários ao processo de negociação do 

PROASIS foi definido também um repositório numa base de dados SQL. 

Nesta ferramenta existem três perfis que têm como base o PROASIS 1.0. Esses perfis são os 

seguintes: Responsável pela Arquitetura Tecnológica, Anotador e Revisor. 
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4.1. PROASIS 2.0 

Nesta secção é explicado a adaptação ao processo de negociação definido no PROASIS 

1.0 que era aplicado ao nível da Arquitetura de Processos de Negócio. A adaptação que o 

modelo sofre é a principal diferença que existe na obtenção do modelo As-Is para a 

Arquitetura de Processos de Negócio e para a Arquitetura Tecnológica. Na Arquitetura de 

Processos de Negócio para a obtenção do modelo As-Is é necessário um levantamento 

manual dos processos de negócio que a organização tem, para o levantamento do modelo 

As-Is da Arquitetura Tecnológica esse mesmo levantamento pode ser executado de forma 

automática com o auxílio de uma ferramenta de descoberta automática através de 

evidências na rede da organização. Com estas ferramentas é possível se obter um primeiro 

modelo em que existem algumas lacunas sobre os elementos que são detetados que irão 

ser posteriormente mitigados com o auxílio do processo de negociação que o PROASIS 

possui. Com esse processo de negociação é possível adicionar novos elementos ao 

modelo As-Is que os atores organizacionais decidam que estão em falta, alterar algumas 

propriedades de certos elementos que não estejam de acordo ou em falta e é mesmo 

possível eliminar alguns elementos que não devem estar ao nível da Arquitetura 

Tecnológica. 

4.2. Perfis de Utilização 

Nesta secção são explicitados os três perfis presentes na ferramenta desenvolvida no 

âmbito deste trabalho. Estes perfis são importantes para que cada ator entenda as 

diferentes funções que tem no processo de atualização da Arquitetura Tecnológica.  

O perfil mais importante para a utilização da ferramenta é o perfil de Responsável pela 

Arquitetura Tecnológica, sendo que este é o ator organizacional que dentro da organização 

tem a responsabilidade de manter e atualizar a Arquitetura Tecnológica da organização. Os 

outros dois perfis são atribuídos aos atores organizacionais pelo Responsável pela 

Arquitetura Tecnológica. 

4.2.1. Perfil de Responsável pela Arquitetura Tecnológica 

O Responsável pela Arquitetura Tecnológica na ferramenta desenvolvida tem as 

funções de criar o Modelo As-Is através do mapeamento descrito anteriormente. Para 

além dessa função, que é apenas possível ser acessível ao Responsável pela 

Arquitetura Tecnológica, este perfil tem acesso às funções de listagem de Anotações e 

Revisões, sendo possível também criar Anotações sobre os elementos do Modelo As-

Is e criar Revisões. Outra funcionalidade apenas acessível ao Responsável pela 

Arquitetura Tecnológica é a possibilidade de aceitar Anotações, uma vez que estas 

alteram o Modelo As-Is, e a possibilidade de rejeitar Anotações, sendo que a rejeição 

de Anotações fazem com que o Modelo As-Is permaneça inalterado. 
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As funções acessíveis a este perfil são as funções de criar um Modelo As-Is novo 

tendo como base os resultados obtidos pela ferramenta de descoberta automática e as 

funcionalidades de aceitar e rejeitar anotações, uma vez que estas podem ou não 

alterar o modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica. 

Este perfil é atribuído a uma pessoa dentro da organização que tenha a 

responsabilidade de criar e manter atualizada a Arquitetura Tecnológica dentro da 

mesma. 

4.2.2. Perfil de Anotador 

O perfil de Anotador em relação ao perfil de Responsável pela Arquitetura Tecnológica 

tem a diferença de não poder criar um novo Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica e 

não pode aceitar nem rejeitar Anotações. 

As funções acessíveis a este perfil são as funções de listar Anotações, listar Revisões, 

criar Anotações e criar Revisões. Com estas funções o Anotador poderá fazer algumas 

sugestões para a possível alteração do modelo As-Is, se algo que ele detete não 

corresponder aquilo que ele ache que é o mais correto, sendo que não é possível por 

ele o modelo As-Is ser alterado ficando dependente do Responsável pela Arquitetura 

Tecnológica aceitar ou não as suas Anotações. Poderá fazer Revisões em relação a 

outras Anotações feitas por outras pessoas com o perfil de Anotador. 

4.2.3. Perfil de Revisor 

O perfil de Revisor é o mais limitado em termos de funcionalidades disponíveis na 

ferramenta. Com este perfil é apenas possível fazer a listagem de Anotações e 

Revisões, sendo que apenas é possível fazer Revisões sobre as Anotações presentes 

na ferramenta. Com este perfil não é possível fazer alterações no modelo As-Is 

presente no repositório da ferramenta, nem fazer Anotações que poderão provocar 

alterações no modelo As-Is. 

4.3. Repositório da Ferramenta 

Nesta secção pretende-se descrever de uma forma breve e resumida o Repositório 

Arquitetural que a ferramenta utiliza de forma a armazenar os elementos referentes ao 

Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica, assim como os dados necessários ao processo 

de negociação do PROASIS que servem de base ao processo de negociação em si. 

A ferramenta desenvolvida no âmbito deste trabalho utiliza como Repositório Arquitetural 

uma base de dados SQL guardada num servidor MySQL. Neste repositório encontra-se 

guardado o modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica depois de mapeado da base de dados 

resultante da descoberta automática da ferramenta Spiceworks e é utilizado para guardar 
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toda a informação relativa ao modelo de negociação PROASIS, neste caso Anotações e 

Revisões feitas pelos atores organizacionais. 

4.4. Módulo de Mapeamento 

Nesta secção descrevem-se as funcionalidades do Módulo de Mapeamento da ferramenta 

e quais destas estão acessíveis a que perfil. Com este Módulo a ferramenta tem a 

capacidade de mapear os dados descobertos de forma automática para elementos válidos 

do Metamodelo. 

Neste módulo estão presentes duas funcionalidades importantes: 

 Mapeamento dos elementos da ferramenta Spiceworks para os elementos 

presentes no Metamodelo. 

 Criar modelo no Archi para que se possa visualizar o Modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica. 

Na primeira funcionalidade o módulo executa o mapeamento dos elementos da ferramenta 

Spiceworks para os elementos presentes no Metamodelo utilizando as queries definidas 

em 3.10. Todos os mapeamentos definidos em 3.10 estão implementados neste módulo e 

são expressos com esta funcionalidade. 

Na segunda funcionalidade o módulo vai consultar a informação armazenada no 

Repositório Arquitetural e cria modelos que sejam possível serem visualizados com o 

auxílio da ferramenta Archi, sendo que esta é uma ferramenta que permite a modelação de 

modelos ArchiMate. Com esta funcionalidade são criados ficheiros Archi que são 

guardados e poderão ser visualizados mais tarde sem necessidade de se consultar 

novamente o Repositório Arquitetural. 

A primeira funcionalidade deste módulo é de utilização exclusiva do perfil de utilizador 

Responsável pela Arquitetura Tecnológica. A segunda funcionalidade é acessível a todos 

os perfis descritos anteriormente. 

4.5. Módulo de Negociação do PROASIS 

Nesta secção pretende-se descrever o Módulo de Negociação do PROASIS com o qual é 

possível atualizar o Modelo As-Is que é criado com o auxilio do Módulo de Mapeamento 

descrito na secção anterior e que sem o mapeamento prévio não existe Modelo sobre o 

qual executar o modelo de negociação. 

Neste módulo estão disponíveis as funcionalidades relacionadas com o modelo de 

negociação do PROASIS. Sendo que a essas foram acrescentadas outras funcionalidades 

que estão relacionadas com a possibilidade de se visualizar as Anotações e Revisões já 

efetuadas pelos atores organizacionais. As funcionalidades são as seguintes: 
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 Listar Anotações efetuadas 

 Listar Revisões efetuadas 

 Criar uma Anotação sobre o Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica 

 Criar uma Revisão sobre uma Anotação criada previamente 

 Confirmar Anotação criada previamente e com isso atualizar o Modelo As-Is da 

Arquitetura Tecnológica 

 Rejeitar Anotação criada previamente e com isso o Modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica permanece inalterado 

Com estas funcionalidades é possível executar o modelo de negociação do PROASIS uma 

vez que é possível criar uma Anotação sobre o Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica. No 

caso de essa Anotação ser aceite o Modelo As-Is é atualizado de forma automática, caso 

contrário o Modelo da Arquitetura Tecnológica permanece inalterado. Sobre as Anotações 

que ainda não foram aceites nem rejeitadas é possível criar Revisões de forma a dar uma 

opinião sobre a alteração que foi proposta. Este fluxo permite que a Arquitetura seja 

atualizada de forma responsável, pois o nome do responsável pela criação de uma 

determinada Anotação fica registado não sendo possível ser alterado posteriormente. 

As duas primeiras funcionalidades estão acessíveis a qualquer um dos três perfis presentes 

na ferramenta desenvolvida, assim como a funcionalidade de Criar Revisão. 

A funcionalidade de criação de Anotação é acessível aos perfis de Responsável pela 

Arquitetura Tecnológica e ao Anotador. 

As duas últimas funcionalidades descritas anteriormente são apenas acessíveis ao perfil de 

Responsável pela Arquitetura Tecnológica. 

4.6. Análise da Ferramenta Desenvolvida 

Com a ferramenta desenvolvida no âmbito deste trabalho é possível criar um Modelo As-Is 

da Arquitetura Tecnológica de forma automática. Para tornar isto possível, é necessário 

primeiro executar a ferramenta de descoberta automática, Spiceworks, para que depois a 

ferramenta desenvolvida consiga executar o mapeamento automático entre aquilo que se 

encontra na base de dados resultantes da descoberta automática e os elementos 

presentes no Metamodelo. 

Igualmente com esta ferramenta é possível que se atualize a Arquitetura Tecnológica de 

forma colaborativa entre os atores organizacionais, sendo que existem perfil definidos para 

cada função que podem desempenhar no modelo de negociação. O perfil mais importante 

e que tem a responsabilidade de atualizar ou não o modelo da Arquitetura Tecnológica é 

atribuído a apenas um ator organizacional. Os outros dois perfis colaboram de forma 

diferente, o Anotador pode propor alterações através das Anotações e o Revisor contribui 
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de forma a dar sugestões, Revisões, sobre as alterações propostas por outros atores 

organizacionais. 
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5. Demonstração 

Neste capítulo pretende-se fazer uma demonstração de como se pode criar um Modelo As-Is 

da Arquitetura Tecnológica e de seguida fazer outra demonstração em que se mostra como é 

que se pode utilizar a ferramenta desenvolvida de forma a atualizar o modelo criado 

previamente utilizando os vários perfis definidos anteriormente. 

5.1. Criação de um Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica 

Nesta secção demonstra-se como é que se pode criar um Modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica através da utilização da ferramenta desenvolvida no âmbito deste trabalho. 

5.1.1. Pré-Condições para a Criação do Modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica 

Antes de se proceder à utilização da ferramenta desenvolvida é necessário que seja 

instalada a ferramenta de descoberta automática Spiceworks. De seguida procede-se a 

uma auscultação da rede de forma a detetar alguns elementos que sejam relevantes 

para o Metamodelo apresentado anteriormente. 

5.1.2. Execução do Mapeamento 

Após feita a auscultação da rede, a ferramenta de descoberta automática Spiceworks 

irá criar uma base de dados com os elementos que for detetando. Em seguida, deve-se 

iniciar a ferramenta desenvolvida escolhendo o perfil de Responsável pela Arquitetura 

Tecnológica, pois este é o único perfil que tem capacidade de acesso ao módulo de 

mapeamento com a funcionalidade de criar um novo Modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica, para que esta execute o mapeamento entre os resultados obtidos e os 

elementos do Metamodelo. 

 

Fig. 27 - Menu Inicial do perfil Responsável pela Arquitetura Tecnológica 

Ao clicar no botão “Criar Novo Modelo” irá surgir uma janela em que é pedido para 

escolher o ficheiro onde se encontra os resultados obtidos pela ferramenta Spiceworks. 
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Fig. 28 - Ecrã para escolher ficheiro de resultados da ferramenta Spiceworks 

De seguida irá surgir uma janela a pedir que se indique o local onde se pretende 

guardar o ficheiro Archi onde estará guardado o Modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica para que este seja visualizado na ferramenta Archi. Clicar em Abrir e irá 

ser executado o mapeamento entre os elementos presentes no ficheiro “DB.db” que é o 

resultante da descoberta automática da ferramenta Spiceworks e os elementos 

presentes no Metamodelo. De seguida surge outra janela em que nos é pedido o sitio e 

o nome que pretendemos dar ao ficheiro resultante do mapeamento, neste caso um 

ficheiro Archi que poderá ser lido pela ferramenta Archi, para que possa ser visualizado 

na mesma ferramenta. Clicar em Guardar. 

 

Fig. 29 - Ecrã para guardar o ficheiro do mapeamento 

Depois de clicar em Guardar irá ser processado todo o mapeamento e o ficheiro Archi 

irá ser mostrado na ferramenta Archi com o Modelo produzido pelo Mapeamento da 

ferramenta desenvolvida no âmbito deste trabalho. 
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Fig. 30 - Exemplo do Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica 

Por fim será mostrado o ficheiro Archi gerado a partir do mapeamento entre os 

elementos presentes nos resultados da ferramenta Spiceworks e os elementos que 

neste momento se encontram no Repositório Arquitetural e que constituem a 

Arquitetura Tecnológica detetada pela ferramenta Spiceworks com os quais existe 

mapeamento possível com o Metamodelo. 

A partir deste instante passa a existir, no Repositório Arquitetural, um Modelo As-Is da 

Arquitetura Tecnológica gerado exclusivamente de forma automática. 

5.2. Atualização do Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica 

Nesta secção pretende-se demonstrar como é que se pode atualizar o Modelo As-Is da 

Arquitetura Tecnológica presente no Repositório Arquitetural. Esta atualização irá ser feita 

em três fases, sendo que em cada uma delas irá ser utilizado um perfil diferente de forma a 

demonstrar todas as capacidades da ferramenta desenvolvida. Para cada um dos perfis irá 

utilizar-se o cenário em que é detetado que no Modelo As-Is não existe um objeto do tipo 

Artefacto relacionado com um objeto do tipo Software Sistemas. 

5.2.1. Pré-Condições para Atualização da Arquitetura Tecnológica 

Para ser possível atualizar o Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica é necessário que 

antes de se proceder à atualização do Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica que 

tenha sido feito previamente a criação do próprio Modelo para que este se encontre no 

Repositório Arquitetural. 

5.2.2. Atualização da Arquitetura Tecnológica com perfil Responsável pela 

Arquitetura Tecnológica 

Nesta secção irá proceder-se à atualização da Arquitetura Tecnológica com recurso ao 

perfil de Responsável pela Arquitetura Tecnológica. 

No ecrã inicial da ferramenta escolher o perfil de Responsável pela Arquitetura 

Tecnológica. De seguida detetou-se em falta um elemento do tipo Artefacto e que este 

irá estar relacionado com um objeto do tipo Software Sistemas. Para que esta falha 
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detetada seja visível para todos os atores organizacionais é criada uma Anotação a 

expressar que existe em falta um objeto do tipo Artefacto. Utilizando a funcionalidade 

do módulo de Negociação do PROASIS, cria-se uma Anotação, tal como demonstrado 

na Fig. 31. 

 

Fig. 31 - Ecrã inicial do perfil Responsá pela Arquitetura Tecnológica 

De seguida é apresentado o ecrã em que estão presentes todos os tipos de objetos 

que existem no Metamodelo. No nosso caso escolhemos o tipo Artefacto, uma vez que 

queremos criar uma Anotação para criar um novo objeto do tipo Artefacto. 

 

Fig. 32 - Ecrã dos Objetos do Metamodelo 

Ao escolhermos o tipo Artefacto irá ser apresentado um ecrã em que podemos 

escolher se queremos Criar Novo Objeto, Alterar um Objeto Existente ou Apagar um 

Objeto do Modelo. No nosso caso escolhemos a opção de Criar Novo Objeto e 

procedemos ao preenchimento das propriedades que pretendemos atribuir ao novo 

objeto do tipo Artefacto, neste caso escolhemos também a qual dos objetos do tipo 

Serviço Tecnológico pretendemos relacionar. Neste ecrã encontra-se também as 

propriedades necessárias e obrigatórias para a criação de uma nova Anotação 
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(Descrição da Anotação e Pessoa Responsável pela Anotação). Para confirmar a 

criação da Anotação carregamos no botão “Confirmar Anotação de Artefacto”. 

 

Fig. 33 - Ecrã para criar uma Anotação sobre objetos do tipo Artefacto 

A partir deste momento a Anotação para criar um novo objeto do tipo Artefacto está 

também presente no Repositório Arquitetural, mas este novo objeto ainda não se 

encontra presente no Modelo da Arquitetura Tecnológica, uma vez que a Anotação 

ainda não foi aceite, estando no estado de Revisão. Neste estado é possível fazer 

novas Revisões sobre aquela Anotação até que esta seja Aceite ou Rejeitada. 

Voltando ao ecrã inicial o Responsável pela Arquitetura Tecnológica poderá aceitar ou 

rejeitar a Anotação por ele feita. Neste caso iremos escolher a opção de aceitar a 

Anotação para que no Modelo da Arquitetura Tecnológica seja criado o novo objeto do 

tipo Artefacto com a relação para o objeto do tipo Software Sistemas e 

consequentemente o Modelo da Arquitetura Tecnológica seja atualizado. 

No ecrã inicial escolher a opção de “Confirmar Anotação”. Ao clicar neste botão irá 

surgir o ecrã dos tipos dos objetos presentes no Metamodelo, no nosso caso iremos 

escolher a opção de “Artefacto” uma vez que a Anotação que pretendemos confirmar 

era relacionada com um objeto do tipo Artefacto. 
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Fig. 34 - Ecrã inicial do perfil Responsável pela Arquitetura Tecnológica 

De seguida surge um ecrã para escolher o id da Anotação que pretendemos confirmar, 

caso não nos recordemos podemos visualizar as Anotações de Artefacto através da 

opção de visualização das Anotações a partir do ecrã inicial. Neste caso como é a 

primeira Anotação a ser feita sobre o Modelo o id será o 1. Escolher o id 1 e clicar em 

Confirmar Anotação. 

 

Fig. 35 - Ecrã para confirmar Anotação 

A partir deste momento no Repositório Arquitetural foi criado um novo objeto do tipo 

Artefacto relacionado com um objeto do tipo Software Sistemas. Podemos visualizar o 

estado atual do Modelo da Arquitetura Tecnológica através do menu inicial com a 

opção de “Carregar Modelo Guardado”. Esta Anotação também terá o seu estado 

atualizado para “Aceite” e não poderá voltar a ser aceite ou rejeitada, uma vez que o 

estado “Aceite” ou “Rejeitado” são estados finais no modelo de estado que representa 

o modelo de negociação do PROASIS. 
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Fig. 36 - Ecrã com o Modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica atualizado 

5.2.3. Participação na atualização da Arquitetura Tecnológica com o perfil 

Anotador 

Nesta secção demonstra-se como participar na atualização da Arquitetura Tecnológica 

através do perfil de Anotador. Será utilizado para demonstração o mesmo cenário em 

que é detetado a falta de um objeto do tipo Artefacto que está relacionado com outro 

objeto do tipo Software Sistemas. Esta falha será expressa também sobre a forma de 

uma Anotação, sendo que neste perfil o utilizador não poderá confirmar ou rejeitar a 

Anotação proposta, uma vez que essa responsabilidade apenas é possível com o perfil 

de Responsável pela Arquitetura Tecnológica. 

Começando pelo ecrã inicial podemos visualizar que apenas as funcionalidades 

atribuídas ao perfil de Anotador estão presentes, sendo que as opções de Criar Novo 

Modelo, Confirmar Anotação e Rejeitar Anotação não estão acessíveis com este perfil. 

 

Fig. 37 - Ecrã inicial com o perfil Anotador 
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Clicando na opção de “Fazer Anotação sobre Modelo Guardado” irá surgir um ecrã 

com os tipos de objetos do Metamodelo. Tendo como base o cenário proposto 

anteriormente iremos escolher a opção de “Artefacto”, uma vez que pretendemos criar 

uma Anotação relacionada com um objeto do tipo Artefacto. 

 

Fig. 38 - Ecrã com os objetos do Metamodelo 

De seguida irá surgir um ecrã com as propriedades dos objetos do tipo Artefacto e com 

as propriedades relevantes para a Anotação. Após o preenchimento das propriedades 

clicar em “Confirmar Anotação de Artefacto”. 

 

Fig. 39 - Ecrã para criar uma Anotação sobre objetos do tipo Artefacto 

Após a criação da Anotação voltar ao ecrã inicial. No ecrã inicial podemos ir visualizar 

as Anotações existentes no Repositório Arquitetural através do botão “Listar 

Anotações”. 
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Fig. 40 - Ecrã inicial com o perfil Anotador 

Irá surgir novamente o ecrã com os tipos de objetos do Metamodelo e no nosso caso 

escolhemos a opção de Artefacto, uma vez que a Anotação criada está relacionada 

com um objeto do tipo Artefacto. Ai podemos visualizar as Anotações criadas que 

envolvem objetos do tipo Artefacto, sendo que é possível visualizar o id das Anotações, 

Pessoa Responsável, Descrição da Anotação e Estado da Anotação. 

 

Fig. 41 - Ecrã das Anotações sobre elementos do tipo Artefacto 

A Anotação criada por este utilizador poderá ser confirmada por o utilizador 

Responsável pela Arquitetura Tecnológica e nesse caso irá atualizar a Arquitetura 

Tecnológica ou ser rejeitada e nesse caso a Arquitetura Tecnológica permanecerá 

inalterada. Na Fig. 41 podemos visualizar as duas Anotações até agora produzidas, a 

primeira que foi confirmada pelo Responsável pela Arquitetura Tecnológica encontra-se 

no estado “Aceite”, sendo que a criada com o perfil Anotador encontra-se no estado 

“Revisão”. Neste momento apenas a segunda aparece nos possíveis id’s que o 
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Responsável pela Arquitetura Tecnológica terá na opção de “Confirmar Anotação” de 

Artefactos, uma vez que o estado da mesma o permite. 

5.2.4. Participação na atualização da Arquitetura Tecnológica com perfil Revisor 

Nesta secção demonstra-se como participar na atualização da Arquitetura Tecnológica 

utilizando o perfil de Revisor. Neste caso o cenário irá ser diferente dos últimos, uma 

vez que com este perfil não é possível criar novas Anotações, sendo possível apenas 

criar Revisões sobre Anotações que estejam no estado “Revisão”. 

Para esta demonstração é necessário cumprir as mesmas Pré-Condições que 

anteriormente e que exista pela menos uma Anotação no estado “Revisão”. Como a 

Anotação criada com o perfil de Anotador encontra-se no estado “Revisão” é possível 

ser executada. 

No ecrã inicial podemos visualizar quais as funcionalidades disponíveis ao perfil de 

Revisor, sendo este o perfil que tem menos funcionalidades à sua disposição. Clicando 

na opção de “Listar Anotações” podemos visualizar que existe uma Anotação no 

estado “Revisão”. 

 

Fig. 42 - Ecrã inicial com o perfil Revisor 

De volta ao ecrã inicial iremos utilizar a funcionalidade de “Fazer Revisão sobre uma 

Anotação” para que o Revisor possa dar a sua opinião sobre uma Anotação que está 

pendente para Aprovação ou Rejeição. Irá surgir o ecrã com os tipos de elementos do 

Metamodelo. 
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Fig. 43 - Ecrã dos objetos do Metamodelo 

Escolhemos o tipo Artefacto, pois a Anotação pendente está relacionada com um 

objeto do tipo Artefacto. Irá surgir um ecrã com os campos necessários à criação de 

uma Revisão. 

 

Fig. 44 - Ecrã para criar uma Revisão 

De seguida poderá ser criada e esta Revisão irá ser armazenada no Repositório 

Arquitetural. Voltando ao ecrã inicial poderemos ir visualizar as Revisões já efetuadas 

através da funcionalidade de “Listar Revisões”. 
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Fig. 45 - Ecrã inicial com o perfil Revisor 

Ao clicar no botão de “Listar Revisões” irá surgir o ecrã com os objetos do metamodelo. 

Pretendemos visualizar as Revisões efetuadas sobre Anotações de Artefacto, então 

escolhemos a opção de Artefacto. De seguida irá surgir o ecrã com todas as Revisões 

efetuadas sobre Anotações de Artefacto. 

 

Fig. 46 - Ecrã com a lista de Revisões sobre Anotações dos objetos do tipo Artefacto 

No ecrã das Revisões sobre Anotações de Artefacto podemos visualizar que surge as 

propriedades mais relevantes das Revisões. O ID da Revisão que é o identificador 

único no Repositório Arquitetural, o ID da Anotação que esta Revisão referencia, a 

Descrição textual da Revisão e a Pessoa Responsável pela criação da Revisão. As 

Revisões não têm estado ao contrário das Anotações, uma vez que estas não têm 

processo de aceitação ou rejeição, porque servem para contribuir para a discussão de 
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uma sugestão feita anteriormente, Anotação, por outro ou o mesmo ator organizacional 

que participa na discussão. 

5.2.5. Análise da Demonstração 

Com a demonstração que foi definida neste capítulo foram percorridas todas as 

funcionalidades presentes na ferramenta desenvolvida no âmbito deste trabalho. Com 

a mesma demonstração foi possível perceber de uma forma prática quais as diferenças 

entre perfis e as diferentes responsabilidades inerentes a cada perfil, sendo que o ator 

organizacional mais responsável pela manutenção atualizada pela Arquitetura 

Tecnológica será o ator organizacional a quem for atribuído o perfil de Responsável 

pela Arquitetura Tecnológica e os atores com menores responsabilidades serão os 

atores organizacionais aos quais forem atribuídos os perfis de Revisores, uma vez que 

estes apenas poderão fazer sugestões sobre possíveis alterações feitas por outros 

atores organizacionais. 

Por fim conclui-se que com esta ferramenta é possível criar um Modelo As-Is da 

Arquitetura Tecnológica tendo como base uma descoberta automática executada por 

outra ferramenta, neste caso Spiceworks, e que é possível atualizar a Arquitetura 

Tecnológica de forma colaborativa entre diferentes atores organizacionais. Ainda com 

esta ferramenta é possível saber quem é Responsável por cada alteração, uma vez 

que o campo de Pessoa Responsável no momento da criação da Anotação é 

obrigatório, sendo que a Aprovação ou Rejeição da mesma cabe a uma pessoa, aquela 

a quem pertencer o perfil de Responsável pela Arquitetura Tecnológica. 
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6. Avaliação 

Neste capítulo faz-se uma Avaliação dos resultados obtidos com a ferramenta desenvolvida no 

âmbito deste trabalho. A avaliação corresponde ao caso de estudo executado numa 

organização, Link Consulting S.A., em que foi executado um levantamento manual para a 

obtenção da Arquitetura Tecnológica, um levantamento automático da mesma e a sua 

atualização. Irá ser comparado o grau de erro entre a utilização exclusiva de uma ferramenta 

de descoberta automática e a utilização de uma ferramenta de descoberta automática com o 

auxílio de um instrumento que permite ir atualizando a mesma Arquitetura Tecnológica, para 

que seja possível avaliar a qualidade dos resultados obtidos com apenas a descoberta 

automática e a qualidade dos mesmos com o auxílio do processo de negociação do PROASIS. 

De forma a se poder comparar o grau de erro entre a utilização exclusiva de uma ferramenta de 

descoberta automática e a utilização de uma ferramenta de descoberta automática juntamente 

com o modelo de negociação presente no PROASIS 1.0 adaptado no PROASIS 2.0, foi criada 

uma métrica que permite medir o grau de erro. Pretende-se fazer também uma avaliação em 

que se compara o esforço com o levantamento manual do modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica e qual o ganho com o levantamento através da utilização de uma ferramenta 

automática com o auxilio do processo de atualização do PROASIS. 

6.1. Avaliação da qualidade dos resultados 

Para a avaliação da qualidade dos resultados definiu-se uma métrica em que se compara 

os elementos obtidos através da descoberta automática e esses mesmos elementos 

atualizados com o PROASIS com os elementos obtidos com o levantamento manual 

efetuado anteriormente, assumindo que esses são os que melhor refletem a realidade atual 

da organização. 

���������� ������� ���������� �����á���� (%) =
�. º ��������� �����������

�. º ��������� �� ������������ ������
 

���������� ������� ��� � ������� (%) =
�. º ��������� �����������

�. º ��������� �� ������������ ������
 

A percentagem obtida em cada uma das métricas permite inferir qual o grau de 

aproximação à realidade da organização através da descoberta automática de elementos 

da Arquitetura e do grau de aproximação à realidade com a utilização extra do PROASIS 

como fator de melhoria de qualidade dos resultados obtidos com esse método colaborativo 

de atualização da Arquitetura Tecnológica. 

No levantamento manual o número de elementos modelados foram um total de 646 

elementos, sendo que 293 eram computadores ou servidores. 
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Com a descoberta automática foram detetados e modelado um total de 535 elementos, 

sendo que a maioria eram Serviços Tecnológicos ou Software Servidores/ Software 

Sistema. 

���������� ������� ���������� �����á���� (%) =
535

646
≈ 82% 

Posteriormente, com a utilização do PROASIS sobre o modelo AS-IS modelo a partir da 

descoberta automática procedeu-se a uma atualização do mesmo modelo. Nesta nova 

iteração foram, utilizados três atores organizacionais que tinham correspondentemente os 

papéis definidos em 4.2. Nesta nova iteração foram também criadas 80 anotações de 

forma a se atualizar a posterior Arquitetura Tecnológica, sendo que algumas foram 

rejeitadas de acordo com o modelo de negociação do PROASIS. Com essa atualização foi 

possível modelar mais elementos, sendo que foram essencialmente computadores e 

alguns servidores. Dos computadores foi possível modelar o software instalado, sendo que 

a maior parte já se encontrava modelado com a descoberta automática, cerca de 85%. No 

total o número de elementos que foram modelados foi de 597 elementos. Foram feitas 

também algumas atualizações que permitiram acrescentar detalhe em alguns elementos já 

posteriormente modelados com a descoberta automática. 

���������� ������� ��� � ������� (%) =  
597

646
≈ 92% 

6.2. Avaliação de esforço 

Nesta secção é efetuada uma avaliação em que é comparado o esforço necessário para 

fazer o levantamento manual do modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica e o seu 

levantamento com o esforço necessário para o levantamento do modelo As-Is de forma 

automática com o recurso a uma ferramenta de descoberta automática e com a sua 

atualização com recurso ao modelo de atualização do PROASIS. 

���ℎ���� ��� ������������ ������ = �����ç� ������ − �����ç� �����á���� 

���ℎ���� ��� ������� = �����ç� ������ − �����ç� ������� 

O esforço a ser considerado para esta avaliação é o número de pessoas envolvidas para 

os determinados levantamento e o tempo despendido. 

O esforço despendido com o levantamento manual foi de 15 dias. 

O esforço despendido com o levantamento automático foi de 5 dias. 

O esforço despendido com a atualização com o PROASIS foi de 9 dias. 

���ℎ���� ��� � ������������ ������ = 17 − 5 = 12 
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���ℎ���� ��� ������� = 17 − 9 = 8 

A utilização em conjunto do levantamento manual e do modelo de negociação do 

PROASIS de forma a ser possível obter o modelo inicial e posterior atualização foi feita em 

cerca de 14 dias o que em comparação com o processo de levantamento manual 

representa uma melhoria de cerca de 3 dias, uma vez que o levantamento manual 

demorou cerca de 17 dias. 

Posteriormente foi executada mais uma iteração sobre o modelo já atualizado que foi 

obtido de forma automática e sobre o modelo obtido de forma manual, sendo que este 

último foi atualizado sem ser utilizado o modelo de negociação do PROASIS. Esta iteração 

pretende demonstrar o esforço necessário para atualizar o modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica sem utilização do modelo de negociação do PROASIS e com a utilização do 

mesmo. No levantamento manual foram precisos 6 dias para atualizar o modelo 

posteriormente modelo através do levantamento manual. Com o auxílio do PROASIS 

foram necessários apenas 2 dias. Em ambos os casos para além da atualização foi 

executado a validação dos resultados das atualizações. 

���ℎ���� ��� ������� = 6 − 2 = 4 

6.3. Análise dos resultados obtidos 

Depois da avaliação dos resultados obtidos em que assumindo que o melhor caso em 

termos de qualidade de resultados seria o levantamento manual chegasse à conclusão que 

os resultados obtidos apenas com o levantamento manual apresentam um grau de erro de 

cerca de 18% e que com o auxilio do processo de negociação do PROASIS foi possível 

baixar esse grau de erro para cerca de 8%, ou seja, com o auxilio do processo de 

negociação do PROASIS é possível obter um modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica 

bastante aproximado do modelo obtido através do processo manual de levantamento da 

Arquitetura, que no caso é assumido como o melhor caso. Esta melhoria conseguida com o 

auxílio do PROASIS é obtido preferencialmente devido à sua natureza colaborativa, o que 

permite uma demonstração de vários pontos de vista dos atores organizacionais e que no 

fim permite a consolidação dos mesmos. Esta inclusão do PROASIS permite também uma 

melhoria em termos de esforço, porque não é necessário fazer o levantamento da 

arquitetura, permitindo que seja feita uma atualização sobre o modelo antigo e mesmo que 

no processo manual fosse executada uma atualização sobre o modelo antigo esta é mais 

demorada, uma vez que a informação não está centralizada num único ponto de acesso. 

Em termos de esforço despendido pelo processo manual em comparação com a utilização 

conjunta para uma primeira iteração em que se obtém o modelo inicial e é necessário 

algum ajuste aos resultados iniciais o levantamento automático em conjunto com o 

PROASIS revelou-se melhor. Para uma atualização posterior o PROASIS revelou-se 

também melhor em termos de esforço. 



80 
 

Em suma, o levantamento automático em conjunto com o PROASIS revelou-se melhor que 

o levantamento manual, porque apesar de o modelo apresentar um grau de erro em 

relação ao melhor caso, sendo que neste caso de estudo é considerado o modelo do 

levantamento manual, o esforço necessário para se obter o modelo inicial e posterior 

atualização do mesmo é menor que o levantamento manual. 
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7. Conclusões e Trabalho Futuro 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido ao longo deste 

trabalho, as limitações e o trabalho futuro relacionado com este trabalho, assim como, os 

contributos. 

7.1. Contributos e Conclusões 

Sempre que as organizações pretendem que o seu modelo da Arquitetura Tecnológica 

represente a realidade atual da organização, executa-se de forma sucessiva e sistemática 

o levantamento do estado da Arquitetura Tecnológica. Para que seja possível atualizar o 

modelo criado inicialmente de forma mais intuitiva e sem grande esforço por parte dos 

intervenientes no levantamento do modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica foi necessário 

fazer uma análise às soluções já existentes para o levantamento automático do modelo As-

Is da Arquitetura Tecnológica. 

Para resolver o problema de levantamento automático do Modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica foi criada uma ferramenta que permita, com base nos resultados de uma 

ferramenta de descoberta automática de certos elementos na rede, Spiceworks, executar 

um mapeamento desses mesmos elementos para os elementos presentes no Metamodelo 

do Organismo Público AMA e os armazene num Repositório Arquitetural, sobre o qual por 

sua vez é possível obter uma visualização do modelo armazenado. Sendo que neste 

processo é criado o modelo inicial da Arquitetura Tecnológica. 

De forma a resolver o outro problema da atualização do Modelo As-Is da Arquitetura 

Tecnológica a ferramenta desenvolvida no âmbito deste trabalho implementa o modelo de 

negociação desenvolvido no PROASIS 1.0. Este modelo foi aplicado à Arquitetura 

Tecnológica, sendo que se criou perfis de utilização de forma a limitar as ações executadas 

pelos atores organizacionais da própria organização. Neste modelo de negociação existe 

uma pessoa, Responsável pela Arquitetura Tecnológica, que tem o poder de aprovar ou 

rejeitar as Anotações feitas por outros atores organizacionais de forma a manter a 

Arquitetura Tecnológica atualizada e de acordo com a realidade que existe no momento 

dentro da organização. 

De forma a ser possível fazer uma demonstração sobre as funcionalidades da ferramenta 

desenvolvida foi utilizado o Metamodelo que existe no organismo público AMA. Depois de 

ser feito a descoberta automática com auxílio da ferramenta Spiceworks procedeu-se ao 

mapeamento dos elementos resultantes da ferramenta Spiceworks que se encontravam na 

base de dados de resultados da ferramenta para os elementos válidos presentes no 

Metamodelo. De seguida foi feita uma experiência de atualização utilizando a mesma 

ferramenta desenvolvida com recurso ao modelo de negociação implementado e com os 
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três perfis definidos anteriormente, Responsável pela Arquitetura Tecnológica, Anotador e 

Revisor. 

Como modelo de referência, e de forma a perceber qual o grau de certeza que se obtém 

com o mapeamento automático e com a aplicação do PROASIS, foi utilizado um modelo 

que foi obtido através de um levantamento manual. De acordo com a avaliação expressa 

em 6 com o mapeamento executado pela ferramenta de descoberta automática foi possível 

obter um resultado que expressa cerca de 82% da realidade da organização mapeada. 

Após este processo inicial de construção do modelo As-Is da Arquitetura Tecnológica foi 

aplicado o processo de negociação do PROASIS de forma a melhorar o modelo construído 

inicialmente. Neste processo foram feitas anotações de criação de novos elementos e 

anotações que melhoravam o detalhe apresentado pelos elementos iniciais. Depois de 

aplicado o PROASIS a diferença entre o modelo presente no levantamento manual e o 

criado de forma automática com o auxílio do PROASIS atinge cerca de 92%. Foi também 

feita uma avaliação de forma a se perceber qual o ganho, ou não, em termos de esforço 

com o mapeamento automático e com o auxílio do PROASIS. Neste aspeto somando as 

duas componentes necessárias para se obter um modelo que represente de forma mais 

fiável a organização o tempo despendido foi superior do que o despendido através do 

levantamento manual. 

Assim conclui-se que o processo definido neste trabalho apesar de não conseguir a 

precisão total em relação a um modelo obtido através de um levantamento manual, 

consegue obter um valor que é bastante alto, o que permite que com mais algumas 

iterações resultantes do processo de negociação do PROASIS seja possível atingir um 

modelo que expresse a realidade atual da organização. Apesar de o processo no seu todo 

necessitar de mais tempo despendido que o levantamento manual, após a obtenção do 

modelo inicial é possível atualizar o modelo existente sem grande esforço. Outro aspeto 

positivo da ferramenta desenvolvida no âmbito deste trabalho é o facto de todas as 

alterações ficarem registadas, assim como, quem a propõe e quem as autoriza, sendo que 

este é um aspeto importante na fase H do Togaf ADM 3.4.1.1. 

7.2. Trabalho Futuro 

Os aspetos que podem ser melhorados na ferramenta e no trabalho são os seguintes: 

 Melhoria em termos de UI da ferramenta desenvolvida 

 Definição de mais perfis de utilização para a ferramenta 

 Forma de ser possível fazer rollback a alterações que foram autorizadas, mas que 

mais tarde se revelam inapropriadas 

 Possibilidade de a ferramenta desenvolvida produzir o mapeamento para 

diferentes metamodelos de destino 
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Para trabalho futuro uma das funcionalidades mais importantes que poderão ser 

desenvolvidas é a integração com uma ferramenta de gestão da Arquitetura Empresarial, 

EAMS 3.5.2. Esta integração poderia ser feita no caso em que se cria uma anotação será 

criado um cenário arquitetural, sendo esta uma funcionalidade existente na ferramenta 

EAMS que permite propor alterações à Arquitetura Existente. Outro aspeto bastante 

importante que poderá ser melhorado é a funcionalidade de voltar atrás no tempo das 

alterações confirmadas de forma a ser possível visualizar como estava o modelo da 

Arquitetura Tecnológica antes daquela alteração em particular. 
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Anexo A 
Diagrama ER da base de dados da ferramenta desenvolvida 

 

Fig. 47 - Diagrama ER ferramenta desenvolvida 

Este diagrama ER não representa todas as tabelas existentes na base de dados. Neste 

diagrama estão representadas apenas as tabelas que estão descritas no mapeamento em 3.10. 
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Anexo B 
Diagrama Conceptual da base de dados da ferramenta Spiceworks 

 

Fig. 48 - Tabelas software, software_installations, services, services_installations, physical disks e 
memory_slots 
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Fig. 49 - Tabela devices 
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Na base de dados da ferramenta Spiceworks não existe o conceito tradicional de chave 

estrangeira, sendo que nos diagramas apresentados anteriormente não existe aparente ligação 

entre as tabelas da base de dados. No entanto, a tabela devices está relacionada com a tabela 

physical_disks através do campo computer_id que terá correspondência na tabela devices. 

Esta correspondência entre tabelas pode ser verificada também entre a tabela devices e as 

tabelas physical_disks e memory_slots. As tabelas referentes aos serviços, service e 

service_instalations, estão relacionadas com a tabela devices através do campo computer_id e 

relacionadas com a tabela software através do software_id. Através desta correspondência 

podemos inferir que software está instalado num determinado dispositivo, apesar de não existir 

relação direta entre as tabelas devices e software. 


