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RESUMO
O presente trabalho relata o estudo das integrações de sistemas da
empresa SENAI/SC e a criação de um novo modelo que corrija os problemas
encontrados. Através do mapeamento das integrações existentes, foram
encontradas três formas diferentes de integração: troca de arquivos,
compartilhamento de base de dados e Web Services. Com o uso da troca de
arquivos, percebeu-se um grande problema na dificuldade de rastrear os dados
integrados, e na falta de resposta das integrações. Utilizando integração via
base de dados compartilhada, notaram-se falhas em segurança e duplicidade
de código. Para corrigir estes problemas, foi criada uma arquitetura orientada a
serviço, utilizando a linguagem PHP, com o objetivo de isolar as aplicações e
transformar o acesso a seus dados e funcionalidades através de Web Services,
fazendo com que o código fosse reutilizado, as informações integradas fossem
facilmente rastreadas e o tratamento das integrações fosse totalmente
automatizado, garantindo consistência nos dados integrados. Com o uso de
tecnologias padronizadas, conhecidas e utilizadas amplamente pelo mercado,
esta funcionalidade fica garantida em qualquer cenário. Com tudo isto foi
possível levantar e corrigir os problemas encontrados.

Palavras-chave: Integração de sistemas, SOA, web services.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, a integração de sistemas de informações é de fundamental

importância para a maioria das empresas. Com o crescimento da TI nas
organizações, o aumento do número de aplicações corporativas e os sistemas
legados, a integração entre estes diversos sistemas tornou-se indispensável
tanto na parte dos dados quanto dos processos. Para tal é necessário uma
arquitetura que dê suporte a esta necessidade.
A arquitetura de software é uma das principais habilitadoras que
proporciona efetivamente ganho em agilidade e eficiência na manutenção e
evolução dos sistemas corporativos (SORDI; MARINHO; NAGY, 2006).
A arquitetura orientada a serviços (SOA) é uma filosofia de projeto de
sistemas, um paradigma, que permite uma arquitetura dos sistemas de
informação mais flexível. (REPULLO, 2007).
Através de uma arquitetura orientada a serviços, com o uso da
linguagem PHP, este trabalho propõe modificar a forma de integração dos
sistemas da empresa SENAI/SC.

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA
Com a crescente necessidade de integrar dados e processos entre as
diversas aplicações, a proposta de trabalhar uma arquitetura orientada a
serviços se torna interessante, ao passo que a complexidade e a quantidade de
processos de integração crescem de forma que dificulta a manutenção das
aplicações, criando códigos e funcionalidades duplicadas.
Com uma arquitetura orientada a serviços, a proposta é resolver os
problemas hoje existentes, deixando as integrações mais flexíveis para
mudanças, desenvolvidas em alto nível para uma fácil manutenção, bem
documentadas e utilizando tecnologias padronizadas, a fim de garantir a
interoperabilidade em qualquer cenário em que se encontre.
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Os benefícios adquiridos utilizando uma correta implantação de uma
arquitetura de software orientada a serviços servem como motivação para o
estudo desse trabalho.
Analisando o cenário atual das integrações, o qual será mais bem
descrito posteriormente, pode-se notar a necessidade de reavaliar as técnicas
de integração adotadas atualmente, como integrações que demandam muita
manutenção, em códigos e funcionalidades duplicadas, problemas com a
rastreabilidade da informação e problemas de segurança.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1

Objetivo Geral

Propor e implementar uma arquitetura orientada a serviços, que
possibilite a integração entre os diversos sistemas do SENAI/SC, de forma que
elimine os problemas existentes e permita uma maior rastreabilidade dos
dados, garantindo uma ação, humana ou automatizada para cada etapa do
processo de integração.

1.2.2

Objetivos específicos

Especificamente, o trabalho propõe:
a) Apresentar o cenário atual de integração de sistemas da empresa
SENAI/SC;
b) Apresentar os problemas decorrentes da utilização das atuais técnicas
de integração de sistemas;
c) Propor uma nova arquitetura de integração de sistemas, que resolva os
problemas existentes;
d) Implementar esta nova arquitetura;
e) Avaliar e controlar os resultados obtidos com a nova arquitetura de
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integração de sistemas.

1.2.3

Justificativa

Este trabalho se justifica pela necessidade da empresa SENAI/SC em
integrar seus sistemas, uma vez que visa processar e transmitir a informação
da maneira mais eficiente, garantindo a assertividade da informação integrada.
Como a informação deve ser compartilhada entre seus diversos sistemas, indo
da parte financeira, passando pelos recursos humanos até os clientes, existe a
necessidade da implantação de uma camada que integre dados e
funcionalidades.
Além disso, analisando problemas atuais da integração dos sistemas da
instituição, é dado como grande importância, pela área gerencial, a garantia de
que a informação integrada esteja correta.
Possui como pressuposto a melhoria continua da prestação de serviços.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo é apresentado o conceito de Web Services, como sendo

um sistema de sistema de software utilizado para integração e interconexão de
sistemas, e algumas das principais tecnologias utilizadas neste sistema, como
WSDL, XML, SOAP, REST e UDDI. A arquitetura orientada a serviço, ou SOA,
é apresentada como um modo de disponibilizar os diversos serviços existentes,
de forma que se ofereça uma arquitetura, que possa ou não ser conectada
através de um barramento.

2.1 Web Services
A necessidade de integrar ou conectar sistemas distintos, tanto em
relação aos dados, quanto aos processos, exige novas formas de desenvolver
aplicações. Segundo o World Wide Web Consortium (W3C): ―Um Web Service
é um sistema de software desenvolvido para fornecer uma interação máquinaa-máquina sobre uma rede. Ele possui uma interface descrita em um formato
padrão (especificamente WSDL). Outros sistemas interagem com o Web
Service de modo descrito em sua interface, utilizando mensagens padrão
SOAP, tipicamente com HTTP, e uma serialização XML em conjunto com outros
padrões Web.‖. (W3C, 2003)
Segundo Hansen (2003), Os Web Services são aplicações modulares
que podem ser descritas, publicadas e invocadas sobre uma rede, geralmente
a Web. Em outras palavras, é uma interface que descreve uma coleção de
operações que são acessíveis pela rede através de mensagens em formato
XML padronizadas. Sua estrutura arquitetura permite a comunicação entre
aplicações, assim, um serviço pode ser invocado remotamente, ou ser utilizado
para compor um novo serviço juntamente com outros.
O desenvolvimento de um Web Service se assemelha muito ao
desenvolvimento de um componente de software. Como um componente black
box, ou caixa preta, um Web Service representa uma funcionalidade que pode
ser reutilizada, sem se importar com a linguagem ou ambiente em que foi
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desenvolvido. (HANSEN, 2003).
Segundo W3C, os protocolos de comunicação para Web Services são
baseados nos protocolos de transporte da família TCP/IP, como HyperText
Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) e File Transfer
Protocol (FTP). Desta forma, os protocolos específicos de modelos de objetos,
como Remote Method Invocation (RMI), Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) ou
Component Object Model (DCOM) não devem ser utilizados para comunicação.
(OELLERMANN, 2001)

2.1.1

Arquitetura de um Web Service
A arquitetura de web services se baseia na interação de três entidades:

provedor do serviço (service provider), cliente do serviço (service requestor) e
servidor de registro (service registry). De uma forma geral, as interações são
para publicação, busca e execução de operações. A figura 1 ilustra estas
operações, os componentes envolvidos e suas interações. (GIRARDI, 2004)

Figura 2.1 - Arquitetura de um Web Service

O provedor do serviço (service provider) representa a plataforma que
hospeda o web service permitindo que os clientes acessem o serviço. O cliente
do serviço (service requestor) é a aplicação que está procurando, invocando ou
iniciando uma interação com o web service. O cliente do serviço pode ser uma
pessoa acessando através de um browser ou uma aplicação realizando uma
invocação aos métodos descritos na interface do web service. (GIRARDI,
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2004). Um solicitante de serviço encontra uma descrição de serviço, ou
consulta o registro de serviço para o tipo requerido, e obtém as informações de
ligação da descrição do serviço durante a fase de desenvolvimento (ligação
estática) ou em tempo de execução (ligação dinâmica). (LARENTIS, 2007)
O registro de serviço é o local onde os provedores publicam as
descrições dos serviços (WSD). Com a descrição é possível descobrir onde
está e como invocar um Web Service. O funcionamento inicia quando o
provedor cria uma descrição que detalha a interface do serviço, ou seja, suas
operações e as mensagens de entrada e saída para cada operação; uma
descrição de ligação é criada, apresentando como enviar cada mensagem para
o endereço onde o Web Service está localizado. (LARENTIS, 2007)
Segundo Kreger (2001), para uma aplicação obter vantagem de um Web
Service, é necessário haver três comportamentos: publicação das descrições
do serviço, buscar e encontrar as descrições do serviço e finalmente, conectar
e invocar um serviço baseado na descrição deste. Estes comportamentos
podem ocorrer unicamente ou de modo iterativo. Detalhando:
a) Publicar. Para ser acessível, uma descrição de serviço precisa ser
publicado para o solicitante de serviço encontrá-lo. O local de publicação
pode variar dependendo dos requisitos;
b) Encontrar. Na operação de encontrar, o solicitando de serviço resgata
uma descrição de serviço diretamente ou busca no registro de serviço
pelo tipo de serviço requerido. A operação de encontrar pode envolver
duas fases de clico de vida distintas para o solicitante do serviço:
resgatar a descrição do serviço em tempo de desenvolvimento ou em
tempo de execução resgatar esta descrição para se conectar e localizar
o serviço;
c) Vincular. Eventualmente, um serviço precisa ser invocado. Na operação
de vincular, o serviço solicitante invoca ou inicia uma interação com o
serviço em tempo de execução, utilizando os detalhes vinculados no
descritor do serviço para localizar, contatar e invocar o serviço.

A execução das interações entre os papéis ocorre via rede. Os padrões
e tecnologias no desenvolvimento de um Web Service podem ser descritos da
seguinte forma (LARENTIS, 2007) (KREGER, 2001):
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a) Camada de rede: camada base que abrange os protocolos de
transporte como: HTTP, FTP e SMTP, podendo ser utilizada para
implementação

de

necessidades

das

aplicações,

tais

como:

disponibilidade, desempenho, segurança e confiabilidade;
b) Mensagem: as mensagens têm como base a tecnologia XML e o
protocolo SOAP para realizar a troca de mensagens entre provedor,
solicitante e registro de serviço;
c) Descrição do serviço: a descrição do serviço é feita como uma
linguagem específica denominada WSDL, que define uma interface e
mecanismos de interação dos serviços. Também define descrições
adicionais como contexto, qualidade do serviço e o relacionamento de
serviço para serviço;
d) Publicação e descoberta do serviço: essas camadas utilizam o
registro UDDI para fazer a descoberta e a publicação de informações
sobre Web Services.

Figura 2.2 - Camadas conceituais de Web Services. (LARENTIS, 2007)

2.1.2

Tecnologias padrão utilizadas na arquitetura de Web

Services
Os Web Services utilizam, como padrão W3C, as tecnologias WSDL,
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SOAP e UDDI, que são baseadas em XML e permitem invocar um serviço,
independente da linguagem ou ambiente em que este esteja sendo executado.
Além destas, REST está se popularizando como uma maneira mais simples e
objetiva de implementar um serviço.

2.1.2.1 XML
Segundo o W3C, ―Extensible Markup Language (XML) é um formato de
texto simples e muito flexível, derivado do SGML (ISO 8879). Originalmente
desenvolvido para alcançar os desafios de publicação eletrônica em larga
escala. XML também está desempenhando um papel importante na enorme
variação de dados na Web e em qualquer lugar.―
O XML nada mais é que um subconjunto do Standard Generalized
Markup Language (SGML), sendo este último um sistema para organização
etiquetagem de elementos de um documento. Esta linguagem foi criada em
1996 pelo W3C, liderado pelo engenheiro Jon Bosak, da Sun Microsystems.
(SAMPAIO, 2006)
XML é uma linguagem para organização dos dados de um documento,
em formato textual, que possui marcadores como um arquivo Hypertext Markup
Language (HTML). Esses marcadores são definidos através de uma linguagem
onde sua sintaxe é baseada em marcas (tags). As linguagens de marca são
bem simples e de fácil entendimento. Para uso das tags não existe um padrão
definido, assim, qualquer pessoa pode definir conforme a necessidade de uso
(LARENTIS, 2007) (SAMPAIO, 2006).

Figura 2.3 - Exemplo de um documento XML
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Segundo o W3schools, Elementos XML podem ainda conter atributos
nas suas marcas, da mesma maneira que um elemento HTML, muito útil para
especificar alguma característica do elemento. Por exemplo, um elemento
imagem, poderia ter um atributo especificando o mimetype do arquivo. É uma
informação possivelmente irrelevante para o usuário, mas para algum software
é uma informação valiosa.

2.1.2.2 WSDL
Web Service Description Language (WSDL) é uma linguagem em
formato XML para descrever uma interface de um Web Service, de forma que
outras aplicações possam interagir com esses serviços. Um WSDL descreve
um conjunto de operações que podem ser invocadas através de mensagens
padronizadas. (HANSEN, 2003)
Segundo a W3C, um documento WSDL define serviços como uma
coleção de portas. Isto permite o reuso de definições abstratas de messages,
que são descrições abstratas das trocas de dados, e port types, que são uma
coleção abstrata de operações.
Um WSDL utiliza os seguintes elementos para uma definição de um
serviço:
a) Types (tipos): container de definições de tipos de dados, utilizando um
sistema de tipagem, como XSD;
b) Message (mensagem): uma definição abstrata do dado sendo
comunicado;
c) Operation (operação): uma definição abstrata de uma ação suportada
pelo serviço;
d) Port Type: um conjunto de operações suportadas por um ou mais
endpoints;
e) Binding: um protocolo concreto e uma especificação de formato de
dado para um port type específico;
f) Port: um único endpoint definido com a combinação de um binding e um
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endereço de rede;
g) Service: coleção de enpoints relacionados.

Figura 2.4 - Exemplo de documento WSDL

2.1.2.3 SOAP
Segundo a W3C, SOAP é um protocolo leve para troca de informações
em um ambiente descentralizado e distribuído. É um protocolo baseado em
XML que consiste em três partes: um envelope que define um arcabouço
(framework) para descrever o que há na mensagem e como processá-la, um
conjunto de regras de codificação para expressar instâncias de definições de
tipos de dados da aplicação e uma convenção para representar chamadas e
respostas de procedimentos remotos. SOAP pode potencialmente ser utilizada
em combinação com uma variedade de protocolos; entretanto, o único vínculo
definido pela W3C utiliza SOAP com HTTP.
A figura 2.5 mostra a estrutura de uma mensagem SOAP.
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Figura 2.5 - Estrutura de uma mensagem SOAP

A invocação de um serviço utilizando SOAP ocorre da seguinte maneira:
a aplicação solicitante faz uma requisição SOAP e invoca uma operação do
serviço através do provedor de Web Services. A camada de rede entrega a
mensagem para um servidor SOAP. O servidor encaminha a mensagem
requisitada para o provedor de serviço. O servidor Web processa a mensagem
e devolve uma resposta. Assim a mensagem XML chega ao solicitante e é
processada pela aplicação. (KREGER, 2001)
A figura a seguir mostra um exemplo de mensagem SOAP.

Figura 2.6 - Exemplo de um envelope SOAP

2.1.2.4

UDDI

Segundo o OASIS, UDDI provê um método padronizado para publicar e
descobrir informações sobre Web Services. UDDI é uma iniciativa de criar uma
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plataforma independente, um framework aberto para descrever, descobrir e
integrar serviços. UDDI foca no processo de descoberta em SOA. Sendo UDDI
também um serviço, é invocado utilizando SOAP. Finalmente, UDDI também
define como operar servidores e como manipular a replicação entre diversos
servidores.
Um serviço de registro UDDI business consiste em três componentes:
a) White Pages (páginas brancas) — endereço, contato e identificadores
conhecidos;
b) Yellow Pages (páginas amarelas) — categorização industrial baseada
em taxonomias padronizadas;
c) Green Pages (páginas verdes) — informação técnica sobre os serviços
em exposição.

A implementação UDDI é um Web Service que trabalha como um
servidor de registro de outros Web Services, com mecanismos para descobrilos e publicá-los. O registro UDDI contém os serviços e empresas por este
oferecido, categorizada. (HANSEN, 2003)
Este serviço pode ser acessado através de uma rede, que pode ser
privada como uma Intranet ou pública, como a Internet. Também pode ser
acessado por aplicações através de alguma interface. (LARENTIS, 2007)

2.1.2.5 REST
Segundo

Fielding

(2000),

REST

(Transferência

do

Estado

Representacional) é pretendida como uma imagem do design da aplicação se
comportará: uma rede de web sites (um estado virtual), onde o usuário progride
com uma aplicação selecionando as ligações (transições do estado), tendo
como resultado a página seguinte (que representa o estado seguinte da
aplicação) que está sendo transferida ao usuário e apresentada para seu uso.
Fielding ainda define REST como um protocolo cliente/servidor sem
estado (stateless). Este protocolo utiliza um conjunto de operações bem
definidas, sendo as mais importantes POST, GET, PUT e DELETE. No sistema
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REST, cada recurso é direcionado unicamente através da sua URI. Ainda, com
o uso de hipermídia, a representação deste estado em um sistema REST são
tipicamente HTML ou XML. Por isso, é possível conectar um recurso REST a
outros, apenas seguindo ligações sem o uso de uma infra-estrutura adicional.
(FIELDING, 2000)

2.2 Arquitetura orientada a serviços
Com o crescimento exponencial dos sistemas de informação, as
empresas estão construindo arquiteturas de softwares cada vez mais
complexas, para responder as necessidades de negócios, reduzindo os custos
de TI à medida que absorvem e integram novos negócios de clientes e
parceiros. As arquiteturas tradicionais alcançaram seus limites e, assim, é
necessário uma nova arquitetura que possibilita maximizar a flexibilidade e o
reuso nos negócios. (IBM, 2005)
Como apresentado a seguir, SOA propõe ser esta arquitetura capaz de
dar a flexibilidade e reuso desejado.
Uma arquitetura orientada a serviços é essencialmente uma coleção de
serviços. Estes serviços comunicam-se entre si. A comunicação pode envolver
simples troca de dados ou pode envolver dois ou mais serviços coordenando
algumas atividades. (BARRY, 2009)
Erl (2006) afirma que SOA é uma forma de tecnologia arquitetural que
utiliza os princípios de orientação a serviços. SOA estabelece um potencial
para promover e dar suporte a estes princípios durante todo o processo de
negócios.
O W3C define SOA como uma ―uma forma de arquitetura de sistemas
distribuídos‖ e possui as seguintes características:
a) Visão lógica: O serviço é uma definição abstrata em termos do que faz;
b) Orientação por mensagens: O serviço é formalmente definido em
termos de mensagens trocadas entre agentes provedores e agentes
solicitantes. A estrutura interna do agente, incluindo linguagem
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implementada, estrutura de processos e bases de dados é abstraída no
SOA;
c) Orientação por descrição: Um serviço é descrito por um metadado
processado por máquina;
d) Granularidade: Serviços tendem a utilizar um número pequeno de
operações relativamente grandes e complexas;
e) Orientação por rede: Serviços tendem a orientar-se através de uma
rede, entretanto, não é um requisito obrigatório;
f) Plataforma neutra: Mensagens são enviadas em uma plataforma
neutra, num formato padronizado e entregue através de interfaces. XML
é o formato mais comum.

Existem quatro modelos de arquitetura, segundo o W3C:

a) Modelo orientado a recurso: define recurso a partir do endereço (URI),
representação e dono do recurso;
b) Modelo orientado a serviço: um serviço oferecido é utilizando
mediante troca de mensagens;
c) Modelo orientado a mensagem: define a mensagem pelo conteúdo
(corpo e cabeçalho), o transporte de entrega, o provedor e solicitante do
serviço;
d) Modelo de políticas: define a política a partir do recurso, também
aplicada para descrição dos serviços.

2.3 Princípios para orientação a serviço
Segundo Erl (2006), um projeto de Web Service para SOA é diferente de
outros Web services desenvolvidos para outras aplicações distribuídas, pois o
primeiro deve seguir um conjunto de convenções. Erl apresenta uma lista
contendo estes princípios:
a) Serviços são reusáveis;
b) Serviços compartilham um contrato formal;

26
c) Serviços são fracamente acoplados;
d) Serviços devem abstrair a lógica de negócio;
e) Serviços podem compor outros serviços;
f) Serviços são autônomos;
g) Serviços não gerenciam estados;
h) Serviços são passíveis de descoberta.

2.4 Modelo de SOA
Um

modelo

de

software

implementado

com

SOA

possui

as

características que diferem das arquiteturas tradicionais (CHEN; FAN; TSAI;
PAUL; CHUNG, 2006):

a) Interoperabilidade baseada em padrões: A interoperabilidade utiliza
protocolos, coordenação, fluxo de processo, comunicação, descoberta,
publicação e colaboração através de protocolos padrões como XML,
SOAP, WSDL, HTTP, entre outros. Estes padrões possibilitam a
interoperabilidade;
b) Composição dinâmica via descoberta: A descoberta e composição
podem ser realizadas em tempo de execução;
c) Governança e orquestração dinâmica: oferece mecanismos para
controlar a execução dos serviços. A orquestração coordena a execução
do projeto. Já a governança especifica políticas.

SOA pode ser dividido em camadas, conforme a figura 2.7:
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Figura 2.7 - Camadas de SOA (LARENTIS, 2007)

As camadas de serviços e ESB serão descrita a seguir.

2.4.1

Camada de Serviços
É possível identificar quatro abstrações que compõe a camada de

serviços, conforme figura 2.7, são estas (ERL, 2006), (CHEN; FAN; TSAI;
PAUL; CHUNG, 2006), (LARENTIS, 2007):
a) Acesso aos serviços: são responsáveis por representar a tecnologia e
a lógica da aplicação;
b) Regras de negócios: responsável por expressarem a lógica do negócio
via orientação a serviços, trazendo a representação de modelos de
negócios corporativos para os Web Services;
c) Coreografia: pode ser vista como um processo que trabalha permitindo
a colaboração entre diferentes orquestrações, podendo conter diversos
participantes assumindo diversos papéis e relacionamentos;
d) Orquestração: representa o processo pelos quais diferentes serviços
são invocados. Podem ser organizados e agrupados de forma diferente
em diferentes fluxos. A orquestração é composta por um fluxo de etapas,
contendo um coordenador responsável pelo andamento. É por muitos
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chamado de ―núcleo de SOA‖.

2.4.2

WS-BPEL
Segundo a OASIS, WS-BPEL, ou mais conhecido como BPEL, significa

Web Services Business Process Execution Language, ou linguagem para
execução de processos de negócios para serviços web, é uma linguagem
padronizada para especificar interações entre Web Services.
Baseada em XML, é utilizada como uma linguagem de orquestração.
BPEL define o fluxo de execução de serviços, com a possibilidade de manipular
e transformar os dados. Como não existe na definição da OASIS uma notação
gráfica específica para descrever o fluxo, alguns fabricantes criaram seus
próprios, conforme exemplificado na figura 2.8:

Figura 2.8 - Exemplo de notação gráfica de BPEL na ferramenta NetBeans

2.4.3

Enterprise Service Bus (ESB)
Segundo a IBM, um barramento de serviços (ESB) facilita a

comunicação entre provedores e solicitantes de serviços, resolvendo
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diferenças entre protocolos e padrões das mensagens através de uma
arquitetura que provê o transporte, os eventos e a mediação dos serviços. Este
barramento permite que os participantes de uma interação com os serviços
sejam conectados com o ESB e não um com o outro, diretamente. O ESB
assume a responsabilidade de entregar suas requisições.
Um ESB virtualiza a (IBM, 2006), (LARENTIS, 2007):
a) Localização e identidade:

participantes não necessitam saber a

localização de outros participantes. O ESB deve fazer o endereçamento
corretamente, de forma que localize os serviços para invocá-los, com
suporte para protocolos de transporte síncronos ou assíncronos;
b) Protocolo de interação: participantes não necessitam utilizar o mesmo
protocolo de comunicação de outros participantes. O barramento age como
mediador, fazendo processamentos e transformações necessárias nas
mensagens.
c) Interface: provedores e solicitantes não precisam usar uma interface
comum. O ESB deve abstrair as diferenças e transformar as requisições de
acordo com o formato esperado pelo um serviço;
d) Qualidade de serviço (QoS): participantes ou administradores de sistemas
podem especificar requisitos de QoS, incluindo requisições de encriptação e
decriptação de dados, autorização, auditoria e roteamento de serviços.

A figura 2.9 apresenta como o ESB se conecta com as aplicações, serviços,
entre outros:
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Figura 2.9 - Infra-estrutura de um ESB (LARENTIS, 2007)

2.4.4

Message Brokers

Lithichum (2003) denomina os Message Brokers como um middleware de
servidores de integração. Estes middlewres facilitam o movimento de informações
entre dois ou mais recursos. Ainda sim, Message Brokers podem integrar diversas
aplicações utilizando mecanismos de roteamento. Outra funcionalidade é o
mapeamento e transformação das mensagens integradas entre as aplicações.
Existem várias topologias conhecidas, como o hub and spoke, onde o
broker fica entre as aplicações; bus, onde o broker fica embarcado em um ESB,
entre outras.
Barbieri (2001) afirma que o maior desafio está no fato do destino e da fonte
poderem ser uma aplicação qualquer, um sistema ERP, legado ou até mesmo um
banco de dados.
Conceitualmente falando, os Message Brokers contemplam as seguintes
camadas:

a) Camada de Transformação de Mensagens: é a camada onde as
mensagens fonte são manipuladas e transformadas para seu destino.
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Nessa camada pode, por exemplo, a conversão de dados para aplicações
que operam a mesma informação, porém através de padrões diferentes;
b) Camada de Roteamento Inteligente: é a camada que realiza o controle da
interação entre as partes;
c) Camada de Processamento de Regras: é a camada que faz o tratamento
da mensagem fonte;
d) Armazém de Mensagens: Filas ou arquivos onde as mensagens são
armazenadas;
e) Serviços de Repositórios: Repositório de metadados das aplicações,
como informações de segurança, estruturas de mensagens e regras de
transformação e mapeamento de informações;
f) Serviços de Diretório: Informações sobre a local onde se encontra os
recursos de rede do sistema;
g) Camada de Interface para Gerência e Controle do Ambiente: Local onde
o administrador do middleware pode gerenciar o ambiente;
h) Camada de Adaptadores: São os códigos que fazem a interface entre a
aplicação fonte e destino com o middleware.

A figura 2.10 ilustra os conceitos básicos de um Message Broker:

Figura 2.10 - Estrutura de um Message Broker (BARBIERI, 2001)
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2.4.5

A linguagem PHP

A linguagem surgiu por volta de 1994, como um pacote de programas
CGI criados por Rasmus Lerdof, com o nome Personal Home Page Tools, para
substituir um conjunto de scripts Perl que ele usava no desenvolvimento de sua
página pessoal. Em 1997 foi lançado o novo pacote da linguagem com o nome
de PHP/FI, trazendo a ferramenta Forms Interpreter, um interpretador de
comandos SQL.
Mais tarde, Zeev Suraski desenvolveu o analisador do PHP 3 que
contava com o primeiro recurso de orientação a objetos, que dava poder de
alcançar alguns pacotes, tinha herança e dava aos desenvolvedores somente a
possibilidade de implementar propriedades e métodos.
Pouco depois, Zeev e Andi Gutmans, escreveram o PHP 4,
abandonando por completo o PHP 3, dando mais poder à máquina da
linguagem e maior número de recursos de orientação a objetos. O problema
sério que apresentou o PHP 4 foi a criação de cópias de objetos, pois a
linguagem ainda não trabalhava com apontadores ou handlers, como são as
linguagens Java , Ruby e outras.
O problema fora resolvido na versão atual do PHP, a versão 5, que já
trabalha com handlers. Caso se copie um objeto, na verdade copiaremos um
apontador, pois, caso haja alguma mudança na versão original do objeto, todas
as outras também sofrem a alteração, o que não acontecia na PHP 4. Foi na
versão 5 que surgiu a biblioteca que opera com o protocolo SOAP.
Trata-se de uma linguagem extremamente modularizada, o que a torna
ideal para instalação e uso em servidores web. Diversos módulos são criados
no repositório de extensões PECL (PHP Extension Community Library) e
alguns destes módulos são introduzidos como padrão em novas versões da
linguagem. É muito parecida, em tipos de dados, sintaxe e mesmo funções,
com a linguagem C e com a C++. Pode ser, dependendo da configuração do
servidor, embarcada no código HTML. Existem versões do PHP disponíveis
para os seguintes sistemas operacionais: Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS,
OS/2, AS/400, Novell Netware, RISC OS, AIX, IRIX e Solaris.
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2.4.6

Comparação entre as bibliotecas para criação de

Web Services

A linguagem PHP possui algumas bibliotecas que permitem a criação de
Web Services. No período onde foi realizado o estudo, foi feito uma avaliação
da biblioteca NuSOAP, componente Zend_Soap do Zend Framework e a
biblioteca nativa de SOAP do PHP.
As funcionalidades que a biblioteca deveria comportar era o suporte a
codificação com document/literal, pois esta codificação facilita a validação dos
dados de entrada, uso de certificados para segurança da informação,
tratamento de erros e permitisse criar cliente e servidores de forma simples,
rápida e eficiente.
A biblioteca NuSOAP é talvez a primeira implementação de SOAP para
PHP. Com suporte a linguagem PHP 4, foi vista com bons olhos inicialmente
pois poderia ser utilizada nos sistemas legados, para fazer uso de web
services.
O Zend Framework é um framework desenvolvido em PHP e bastante
renomado, sendo talvez o mais conhecido da linguagem. O componente
Zend_Soap permite criar servidores e clientes, de forma prática.
A biblioteca nativa de SOAP do PHP surgiu na linguagem na versão 5, e
mostrou-se

estável

ultimamente,

e

dando

suporte

às

necessidades

apresentadas até o momento.
Como testes, foram realizados testes de carga a fim de avaliar o
desempenho de cada uma delas. Utilizando testes com dez mil requisições,
temos a biblioteca nativa duas vezes mais rápida que o Zend_Soap e quatro
vezes e meia mais rápida que o NuSOAP. Assim, com as necessidades sendo
atendidas, e o desempenho maior, foi eleita a biblioteca nativa para
implementar web services e, no caso de aplicações que utilizam PHP 4, o
NuSOAP seria o cliente.
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2.4.7

Desenvolvendo um Web Service com PHP

O desenvolvimento de um Web Service com PHP é bem simples.
Utilizando a biblioteca nativa, a criação de um cliente ou de um servidor é feita
em poucas linhas de código.
Conforme

dito

anteriormente,

Hansen

(2003)

afirma

que

o

desenvolvimento de um Web Service se assemelha muito ao desenvolvimento
de um componente de software, representando uma funcionalidade que pode
ser reutilizada, sem se importar com a linguagem ou ambiente em que foi
desenvolvido. (HANSEN, 2003). Desta forma, para criar um serviço em PHP,
basta desenvolver uma classe ou um conjunto de funções e, através de uma
interface, neste caso WSDL, estas funcionalidades tornam-se disponíveis por
qualquer aplicação, em qualquer linguagem.
Utilizando um exemplo prático, como uma integração de notícias, onde
um sistema centralizado de imprensa poderia divulgar suas notícias para
diversos sistemas, como seus diversos portais e hotsites:

Figura 2.11 - Servidor SOAP em PHP
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No momento em que servidor acima é instanciado, é referenciada uma
interface WSDL, onde estão descritas as operações, dados de entrada e saída,
entre outras informações. A função setClass aponta qual classe implementa o
documento WSDL anteriormente descrito, e a função handle determina qual
dado será utilizado como entrada, sendo o valor padrão os dados provenientes
da requisição HTTP.
Do mesmo modo, a criação de um cliente SOAP em PHP também é
simples. A biblioteca permite utilizar como opções de criação o uso de
certificados para conexão segura, criptografando a mensagem e garantindo
que informações sigilosas da instituição não sejam roubadas. A figura a 2.12
mostra como é criado um cliente:

Figura 2.12 - Cliente SOAP em PHP.

Com o uso da biblioteca nativa de PHP para clientes SOAP, o cliente é
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criado passando a localização do documento WSDL e algumas opções para
certificados, autenticação, entre diversas outras.
O exemplo acima mostra a criação de um cliente SOAP com PHP. Na
situação descrita, é criado um cliente que se conecta em um servidor protegido
por usuário e senha. Esta funcionalidade permite segurança de alguns serviços
que eventualmente não devam ser acessíveis publicamente. Além desta, outras
funcionalidades podem ser ativadas, tanto pelo servidor web (normalmente
Apache), como pela própria aplicação. A

mensagem

também

pode

ser

criptografada com o uso de certificados, protegendo seu conteúdo, em muitos
casos, sigilosos.
Com a escolha da mensagem no formato document/literal, descrita no
documento WSDL, é esperado um objeto como parâmetro, e seus atributos
como sendo elementos descritos no schema.
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3

METODOLOGIA
Nesta etapa, descreve-se a metodologia utilizada, mostrando quais

foram os procedimentos metodológicos empregados na elaboração do estudo.
O presente capítulo aborda o tipo de pesquisa e abordagem, técnicas
de coleta de dados, categorias de análise, e técnicas de análise dos dados.

3.1 Tipo de pesquisa e abordagem

Uma pesquisa pode ser delimitada quanto aos fins e meios, segundo
Vergara (1997), como também em função dos propósitos do projeto (ROECH,
1999). Quanto aos fins, esta se caracteriza como uma pesquisa descritiva, que
―expõe características de determinada população ou de determinado
fenômeno‖ (VERGARA, 1997, p. 45). O estudo em questão refere-se à
empresa SENAI/SC, e trabalha sobre as integrações existentes entre seus
diversos sistemas.
No que diz respeito aos meios, o estudo classifica-se como um estudo
de caso, que de acordo com Stake (ROESCH, 1999, p.197), ―pode ser único ou
múltiplo e a unidade de análise pode ser um ou mais indivíduos, grupos,
organizações, eventos, países ou regiões‖. No caso, a pesquisa classifica-se
como um estudo de caso único, uma vez que é realizada na empresa
SENAI/SC; e a unidade de estudo são as integrações entre as aplicações da
empresa.
Quanto aos propósitos do projeto, este compreendeu todas as
aplicações da empresa SENAI/SC, com intuito de analisar as integrações entre
estas aplicações.
Com relação às abordagens utilizadas da pesquisa, esta teve caráter:
a) Qualitativo, através de conversas informais para identificar os
processos e a realidade organizacional, e observação;
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b) Quantitativa, através da utilização de ferramentas que registrem
informações sobre integrações, buscando mensurar quantitativamente,
ou seja, através de números, os resultados obtidos.

Para Trivinos (1987, p.113), o estudo descritivo exige do pesquisador a
utilização precisa de técnicas, teorias e métodos que darão orientação à coleta
de dados. Um importante cuidado que o pesquisador deve ter ao longo da
execução do seu estudo é a manutenção do senso crítico, tanto na busca de
informações quanto no momento da análise dos resultados obtidos, de maneira
a evidenciar a veracidade dos fatos.

3.2 Técnicas de coleta e análise de dados

Chizzotti (2001) afirma que a coleta de dados provém de observação
ou através de respostas e declarações de pessoas que contém as informações
necessárias aos objetivos da pesquisa, permitindo posteriormente o registro e
análise de tais informações.
Para agregar maiores conhecimentos sobre o assunto a ser tratado,
reuniu-se as informações consideradas mais relevantes sobre o tema proposto,
no meio de consultas bibliográficas, entrevista não estruturada e observação
participante.
Vergara (1997) classifica a técnica de observação como simples ou
participante. A autora afirma que na observação participante o investigador
―está engajado ou se engaja na vida do grupo ou na situação; é um ator ou um
espectador interativo‖ (VERGARA, 1997, p. 52). Neste caso trata-se de
observação participante, pois o pesquisador integra a equipe de trabalho da
empresa SENAI/SC, tornando-se assim um espectador interativo. Aliado à
observação participante, houve também análise documental (documentação
formal e informal das integrações existentes), e entrevista não estruturada,
(conversa informal com perguntas abertas) com colaboradores do núcleo de
trabalho, com o intuito de compreender os processos e a realidade
organizacional. A escolha da forma de entrevista não estruturada ocorreu em
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função da liberdade, tanto por parte do entrevistado como do entrevistador, de
abordar outros temas relacionados aos objetivos da pesquisa. Tais técnicas
compreendem a coleta de dados de caráter qualitativo, como citado
anteriormente.
Quanto ao caráter quantitativo, este consistiu na visualização de
relatórios fornecidos por algumas aplicações utilizadas na empresa. Tais
relatórios demonstravam o problema de algumas integrações, apresentadas na
forma de chamados para a área de suporte técnico da empresa, como
problemas de inconsistência nos dados integrados. Além disso, a geração de
logs de problemas entre os dados integrados e o envio de e-mail com
problemas de processamento trouxeram dados e métricas suficientes para
justificar a nova arquitetura de integrações entre os sistemas.
Com base nos objetivos propostos pelo estudo, criou-se um relatório
com os problemas mais freqüentes, de forma que a área gerencial do núcleo
de tecnologia da informação, juntamente com a área de negócio da empresa,
definisse prioridades para resolução de problemas e, internamente, a equipe de
desenvolvimento definisse qual a melhor maneira para resolvê-los, através de
estudos na área de integração de sistemas.
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4

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE

INFORMAÇÃO
O crescimento dos sistemas de informação ocorrido nas empresas nos
últimos anos, a partir do movimento para substituir os sistemas legados,
principalmente em função do bug do milênio, colaborou para aumentar os
esforços na área de integração de sistemas.
Diversos fatores colaboram para a crescente demanda por soluções de
integrações entre sistemas, como o aumento da diversidade e quantidade de
sistemas existentes; a incessante busca pelo aumento da competitividade que
obriga uma melhor gestão da informação; maior agilidade na transmissão da
informação, por exigência de órgãos reguladores; e a tendência pela realização
de trabalhos de forma colaborativa, que exige uma melhoria no fluxo da
informação.
Os grandes desafios da atualidade, presenciados pelos administradores,
têm sua causa na falta ou no uso inadequado de soluções para integrações
entre os diversos sistemas. Alguns dos problemas mais comuns são
relacionados a seguir: (CUMMINS, 2002)
a) Perda de competitividade pela incapacidade de reduzir tempo de
processamento das integrações, como por exemplo, com o uso
de conexões assíncronas, que transmitem a informação em
períodos pré-determinados;
b) Incapacidade da organização de se habilitar como parceiro
estratégico em ambientes colaborativos, onde as entidades
participantes não possuam o domínio da tecnologia da integração
utilizada;
c) Problemas para converter ou redigitar dados de uma base para a
base de outro sistema;
d) Lentidão da organização para identificar eventos do negócio que
possam ser notados pela troca de informações em outros
sistemas;
e) Dificuldade em evoluir e aprimorar os processos do negócio para
evitar alterar as integrações legadas, justificado pelo gasto e
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receio de gerar problemas pela alteração destas integrações.
Após uma análise feita com as prioridades dos CIOs, anualmente
publicadas por institutos de pesquisas na área de TI, notou-se nos últimos anos
referências à projetos de integração entre sistemas. As organizações declaram
que a sua principal missão nas áreas de TI deslocou-se da entrega de novos
sistemas de informação para integração dos sistemas já disponíveis.
Surgem cada vez mais eventos nos ambientes de negócio e no
tecnológico, demandando soluções mais eficazes para integração dos sistemas
de uma organização. A abordagem tradicional de integrações não é capaz de
suprir a demanda, causando um entrave à competitividade. Segue alguns dos
principais eventos do que motivam a busca por métodos mais eficazes para
integração (SORDI; MARINHO, 2007):
a) Aumento

da

diversidade

e

quantidade

informação nas organizações,

como

dos

sistemas

de

o uso de soluções

especializadas para atender uma necessidade, a compra de
sistemas prontos a fim de evitar o desenvolvimento sob demanda,
ou ainda a fusão ou aquisição de empresas unindo diversos
sistemas;
b) Exigências de órgãos reguladores pela maior agilidade no trâmite
das informações como a definição de procedimentos relacionados
à informação nas organizações;
c) Crescimento das entidades que necessitam trocar informações
com a organização devido à tendência pelo trabalho organizado
de forma intensiva.

4.1 Contexto tecnológico das integrações
Para evidenciar o desafio da integração de sistemas de informação,
segue a evolução histórica de soluções adotadas, a partir das primeiras
arquiteturas computacionais até se à demanda atual. Sordi e Marinho (2007)
mostram a evolução da integração entre sistemas, descritas a seguir.
Os primeiros sistemas processavam lotes de dados (sistemas batch),
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funcionando como um autômato finito, específico e limitado em seu escopo.
Não possuíam a necessidade de integração com outros sistemas, demandando
apenas dados como entrada. Geralmente eram gerados através de pools de
perfuração de cartões ou digitação e disponibilizados na forma de arquivo para
processamento.
Posteriormente, surgiram os sistemas transacionais ou sistemas de
processamento on-line (OLTP). Os sistemas OLTP eram desenvolvidos de
forma a serem abrangentes no atendimento de uma área ou função do
negócio, com ambiente de processamento centralizado e um conjunto de
programas bastante encapsulados nas atividades do negócio. O acionamento
entre os programas de um mesmo sistema ocorria através de chamada de
procedimento remoto (RPC). Com esta chamada era possível transferir dados
para o programa solicitado.
O crescimento de sistemas OLTP e batch nas organizações tiveram
como conseqüência a demanda para troca de dados entre sistemas e também
entre organizações. A solução mais utilizada foi a troca de arquivos entre
sistemas. A mesma tecnologia utilizada em sistemas batch agora utilizava
dados gerados por usuários finais, através dos sistemas OLTP. Esta solução,
agora chamada de eletronic data interchange (EDI), foi e continua sendo a
solução mais utilizada para troca de grandes volumes de dados entre
empresas.
Os sistemas gerenciadores de banco de dados surgiram na década de
80, mas foi na década de 90 que houve uma implementação em larga escala,
proporcionando a replicação de dados e acessos a diversas bases como uma
forma de integrar dados de diversos sistemas. Alguns problemas surgem neste
momento, como a dificuldade para garantir a execução simultânea de
programas que se comunicam em tempo real, o acoplamento entre as
aplicações, de forma que uma alteração em uma aplicação não impacte em
diversas outras, entre outros problemas.
Para resolver alguns problemas encontrados, criou-se a integração por
fila de mensagens e componentes. A fila de mensagens permite as aplicações
clientes adicionarem ou removerem informações na fila, permitindo assim a
comunicação assíncrona, tirando a obrigação das aplicações distribuídas de se
comunicarem em tempo real.
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Recentemente o uso de componentes de software para integração
ganhou espaço no ambiente corporativo. Componentes de software são
abstrações lógicas que representam bases de dados ou programas,
disponíveis para serem acessados por outros sistemas que queiram se
comunicar com o programa ou base de dados.
Não existe uma técnica para integrar sistemas considerada a melhor de
todas, devendo assim avaliar qual é a melhor de acordo com cada situação. As
aplicações devem utilizar a melhor maneira de se integrarem, de acordo com a
demanda. (SORDI; MARINHO, 2007)

4.2 A Empresa

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado de Santa
Catarina - SENAI/SC é uma entidade integrante do Sistema FIESC. O Sistema
FIESC é composto pelo SENAI, SESI, FIESC, CIESC e IEL. O SENAI/SC foi
criado em 1954 com o objetivo de formar e aperfeiçoar profissionais para o
setor industrial. Inicialmente as atividades constituíram-se, basicamente, na
escolarização de trabalhadores através de aprendizagem industrial. Nos anos
90, as inovações tecnológicas demandaram ao SENAI/SC novos desafios nas
áreas de Educação Profissional e do desenvolvimento tecnológico. Hoje, os
investimentos se direcionam prioritariamente para tecnologia de ponta, no
atendimento das empresas e a comunidade através de atividades relacionadas
à educação profissional, assessoria técnica e tecnológica, informação
tecnológica e pesquisa aplicada. Desde sua criação o SENAI/SC já qualificou
mais de um milhão de trabalhadores, equivalente a duas vezes o total de
trabalhadores empregados na indústria catarinense.

4.3 Cenário atual de integrações no SENAI/SC
A integração de sistemas de informação também é de grande
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importância para a esta instituição. Diversos processos, dos mais simples aos
mais críticos, necessitam de integração de dados ou funcionalidades.
As primeiras integrações surgiram da necessidade de tratar informações
dos clientes com o sistema de ERP. Questões como identificar clientes, operar
boletos bancários, inscrições em cursos e matrículas. Junto a isto, existe
também a necessidade de relacionar o cliente a um produto, no caso do
SENAI/SC, mais especificamente cursos e serviços técnicos ou tecnológicos.
Posteriormente, com o surgimento de diversas aplicações para
aproximar o cliente da instituição, cresceu a necessidade de integrar dados
entre as aplicações, de forma que a informação da organização estivesse à
disposição do cliente.
Em um cenário mais atual as integrações cresceram de tal forma que
algumas funcionalidades de certos sistemas dependem de dados ou
funcionalidades de outros sistemas.
Atualmente, as integrações envolvem mais de onze sistemas distintos.
Entre eles destacam-se: BENNER ERP, Sistema de gestão do negócio (SGN),
Web Admin, Intranet, Site institucional, Portal do Aluno, Portal do Fornecedor,
SENAI Virtual, BS3, Pergamum, eGroupWare e Módulo de recrutamento e
seleção (MRS).
Os sistemas divergem em vários pontos. As principais diferenças são:
a) Linguagens de Programação;
b) Frameworks;
c) Base de dados;
d) Ambientes de execução;
e) Fornecedores.

A integração de informações deva ser projetada de forma que suporte
estas divergências, garantindo que diversos sistemas possam ter acesso às
diversas informações e funcionalidades existentes.
Além disso, a crescente demanda por novos sistemas e a necessidade
de integrar os dados, com o intuito de reduzir a duplicidade de código e dados,
impulsiona o desenvolvimento de integrações utilizando melhores técnicas que
aquelas utilizadas atualmente.
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4.4

Métodos de Integração atuais
Conforme visto no histórico descrito, há diversas formas de integrar

sistemas. Até o presente momento, os métodos de integração de dados
existentes no SENAI/SC são:

a) Troca de arquivos;
b) Base de dados compartilhada;
c) Web Services.

4.4.1

Integração por troca de arquivos
Este método de integração é utilizado na empresa para comunicação de

aplicações em ambientes diferentes (internas e externas). São tratadas de
forma assíncrona, ou seja, não espera resposta. É executada em horários
específicos e de forma seqüencial, isto é, seguido uma ordem pré-estabelecida
dos processos.
Neste método, um arquivo com alguma informação é gerado em uma
determinada aplicação, exportado para um determinado local aonde uma
segunda aplicação importa este dado e realiza seu processamento. A figura 3.1
ilustra este modelo:

Figura 4.1- Modelo de integração por troca de arquivos

A grande vantagem deste método é a capacidade de processar uma
grande quantidade de informações. Utilizando a integração por arquivos, é
possível processar centenas ou milhares de arquivos em pouco tempo.
Por outro lado, esta técnica mostra algumas desvantagens. O sistema
fica pouco rastreável diante da grande quantidade de arquivos processados.
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Além disso, fica totalmente dependente da rede e sobrecarrega o ambiente em
razão do grande processamento. Outro fator contra é a necessidade de
configuração de quem receberá os arquivos, como diretórios de destino,
formato de arquivo, entre outros. Qualquer erro fatal pode bloquear todo
processo, parando a seqüência de execução. Também devido a dificuldades
em aplicações parceiras, não é utilizado padrões nas mensagens trocadas.

4.5

Integração por compartilhamento de dados
Esta técnica é utilizada para comunicação de aplicações no mesmo

ambiente (interno); Geralmente utilizam o mesmo banco de dados (Schemas
diferentes e views) e, eventualmente bancos diferentes. Geralmente são
síncronas, do tipo request-reply, ou seja, o cliente faz uma requisição e recebe
a resposta imediatamente.
Para suportar este compartilhamento, deve-se resolver o problema dos
modelos de dados heterogêneos. Além disso, determinadas linguagens ou
ambientes podem não conter conectores para determinadas bases de dados.
Por esta razão a Microsoft criou o ODBC e a Sun, o JDBC.

Esta forma de integração possui o seguinte fluxo de integração:
a) Solicitação dos dados;
b) Recebimento;
c) Execução da lógica;

A condição de disparo é a ação do usuário na aplicação.
As vantagens encontradas no uso desta técnica são o desempenho, pois
operações de consulta em banco são mais rápidas do que trocas de
mensagens, além da simplicidade, que torna o desenvolvimento mais ágil.
Por outro lado, existe a necessidade de manutenção de um arquivo de
configuração de credenciais das bases de dados nas diversas aplicações. As
questões de segurança são levantadas nesta situação, pois devem ser criadas
várias contas e permissões de acesso nas bases para diferentes aplicações,
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evitando que uma aplicação possa remover ou alterar dados que ela não tenha
permissão. Além disso, qualquer alteração em tabelas pode comprometer um
ou mais processos, em diversas aplicações, pois há duplicidade de código nas
aplicações.

4.6

Integração por Web Services
É utilizada para comunicar aplicações executando no mesmo ambiente

ou em ambientes distintos (interno ou externo). Esta técnica pode funcionar de
forma síncrona ou assíncrona, sendo a primeira mais utilizada. Possui um
baixo acoplamento e cada aplicação utiliza a funcionalidade e os dados
operados pelo serviço.

Condições de disparo:
a) Ação do usuário;
b) Agendamento;
c) Evento do sistema.

Os fatores positivos encontrados na utilização deste método de
integração são o baixo acoplamento, pois uma aplicação utiliza apenas o
serviço como forma de integrar uma informação. Outro ponto importante é a
alta reusabilidade, pois um serviço pode ser consumido por diversas
aplicações, evitando assim a duplicidade de código e mantendo a regra de
negócio em um único ponto. A rastreabilidade é muito maior que nos outros
métodos, pois um serviço específico pode realizar log das operações, sabendo
assim em qual momento e sobre qual dado ocorreu um determinado erro. Além
disso, é possível programar mecanismos de tolerância a falhas para aumentar
a disponibilidade, garantindo que as aplicações que dependam da integração
estejam sempre funcionando. Finalmente, a utilização de padrões nas
mensagens, como SOAP e XML, garantem o acesso a qualquer aplicação que
opere com padrões já conhecidos pelo mercado.
Os únicos problemas são as questões de segurança, ainda em estudo
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na área de Web Services. No projeto foi elaborado um modo de garantir a
segurança da informação, utilizando criptografia nos dados, autenticação e
outros elementos. Os Web Services também possuem um desempenho mais
lento que o acesso direto ao banco de dados.
Antes do início deste projeto, o uso de integrações por Web Services
existia apenas como um projeto piloto, integrando indicadores para o sistema
de BSC (Balanced ScoreCard). Este projeto piloto trouxe conhecimento e
experiência para a equipe de desenvolvimento, o que estimulou a criação deste
projeto de integração de sistemas.
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5

Novo modelo de integrações
Diante dos problemas do cenário atual, é observado no novo modelo de

integrações os seguintes requisitos:
a) Eliminar a duplicidade de códigos e funcionalidades;
b) Padronização das mensagens trocadas;
c) Aumentar a rastreabilidade;
d) Tornar independente de quem usará o serviço;
e) Desacoplar as aplicações envolvidas;
f) Modularizar o desenvolvimento;
g) Aumentar a reusabilidade;
h) Aumentar a segurança, validação e logs.

Para alcançar estes requisitos, o projeto envolve a utilização de uma
arquitetura orientada a serviços, conhecida por SOA.
Barry (2007) afirma que uma arquitetura orientada a serviços é
essencialmente uma coleção de serviços. Estes serviços comunicam-se entre
si. A comunicação pode envolver simples troca de dados ou pode envolver dois
ou mais serviços coordenando algumas atividades.
Seguindo a idéia de Barry, o que está sendo desenvolvido é exatamente
isto, uma coleção de serviços que integram as aplicações e comunicam-se
entre si, quando necessário, de forma que a informação necessária pela
aplicação seja acessível.
Desta forma, o projeto foi dividido em três etapas: panorama e
mapeamento das integrações atualmente utilizadas; proposta e implementação
das integrações utilizando o novo modelo; e avaliação e controle dos
resultados encontrados.

5.1

Panorama e mapeamento das integrações

A primeira etapa do projeto consiste em analisar o panorama atual,
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realizando um levantamento dos sistemas existentes, assim como os
problemas deles decorrentes. Desta forma, obtém-se o mapeamento das
integrações dos sistemas atuais, com detalhamento de suas funcionalidades e
a quais informações estão integrando.
Conforme descrito anteriormente, as integrações dos sistemas da
empresa SENAI/SC operam utilizando três técnicas: transferência de arquivos,
compartilhamento de dados e web services.
Utilizando a documentação existente na instituição, foi feito um
levantamento das aplicações utilizadas atualmente. Abaixo segue um quadro
descrevendo os principais sistemas com suas respectivas linguagens de
programação e banco de dados utilizado,

Sistema

Linguage

Descrição

m / Banco

O Sistema ERP - Enterprise Resource Planning
é um sistema corporativo modular que trata dos
seguintes
Sistema

Delphi

ERP

Oracle

/

assuntos:

Sistema

Corporativo:

Aquisições, Ativo, Contábil, Contratos/Convênios,
Financeiro, Orçamento, Materiais, Suprimentos e
Tributos. Sistema RH: Avaliação, Benefícios,
Dossiê,

Medicina,

Recrutamento,

Pagamentos,

Salários,

Ponto,

Segurança

e

Treinamento.
O SGN - Sistema de Gestão do Negócio trata
dos seguintes assuntos: Educação: padronização,
clientes, registro de demanda, avaliação de
satisfação, eventos, projetos, cursos, turmas,
SGN

PHP

processo

seletivo,

inscrição

e

seleção

de

candidatos, matrícula, rematrícula, emissão de
contratos,

envio

de

faturamento,

registros

escolares, diários de classe, certificações e
requerimentos.

STT:

produtos,

execução,
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Relatórios.

Principais

informações

contidas

na

Intranet:

avisos internos, fórum, acesso ao e-mail, agenda e
contatos,

agenda

corporativa,

fale

conosco,

documentos gerais e do sistema de gestão,
resoluções do Conselho de Regional, manual do
Intranet

PHP

colaborador, declaração de propósitos, plano de
cargos e salários, benefícios oferecidos, saldo do
banco de horas, folha de pagamento, mural do
colaborador, ramais e telefones das unidades. A
Intranet é um portal interno contendo links para os
demais sistemas de informação.
Ambiente administrativo das ferramentas Intranet,
Site Institucional, Portal do Fornecedor, RSR -

Web Admin

PHP

Registro de Sugestões e Reclamações. Nela são
definidos

parâmetros

diversas

ferramentas,

de

funcionamento

publicadas

notícias

das
e

definidos perfis de acesso.
Ferramenta onde é cadastrado o Mapa Estratégico
com

suas

indicadores,

perspectivas
iniciativas

temas

e

estratégicas

objetivos,
e

planos

associados. Permite o acompanhamento dos
BS3

PHP

resultados dos indicadores e o cumprimento das
ações previstas nas iniciativas e planos. Nesta
ferramenta é gerada e realizada a Análise Critica
do

Desempenho

Global,

onde

podem

ser

registrados os comentários resultantes da análise.
Canal de comunicação interna com a força de
TV SENAI

PHP

trabalho onde são divulgadas notícias e principais
acontecimentos do SENAI/SC.

Custos ABC

Java

Ferramenta utilizada para realizar a análise dos

Delphi /

custos dos produtos do SENAI/SC baseada em

52
Oracle

critérios de rateio.
Um dos principais canais de comunicação com o
clientes, o site contempla informações sobre os
produtos, localização das unidades do SENAI/SC,

Site

PHP

Institucional

Flash

/ notícias, funcionando também como um portal
contendo

links

para

outros

sistemas

informatizados. No site o cliente pode se inscrever
em turmas abertas ou deixar seu contato em listas
de espera.
Contem as seguintes informações: Ambiente
Operacional:

editais

de

licitação,

avaliações,

índices, manuais de orientação, regulamento de
Portal

do

Fornecedor

licitações e contratos, manual do fornecedor,
PHP

notícias, inscrições em eventos realizados pelo
SENAI/SC.

Ambiente

Administrativo:

cadastro

completo de fornecedores, avaliações, relatórios,
correspondências trocadas com os fornecedores,
serviço de envio de e-mail direto aos fornecedores.
Ambiente de ensino virtual onde podem ser
realizados cursos na modalidade EaD - Educação
SENAI
Virtual

a Distância. A ferramenta contém cursos com
PHP

conteúdos apresentados em design instrucional
específico para EaD e diversas funcionalidades
como: chat, fórum, sala de aula virtual, avaliações,
publicação de arquivos entre outras.
O Pergamum é um sistema de gerenciamento do
acervo e das atividades das bibliotecas. Através

Pergamum

Delphi

/ dele os usuários têm a possibilidade de consultar,

Oracle

/ reservar e renovar os materiais disponíveis nas

PHP

bibliotecas do SENAI/SC. Como funciona em rede,
é possível o empréstimo de materiais de qualquer
biblioteca do Estado.
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O BRD - Banco de Recursos Didáticos é uma
biblioteca eletrônica de material didático disponível
BRD

para todos os professores do SENAI/SC. Os

PHP

professores podem consultar e sugerir a inclusão
de material, que é avaliado por uma equipe
responsável antes de sua inclusão no acervo.
O

Portal

do

Aluno

portal

contém

os

seguintes

conteúdos:

informações acadêmicas, estrutura e notícias do
PHP

SENAI/SC,

desempenho

do

aluno,

boletos

bancários. O portal também disponibiliza o acesso
a um e-mail do aluno no domínio sc.senai.br.
Sistema para abertura de chamados de suporte

CSS

para correção de erros e solicitação de melhorias

Central

de ASP

nos diversos sistemas de informação existentes.

Serviços

Pelo software é possível cadastrar um chamado e
acompanhar os trâmites da sua resolução.
Tabela 5.1 - Aplicações utilizadas pelo SENAI/SC.

As

principais

aplicações

administradas

pelo

SENAI/SC

foram

desenvolvidas na linguagem PHP. Analisando a tabela 5.1, todas as aplicações
citadas, com exceção do sistema ERP e da central de serviços, são
administradas pelo SENAI/SC. O sistema ERP e a central de serviços são
utilizados pela instituição, porém fazem parte de um conjunto de aplicações
corporativas, que são utilizadas por todo o Sistema FIESC.
De posse da informação detalhada dos sistemas de informação
existentes

na

instituição,

foi

realizado

um

levantamento,

analisando

documentação dos softwares e código fonte das aplicações, pode-se realizar o
levantamento das integrações existente entre os sistemas. A figura a seguir
ilustra como as aplicações comunicam-se entre si:
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Figura 5.1 - Principais integrações entre os sistemas do SENAI/SC

Analisando a figura 5.1, temos, em termos gerais:
a) Informações para composição de indicadores;
b) Cadastro de pessoas, informações financeiras;
c) Criação de cursos e turmas para ambiente de Educação à
distância;
d) Informações financeiras, desempenho acadêmico, avaliação de
satisfação;
e) Publicação de cursos e turmas, recebimento de inscrições;
f) Notícias, avaliações, avisos, documentos;
g) Acesso a cursos e turmas;
h) Acesso ao acervo bibliográfico.

A partir deste momento, a próxima etapa foi analisar quais informações
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são integradas, e de que forma. A proposta do projeto é trabalhar de forma
incremental, ou seja, analisar as integrações com maior índice de abertura de
chamados e de maior importância para a empresa, assim definido pelos
gerentes de projetos juntamente com as partes interessadas.

5.1.1

Problemas detectados

Os principais problemas que rondam as integrações são aquelas que
não possuem resposta na troca da informação.
As integrações de trocas de arquivos são os principais problemas, pois
uma aplicação gera um arquivo e coloca em um diretório, onde outra aplicação
irá ler este arquivo.

Neste processo não se obtém retorno. O erro só é

detectado quando o usuário detecta nos dados integrados inconsistentes ou o
administrador da rede/aplicação analisa logs de erros ou e-mails enviados pela
aplicação integradora.
Dessa

forma,

não

é

possível

desenvolver

um

procedimento

automatizado para mostrar ao usuário o porquê na falha da integração, e
permitir que este efetue alguma ação. Exemplo prático: quando uma pessoa,
física ou jurídica, é integrada, esta deve conter dados válidos como RG, CPF
ou CNPJ, data de nascimento, entre outros. Se algum destes dados estiver mal
formatado ou incompleto, um determinado sistema pode não ser capaz de
efetuar a importação destes dados, por restrição do banco de dados ou algum
outro motivo. A figura 5.2 mostra como funciona a integração entre o ERP e
algumas aplicações do SENAI, com troca de arquivos:
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Figura 5.2 - Integração por troca de arquivos

Assim, a aplicação que importa o arquivo não emite resposta e, portanto,
não há garantia de retorno. Neste modelo de integração, o usuário que está
cadastrando uma pessoa jamais saberá se os dados foram integrados
corretamente até que verifique em todas as aplicações se a informação está
consistente, um processo que deveria ser automatizado.

5.1.2

Mapeamento das integrações

Analisando este cenário, tomou-se como principal necessidade avaliar
as integrações que ocorrem por troca de arquivo e transformá-las para o
modelo utilizando web services. A s integrações por troca de arquivos dividemse em dois grupos: SGN e WEB, onde SGN trata-se da aplicação SGN, e WEB
são todas aquelas que utilizam compartilham este conjunto de dados, como a
Intranet, Web Admin, Site, Módulo de recrutamento e seleção (MRS), entre
outras. A tabela a seguir mostra o mapa completo das integrações que utilizam
troca de arquivos:
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SGN
Nome

Tipo

Descrição

CR

Importação

Família de Produtos

Importação

Municípios

Importação

Integra municípios

Núcleos de projetos

Importação

Integra núcleos de projetos

País

Importação

Integração de país

Pessoa

Importação

Confirmação

de

Pessoa

Importação

Importação de Centro de Responsabilidade
Relaciona grupos através do mesmo código de
família

Integração

de

clientes

Possivelmente não utilizada
Integração que atribui um handle criado pelo
BENNER para uma pessoa

Pessoa Física

Importação

Tabela de pessoas físicas do BENNER

Pessoa Jurídica

Importação

Tabela de pessoas jurídicas do BENNER

Boletos
Posição Financeira

Importação

de

alunos.

Envia dados das mensalidades, associadas com
o responsável financeiro do aluno

Projeto Financeiro
Solicitação

Importação
de

Produto

Integra Projetos Financeiros
Retorno do cadastro do produto (curso ou STT)

Importação

Confirma aprovação ou não de um produto no
BENNER
Acompanhamento

do

Trata transação

Importação

UF

Importação

Integra Estados (UF)

Unidades

Importação

Integra Unidades do SENAI

Produto

de

Exportação

das

integrações.

Envio
Faturamento

andamento

de

contratos

Pode ser criado individual, por turma ou STT
As parcelas da posição financeira são faturadas
a partir do envio do contrato

Faturamento Web
Cancela
Faturamento Web
Cliente

Exportação

Exportação de títulos (boletos), criados na
inscrição de cursos e processos seletivos.

Exportação

Cancela títulos não pagos

Exportação

Exporta dados do cliente
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Status da pessoa

Exportação

Projeto Financeiro

Exportação

Solicitação

de

Produto

Exportação

Verifica se a pessoa está ativa ou inativa
Exporta um projeto financeiro. Não é mais
utilizado
Solicita um curso ou produto de STT
WEB

Nome
Área

Tipo
de

Competência

Importação

Descrição
Adiciona uma área de competência (Curso
técnico, aprendizagem, pós-graduação, …)

Banco de horas

Importação

Integra banco de horas do colaborador

Colaborador

Importação

Dados do colaborador

Importação

Competência cadastrada pelo colaborador

Importação

Comunicado de processo seletivo.

Cursos

Importação

Cursos cadastrados no Benner.

Emissor

Importação

Emissor de documentos, como SSP.

Entidade Promotora

Importação

Integra entidades promotoras

Férias Pendentes

Importação

Saldo de férias pendentes

Importação

Histórico de férias

Importação

Folha de pagamento

Importação

Informa o tipo da folha (férias, PPR, normal)

Importação

Formação do colaborador

Importação

Cursos disponíveis para cadastro

Importação

Idiomas do colaborador

Importação

Idiomas disponíveis para cadastro

Importação

Programação da TV SENAI

Importação

Programação da TV SENAI

Plano de Saúde

Importação

Despesas do plano de saúde do colaborador

Qualificação

Importação

Rendimento

Importação

Competência

do

Colaborador
Comunicado

de

Processo Seletivo

Programação

de

Férias
Folha de Pagamento
Competências

de

Folha de Pagamento
Formação

do

Colaborador
Formações
Idiomas

do

Colaborador
Idiomas
Programação da TV
SENAI
Programação da TV
SENAI

Qualificações

disponíveis

Utilizado pelo MRS
Rendimento anual para o IRPF

para

cadastro.
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Tipo de formação

Importação

Tipos de formação.

Usuário

Importação

Integração de usuários da Intranet

Cursos do Usuário

Importação

Cursos do usuário

Idiomas do Usuário

Importação

Idiomas do usuário

Importação

Importa o IDF

Notas Fiscais

Importação

Importa notas fiscais para o portal do fornecedor

Fornecedor

Exportação

Exporta dados do fornecedor

Índice

de

Desenvolvimento
do Fornecedor

Tabela 5.2 - Mapeamento de integrações por arquivo.

As integrações por compartilhamento de base de dados são mais
complexas de rastrear. Como existem várias aplicações legadas, trechos de
códigos espalhados pelas diversas aplicações, regras de negócio com pouca
ou nenhuma documentação, estas integrações foram mantidas.
Com a criação de componentes, toda a regra de negócio fica
centralizada

no

componente,

e

a

aplicação

apenas

faz

uso

desta

funcionalidade. Com isso, as integrações por compartilhamento de base de
dados existentes não foram alteradas, mas as novas demandas e
manutenções que apareceram durante o andamento deste projeto, foram
implementadas para utilizar componentes.
A partir do levantamento dos problemas, do mapa das aplicações e
integrações, é elaborada uma proposta de um novo modelo de integração de
sistemas, com objetivo de erradicar os problemas detectados nesta etapa do
projeto.

5.2 Proposta e implementação das integrações

Com o panorama detalhado, as integrações mapeadas, e os problemas
existentes definidos, a próxima etapa refere-se à elaboração de uma proposta
de um novo sistema de integração.
A proposta para corrigir os problemas encontrados trata-se de
transformar todas as integrações em serviços disponibilizados pelas diversas
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integrações, de forma que se consiga realizar os requisitos estabelecidos.
Conforme

dito

anteriormente,

a

maioria

das

aplicações

foram

desenvolvidas em PHP. Analisando pelo aspecto humano, o núcleo da
tecnologia da informação foi estruturado buscando conhecimento e capacitação
dos colaboradores integrantes na linguagem PHP. Tal fato justifica a decisão
gerencial em buscar uma opção de integrar os sistemas utilizando esta
linguagem.
No caso do SENAI/SC, a proposta é elaborada pela equipe de
desenvolvimento e encaminhada ao facilitador do núcleo, que autoriza ou não a
implementação do modelo proposto.
Uma vez autorizada a realização do novo modelo, inicia-se o processo
de implementação, que é composto de etapas de estudo sobre qual tecnologia
deve ser utilizada, análise e desenvolvimento da integração, testes e
posteriormente é levado à produção.
A equipe é dividida em gerentes de projeto, analistas e desenvolvedores,
e auditoria. Os gerentes elaboram o cronograma do projeto, conversam com as
partes interessadas e repassam a informação aos analistas e desenvolvedores,
que criar a modelagem utilizando UML e programam a integração de acordo
com a necessidade do negócio. Após o desenvolvimento, é passado por uma
etapa de testes e auditoria de segurança, onde, caso aprovado, é enviado para
ambiente de homologação e, posteriormente, produção.
No caso das integrações, o estudo da tecnologia envolvia a linguagem
PHP e suas bibliotecas disponíveis para criação de Web Services.

5.2.1

Integrando as aplicações existentes
Após decidir qual linguagem seria utilizada para implementar as

integrações, neste caso, PHP, qual tecnologias seriam utilizadas e como fazer
para criar clientes e servidores utilizando a linguagem e tecnologias escolhidas,
o próximo passo é criar ou modificar as integrações entre as aplicações,
corrigindo os problemas encontrados.
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A proposta é isolar as aplicações e seus bancos de dados, fazendo com
que qualquer acesso aos dados e funcionalidades seja exclusivamente por
serviços ou componentes. Como a maioria das aplicações, dentre elas as mais
importantes para o SENAI/SC como o SGN e WebAdmin, estão na linguagem
PHP, o uso de componentes escritos em PHP se justifica pela questão do
desempenho. Quando se trata de integrações entre diferentes linguagens, ou
em funcionalidades que possam ser utilizadas por diferentes linguagens, o uso
de Web Service se justifica. A figura a seguir ilustra a proposta:

Figura 5.3 - Isolando uma aplicação.

Isolando as aplicações através de serviços, e fazendo estes serviços se
comunicarem, tem-se uma arquitetura orientada a serviço, conforme Barry
(2007), quando afirma que uma arquitetura orientada a serviços é
essencialmente uma coleção de serviços que se comunicam. Desta forma,
todas as aplicações seguirão o modelo acima, retirando o acesso de uma
aplicação à base de outra. Os arquivos também serão descartados, e os
clientes farão acessos aos serviços para enviarem informações.
Com o passar do tempo, os serviços são desenvolvidos e os problemas
com as integrações atuais, corrigidos, conforme o esperado.
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5.2.2

Utilizando fila de mensagens

Durante o processo de integração nem sempre a aplicação destino está
disponível, e esta garantia é menor quando se trata de aplicações
administradas por terceiros. Eventualmente pode ocorrer de algum dado não
poder ser integrado, e este deve ser armazenado para que, assim que o
serviço se torne disponível, seja enviado novamente. Outro cenário pode ser
visto onde as integrações ocorrem de forma assíncrona, seja pela possibilidade
da integração não ocorrer em tempo-real, ou pela grande quantidade de dados
que podem sobrecarregar os servidores. Assim, o uso de filas de mensagens é
bastante útil, e pode ser implementado por Message Brokers.
Com o uso de fila de mensagens, é possível que uma aplicação envie
diversas mensagens para uma fila, ou um tópico, e outras aplicações ou
processos desta mesma aplicação sejam consumidoras destas informações.
Com o uso de um message broker é possível efetuar a transformação das
mensagens, facilitando o trabalho da parte consumidora. A figura abaixo ilustra
esta situação:

Figura 5.4 - Exemplo de utilização de uma fila de mensagens.

Esta funcionalidade permite a integração de forma assíncrona e, sempre
que o serviço destino estiver indisponível, estes dados podem ficar
armazenados num broker, onde, assim que possível, serão encaminhados.
Para a linguagem PHP, uma solução existente é o uso da biblioteca
Stomp. Esta biblioteca faz acesso à diversos message brokers existentes no
mercado, como Apache ActiveMQ, IBM WebSphereMQ, entre outros. A figura
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5.5 mostra a simplicidade de utilizar esta biblioteca. No momento da
instanciação do objeto, é passado o endereço do message broker destino.
Posteriormente é aberta uma conexão e enviado a mensagem ―teste‖ para o
tópico ―queue/teste‖. Com a mensagem enviada, o próximo passo é assinar
este tópico, ler a primeira mensagem da fila e efetuar uma operação. Por fim, a
conexão é fechada.

Figura 5.5 - Exemplo de uso do Stomp.

Com o uso de fila de mensagens, fica fácil persistir e acessar os dados
quando necessário. As filas de mensagens são parte deste projeto, para
armazenar informações, quando a carga de dados é muito grande e o horário
para realizar as integrações pode ser postergado para períodos onde a
atividade e acesso aos servidores é menor.

5.2.3

Porque não utilizar ESB?

O projeto busca um desenvolvimento incremental, ou seja, a cada passo
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do projeto mais funcionalidades são adicionadas. Num primeiro momento,
foram localizados os problemas, realizado o mapeamento das integrações
relacionadas aos problemas localizados e modificados estas formas de
integração para web services. O ESB têm como pressuposto conectar todos os
web services neste barramento. Desta forma, o trabalho inicial não foi perdido,
podendo posteriormente inserir um ESB e usufruir de suas funcionalidades.
Como os problemas eram recorrentes, e uma resolução precisava
rapidamente ser implementada, foi decidido utilizar um ESB num segundo
momento, após uma maturidade da equipe na área de integrações de
sistemas.
As vantagens de um ESB seriam várias, principalmente quando se trata
de BPEL, transformações automáticas das mensagens XML com XSL, e alguns
componentes internos, como File Binding Component - componente que
verifica de tempos em tempos se algum arquivo foi adicionado em um diretório
específico, e, quando encontra algum, efetua alguma ação como um disparo
para um serviço que execute determinadas operações. Outro componente
interessante é o orquestrador do processo, muito útil especialmente para os
casos onde uma informação é disparada para diversos sistemas. Os message
brokers relatados anteriormente podem ser facilmente acoplados em um ESB,
fazendo com que o trabalho anterior não seja descartado. Por último, porém
não menos importante, o componente de SQL, que efetua conexões utilizando,
por exemplo, JDBC, e executa uma determinada expressão em SQL, utilizando
ou não alguns parâmetros de entrada.
A utilização de um ESB não foi descartada, mas ficará como um trabalho
futuro neste projeto.

5.3 Avaliação e controle dos resultados encontrados

Simultaneamente ao processo de implementação do novo modelo de
integração de sistemas do SENAI/SC, a equipe de desenvolvimento buscou
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uma forma de avaliar e controlar os resultados do projeto. A avaliação foi
realizada através de testes com um conjunto de dados e analisando o número
de relatos decorrente da nova implementação, ou pelo retorno dado pela área
de negócio, de acordo com seu grau de satisfação.
Após alguns sistemas serem efetivamente integrados e colocados a
disposição dos usuários finais, o controle é realizado por intermédio de sistema
de suporte, onde o usuário registra um problema decorrente do sistema. A
solução do problema descrito pode ser dada pela equipe de suporte, quando se
trata de problemas de uso da aplicação, ou pela equipe de desenvolvimento,
quando de problemas de programação ou base de dados.
Com a implantação de algumas integrações, notou-se que a quantidade
de chamados abertos foi reduzida em cerca de 90% da quantidade atual. Com
esta queda na abertura dos chamados, foi possível destinar boa parte do
tempo utilizado pela equipe na correção de chamados para outros
desenvolvimentos e manutenções. Os problemas ainda existentes são
decorrentes de problemas de integração por parte de aplicações terceiras ou
devido à inconsistência nos dados de origem das integrações. Por si só, os
Web Services cumprem seu papel de validação, ao impedir que dados
incorretos sejam integrados, logo, os chamados relacionados à integração
entre aplicações do SENAI/SC são problemas das aplicações que utilizam
estes serviços. Até o presente momento, nenhuma falha relacionada aos Web
Services foi encontrada. Por esta ótica, o projeto obteve completo êxito.
Do ponto de vista da área de negócio, o projeto permitiu que alguns
dados fossem compartilhados entre diversas aplicações. Esta funcionalidade,
com garantia da consistência dos dados, aumenta a confiança da instituição na
equipe de desenvolvimento e principalmente fornece informações que auxiliam
os gestores da empresa a tomarem decisões baseadas na análise de dados
que anteriormente estavam dispersos pelas diversas aplicações.
Durante a implantação deste projeto, projetos paralelos surgiram,
necessitando a criação de web services para troca de informações. O mais
importante deles, o sistema de gerenciamento de recursos, permitiu que todas
as aulas e diários de classe utilizados pelo SGN fossem criados através de
outra aplicação, com funcionalidade de agenda, facilmente adaptável para a
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necessidade do negócio. O uso de uma aplicação pronta, com apenas alguns
ajustes e o uso da integração, permitiu que um projeto tivesse seu prazo
reduzido em três a quatro vezes o tempo total estimado, caso fosse
desenvolvido uma aplicação completamente nova. Nesta situação o uso das
integrações auxiliaram muito para esta sistemática, pois, sem elas, seria
impossível realizar tal atividade.
Analisando a arquitetura das aplicações, a situação inicialmente
encontrada foi um cenário com diversas conexões entre as aplicações, com
pouco ou nenhum padrão, duplicidade de código, acesso direto à base de
dados de uma aplicação terceira, entre outros problemas citados. A figura
abaixo ilustra bem esta arquitetura:

Figura 5.6 - Arquitetura "Spaghetti"

Com o andamento do projeto, a maioria das aplicações foram isoladas e
acessadas apenas por uma interface. Algumas delas utilizando serviços de
troca de mensagens, componentes ou web services. A figura 5.7 ilustra a nova
arquitetura até o presente momento:
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Figura 5.7 - Arquitetura orientada a serviço

Com isso, apesar do cenário não estar perfeito, muitos problemas
anteriores foram corrigidos, através de um projeto que buscou utilizar os
conceitos de web services e orientação a serviços para prover uma arquitetura
que realizasse as integrações da empresa SENAI/SC. O próximo passo será
utilizar um barramento de serviços, onde as aplicações não mais se conectarão
umas às outras, apenas a este barramento, conforme ilustra a figura a 5.8:
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Figura 5.8 - Arquitetura orientada a serviços com ESB.
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6

Conclusões e Perspectivas
O presente trabalho, desenvolvido na empresa SENAI/SC, teve como

objetivo analisar o cenário de integrações atuais e desenvolver um novo
modelo que permitisse corrigir os problemas encontrados.
Foram analisados os três modelos existentes atualmente, avaliados,
levantados os problemas e propostos correções.
Para tanto, se utilizou da pesquisa bibliográfica a fim de adquirir uma
fundamentação teórica a respeito do tema, realizada a criação de alguns
serviços com o intuito de consolidar este conhecimento adquirido e verificar de
fato a aplicabilidade do uso de uma arquitetura orientada a serviços como
solução para o problema de algumas integrações de sistemas existentes na
instituição.
Com o apoio da equipe de suporte e da área de negócio, foi possível
levantar os problemas que ocorrem atualmente. Através do mapeamento das
aplicações existentes e das integrações entre estas aplicações, foi possível
estudar e avaliar como estas integrações ocorrem e como os problemas
anteriormente encontrados acontecem.
As integrações que utilizavam compartilhamento de dados, apesar de
alguns problemas listados, funcionam de forma estável e, por isso, não foi dada
atenção inicialmente. Entretanto, elas estão sendo modificadas lentamente
conforme

as

manutenções

aparecem.

Estas

integrações

continuarão

acontecendo, porém com o uso de componentes para evitar a duplicidade de
código e transformar o acesso de forma genérica e reutilizável.
No que se refere à integração de sistemas através do uso de arquivos os
problemas encontrados afetavam diretamente o negócio da empresa,
atrasando

alguns

processos

e

demandando

trabalho

de

diversos

colaboradores. Esta era a situação mais crítica, que foi corrigida com o novo
modelo através do uso de Web Services e de uma arquitetura orientada a
serviços.
Com o mapa das integrações em mãos, e os problemas relatados,
tomou-se a decisão de isolar as aplicações e seus respectivos bancos de
dados, e utilizar como forma de acesso às suas funcionalidades e dados, o uso
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de componentes e acesso via Web Services. Com isso, obteve-se um ganho
com a resposta de cada integração, além de ser possível rastrear todas as
informações integradas, o que auxilia na depuração de erros, na possibilidade
de corrigir ou tratar erros de forma automatizada e a garantia na consistência
dos dados.
Com o uso de Web Services, utilizando a linguagem PHP escolhida pelo
núcleo de tecnologia da informação da empresa SENAI/SC, e tecnologias
associadas, foi possível implementar uma arquitetura orientada a serviços, que
cresce um pouco a cada dia, permitindo cada vez mais informações serem
compartilhadas.
Nos próximos passos deste projeto, ainda a ser estudado e
desenvolvido, encontra-se a possibilidade de interligar os sistemas utilizando
um barramento de serviços. Este barramento traria algumas funcionalidades
que facilitariam o desenvolvimento de mais integrações.
Este trabalho é um pequeno início de como é possível realizar
integrações de sistemas a nível corporativo com a linguagem PHP, com um
grau de confiança aceitável e com as tecnologias mais utilizadas no mercado.
Os frutos do trabalho estão começando a aparecer, e posteriormente será
possível unificar e criar mais serviços de tal forma que os próprios processos
da empresa sejam automatizados. Ainda há muito que se estudar e trabalhar,
mas com este projeto já foi criado uma base sólida para as integrações dos
sistemas da empresa SENAI/SC.
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Abstract. This paper reports the study of system integration at SENAI / SC
company and the creation of a new model to correct the problems found.
Through the mapping of existing integrations, it was founded three different
forms of integration: file-sharing, database sharing and Web Services. To
correct the problems arising from the use of these techniques, it was created a
service-oriented architecture, using the PHP language, in order to isolate
applications and transform access to their data and functionality through Web
Services. Therefore, it was possible to raise and fix the problems found.
Resumo. Este trabalho relata o estudo das integrações de sistemas da
empresa SENAI/SC e a criação de um novo modelo que corrija os problemas
encontrados. Através do mapeamento das integrações existentes, foram
encontradas três formas diferentes de integração: troca de arquivos,
compartilhamento de base de dados e Web Services. Para corrigir os
problemas decorrentes do uso destas técnicas, foi criada uma arquitetura
orientada a serviço, utilizando a linguagem PHP, com o objetivo de isolar as
aplicações e transformar o acesso a seus dados e funcionalidades através de
Web Services. Com isto, foi possível levantar e corrigir os problemas
encontrados.

1. Introdução
Atualmente, a integração de sistemas de informações é de fundamental importância
para a maioria das empresas. Com o crescimento da TI nas organizações, o
aumento do número de aplicações corporativas e os sistemas legados, a integração
entre estes diversos sistemas tornou-se indispensável tanto na parte dos dados
quanto dos processos. Para tal é necessário uma arquitetura que dê suporte a esta
necessidade.
A arquitetura de software é uma das principais habilitadoras que
proporciona efetivamente ganho em agilidade e eficiência na manutenção e
evolução dos sistemas corporativos (SORDI; MARINHO; NAGY, 2006).
A arquitetura orientada a serviços (SOA) é uma filosofia de projeto de
sistemas, um paradigma, que permite uma arquitetura dos sistemas de informação
mais flexível. (REPULLO, 2007).
Através de uma arquitetura orientada a serviços, com o uso da linguagem
PHP, este trabalho propõe modificar a forma de integração dos sistemas da
empresa SENAI/SC.
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2. Arquitetura Orientada a Serviços
Com o crescimento exponencial dos sistemas de informação, as empresas estão
construindo arquiteturas de softwares cada vez mais complexas, para responder as
necessidades de negócios, reduzindo os custos de TI à medida que absorvem e integram
novos negócios de clientes e parceiros. As arquiteturas tradicionais alcançaram seus
limites e, assim, é necessária uma nova arquitetura que possibilite maximizar a
flexibilidade e o reuso nos negócios. (IBM, 2005)
Como apresentado a seguir, SOA propõe ser esta arquitetura capaz de dar a
flexibilidade e reuso desejado.
Uma arquitetura orientada a serviços é essencialmente uma coleção de serviços.
Estes serviços comunicam-se entre si. A comunicação pode envolver simples troca de
dados ou pode envolver dois ou mais serviços coordenando algumas atividades.
(BARRY, 2009)
Segundo Hansen (2003), Os Web Services são aplicações modulares que podem ser
descritas, publicadas e invocadas sobre uma rede, geralmente a Web. Em outras
palavras, é uma interface que descreve uma coleção de operações que são acessíveis
pela rede através de mensagens em formato XML padronizadas. Sua estrutura
arquitetura permite a comunicação entre aplicações, assim, um serviço pode ser
invocado remotamente, ou ser utilizado para compor um novo serviço juntamente com
outros. Os Web Services utilizam, como padrão W3C, as tecnologias WSDL, UDDI e
SOAP, entre outras, que são baseadas em XML e permitem invocar um serviço,
independente da linguagem ou ambiente em que este esteja sendo executado.
O W3C define SOA como uma “uma forma de arquitetura de sistemas distribuídos”
e possui as seguintes características:
g) Visão lógica: O serviço é uma definição abstrata em termos do que faz;
h) Orientação por mensagens: O serviço é formalmente definido em termos de
mensagens trocadas entre agentes provedores e agentes solicitantes. A estrutura
interna do agente, incluindo linguagem implementada, estrutura de processos e
bases de dados é abstraída no SOA;
i) Orientação por descrição: Um serviço é descrito por um metadado processado
por máquina;
j) Granularidade: Serviços tendem a utilizar um número pequeno de operações
relativamente grandes e complexas;
k) Orientação por rede: Serviços tendem a orientar-se através de uma rede,
entretanto, não é um requisito obrigatório;
l) Plataforma neutra: Mensagens são enviadas em uma plataforma neutra, num
formato padronizado e entregue através de interfaces. XML é o formato mais
comum.
Segundo Erl (2006), um projeto de Web Service para SOA é diferente de outros
Web services desenvolvidos para outras aplicações distribuídas, pois o primeiro deve
seguir um conjunto de convenções. Erl apresenta uma lista contendo estes princípios:
i) Serviços são reusáveis;
j) Serviços compartilham um contrato formal;
k) Serviços são fracamente acoplados;
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l) Serviços devem abstrair a lógica de negócio;
m) Serviços podem compor outros serviços;
n) Serviços são autônomos;
o) Serviços não gerenciam estados;
p) Serviços são passíveis de descoberta.
O desenvolvimento de um Web Service com PHP é bem simples. Utilizando a
biblioteca nativa, a criação de um cliente ou de um servidor é feita em poucas linhas de
código.
Conforme dito anteriormente, Hansen (2003) afirma que o desenvolvimento de
um Web Service se assemelha muito ao desenvolvimento de um componente de
software, representando uma funcionalidade que pode ser reutilizada, sem se importar
com a linguagem ou ambiente em que foi desenvolvido. (HANSEN, 2003). Desta
forma, para criar um serviço em PHP, basta desenvolver uma classe ou um conjunto de
funções e, através de uma interface, neste caso WSDL, estas funcionalidades tornam-se
disponíveis por qualquer aplicação, em qualquer linguagem.

3. Metodologia
Uma pesquisa pode ser delimitada quanto aos fins e meios, segundo Vergara (1997),
como também em função dos propósitos do projeto (ROECH, 1999). Quanto aos fins,
esta se caracteriza como uma pesquisa descritiva, que “expõe características de
determinada população ou de determinado fenômeno” (VERGARA, 1997, p. 45). O
estudo em questão refere-se à empresa SENAI/SC, e trabalha sobre as integrações
existentes entre seus diversos sistemas.
No que diz respeito aos meios, o estudo classifica-se como um estudo de caso,
que de acordo com Stake (ROESCH, 1999, p.197), “pode ser único ou múltiplo e a
unidade de análise pode ser um ou mais indivíduos, grupos, organizações, eventos,
países ou regiões”. No caso, a pesquisa classifica-se como um estudo de caso único,
uma vez que é realizada na empresa SENAI/SC; e a unidade de estudo são as
integrações entre as aplicações da empresa.
Quanto aos propósitos do projeto, este compreendeu todas as aplicações da
empresa SENAI/SC, com intuito de analisar as integrações entre estas aplicações.
Com relação às abordagens utilizadas da pesquisa, esta teve caráter:
c) Qualitativo, através de conversas informais para identificar os processos e
a realidade organizacional, e observação;
d) Quantitativa, através da utilização de ferramentas que registrem
informações sobre integrações, buscando mensurar quantitativamente, ou seja,
através de números, os resultados obtidos.
Para Trivinos (1987, p.113), o estudo descritivo exige do pesquisador a
utilização precisa de técnicas, teorias e métodos que darão orientação à coleta de dados.
Um importante cuidado que o pesquisador deve ter ao longo da execução do seu estudo
é a manutenção do senso crítico, tanto na busca de informações quanto no momento da
análise dos resultados obtidos, de maneira a evidenciar a veracidade dos fatos.
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4. Projeto de Integração de Sistemas
O crescimento dos sistemas de informação ocorrido nas empresas nos últimos anos, a
partir do movimento para substituir os sistemas legados, principalmente em função do
bug do milênio, colaborou para aumentar os esforços na área de integração de sistemas.
Diversos fatores colaboram para a crescente demanda por soluções de
integrações entre sistemas, como o aumento da diversidade e quantidade de sistemas
existentes; a incessante busca pelo aumento da competitividade que obriga uma melhor
gestão da informação; maior agilidade na transmissão da informação, por exigência de
órgãos reguladores; e a tendência pela realização de trabalhos de forma colaborativa,
que exige uma melhoria no fluxo da informação.
A integração de sistemas de informação também é de grande importância para o
SENAI/SC. Diversos processos, dos mais simples aos mais críticos, necessitam de
integração de dados ou funcionalidades.
As primeiras integrações surgiram da necessidade de tratar informações dos
clientes com o sistema de ERP. Questões como identificar clientes, operar boletos
bancários, inscrições em cursos e matrículas. Junto a isto, existe também a necessidade
de relacionar o cliente a um produto, no caso do SENAI/SC, mais especificamente
cursos e serviços técnicos ou tecnológicos.
Posteriormente, com o surgimento de diversas aplicações para aproximar o
cliente da instituição, cresceu a necessidade de integrar dados entre as aplicações, de
forma que a informação da organização estivesse à disposição do cliente.
Em um cenário mais atual as integrações cresceram de tal forma que algumas
funcionalidades de certos sistemas dependem de dados ou funcionalidades de outros
sistemas.
Atualmente, as integrações envolvem mais de onze sistemas distintos. Entre eles
destacam-se: BENNER ERP, Sistema de gestão do negócio (SGN), Web Admin,
Intranet, Site institucional, Portal do Aluno, Portal do Fornecedor, SENAI Virtual, BS3,
Pergamum, eGroupWare e Módulo de recrutamento e seleção (MRS).
Os sistemas divergem em vários pontos. As principais diferenças são:
f) Linguagens de Programação;
g) Frameworks;
h) Base de dados;
i) Ambientes de execução;
j) Fornecedores.
A integração de informações deva ser projetada de forma que suporte estas
divergências, garantindo que diversos sistemas possam ter acesso às diversas
informações e funcionalidades existentes.
Até o presente momento, os métodos de integração de dados existentes no
SENAI/SC são realizadas por troca de arquivos, base de dados compartilhada e Web
Services. A integração por troca de arquivos é utilizado na empresa para comunicação
de aplicações em ambientes diferentes (internas e externas). São tratadas de forma
assíncrona, ou seja, não espera resposta. É executada em horários específicos e de forma
seqüencial, isto é, seguido uma ordem pré-estabelecida dos processos.
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A grande vantagem deste método é a capacidade de processar uma grande
quantidade de informações. Utilizando a integração por arquivos, é possível processar
centenas ou milhares de arquivos em pouco tempo.
Por outro lado, esta técnica mostra algumas desvantagens. O sistema fica pouco
rastreável diante da grande quantidade de arquivos processados. Além disso, fica
totalmente dependente da rede e sobrecarrega o ambiente em razão do grande
processamento. Outro fator contra é a necessidade de configuração de quem receberá os
arquivos, como diretórios de destino, formato de arquivo, entre outros. Qualquer erro
fatal pode bloquear todo processo, parando a seqüência de execução. Também devido a
dificuldades em aplicações parceiras, não é utilizado padrões nas mensagens trocadas.
A integração por compartilhamento de dados é utilizada para comunicação de
aplicações no mesmo ambiente (interno); Geralmente utilizam o mesmo banco de dados
(Schemas diferentes e views) e, eventualmente bancos diferentes. Geralmente são
síncronas, do tipo request-reply, ou seja, o cliente faz uma requisição e recebe a resposta
imediatamente.
Para suportar este compartilhamento, deve-se resolver o problema dos modelos
de dados heterogêneos.
As vantagens encontradas no uso desta técnica são o desempenho, pois
operações de consulta em banco são mais rápidas do que trocas de mensagens, além da
simplicidade, que torna o desenvolvimento mais ágil.
Por outro lado, existe a necessidade de manutenção de um arquivo de
configuração de credenciais das bases de dados nas diversas aplicações. As questões de
segurança são levantadas nesta situação, pois devem ser criadas várias contas e
permissões de acesso nas bases para diferentes aplicações, evitando que uma aplicação
possa remover ou alterar dados que ela não tenha permissão. Além disso, qualquer
alteração em tabelas pode comprometer um ou mais processos, em diversas aplicações,
pois há duplicidade de código nas aplicações.
A integração por Web Services é utilizada para comunicar aplicações executando
no mesmo ambiente ou em ambientes distintos (interno ou externo). Esta técnica pode
funcionar de forma síncrona ou assíncrona, sendo a primeira mais utilizada. Possui um
baixo acoplamento e cada aplicação utiliza a funcionalidade e os dados operados pelo
serviço.
Os fatores positivos encontrados na utilização deste método de integração são o
baixo acoplamento, pois uma aplicação utiliza apenas o serviço como forma de integrar
uma informação. Outro ponto importante é a alta reusabilidade, pois um serviço pode
ser consumido por diversas aplicações, evitando assim a duplicidade de código e
mantendo a regra de negócio em um único ponto. A rastreabilidade é muito maior que
nos outros métodos, pois um serviço específico pode realizar log das operações,
sabendo assim em qual momento e sobre qual dado ocorreu um determinado erro. Além
disso, é possível programar mecanismos de tolerância a falhas para aumentar a
disponibilidade, garantindo que as aplicações que dependam da integração estejam
sempre funcionando. Finalmente, a utilização de padrões nas mensagens, como SOAP e
XML, garantem o acesso a qualquer aplicação que opere com padrões já conhecidos
pelo mercado.
Os únicos problemas são as questões de segurança, ainda em estudo na área de
Web Services. No projeto foi elaborado um modo de garantir a segurança da informação,
utilizando criptografia nos dados, autenticação e outros elementos. Os Web Services
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também possuem um desempenho mais lento que o acesso direto ao banco de dados.
Antes do início deste projeto, o uso de integrações por Web Services existia
apenas como um projeto piloto, integrando indicadores para o sistema de BSC
(Balanced ScoreCard). Este projeto piloto trouxe conhecimento e experiência para a
equipe de desenvolvimento, o que estimulou a criação deste projeto de integração de
sistemas.

5. Novo modelo de integrações
Diante dos problemas do cenário atual, é observado no novo modelo de integrações os
seguintes requisitos:
i) Eliminar a duplicidade de códigos e funcionalidades;
j) Padronização das mensagens trocadas;
k) Aumentar a rastreabilidade;
l) Tornar independente de quem usará o serviço;
m) Desacoplar as aplicações envolvidas;
n) Modularizar o desenvolvimento;
o) Aumentar a reusabilidade;
p) Aumentar a segurança, validação e logs.
Para alcançar estes requisitos, o projeto envolve a utilização de uma arquitetura
orientada a serviços, conhecida por SOA.
Barry (2007) afirma que uma arquitetura orientada a serviços é essencialmente
uma coleção de serviços. Estes serviços comunicam-se entre si. A comunicação pode
envolver simples troca de dados ou pode envolver dois ou mais serviços coordenando
algumas atividades.
Seguindo a idéia de Barry, o que está sendo desenvolvido é exatamente isto, uma
coleção de serviços que integram as aplicações e comunicam-se entre si, quando
necessário, de forma que a informação necessária pela aplicação seja acessível.
Desta forma, o projeto foi dividido em três etapas: panorama e mapeamento das
integrações atualmente utilizadas; proposta e implementação das integrações utilizando
o novo modelo; e avaliação e controle dos resultados encontrados.
A primeira etapa do projeto consiste em analisar o panorama atual, realizando
um levantamento dos sistemas existentes, assim como os problemas deles decorrentes.
Desta forma, obtém-se o mapeamento das integrações dos sistemas atuais, com
detalhamento de suas funcionalidades e a quais informações estão integrando.
Conforme descrito anteriormente, as integrações dos sistemas da empresa
SENAI/SC operam utilizando três técnicas: transferência de arquivos,
compartilhamento de dados e web services.
Utilizando a documentação existente na instituição, foi feito um levantamento
das aplicações utilizadas atualmente.
As principais aplicações administradas pelo SENAI/SC foram desenvolvidas na
linguagem PHP. Entretanto, algumas aplicações de terceiros fazem parte deste projeto,
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como o ERP. De posse da informação detalhada dos sistemas de informação existentes
na instituição, foi realizado um levantamento, analisando documentação dos softwares e
código fonte das aplicações, pode-se realizar o levantamento das integrações existente
entre os sistemas.
A partir deste momento, a próxima etapa foi analisar quais informações são
integradas, e de que forma. A proposta do projeto é trabalhar de forma incremental, ou
seja, analisar as integrações com maior índice de abertura de chamados e de maior
importância para a empresa, assim definido pelos gerentes de projetos juntamente com
as partes interessadas.
Os principais problemas que rondam as integrações são aquelas que não
possuem resposta na troca da informação.
As integrações de trocas de arquivos são os principais problemas, pois uma
aplicação gera um arquivo e coloca em um diretório, onde outra aplicação irá ler este
arquivo. Neste processo não se obtém retorno. O erro só é detectado quando o usuário
detecta nos dados integrados inconsistentes ou o administrador da rede/aplicação analisa
logs de erros ou e-mails enviados pela aplicação integradora.
Dessa forma, não é possível desenvolver um procedimento automatizado para
mostrar ao usuário o porquê na falha da integração, e permitir que este efetue alguma
ação.
Analisando este cenário, tomou-se como principal necessidade avaliar as
integrações que ocorrem por troca de arquivo e transformá-las para o modelo utilizando
web services
As integrações por compartilhamento de base de dados são mais complexas de
rastrear. Como existem várias aplicações legadas, trechos de códigos espalhados pelas
diversas aplicações, regras de negócio com pouca ou nenhuma documentação, estas
integrações foram mantidas.
Com a criação de componentes, toda a regra de negócio fica centralizada no
componente, e a aplicação apenas faz uso desta funcionalidade. Com isso, as
integrações por compartilhamento de base de dados existentes não foram alteradas, mas
as novas demandas e manutenções que apareceram durante o andamento deste projeto,
foram implementadas para utilizar componentes.
A partir do levantamento dos problemas, do mapa das aplicações e integrações, é
elaborada uma proposta de um novo modelo de integração de sistemas, com objetivo de
erradicar os problemas detectados nesta etapa do projeto.
Com o panorama detalhado, as integrações mapeadas, e os problemas existentes
definidos, a próxima etapa refere-se à elaboração de uma proposta de um novo sistema
de integração.
A proposta para corrigir os problemas encontrados trata-se de transformar todas
as integrações em serviços disponibilizados pelas diversas integrações, de forma que se
consiga realizar os requisitos estabelecidos.
Conforme dito anteriormente, a maioria das aplicações foram desenvolvidas em
PHP. Analisando pelo aspecto humano, o núcleo da tecnologia da informação foi
estruturado buscando conhecimento e capacitação dos colaboradores integrantes na
linguagem PHP. Tal fato justifica a decisão gerencial em buscar uma opção de integrar
os sistemas utilizando esta linguagem.
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No caso do SENAI/SC, a proposta é elaborada pela equipe de desenvolvimento e
encaminhada ao facilitador do núcleo, que autoriza ou não a implementação do modelo
proposto.
Uma vez autorizada a realização do novo modelo, inicia-se o processo de
implementação, que é composto de etapas de estudo sobre qual tecnologia deve ser
utilizada, análise e desenvolvimento da integração, testes e posteriormente é levado à
produção.
A equipe é dividida em gerentes de projeto, analistas e desenvolvedores, e
auditoria. Os gerentes elaboram o cronograma do projeto, conversam com as partes
interessadas e repassam a informação aos analistas e desenvolvedores, que criar a
modelagem utilizando UML e programam a integração de acordo com a necessidade do
negócio. Após o desenvolvimento, é passado por uma etapa de testes e auditoria de
segurança, onde, caso aprovado, é enviado para ambiente de homologação e,
posteriormente, produção.
No caso das integrações, o estudo da tecnologia envolvia a linguagem PHP e
suas bibliotecas disponíveis para criação de Web Services.
Após decidir qual linguagem seria utilizada para implementar as integrações,
neste caso, PHP, qual tecnologias seriam utilizadas e como fazer para criar clientes e
servidores utilizando a linguagem e tecnologias escolhidas, o próximo passo é criar ou
modificar as integrações entre as aplicações, corrigindo os problemas encontrados.
A proposta é isolar as aplicações e seus bancos de dados, fazendo com que
qualquer acesso aos dados e funcionalidades seja exclusivamente por serviços ou
componentes. Como a maioria das aplicações, dentre elas as mais importantes para o
SENAI/SC estão na linguagem PHP, o uso de componentes escritos em PHP se justifica
pela questão do desempenho. Quando se trata de integrações entre diferentes
linguagens, ou em funcionalidades que possam ser utilizadas por diferentes linguagens,
o uso de Web Service se justifica. A figura a seguir ilustra a proposta:

Figura 1 - Isolando uma aplicação.

Isolando as aplicações através de serviços, e fazendo estes serviços se
comunicarem, tem-se uma arquitetura orientada a serviço, conforme Barry (2007),
quando afirma que uma arquitetura orientada a serviços é essencialmente uma coleção
de serviços que se comunicam. Desta forma, todas as aplicações seguirão o modelo
acima, retirando o acesso de uma aplicação à base de outra. Os arquivos também serão
descartados, e os clientes farão acessos aos serviços para enviarem informações.
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Durante o processo de integração nem sempre a aplicação destino está
disponível, e esta garantia é menor quando se trata de aplicações administradas por
terceiros. Eventualmente pode ocorrer de algum dado não poder ser integrado, e este
deve ser armazenado para que, assim que o serviço se torne disponível, seja enviado
novamente. Outro cenário pode ser visto onde as integrações ocorrem de forma
assíncrona, seja pela possibilidade da integração não ocorrer em tempo-real, ou pela
grande quantidade de dados que podem sobrecarregar os servidores. Assim, o uso de
filas de mensagens é bastante útil, e pode ser implementado por Message Brokers.
Com o uso de fila de mensagens, é possível que uma aplicação envie diversas
mensagens para uma fila, ou um tópico, e outras aplicações ou processos desta mesma
aplicação sejam consumidoras destas informações. Com o uso de um message broker é
possível efetuar a transformação das mensagens, facilitando o trabalho da parte
consumidora.
Esta funcionalidade permite a integração de forma assíncrona e, sempre que o
serviço destino estiver indisponível, estes dados podem ficar armazenados num broker,
onde, assim que possível, serão encaminhados.
Para a linguagem PHP, uma solução existente é o uso da biblioteca Stomp. Esta
biblioteca faz acesso à diversos message brokers existentes no mercado, como Apache
ActiveMQ, IBM WebSphereMQ, entre outros.
Com o uso de fila de mensagens, fica fácil persistir e acessar os dados quando
necessário. As filas de mensagens são parte deste projeto, para armazenar informações,
quando a carga de dados é muito grande e o horário para realizar as integrações pode ser
postergado para períodos onde a atividade e acesso aos servidores é menor.

6. Avaliação e controle dos resultados encontrados
Simultaneamente ao processo de implementação do novo modelo de integração de
sistemas do SENAI/SC, a equipe de desenvolvimento buscou uma forma de avaliar e
controlar os resultados do projeto. A avaliação foi realizada através de testes com um
conjunto de dados e analisando o número de relatos decorrente da nova implementação,
ou pelo retorno dado pela área de negócio, de acordo com seu grau de satisfação.
Após alguns sistemas serem efetivamente integrados e colocados a disposição
dos usuários finais, o controle é realizado por intermédio de sistema de suporte, onde o
usuário registra um problema decorrente do sistema. A solução do problema descrito
pode ser dada pela equipe de suporte, quando se trata de problemas de uso da aplicação,
ou pela equipe de desenvolvimento, quando de problemas de programação ou base de
dados.
Com a implantação de algumas integrações, notou-se que a quantidade de
chamados abertos foi reduzida em cerca de 90% da quantidade atual. Com esta queda na
abertura dos chamados, foi possível destinar boa parte do tempo utilizado pela equipe na
correção de chamados para outros desenvolvimentos e manutenções. Os problemas
ainda existentes são decorrentes de problemas de integração por parte de aplicações
terceiras ou devido à inconsistência nos dados de origem das integrações. Por si só, os
Web Services cumprem seu papel de validação, ao impedir que dados incorretos sejam
integrados, logo, os chamados relacionados à integração entre aplicações do SENAI/SC
são problemas das aplicações que utilizam estes serviços. Até o presente momento,
nenhuma falha relacionada aos Web Services foi encontrada. Por esta ótica, o projeto
obteve completo êxito.
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Do ponto de vista da área de negócio, o projeto permitiu que alguns dados
fossem compartilhados entre diversas aplicações. Esta funcionalidade, com garantia da
consistência dos dados, aumenta a confiança da instituição na equipe de
desenvolvimento e principalmente fornece informações que auxiliam os gestores da
empresa a tomarem decisões baseadas na análise de dados que anteriormente estavam
dispersos pelas diversas aplicações.
Durante a implantação deste projeto, projetos paralelos surgiram, necessitando a
criação de web services para troca de informações. O mais importante deles, o sistema
de gerenciamento de recursos, permitiu que todas as aulas e diários de classe utilizados
pelo SGN fossem criados através de outra aplicação, com funcionalidade de agenda,
facilmente adaptável para a necessidade do negócio. O uso de uma aplicação pronta,
com apenas alguns ajustes e o uso da integração, permitiu que um projeto tivesse seu
prazo reduzido em três a quatro vezes o tempo total estimado, caso fosse desenvolvido
uma aplicação completamente nova. Nesta situação o uso das integrações auxilou muito
para esta sistemática, pois, sem elas, seria impossível realizar tal atividade.
Analisando a arquitetura das aplicações, a situação inicialmente encontrada foi
um cenário com diversas conexões entre as aplicações, com pouco ou nenhum padrão,
duplicidade de código, acesso direto à base de dados de uma aplicação terceira, entre
outros problemas citados. A figura a seguir ilustra bem esta arquitetura:

Figura 2 - Arquitetura "Spaghetti"

Com o andamento do projeto, a maioria das aplicações foram isoladas e
acessadas apenas por uma interface. Algumas delas utilizando serviços de troca de
mensagens, componentes ou web services. A figura 3 ilustra a nova arquitetura até o
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presente momento:

Figura 3 - Arquitetura orientada a serviço

Com isso, apesar do cenário não estar perfeito, muitos problemas anteriores
foram corrigidos, através de um projeto que buscou utilizar os conceitos de web services
e orientação a serviços para prover uma arquitetura que realizasse as integrações da
empresa SENAI/SC. O próximo passo será utilizar um barramento de serviços, onde as
aplicações não mais se conectarão umas às outras, apenas a este barramento, conforme
ilustra a figura a 4:
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Figura 4 - Arquitetura orientada a serviços com ESB.

7. Conclusões e Perspectivas
O presente trabalho, desenvolvido na empresa SENAI/SC, teve como objetivo analisar o
cenário de integrações atuais e desenvolver um novo modelo que permitisse corrigir os
problemas encontrados.
Foram analisados os três modelos existentes atualmente, avaliados, levantados
os problemas e propostos correções.
Para tanto, se utilizou da pesquisa bibliográfica a fim de adquirir uma
fundamentação teórica a respeito do tema, realizada a criação de alguns serviços com o
intuito de consolidar este conhecimento adquirido e verificar de fato a aplicabilidade do
uso de uma arquitetura orientada a serviços como solução para o problema de algumas
integrações de sistemas existentes na instituição.
Com o apoio da equipe de suporte e da área de negócio, foi possível levantar os
problemas que ocorrem atualmente. Através do mapeamento das aplicações existentes e
das integrações entre estas aplicações, foi possível estudar e avaliar como estas
integrações ocorrem e como os problemas anteriormente encontrados acontecem.
As integrações que utilizavam compartilhamento de dados, apesar de alguns
problemas listados, funcionam de forma estável e, por isso, não foi dada atenção
inicialmente. Entretanto, elas estão sendo modificadas lentamente conforme as
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manutenções aparecem. Estas integrações continuarão acontecendo, porém com o uso
de componentes para evitar a duplicidade de código e transformar o acesso de forma
genérica e reutilizável.
No que se refere à integração de sistemas através do uso de arquivos os
problemas encontrados afetavam diretamente o negócio da empresa, atrasando alguns
processos e demandando trabalho de diversos colaboradores. Esta era a situação mais
crítica, que foi corrigida com o novo modelo através do uso de Web Services e de uma
arquitetura orientada a serviços.
Com o mapa das integrações em mãos, e os problemas relatados, tomou-se a
decisão de isolar as aplicações e seus respectivos bancos de dados, e utilizar como
forma de acesso às suas funcionalidades e dados, o uso de componentes e acesso via
Web Services. Com isso, obteve-se um ganho com a resposta de cada integração, além
de ser possível rastrear todas as informações integradas, o que auxilia na depuração de
erros, na possibilidade de corrigir ou tratar erros de forma automatizada e a garantia na
consistência dos dados.
Com o uso de Web Services, utilizando a linguagem PHP escolhida pelo núcleo
de tecnologia da informação da empresa SENAI/SC, e tecnologias associadas, foi
possível implementar uma arquitetura orientada a serviços, que cresce um pouco a cada
dia, permitindo cada vez mais informações serem compartilhadas.
Nos próximos passos deste projeto, ainda a ser estudado e desenvolvido,
encontra-se a possibilidade de interligar os sistemas utilizando um barramento de
serviços. Este barramento traria algumas funcionalidades que facilitariam o
desenvolvimento de mais integrações.
Este trabalho é um pequeno início de como é possível realizar integrações de
sistemas a nível corporativo com a linguagem PHP, com um grau de confiança aceitável
e com as tecnologias mais utilizadas no mercado. Os frutos do trabalho estão
começando a aparecer, e posteriormente será possível unificar e criar mais serviços de
tal forma que os próprios processos da empresa sejam automatizados. Ainda há muito
que se estudar e trabalhar, mas com este projeto já foi criado uma base sólida para as
integrações dos sistemas da empresa SENAI/SC.
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