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RESUMO 

Recentemente ocorreu um grande crescimento do número de sistemas de 

informação dentro das grandes, médias e pequenas corporações. Este 

aumento significativo no número de sistemas utilizados pelas empresas pode 

ser explicado por diversos fatores, entre eles, a velocidade no surgimento de 

novas tecnologias, a dinamicidade dos processos de negócios, a acirrada 

concorrência e a impossibilidade de centralizar todas as necessidades 

corporativas dentro de um mesmo software. 

Em paralelo, cresce também a necessidade de integração entre softwares de 

diferentes linguagens, plataformas ou fornecedores que não foram concebidos 

para comunicarem uns com os outros. 

Este trabalho aborda a questão da implementação e extração de informações 

de auditoria dentro de sistemas concebidos com o propósito de integrar outros 

softwares, mais especificamente naqueles arquitetados como um Enterprise 

Service Bus, que é uma arquitetura de integração de aplicativos de forma 

desacoplada. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um 

artefato de software para extração de trilhas de auditoria dentro de sistemas 

voltados para este propósito, que é a centralização dos esforços de integração 

entre sistemas em uma arquitetura de barramento corporativo. 

Palavras chaves: Integração de Sistemas, Auditoria de Software, Trilhas de 

Auditoria, Arquitetura Orientada à Serviço, Enterprise Service Bus. 
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ABSTRACT 

Recently there was a large increase in the number of information systems within 

corporations of all sizes. This significant increase in the number of systems 

used by companies can be explained by several factors, including the fast 

emergence of new technologies, dynamic business processes, fierce market-

competition and the impossibility of developing a single software that fulfills all 

business needs. 

Also, the need for integration between software based on  different languages, 

platforms or from different vendors, which were not designed to communicate 

with each other, is growing. 

This work addresses the issue of implementing and extracting audit information 

within systems designed with the purpose of integrating other software, 

specifically those architected as an Enterprise Service Bus, which is used for 

decoupled application integration. 

Within this context, this work proposes the development of a software artifact 

that can extract audit trails within systems designed for this purpose, which is to 

centralize the efforts of integrating different systems in a single software bus. 

Keywords: Systems Integration, Software Auditing, Audit Trails, Service 

Oriented Architecture, Enterprise Service Bus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Enterprise Service Bus (ESB) é uma solução baseada na Arquitetura 

Orientada a Serviços (SOA) para os problemas existentes de integração de 

software. A adoção desta solução permite que se aumente a interoperabilidade 

entre os sistemas seguindo o fluxo de processos da organização, 

proporcionando uma arquitetura de fácil controle e extensão. 

O modelo proposto pelo Enterprise Service Bus assemelha-se com um 

middleware gerenciador de mensagens, que aplica regras específicas de 

manipulação de dados e roteamento de pacotes, permitindo que os sistemas e 

componentes da organização possam trocar informações sem se preocupar 

com o formato ou endereço utilizado no outro ponto de comunicação. A 

centralização de todo este tratamento em um único software consolida o 

conceito do Enterprise Service Bus, pois permite integração mais fácil e rápida 

entre os componentes, já que o esforço estará concentrado em um único 

ponto, além de permitir a aplicação do controle transacional geral do negócio 

através dos dados que trafegam entre estes pontos.  

Dentro deste contexto, percebe-se que a implementação do software de 

integração deve ser projetada de modo que maximize os benefícios 

conceituados pelo Enterprise Service Bus e não se torne um emaranhado de 

dados desorganizados, o que dificultaria a execução do controle transacional 

dos negócios da organização. 

O desenvolvimento ou adaptação de sistemas de software neste cenário 

facilita a manutenção de uma arquitetura flexível que possa se expandir e 

adaptar-se à medida que os próprios negócios estão em constante mudança. 

Softwares cada vez mais complexos e com maior carga de 

processamento demandam também políticas de controle mais rigorosas e mais 

preparadas para tratar o grande volume de dados em ambientes distribuídos.  

Um Enterprise Service Bus deve suportar padrões de comunicação bem 

difundidos no mercado. Dados importantes podem ser extraídos para 

elaboração de uma base auxiliar que mantenha informações pertinentes sobre 
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as mensagens repassadas pelo fluxo, como os protocolos utilizados, os 

agentes comunicadores ou particularidades referentes ao conteúdo da própria 

mensagem. Estes dados são chamados de trilhas de auditoria. Uma vez que 

estes dados estejam disponíveis e organizados, poderão ser extraídas 

informações importantes tanto para aspectos técnicos de sistema quanto para 

análise dos processos de negócio, identificando oportunidades e fraquezas. 

1.1 Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um componente de software que 

possa ser utilizado e acoplado em softwares arquitetados como um Enterprise 

Service Bus para extrair trilhas de auditoria que permitam auxiliar no controle 

transacional e na auditoria deste tipo de processo de negócio implementado 

sobre uma solução de integração.  

1.2 Objetivos específicos 

 Fornecer um componente de fácil manutenção e com boa 

extensibilidade para permitir a utilização e aprimoramento por outros 

desenvolvedores.  

 O componente deve ser configurável para permitir extração das trilhas 

de auditoria em arquivos texto ou bases de dados.  

 Os artefatos de código devem ser distribuídos em camadas, permitindo 

a adaptação para qualquer framework ESB desenvolvido em JAVA EE, 

ou ainda ser extensível a outros tipos de sistema compatíveis. 

1.3 Limitações do trabalho 

 Inicialmente, a implementação será realizada de modo a suportar 

apenas a integração com o Mule ESB, framework open-source de 

barramento corporativo mais conhecido no mercado. 

 A ferramenta por si só não permitirá análises sobre os dados extraídos, 

sendo responsável apenas pela extração e persistência das trilhas de 

auditoria. 

 O objetivo inicial da ferramenta não é permitir o monitoramento da 

atividade de negócios, embora os dados extraídos possam ser utilizados 
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para este fim se forem devidamente tratados através de um processo de 

Business Intelligence. 

1.4 Metodologia 

 

O presente trabalho será realizado em quatro etapas: 

Etapa 1. Pesquisa bibliográfica: Será realizado um estudo na área de 

integração de sistemas para consolidar os conceitos abordados neste trabalho, 

como Enterprise Service Bus, arquitetura orientada a serviços (SOA), trilhas de 

auditoria e integração de sistemas corporativos. 

Etapa 2. Definição de arquitetura e requisitos do sistema: A partir do 

entendimento dos conceitos, será proposta uma arquitetura para o componente 

de extração de dados transacionais baseada nos conceitos de Enterprise 

Service Bus, implementado sobre o framework Mule ESB. 

Etapa 3. Implementação: Todo o projeto desenvolvido até então será codificado 

e empacotado para utilização e distribuição. 

Etapa 4. Testes e Análise de Resultados: Os objetivos do projeto serão 

revistos, avaliados e analisados através da execução de testes de 

conformidade. 

1.5 Organização do texto 

O primeiro capítulo deste trabalho apresenta as motivações para a escolha do 

tema, assim como os objetivos que foram definidos para o projeto. O capítulo 

introdutório também versa sobre as limitações do trabalho e a metodologia 

utilizada no desenvolvimento. 

O segundo capítulo apresenta brevemente o conceito de Sistemas de 

Informação e sua classificação de acordo com o nível organizacional dentro de 

uma corporação. 

O capítulo três apresenta os desafios e benefícios da implementação de uma 

solução de integração corporativa. São tratados tanto os aspectos técnicos da 
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integração de sistemas quanto os aspectos referentes à saúde do próprio 

negócio. 

No quarto capítulo são apresentados os conceitos, benefícios e limitações das 

trilhas de auditoria, que são os principais objetos de estudo deste trabalho. 

O quinto capítulo versa sobre os aspectos técnicos da arquitetura orientada a 

serviços e apresenta detalhadamente a arquitetura do Enterprise Service Bus, 

ou barramento corporativo de serviços, seus benefícios e peculiaridades. 

O capítulo seis apresenta o projeto desenvolvido durante o trabalho, explicando 

a arquitetura do pacote de software desenvolvido. 

O sétimo capítulo mostra os resultados dos testes executados com o pacote 

para verificar a conformidade dos requisitos e objetivos do projeto. É 

apresentado também um caso de uso fictício para exemplificar a utilização do 

componente. 

No oitavo capítulo são apresentadas as conclusões sobre o projeto 

desenvolvido e sugeridos os trabalhos futuros. 
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2. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
A expressão Sistema de Informação pode ser usada para descrever um 

conjunto de métodos, manuais ou automatizados, que interagem através de 

seus componentes, pessoas, máquinas ou outro mecanismo para coletar, 

processar e demonstrar resultados para o usuário ou cliente do Sistema. 

Todo conjunto que manipule dados e consiga gerar informação pode ser 

englobado dentro deste conceito, incluindo-se aí, por exemplo, uma companhia 

que interage com o meio externo, coletando dados que são processados em 

seu meio interno através da organização dos seus departamentos para que 

posteriormente sejam devolvidos para o meio externo como uma informação, 

ou seja, o produto do seu processo. 

Empregando o mesmo conceito em uma visão mais interna dentro de uma 

organização, “um sistema de informação pode ser definido como um conjunto 

de componentes inter relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, 

processar, armazenar e distribuir informações com a finalidade de facilitar o 

planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em 

organizações.” (LAUDON; LAUDON, 1994). 

2.1 Classes de Sistemas de Informação 

Dentro do nível corporativo, uma empresa geralmente se divide em três níveis 

organizacionais: operacional, tático e estratégico, conforme ilustrado na figura 

1. Geralmente, os Sistemas de Informação também podem ser internamente 

classificados dentro do mesmo esquema, com base no nível em que são 

utilizados e nas necessidades organizacionais que são atendidas. 
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Figura 1 - Pirâmide dos Níveis Organizacionais 

2.1.1 Sistemas de Informação Executiva (SIE) 

Correspondem aos sistemas que atendem ao nível mais elevado da empresa, 

composto pela diretoria e pelos executivos. Encaixam-se aqui os sistemas que 

agregam inteligência competitiva e tratam a incerteza como um fator ambiental 

importante para a sobrevivência da organização, pois não há forma de prever 

com razoável precisão os eventos externos futuros. Em uma analogia com o 

corpo humano, este nível seria o cérebro da organização, pois toma as 

decisões e coordena as outras partes em busca de um objetivo, o que seria a 

razão de viver da organização. 

2.1.2 Sistemas de Informação Gerencial (SIG) 

Abrange o grupo de sistemas que auxiliam o núcleo tático da organização, cuja 

principal função é controlar e mensurar os processos executados na base da 

pirâmide, no nível operacional. Sistemas de informação gerencial sintetizam, 

registram e relatam a situação em que se encontram as operações da 

organização, dando aos gerentes subsídios para o controle da qualidade e da 

obtenção das metas estipuladas. 

2.1.3 Sistemas de Processamento de Transações (SPT) 

São os sistemas que atuam na base da pirâmide organizacional, permitindo o 

processamento automático dos trâmites envolvidos no núcleo do negócio. 
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“Sistemas de processamento de transações são sistemas que processam as 

detalhadas informações necessárias à atualização dos registros sobre as 

operações comerciais em uma organização.” (STAIR; REYNOLDS, 2005). 
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3. INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS 

Integração de sistemas é uma área do desenvolvimento e engenharia de 

software que cada vez mais vai ganhando a atenção dos analistas da área. 

Pensando no contexto dos níveis organizacionais, é impossível acreditar que 

as três camadas da pirâmide possam atuar de forma isolada dentro de uma 

empresa sem comprometer seriamente a saúde do negócio. A figura 2 

esquematiza de forma simples a integração entre os níveis operacionais e o 

ambiente externo. Se os níveis organizacionais da companhia devem estar 

perfeitamente alinhados e rumando para o mesmo caminho, assim também 

deve ser pensada a integração entre os sistemas existentes dentro da mesma. 

Se os departamentos de uma empresa nunca trabalham sozinhos, seus 

sistemas de informação também não podem se isolar dentro de um micro-

ambiente e repudiar a integração com as outras eventuais partes. Este é um 

conceito que está intrínseco na própria definição de um sistema de informação, 

que nada mais é que um conjunto de partes, cada uma desempenhando sua 

função e trabalhando para o todo.  

 

Figura 2 - Demonstração dos níveis organizacionais de forma sistêmica 

Os ambientes corporativos são tipicamente compostos por centenas de 

aplicações que são fabricadas sob demanda, adquiridas de terceiros ou partes 

de um sistema legado que operam em vários níveis de plataformas de sistemas 

operacionais diferentes. Não é raro encontrar companhias com diversos web 

sites ou uma gama de incontáveis soluções departamentais. 
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Não se pode culpar exclusivamente o grande número de aplicações pelo 

surgimento da necessidade de integração de sistemas. Se desenvolver 

soluções empresariais não é fácil, implementar uma única e grande aplicação 

para suportar sozinho todo o negócio é praticamente impossível na medida em 

que as companhias crescem. “Mesmo as maiores aplicações de negócios, 

como os ERPs, atendem somente uma fração da necessidade crescente do 

meio empresarial. Isto pode ser facilmente visto pelo fato de que os ERPs são 

os pontos de integração mais populares no meio empresarial de hoje.” 

(HOHPE; WOLF, 2004) 

Dividir as funções através de múltiplas aplicações também fortalece o negócio, 

na medida em que agrega flexibilidade para separação de responsabilidades e 

também para escolha das melhores soluções individuais. 

Fornecedores de software tendem a oferecer aplicações focadas em torno de 

uma função específica. No entanto, o desejo sempre presente para adicionar 

novas funcionalidades nos pacotes de software existentes tem causado 

sobreposição entre as funcionalidades das aplicações de negócios. Por 

exemplo, um sistema usado no roteamento de pedidos de procedimentos entre 

unidades de uma gestora de plano de saúde passa a incorporar a 

funcionalidade de autorização ou cobrança de serviços médicos. A linha de 

separação funcional entre os sistemas é tênue, de forma com que é difícil 

definir os limites entre os mesmos. Usuários – tais como clientes, parceiros 

comerciais e colaboradores – geralmente não pensam sobre os limites do 

sistema quando interagem com os aplicativos. Eles executam funções do 

negócio, independentemente dos sistemas internos. Ao receber um pedido, 

uma loja precisa validar a identificação do cliente, verificar o estoque, calcular o 

preço do frete e impostos, emitir a nota fiscal e efetuar o envio. Este processo 

pode facilmente atravessar três ou quatro diferentes sistemas. Do ponto de 

vista do cliente esta é uma única transação. 

A fim de apoiar os processos de negócios estas aplicações precisam ser 

integradas. A integração de sistemas precisa fornecer eficiência, confiabilidade 

e segurança na troca de dados entre múltiplos aplicativos empresariais. 
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3.1 Desafios para a integração de sistemas 

Integrar sistemas não é uma tarefa fácil. A integração corporativa tem de lidar 

com vários aplicativos em execução sobre diversas plataformas em inúmeros 

locais diferentes. 

Integrar sistemas não diz respeito somente à tarefa de compartilhar dados, mas 

também ao ato de expor o comportamento do mesmo, semelhante ao o que 

ocorre em uma biblioteca de desenvolvimento de software que disponibiliza 

uma API para os programadores que irão utilizá-la. A partir do momento em que 

terceiros conseguem facilmente desenvolver suas soluções através desta API 

pode-se afirmar que foi cumprido o objetivo de criar uma estrutura reusável, 

habilidade que é fundamental para frameworks e bibliotecas que visarem 

facilitar o desenvolvimento de software. Da mesma forma, a habilidade de 

integração entre dois ou mais sistemas é chamada de interoperabilidade. 

“Interoperabilidade define se dois componentes de um sistema, desenvolvidos 

com ferramentas diferentes, de fornecedores diferentes, podem ou não atuar 

em conjunto.” (WANG, Lichun. Instituto Europeu de Informática – CORBA 

Workshops). 

Os desafios inerentes à melhoria da interoperabilidade entre sistemas são os 

diferentes padrões de comunicação utilizados e as implantações legadas, que 

são muito custosas para serem atualizadas. 

Dentro do contexto da interoperabilidade, existe ainda a dificuldade em integrar 

de maneira racional os sistemas existentes, fazendo com que sigam o fluxo dos 

processos das empresas, agregando maior controle, rapidez e disponibilidade 

para os negócios da organização. É assim que nasceu o conceito de Enterprise 

Service Bus (ESB), que foi estruturado pela arquitetura orientada a serviços, e 

tornou-se uma ótima alternativa para aqueles que buscam solucionar os 

problemas de integração existentes. 

3.1.1 Aplicativos de terceiros na integração de sistemas  

Outro empecilho para o desenvolvimento de soluções de integração é a 

quantidade limitada de controle que os desenvolvedores principais têm sobre 
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as aplicações participantes. Existem aplicativos legados que não podem ser 

alterados apenas para serem conectados a uma solução de integração. Isso 

muitas vezes deixa os desenvolvedores de integração em uma situação onde 

eles devem compensar deficiências das aplicações de diferentes fornecedores. 

Implementar uma solução de integração em larga escala pode demandar que 

sejam efetuadas alterações nos aplicativos integrantes do fluxo, os chamados 

endpoints, porém, por razões políticas ou técnicas esta opção pode se tornar 

inviável. 

3.1.2 Aderência dos padrões de integração  

Mesmo com o advento da necessidade de integração entre sistemas, apenas 

alguns padrões conseguiram se firmar e ganhar confiança dentro deste escopo. 

O exemplo mais marcante ainda fica por conta da tríade formada por XML, 

XSLT e SOAP, que se unem para formar o avanço mais significativo na 

definição de padrões para as soluções de integração. Todavia, a euforia em 

torno dos chamados Web Services também abriu espaço para a fragmentação 

do mercado, que trabalha com as mais diversas interpretações e extensões 

deste padrão. Este problema nos remete aos tempos do CORBA, padrão que 

surgiu como uma sofisticada solução de integração, mas esbarra na falta de 

interoperabilidade entre os produtos e implementações compatíveis. 

3.1.3 O Papel da semântica na integração de sistemas  

A semântica também pode se tornar um desafio a mais para a integração de 

sistemas. Imagine trabalhar com diversos aplicativos que trabalham em cima 

de semânticas diferentes, pois foram desenvolvidos quase que de forma 

acidental, de acordo com o surgimento de necessidades e suas urgências. 

Mesmo que se estabeleça um padrão de comunicação comum, como o XML, 

por exemplo, ele ainda estará sendo usado para representar diferentes 

entidades em diferentes dialetos e linguagens que podem não ser facilmente 

entendidas pelos receptores. Compartilhar uma representação ou um formato 

comum na troca de mensagens não significa implicitamente que teremos uma 

semântica também comum entre os comunicadores. Um termo simples como 

“cliente”, pode ter diversas interpretações, conotações ou premissas em cada 
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aplicativo integrante do sistema, além da confusão que pode ocorrer no caso 

específico deste exemplo com o sentido técnico da palavra “cliente”, muito 

utilizado na integração de sistemas para designar o aplicativo consumidor de 

um serviço. Um trabalho de Business Intelligence pode ser realizado para 

identificar os problemas de semântica inerentes ao negócio para que então 

seja adotado um plano para evitar e aliviar problemas de interpretação entre os 

diferentes componentes envolvidos. Este é um claro exemplo de como a 

integração entre sistemas pode se tornar um assunto pertinente para várias 

áreas de estudo e pesquisa de TI ou ainda de outras áreas do conhecimento. 

Também fica claro como esse processo envolve todos os departamentos e 

unidades de uma corporação em volta do processamento crítico da lógica de 

negócios. 

3.1.4 Manutenção da solução de integração  

Desenvolver uma solução de integração, além de ser um desafio por si só, 

também envolve a árdua tarefa de operar e manter a solução em pleno 

funcionamento. Com a integração podem surgir problemas que antes não 

existiam, ou, analisando com uma visão mais pessimista, alguns erros e 

defeitos no fluxo de negócios podem se tornar irrastréaveis e indetectáveis. 

Rastrear e monitorar uma implementação de integração exige alto nível de 

conhecimento técnico, porém a grande maioria dos departamentos de TI não 

possui a especialização necessária para tal. 

3.2 Implicações da integração de sistemas em ambientes corporativos  

Os esforços de integração têm implicações de longo alcance sobre a qualidade 

e o custo dos negócios. Uma vez que o processamento crítico do negócio é 

incorporado por uma solução de integração, é essencial que a mesma esteja 

em perfeito funcionamento. Soluções de integração mal projetadas podem 

custar milhões, demandar esforços desnecessários e gerar insatisfação entre 

os clientes. É perfeitamente cabível afirmar que o processo de integração é 

muito vantajoso no âmbito de aliviar os futuros esforços de desenvolvimento 

nas aplicações, porém, falhas na execução ou planejamento podem produzir o 

efeito contrário, como um tiro que sai pela culatra. 
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O sucesso no desenvolvimento e implantação de uma solução de integração 

pode trazer inúmeros benefícios para uma organização tanto no âmbito de 

negócios, agregando qualidade e otimizando os processos, quanto nos 

aspectos técnicos do próprio desenvolvimento e codificação de produtos, 

minimizando o trabalho de planejamento e construção de novos aplicativos e 

artefatos de software.  

Entre os principais benefícios da integração de sistemas, podemos citar: 

Fraco acoplamento: Acoplamento refere-se ao grau de conhecimento de uma 

classe ou componente de software sobre outrem. Baixo acoplamento é a 

situação ideal em que dois aplicativos estão bem encapsulados e sua interação 

é limitada através de interfaces bem definidas (API). A estratégia de integração 

de sistemas fornece uma arquitetura que permite o baixo acoplamento entre 

seus componentes, funcionando como um middleware. "Os benefícios do baixo 

acoplamento já são conhecidos há algum tempo, mas recentemente eles 

tomaram o centro do palco devido à crescente popularidade de arquiteturas 

de serviços Web.” (HOHPE; WOLF, 2004). 

Diminuição do retrabalho: A arquitetura de integração permite que serviços 

sejam implementados e expostos em um barramento flexível que permite trocar 

dados entre diversas aplicações nos mais variados formatos e meios de 

comunicação. Este benefício é possível pois o projeto permite que a lógica de 

comunicação seja isolada da lógica de negócios em si, o que nem sempre seria 

possível em uma arquitetura mais dispersa. 

Agilidade no processamento da informação: Imaginando o cenário de uma 

grande transportadora de mercadorias, podemos nos perguntar como as 

encomendas podem ser transportadas de um cliente para outro de maneira 

rápida e eficiente. A primeira imagem que temos é de uma grande rede 

formada por rotas, distribuidores, transportadores e couriers trabalhando em 

conjunto para fazer com que as encomendas cheguem aos seus destinos no 

menor tempo possível. Seguindo a mesma idéia, observamos claramente o 

ganho na velocidade da informação em um sistema integrado. Chamadas e 

disparos de eventos podem se tornar automáticos na medida em que os 
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sistemas trabalham de forma sincronizada, sem necessidade de intervenção 

manual para que troquem pacotes de dados entre si.  

Inteligência estratégica: O ato de integrar variadas aplicações pode permitir a 

união e a mescla de informações de diversas fontes do fluxo de negócio, que 

podem então ser disponibilizadas de forma que auxiliem na tomada de decisão 

para os níveis mais estratégicos da organização.  
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4. TRILHAS DE AUDITORIA 

“Trilhas de Auditoria são softwares desenvolvidos para fornecer 

determinada informação ao auditor. Como exemplo, a trilha poderia 

disponibilizar a informação de quem, quando, quando tempo etc., 

acessou um sistema considerado crítico quanto à importância das 

informações nele contidos.”  

(PAULA, Maria Goreth Miranda Almeida. AUDITORIA INTERNA: 

EMBASAMENTO CONCEITUAL E SUPORTE TECNOLÓGICO. São 

Paulo: Universidade de São Paulo – USP, 1998. 85p.).  

As trilhas de auditoria consistem em registros recuperáveis sobre cada ação 

efetuada no sistema, além da informação da origem (autor) da mesma. São 

recursos úteis tanto para manter a segurança quanto para a recuperação de 

transações perdidas. A maioria dos sistemas contábeis e sistemas de 

gerenciamento de banco de dados incluem um componente para criar e 

gerenciar as trilhas de auditoria. Existem também softwares separados que são 

especializados em auditoria e permitem que os administradores de rede 

utilizem uma ferramenta para controlar a utilização dos recursos.  

Um problema comum da segurança de sistemas de informação reside na tarefa 

de identificar os autores de determinadas ações cujo resultado está sendo 

investigado. A gravação e manutenção de uma trilha de ações realizadas no 

sistema pode ser a solução para esta situação. 

Trilhas de auditoria mantêm o registro completo de atividades executadas no 

sistema, sejam elas realizadas pelo próprio sistema, por outros aplicativos ou 

pela atividade de usuários, como ilustrado na figura 3. Em conjunto com as 

ferramentas e procedimentos apropriados, as trilhas podem auxiliar na 

detecção de violações de segurança, problemas de desempenho e falhas na 

aplicação. 
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Figura 3 - Exemplo da visualização de uma trilha de auditoria em um software 

4.1 Relacionamento entre as trilhas e o processo de auditoria 

Inicialmente o conceito de “trilhas de auditoria” pode ser confundido com o 

próprio termo singular “auditoria” ou até mesmo com o processo de auditoria 

em si. É importante entender a diferença entre estes conceitos visto que, 

mesmo que estejam relacionados entre si, carregam significados e implicações 

diferentes. As trilhas de auditoria são artifícios puramente técnicos que 

registram eventos do computador, aplicativo, usuário e suas interações. Um 

sistema computacional pode ter várias trilhas, onde cada uma delas é dedicada 

para determinado tipo de atividade, como por exemplo, autenticação ou 

eventos de entrada e saída. 

Por outro lado, a auditoria é a revisão e análise de processos para garantir 

qualidade ou o cumprimento de normas. O termo auditoria é muito mais 

abrangente e não se restringe somente para a área computacional. A 

contabilidade possui uma área de estudo que reúne profissionais 

especializados em auditoria contábil, que revisam balancetes, patrimônio, fluxo 

de caixa e outros fatores corporativos importantes. 

Um auditor de informática pode obter informações valiosas sobre determinado 

sistema ou aplicativo através da análise das trilhas de auditoria. A função de 

um auditor deste tipo é executar de tempos em tempos a análise de um 
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sistema para verificar a normalidade, qualidade e funcionamento do mesmo. 

Normalmente existem auditores especializados nos mais diferentes tipos de 

sistemas e linguagens de programação, passando por consultores, 

administradores de rede e de bancos de dados. As trilhas são úteis para estes 

profissionais no sentido de que melhoram a auditabilidade de sistemas 

computacionais.    

4.2 Propósito e utilização das trilhas de auditoria 

As trilhas podem ser utilizadas tanto para suporte operacional ao sistema como 

para definição de uma política de segurança, ou ainda como uma mistura entre 

estas duas abordagens. Na abordagem de política de segurança, as trilhas são 

mantidas mas não são utilizadas enquanto não forem necessárias. Já quando 

se trata de suporte operacional, as trilhas são utilizadas pelos administradores 

para assegurar que o sistema ou os recursos não estão sofrendo ataque de 

hackers, sobrecarga, problemas técnicos ou sendo mal utilizados internamente. 

Um dos problemas da integração de sistemas citado anteriormente foi a 

dificuldade de rastreio e reconstrução de eventos no fluxo da solução de 

integração após a detecção de algum problema. As trilhas de auditoria podem 

auxiliar no sentido de descobrir a causa dos danos através da simples revisão 

e análise da atividade do sistema para detectar o ponto de origem da 

anormalidade no fluxo. Esta análise permite ainda que sejam distinguidos os 

erros induzidos por operadores, aplicativos integrantes ou falhas inerentes ao 

próprio sistema de integração. Se, por exemplo, a integridade de uma 

transação corrente no fluxo de negócios é questionada, a análise da trilha de 

auditoria pode reconstruir os diversos passos efetuados pelo sistema, pelos 

usuários e pelas outras aplicações. O conhecimento de condições existentes 

no exato momento em que houve uma queda do sistema pode ser utilizado na 

prevenção de futuros acontecimentos semelhantes. Adicionalmente, quando 

ocorrem problemas técnicos, as trilhas podem auxiliar na restauração de 

transações que por algum motivo não puderam ser concluídas. 

“Se as trilhas de auditoria forem concebidas e implementadas para gravar as 

informações adequadas, eles podem auxiliar inclusive na detecção de 
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intrusão.” (NIST Special Publication 800-12, Introduction to Computer Security: 

The NIST Handbook). As intrusões podem até ser detectadas em tempo real se 

houver algum mecanismo para exame das trilhas a partir do momento em que 

são criadas, ou através de um sistema de alertas e notificações. A figura 4 

ilustra o exemplo de uma trilha de auditoria sobre as operações de 

autenticação em um sistema operacional. As intrusões também podem ser 

detectadas posteriormente através da análise em lote dos registros de 

auditoria, auxiliando também na descoberta das vulnerabilidades do sistema 

que permitiram tal ataque. 

 

Figura 4 - Trilha de auditoria sobre as operações de autenticação e concessão 

de privilégios em um sistema operacional 

O grande objetivo da auditoria em tempo real é permitir que sejam descobertos 

os ataques de terceiros que tentem acessar o sistema sem possuir autorização. 

Pode também ser utilizada para detectar eventuais mudanças bruscas no 

desempenho transacional, que são indicativos de vírus, ataques, sobrecarga ou 

falhas técnicas. A maior dificuldade para a implementação da auditoria em 

tempo real reside no fato de que ela pode ser muito custosa em termos de 

projeto e desenvolvimento e pode comprometer o desempenho do núcleo de 

processamento da aplicação, principalmente em casos onde o sistema lida com 

uma grande carga de requisições. 

O exame dos registros de auditoria em lote é menos custoso, porém pode 

identificar o problema apenas depois da tentativa, bem-sucedida ou não, de 

ataque. Neste caso, a auditoria ainda é de grande ajuda para avaliar os danos 

causados e recuperar eventuais perdas do sistema. 
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“Se um sistema ou aplicação é considerado crítico para o negócio ou missão 

de uma organização, a auditoria em tempo real pode ser implementada para 

monitorar o estado destes processos.” (NIST Special Publication 800-12, 

Introduction to Computer Security: The NIST Handbook). Outro benefício 

interessante proporcionado pelas trilhas de auditoria refere-se ao não-repúdio 

de erros causados por usuários ou outras aplicações de integração. Neste 

caso, as trilhas podem provar que o sistema operou normalmente, indicando 

por exemplo que um possível problema foi resultado de um erro de operação e 

não de um bug. 

Várias trilhas de auditoria podem ser mantidas simultaneamente e a grande 

maioria delas obedece à orientação por eventos, que guarda informações 

sobre os eventos gerados pelo próprio sistema, outros aplicativos ou pelos 

usuários. Uma trilha de auditoria deve incluir informações suficientes para 

estabelecer uma relação de causa e efeito para cada evento. Em geral, um 

registro de evento deve especificar satisfatoriamente quando o evento ocorreu, 

quem foi o responsável pelo disparo do evento, onde o evento foi disparado e 

no que consiste o evento em si. Informações adicionais podem ser de grande 

utilidade de acordo com a especificação da aplicação, como o conteúdo de 

uma eventual mensagem circulando entre dois sistemas, as permissões que o 

usuário possuía no momento em que executou o disparo ou outras informações 

mais específicas. 

Basicamente, conclui-se que existem três tipos básicos de trilhas de auditoria: 

do sistema, de aplicação e de usuários. Registros de auditoria do sistema são 

geralmente utilizados para monitorar e ajustar o desempenho do próprio 

sistema. Já os registros de auditoria de aplicação podem ser usados para 

discernir as falhas em outros sistemas integrados, ou violações da política de 

segurança cometidas na comunicação entre as aplicações, enquanto que os 

registros de auditoria de usuários geralmente são usados para manter os 

indivíduos responsáveis por suas ações, garantindo o não-repúdio. Por 

implementarem funções tão importantes e conter dados possivelmente 

sigilosos, as trilhas devem sempre manter-se seguras, confiáveis e tolerantes a 

falhas. 
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Além do suporte para as questões técnicas, as trilhas de auditoria também são 

ótimas para a análise e auditoria dos processos de negócio em si, pois 

permitem identificar anomalias operacionais no negócio. Vale lembrar que as 

trilhas de auditoria não são responsáveis pelo controle de acesso dentro do 

sistema, mas podem ser de grande ajuda para identificar mal uso de privilégios. 

Enquanto os usuários não podem ser impedidos de usar recursos para os 

quais tenham acesso legítimo, a análise de trilha de auditoria pode ser utilizada 

no sentido de examinar suas ações. As trilhas podem indicar que um usuário 

do departamento de recursos humanos pode estar visualizando dados 

pessoais com muito mais freqüência em comparação com outro usuário com os 

mesmos privilégios, o que pode indicar a prática de venda de informações 

pessoais, invasão de privacidade ou até mesmo de chantagens. Da mesma 

forma, a análise das trilhas de auditoria pode indicar que os sistemas 

financeiros da organização estão emitindo um número de ordens de compra de 

materiais cada vez maior, indicando aos executivos que deve ser pensada uma 

estratégia de otimização da utilização de recursos ou de investimento em infra-

estrutura. 

A simples presença das trilhas de auditoria por si só pode intimidar usuários 

mal-intencionados que tentariam burlar o sistema caso soubessem que suas 

ações não seriam registradas e nem deixariam rastros. 

Dessa forma, as trilhas contribuem para suplantar duas das grandes 

dificuldades da integração de sistemas: a dificuldade na detecção de 

problemas técnicos decorrentes da implantação da solução de integração e as 

eventuais falhas e deficiências no fluxo da integração dos serviços e negócios 

da companhia. A partir do momento em que uma solução de integração é 

pensada e implantada de maneira a seguir o fluxo de processos da empresa, a 

junção desta solução com um mecanismo de manutenção de trilhas de 

auditoria pode identificar problemas inerentes ao próprio fluxo de negócio, 

transformando as trilhas de auditoria em grandes auxiliares estratégicos do 

negócio e não apenas em um componente para suporte de questões técnicas, 

como a segurança e robustez do sistema. 



 

 

32 

 

4.3 Planejamento e implementação de trilhas de auditoria 

Os seguintes pontos referentes à adoção de uma solução de auditoria devem 

ser pensados e analisados desde a fase inicial de projeto até a implementação 

final. 

Flexibilidade: As trilhas devem ser flexíveis no sentido de que o administrador 

pode optar por registrar somente alguns componentes e funções do aplicativo 

ou sistema em questão. Uma importante decisão que os projetistas das trilhas 

devem tomar se refere ao nível, profundidade e sensibilidade do método de 

rastreio de eventos e ações. Visando somente segurança, o ideal seria que 

tudo fosse registrado, porém esta é uma decisão que envolve custos e 

benefícios que devem ser discutidos entre os executivos, diretores de 

departamento e desenvolvedores do software para que se chegue a um 

consenso sobre o balanceamento entre estes pontos. 

Política de privacidade: Comumente, sistemas e aplicativos que se utilizam de 

trilhas de auditoria devem alertar seus usuários sobre as políticas de 

privacidade e tratamento dos dados de utilização que serão obtidos pela 

ferramenta. Usuários que não concordarem com o regulamento e as condições 

de uso devem ser impedidos de utilizar o sistema para evitar futuras acusações 

no âmbito judicial. 

Metodologia de análise da trilha: As trilhas de auditoria podem ser usadas 

para revisão pós-evento, revisões periódicas ou para análise em tempo real. A 

análise em tempo real pode ser bastante custosa no quesito de desempenho e 

os revisores devem saber o que procurar para serem eficazes na detecção de 

alguma atividade ou comportamento incomum. Os relatórios de visualização 

das trilhas de auditoria devem permitir facilmente que se executem filtros por 

usuário, evento, aplicativo, data, hora ou outros paramêtros que sejam 

interessantes para detectar desvios e padrões de comportamento incomum. 

Um sistema de alertas e notificações pré-configurado pode ser desenvolvido 

para detectar alterações bruscas de indicadores do sistema. 

Armazenamento da trilha: O acesso para as trilhas de auditoria deve ser 
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bastante restrito, e se possível, controlado e criptografado. Um log de auditoria 

geralmente contém informações mais sensíveis do que outros logs do sistema 

e por isso o seu acesso deve ser mais restrito. É extremamente importante que 

as trilhas sejam dotadas de um mecanismo de proteção contra modificações, 

através de assinaturas digitais ou utilização de dispositivos que permitam 

escrita única (write-once). Além disso, mesmo com o aumento da capacidade 

dos dispositivos de armazenamento, ainda podem ocorrer problemas devido ao 

espaço limitado para estocagem dos dados gerados pelo mecanismo de 

auditoria.  

“Em todos os modos de armazenamento de trilhas de auditoria existe um 

limite. Em algum momento o espaço acaba. O que fazer? Apagando-se 

os registros o sistema estará liberado ao ataque. Excluindo-se os 

registros mais antigos, o hacker pode descobrir uma ação lícita que gere 

muitos registros de auditoria e usá-la seguidamente para apagar sua 

última ação. Uma outra alternativa é bloquear o sistema, impedindo 

qualquer ação até que o administrador libere mais espaço, sendo a 

opção mais segura. Porém, além de prejudicar os usuários do sistema, 

pode-se sofrer um ataque de negação de serviço (Denial of Service) 

neste sistema.”  

(GARCIA, Cleber dos Santos, et al. Auditoria em Sistemas de 

Informação – Trilhas de Auditoria. Distrito Federal: Universidade Católica 

de Brasília – UCB. 3p.). 

Recursos do sistema: Além do já citado espaço em disco, existe a necessidade 

de um mínimo poder de processamento e memória extra para execução dos 

componentes extratores dos dados de auditoria. Sistemas que já estejam 

operando constantemente em sua capacidade máxima podem ter problemas 

ao serem acoplados de mais um processo para obtenção das trilhas, que é um 

procedimento custoso. 

Desempenho: A implementação de um componente para extração das trilhas 

de auditoria pode comprometer o desempenho da aplicação. Cuidado especial 

deve ser tomado com sistemas cujas características exijam requisitos não-
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funcionais de desempenho e tempo mínimo de resposta de requisições. A 

execução de testes de estresse pode auxiliar no tuning da aplicação e na 

medição do impacto da alteração desenvolvida. 

Inerência: Sistemas legados podem não possuir suporte para implementação 

das trilhas de auditoria, assim como podem não ter sido projetados de forma a 

suportar tais funções ou podem ter sido projetados a partir de uma arquitetura 

inflexível, o que demandaria muito esforço para efetuar as alterações 

necessárias. 
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5. ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS 

“A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) é uma arquitetura de software 

que se baseia nos conceitos chave de front-end, serviço, repositório de 

serviços, e barramento de serviços. Um serviço consiste de um contrato, 

uma ou mais interfaces, e uma implementação.” (KRAFZIG; BANKE; 

SLAMA, 2005).  

A figura 5 ilustra a visão destes três autores sobre os componentes da 

arquitetura. 

 

Figura 5 - Elementos da arquitetura SOA (KRAFZIG, BANKE e SLAMA, 2005) 

Quando funções de negócios são expostas é comum que sejam chamadas de 

serviços. Um serviço se caracteriza por ser uma função altamente coesa, ou 

seja, aquela que possui um papel bem definido, e por ser fracamente acoplada 

ao ambiente e a sua infra-estrutura. Alguns exemplos de serviços disponíveis 

em uma companhia área poderiam ser: reservar assento, remarcar vôo e fazer 

check-in. 

Os pilares de uma arquitetura orientada a serviços são a descoberta de 
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serviços e a negociação. Uma vez que uma empresa reúne uma coleção de 

serviços úteis, a gestão destes torna-se bastante importante para o sucesso da 

arquitetura. As aplicações precisam ter acesso para algum tipo de diretório para 

a descoberta de serviços, como uma lista centralizada de todos aqueles que 

estão disponíveis. Cada serviço listado também precisa descrever a sua 

interface de tal maneira que uma aplicação possa negociar um contrato de 

utilização do serviço. 

Depois que os serviços estão listados e suas interfaces de negociação estão 

bem definidas é possível construir novos aplicativos e sistemas que façam uso 

das funções de negócio expostas na arquitetura. O front-end destas aplicações 

é o que agrega e distribui o valor da SOA para os usuários finais. 

A SOA deve dissociar aplicativos de negócios de serviços técnicos para 

permitir que o ambiente seja independente de uma implementação técnica 

específica ou infra-estrutura. Enquanto que os serviços de negócio 

normalmente se mantêm inalterados por grandes períodos de tempo, o ciclo de 

vida de uma aplicação, tecnologia ou front-end pode ser bem diferente e muitas 

vezes bem menor, conforme ilustrado no gráfico da figura 6. 
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Figura 6 - O ciclo de vida estimado dos dados, serviços, front-ends e 

tecnologias são diferentes 

Os diferentes ciclos de vida entre estes elementos são a motivação da SOA 

para prover a separação entre as camadas de dados, serviços e aplicações. 

Seria complicado realizar atualizações de tecnologias ou aplicativos se os 

mesmos incorporassem serviços importantes para o negócio corporativo dentro 

de suas próprias implementações. A qualidade e saúde da companhia estariam 

comprometidas neste cenário, pois não haveria garantia de que os serviços 

essenciais de negócio continuariam funcionando e ainda seriam compatíveis 

com as outras aplicações existentes. 

Com esta dissociação, a arquitetura provê um ambiente onde a atualização e 

manutenção dos aplicativos e tecnologias utilizados em uma corporação se 

tornam mais fáceis no sentido de que os seus ciclos de vida podem ser 

respeitados sem influenciar nos esforços para manter ou atualizar outro 

componente que eventualmente esteja se comunicando ou utilizando-se de um 

destes elementos. É fácil associar os benefícios da arquitetura SOA com as 

dificuldades na integração de sistemas corporativos expostas no capítulo 3 no 

sentido de que o conceito consolidou-se como uma grande evolução para 

minimizar os problemas existentes de integração. 
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Utilizando-se dos conceitos chave desta arquitetura surgiu então outro conceito 

fortemente inspirado no SOA que é muito utilizado como base para as soluções 

de integração de sistemas, o Enterprise Service Bus (ESB).  

5.1 Enterprise Service Bus 

O ESB, ou barramento corporativo de serviços, é uma arquitetura de integração 

de aplicativos de forma desacoplada, característica herdada da SOA, 

adicionada de novas funcionalidades e serviços de conectividade, 

transformação, roteamento dinâmico de mensagens e tratamento de exceções 

dentro do fluxo de comunicação entre aplicações.  

Segundo a MuleSoft (disponível em: http://www.mulesoft.org/ ), a função de um 

ESB é criar um backbone SOA, que permite começar pequeno pensando 

grande, através da orquestração e roteamento de mensagens, transformação 

de conteúdo, segurança e confiabilidade aplicados em um barramento 

corporativo de integração. 

Segundo Ron Ten-Hove‟s, um ESB “se comporta como um middleware 

distribuído que integra os recursos de TI usando uma abordagem orientada 

para serviços.”. A figura 7 ilustra a forma geral de uma arquitetura ESB e suas 

diversas iterações com os mais variados produtos e tecnologias. 

http://www.mulesoft.org/
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Figura 7 - Esquema de produtores e consumidores de serviços compartilhando 

um ambiente comum arquitetado em um ESB 

Assim como o SOA, o conceito de Enterprise Service Bus também defende a 

unicidade e limitação de fronteiras entre os serviços da aplicação. Cada serviço 

deve ser implementado independentemente do tipo de conexão ou protocolo 

utilizado para sua invocação. Os conectores destes serviços funcionam como 

event listeners que apenas processam as mensagens devolvem o retorno para 

o ESB, cumprindo o seu papel dentro do fluxo sem se importar com as outras 

aplicações no barramento. Com a implementação da solução de integração 

baseada em um ESB, cada aplicativo deve comunicar-se apenas com um 

sistema ao invés de múltiplas fontes de serviços. Estabelecida esta arquitetura, 

todos os esforços para garantir a interoperabilidade entre estes aplicativos 

podem se concentrar no barramento, onde estarão concentradas todas as 

implementações referentes ao roteamento de mensagens, transformação de 

conteúdo para comunicação entre os sistemas, validação, enriquecimento de 

conteúdo e outros serviços de orquestramento e segurança.  
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Apesar de ser um sistema distribuído, a arquitetura ESB pode ser administrada 

centralmente, permitindo mudanças incrementais para os serviços sem a 

necessidade de desligamento ou outro distúrbio de disponibilidade do sistema. 

5.1.1 O padrão VETRO para troca de mensagens em um ESB 

O padrão VETRO é uma variância do padrão VETO - acrônimo para Validação, 

Enriquecimento, Transformação e Operação – adicionado de uma etapa de 

roteamento antes ou após cada uma destas quatro fases. A figura 8 representa 

o padrão VETRO executado em uma troca de mensagens na arquitetura ESB. 

“O padrão VETO e suas variações podem garantir que dados consistentes e 

válidos serão roteados através do ESB.” (CHAPPEL, 2004) 

“O padrão VETRO é composto por uma combinação de várias ações tomadas 

em uma mensagem enviada de um sistema para outro. O termo VETRO é uma 

sigla que significa Validar, Enriquecer, Transformar, Rotear, Operar.” 

(MICROSOFT LIBRARY, Service Mediaton Patterns). 

 

Figura 8 - O padrão VETRO para troca de mensagens 

O padrão VETRO surgiu e se tornou mais robusto justamente por conta da 

necessidade de roteamento dinâmico de acordo com o resultado de cada um 

destes componentes executando uma das fases descritas no padrão VETO. 

Esta vantagem pode ser facilmente observada no sentido de que certos erros 

encontrados na etapa de Validação podem requerer um desvio de fluxo da 

transação corrente para um handler ou componente que tratará da 
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contingência do problema ocorrido. Da mesma forma, após a etapa de 

Transformação pode ser necessário que o conteúdo da mensagem 

transformada seja destinado para o único aplicativo capaz de realizar a leitura e 

processamento da mensagem em determinado formato. Atualmente o padrão 

VETRO é amplamente utilizado e reconhecido dentro do processador de fluxo 

dos ESBs. 

5.1.1.1 Validação 

A etapa de validação deve ser a primeira etapa dentro do processamento, pois 

é nesta fase que a consistência da mensagem será garantida para as etapas 

seguintes. Nesta etapa são verificadas a consistência e integridade da 

mensagem originada do fluxo. 

5.1.1.2 Enriquecimento 

Consiste na adição de informações uteis para o receptor da mensagem através 

de verificações e cruzamento de dados em aplicativos e bases de dados. 

Algoritmos de inteligência podem verificar o conteúdo da mensagem e a 

enriquecer com informações extraídas de um motor de conhecimento dotado 

de inteligência artificial. 

5.1.1.3 Transformação 

É uma etapa crucial, na qual a mensagem corrente deve ser transformada para 

o formato esperado pelo receptor. Os transformadores devem estar preparados 

para variados tipos de dados, uma vez que certas mensagens podem ter que 

ser transformadas para formatos antigos de sistemas legados sem perder o 

seu significado. 

5.1.1.4 Roteamento 

É a fase de distribuição da mensagem, que pode ocorrer uma ou mais vezes 

durante todo o fluxo de processamento de negócios da transação, de acordo 

com os seus requisitos. 
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5.1.1.5 Operação 

Consiste na etapa final de invocação do serviço do destinatário que deverá 

receber e processar a mensagem corrente. 

5.1.2 Business Activity Monitoring 

O barramento também pode ser utilizado para monitorar as atividades 

corporativas, através do processo chamado de BAM – Business Activity 

Monitoring. A integração entre os diferentes sistemas e processos no 

barramento pode facilitar na identificação de gargalos e falhas nos processos. 

Este é um dos possíveis benefícios de uma solução de integração bem 

projetada, conforme apresentado no capítulo 3, e também das chamadas 

trilhas de auditoria, apresentadas no capítulo 4. O conceito do BAM define-se 

em “proporcionar acesso em tempo real de indicadores de desempenho críticos 

dos negócios para melhorar a velocidade e a eficácia das operações.” (MC 

COY, 2001) 

5.1.3 Mule ESB 

Mule ESB é um framework Java concebido para funcionar como um Enterprise 

Service Bus de código aberto que permite aos desenvolvedores dispor de uma 

plataforma de integração para conectar aplicações de forma rápida e fácil, 

permitindo-lhes trocar dados de diversas maneiras. O framework possui 

suporte para os mais variados protocolos e formatos de troca de mensagens 

incluindo JMS, Web Services, JDBC, HTTP, Sockets TCP e outros. Também 

existe o suporte para transformação, enriquecimento do conteúdo e roteamento 

dinâmico das mensagens. 

O Mule ESB é distribuído sob a licença CPAL (Common Public Attribution 

License), que é reconhecida pela Open Source Initiative como uma licença de 

software livre. O seu objetivo é de fornecer uma licença geral para software 

distribuído sobre alguma rede, e é baseada na Mozilla Public License. 

O Mule ESB possui recursos poderosos, que incluem: 

Criação e hospedagem de serviços: O Mule ESB pode ser utilizado como um 
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contêiner para exposição de serviços reutilizáveis dentro de um barramento 

corporativo. Este recurso permite a fácil aplicação de uma arquitetura SOA 

dentro do barramento, mesmo quando os aplicativos produtores dos serviços 

de negócios não forem preparados para tal. 

Mediação de serviços: Suporta a blindagem dos serviços de negócio contra 

implementações e protocolos específicos, e permite a separação da lógica de 

negócios da lógica de tratamento de mensagens, formatos e conteúdos. Este é 

mais um recurso que, aplicado juntamente com o barramento, permite a 

descoberta e negociação de serviços, requisitos fundamentais para o sucesso 

de uma arquitetura SOA. 

Roteamento de mensagens: O framework permite a execução das mais 

variadas lógicas de filtragem, definição de itinerário, enriquecimento e 

roteamento baseado em conteúdo sobre as transações correntes dentro do 

barramento. O padrão VETRO é suportado nativamente pelo Mule ESB e pode 

ser aplicado ao roteamento de mensagens de forma extensível e flexível, de 

acordo com as necessidades de cada implementação. 

Transformação de dados: São suportadas diversas transformações baseadas 

nos protocolos e formatos mais comuns do mercado, além de permitir fácil 

extensibilidade caso haja necessidade de utilização de protocolos ou formatos 

próprios. A transformação de dados é essencial para o funcionamento do 

barramento, pois muitas vezes os aplicativos integrantes do mesmo não se 

comunicam no mesmo formato. 

Segurança: Suporte aos principais protocolos de privacidade e criptografia para 

garantir a integridade e sigilo dentro do barramento e na troca de mensagens 

entre os sistemas ou operadores integrantes do fluxo. 

Gerenciamento de transações e de transporte: O framework fornece ainda 

diversas funcionalidades para que os desenvolvedores possam gerenciar os 

transportes e tipos de transação suportados no barramento, através de uma 

interface comum para descrição dos conectores de cada protocolo suportados, 

com opções para definir prioridades de certos serviços sobre outros, além de 
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limitações de carga e outras configurações. 

A figura 9 ilustra os principais recursos e funcionalidades disponibilizados no 

framework Mule ESB. 

 

Figura 9 - Serviços e exemplos de integração disponíveis no framework e os 

respectivos servidores de aplicação que podem funcionar como contêiner para 

a aplicação 

O Mule ESB é utilizado por cerca de 103 mil desenvolvedores e mais de 3 mil 

companhias, incluindo-se 35% das organizações listadas no Global 500 da 

revista americana Fortune, que mantém o ranking anual das 500 maiores 

empresas do mundo. (Disponível em: http://www.mulesoft.com/mule-esb-open-

source-esb. Acesso em 11 de junho de 2012.). 

  

http://www.mulesoft.com/mule-esb-open-source-esb
http://www.mulesoft.com/mule-esb-open-source-esb
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6. PROJETO 

O projeto desenvolvido neste trabalho consiste em um artefato de software, 

desenvolvido em Java, para extrair trilhas de auditoria dentro de um 

barramento corporativo arquitetado em cima do conceito de ESB. As trilhas de 

auditoria extraídas pelo sistema são persistidas em um banco de dados ou em 

um arquivo texto, de acordo com as necessidades do usuário. 

O código do projeto se divide em camadas, utilizando inicialmente o framework 

Mule ESB, podendo ser estendido para outros frameworks ESB que utilizem a 

plataforma Java EE. A escolha da linguagem Java se deu por conta de ser uma 

linguagem reconhecidamente robusta e própria para desenvolvimento de 

sistemas corporativos. Da mesma forma, o framework Mule ESB foi escolhido 

como ponto de partida do projeto por ser o mais utilizado atualmente pelo 

mercado, com uma grande comunidade de desenvolvedores atuantes. 

O pacote final do artefato de software desenvolvido pode ser acoplado 

diretamente em um ambiente de integração desenvolvido com Mule ESB, sem 

necessidade de qualquer alteração ou ajuste no código. Todavia, há a 

possibilidade de extensão e manutenção do código se o desenvolvedor sentir 

necessidade de adequar o módulo de auditoria para outra arquitetura, ou ainda, 

incrementar o código de acordo com suas necessidades. 

6.1 Requisitos 

O principal requisito e objetivo do desenvolvimento deste artefato de software é 

prover uma maneira fácil para extração de trilhas de auditoria em um sistema 

de integração, liberando o usuário de desenvolver os códigos de integração 

com as camadas de transporte e comunicação do framework. 

Abaixo estão listados detalhadamente os requisitos atendidos pelo projeto. 

Configuração via parâmetros de inicialização da JVM: Por serem extremamente 

simples, as configurações necessárias para o funcionamento do módulo devem 

ser passadas para a aplicação via linha de comando, evitando que o usuário 

tenha que adicionar arquivos de configuração em seu software. 
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Extração nativa de trilhas para os protocolos de comunicação mais utilizados: 

O pacote de software desenvolvido deve conseguir extrair automaticamente as 

trilhas de entrada de mensagens no sistema que forem enviadas utilizando os 

protocolos de comunicação (transport inbounds) mais comumente utilizados em 

uma arquitetura de integração. Inicialmente, o projeto suporta a extração de 

trilhas do grupo de protocolos de servlet (HTTP, HTTPS, SOAP, REST) e de 

socket (TCP). 

Extensão para extração de trilhas: O desenvolvedor que utilizar o artefato 

desenvolvido neste projeto deve conseguir extrair, tratar e persistir qualquer 

tipo de trilha que desejar aproveitando-se da estrutura já implementada e 

fornecida pela API do módulo de auditoria. Este requisito é possibilitado pela 

alta coesão e baixo acoplamento da arquitetura de implementação do código, 

que possui pontos extensíveis que permitem que o usuário possa implementar 

as partes do código que atendam as suas necessidades específicas. 

Extensão ou substituição da camada ESB: O programador que utilizar o 

módulo de auditoria em seu software deve dispor de uma arquitetura flexível 

para atualização de versão ou substituição do framework utilizado na camada 

ESB do protótipo, desenvolvido inicialmente utilizando o Mule ESB. 

6.1.1 Casos de uso 

Extração de trilhas de auditoria 

 

Figura 10 - Caso de Uso 

Consiste no único caso de uso do projeto. É executado durante o envio de uma 
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mensagem de um sistema ou componente para outrem dentro do barramento 

ESB e consiste na tarefa de extrair o maior número de informações possíveis 

sobre a mensagem, além de informações sobre a origem da mensagem e o 

resultado de cada etapa executada na orquestração da transação no 

barramento. Outros eventuais casos de uso do projeto consistem na simples 

extensão deste caso de uso para extração de mensagens trafegando entre 

componentes e/ou utilizando protocolos específicos de comunicação. 

6.1.2 Detalhamento de casos de uso 

Para agregar mais informações e proporcionar melhor visualização das ações 

executadas pelo código implementado no projeto, o caso de uso que consiste 

na extração das trilhas de auditoria foi detalhado em um diagrama de 

atividades, que pode ser visualizado na figura 11. 

Diagramas de atividades são representações gráficas do fluxo de ações 

efetuadas para realização de um trabalho, com suporte para iterações, 

decisões e concorrência. Na UML, diagramas de atividades podem ser usados 

para descrever o negócio ou o passo-a-passo de operações de componentes 

em um sistema. Um diagrama de atividade mostra o fluxo global de controle 

para realização de uma atividade que envolve vários procedimentos. 
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Figura 11 - Detalhamento do caso de uso de extração de trilhas de auditoria 

6.2 Arquitetura 

O artefato de software foi desenvolvido tendo como base uma estrutura 

arquitetada em quatro diferentes camadas, conforme a figura 12, possibilitando 

a fácil extensão e utilização do código por outros desenvolvedores. 
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Figura 12 - Representação gráfica da arquitetura em camadas do projeto do 

artefato de software. 

Camada 1 - Mule: Consiste na parte do software onde é configurado e utilizado 

o framework Mule ESB. Eventualmente, esta camada pode ser alterada pelos 

desenvolvedores para atualização do framework utilizado ou ainda para 

substituição por outro framework ESB implementado em Java. Esta camada 

consiste principalmente na configuração e montagem da estrutura de fluxos de 

integração, servindo como base e fundação da implementação das camadas 

posteriores. Para o caso específico do Mule, o contexto do framework foi 

disponibilizado e configurado através da especificação de um servlet dentro de 

um módulo WAR (Web Application Archive), que pode ser publicado em 

qualquer servidor de aplicação existente no mercado. 

Camada 2 - Integração: É a parte do software que concentra os códigos de 

integração com o framework utilizado no projeto, sendo altamente dependente 

da tecnologia escolhida. Esta camada é formada pelas classes do software que 

realizam a integração com os protocolos de comunicação do framework 

utilizado, de forma interna ou externa, permitindo que o núcleo do software 

concentre-se no tratamento e persistência dos dados recebidos, sem 

preocupar-se com a forma com que são extraídos. Esta camada foi 

implementada separadamente do núcleo do projeto para permitir a fácil 

substituição da mesma em uma eventual troca ou atualização do framework 

utilizado para integração, já que todo o código dependente da tecnologia 

escolhida foi implementado nesta camada. 
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Camada 3 - Núcleo: Trata-se da parte principal do projeto, onde estão 

concentradas todas as classes que serão utilizadas ou entendidas dentro de 

um fluxo de integração corporativa. É a camada que fornece a base para a API 

que os desenvolvedores interessados em utilizar o pacote poderão usar para 

integrar suas aplicações com o módulo para extração das trilhas de auditoria. 

Além da interface de comunicação, esta camada também fornece classes 

abstratas que podem ser utilizadas para adequação do projeto para certas 

necessidades específicas do usuário utilizador, como a extração de trilhas na 

comunicação entre sistemas através de um protocolo próprio ou ainda não 

implementado nesta versão do software. É também nesta camada que se 

encontram as classes responsáveis pela persistência das trilhas, cujos 

parâmetros são configuráveis via passagem de propriedades através de linha 

de comando na inicialização da JVM. 

Camada 4 - API: Camada que fornece as funções principais do artefato aos 

usuários que não quiserem se preocupar com os detalhes da implementação e 

estiverem preocupados somente com a utilização dos serviços disponibilizados 

pelo mesmo. 

6.2.1 Módulos 

Para fornecer o suporte para a arquitetura em camadas proposta no projeto, a 

implementação foi planejada para ser desenvolvida em 4 módulos principais 

empacotados de diferentes maneiras. A divisão em módulos do projeto, de 

certa forma, auxilia tanto na construção da arquitetura planejada quanto na 

divisão de responsabilidades entre as mesmas. A figura 13 fornece a 

visualização do diagrama de pacotes, também chamado de diagrama de 

módulos, da aplicação. 
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Figura 13 - Diagrama de pacotes 

Módulo CORE: É o principal módulo do projeto pois representa as camadas 3 e 

4 (Núcleo e API) da arquitetura proposta, onde estão concentradas as 

implementações de todas as funcionalidades de extração e persistência das 

trilhas de auditoria. Este módulo é planejado para depender de forma mínima 

dos outros módulos do projeto e de tecnologias específicas, para que seja 

facilmente importado como um JAR (Java Archive) em outros projetos e 

utilizado dentro de outras implementações de ESB que não incluam o 

framework ou servidor de aplicação utilizados na implementação deste 

trabalho. 
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Módulo WEB: Consiste em um simples módulo utilizado para definir um servlet 

que empacota o contexto do framework Mule ESB. Este módulo representa as 

camadas 1 e 2 (MULE e Integração) da arquitetura do projeto e foi criado com 

o intuito de que o framework ESB seja facilmente substituível dentro do projeto, 

minimizando a dependência do Mule ESB no projeto. Este módulo disponibiliza 

para o módulo CORE todas as funcionalidades do framework que será utilizado 

na aplicação. É empacotado em formato WAR (Web Application Archive), 

permitindo que seja utilizado dentro de um servidor de aplicação em conjunto 

com outros pacotes, ou ainda que sejam publicados os serviços de integração 

e comunicação do barramento dentro deste mesmo módulo. 

Módulo DAO: Conjunto de classes que reúne as entidades que podem ser 

persistidas no banco de dados da aplicação ou em arquivos texto. É distribuído 

em formato JAR (Java Archive). 

Módulo WS: Reúne as classes que representam os objetos cujos dados 

trafegam dentro do barramento, ou seja, dentro do fluxo de integração de 

sistemas, ou que são enviados para as partes externas do mesmo. Seu 

empacotamento é feito no formato JAR (Java Archive). 

Módulo EAR: Consiste apenas no empacotamento de todos os módulos do 

projeto em um arquivo EAR (Enterprise Archive), permitindo o deploy do 

mesmo em um servidor de aplicação como o JBoss ou Glassfish. 

6.3 Implementação 

Conforme descrito na seção 6.2 (Arquitetura), a grande distinção que se pode 

fazer entre as classes do projeto refere-se à divisão entre aquelas que efetuam 

as lógicas de integração com o framework ESB, ou seja, que implementam 

interfaces ou estendem as classes do mesmo, e aquelas que efetivamente 

executam as atividades inerentes à extração das trilhas dentro do fluxo do 

barramento de integração corporativo, aproveitando-se da interface 

disponibilizada pelas classes integradoras para extrair somente os dados 

importantes para o objetivo do projeto. 
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6.3.1 Template de extração de trilhas 

 Um exemplo claro da divisão em camadas do pacote pode ser visualizado 

através dos diagramas de classes de algumas partes isoladas do projeto. Na 

figura 14 é possível observar um dos cenários de utilização do projeto, 

disponível para o usuário através da API de uma classe extensível que pode 

ser utilizada para extração de qualquer trilha que se achar necessária. Este 

diagrama retrata e simplifica as camadas do projeto em uma trinca de classes, 

onde podemos distinguir claramente as responsabilidades e papéis de cada 

uma delas. 

 

Figura 14 - Pequeno extrato do diagrama de classes da aplicação 

Observando a figura 14, que propositalmente apresenta o diagrama de apenas 

3 das classes implementadas no projeto, podemos verificar a utilização da 

herança e da realização, conceitos da programação orientada a objetos, para 

prover uma organização de código e divisão exata de responsabilidades, além 
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é claro, do reuso do código. A classe TrailExtractorTemplate representa a 

camada de integração do projeto, pois realiza a interface chamada Callable 

disponibilizada pelo framework que, por sua vez, representa a camada ESB da 

arquitetura. A classe StepTrailExtractor representa a camada do núcleo e a 

interface do projeto, pois efetivamente executa a extração das trilhas por si só 

ou pode ser estendida pelo usuário final para implementar o comportamento 

desejado para a sua aplicação. Pode-se observar que, justamente por ser uma 

das partes do sistema que podem ser utilizadas e aprimoradas pelos 

desenvolvedores, as classes buscam manter uma API simples e de fácil 

utilização, com poucos métodos e alta coesão. 

6.3.2 Processador de fluxo 

O processador de fluxo da aplicação é o responsável por executar o controle e 

comunicação entre o contexto do serviço de integração, no caso, o Mule ESB e 

os componentes de extração de trilhas. Sua utilização se torna opcional no 

sentido de que o usuário pode integrar a extração das trilhas dentro do seu 

próprio fluxo de integração, efetuando as chamadas para os componentes 

extratores diretamente de dentro do barramento, sem a necessidade de 

utilização e configuração de um novo fluxo apenas para extração das trilhas. 

Esta classe pode ser utilizada pelos desenvolvedores que se encontram em 

grandes fluxos corporativos e necessitam de uma linha de divisão robusta entre 

o fluxo de integração em si e os componentes que meramente efetuam a 

extração das trilhas de auditoria. A figura 15 fornece a visualização dos 

diagramas das classes responsáveis pelo processador de fluxo próprio da 

aplicação de auditoria. 
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Figura 15 - Classes responsáveis pelo processador de fluxo da aplicação 

6.3.3 Processadores de entradas de sockets e servlets 

O componente possui um conjunto de classes cujo objetivo específico consiste 

em extrair informações sobre os acessos e mensagens enviadas ao 

barramento via servlet ou socket e posteriormente processar estas informações 

em formato de trilhas, vinculando-a com os eventos e implicações posteriores 

do sistema, através da integração com outras classes responsáveis por manter 

informações sobre a requisição, ou sessão, do evento durante todo o fluxo do 

barramento. Para cada entrada é criada uma instância da classe 

EsbThreadLocal, que por sua vez carrega as informações presentes nas 

propriedades do objeto de tipo EsbSessionData, vinculando as trilhas com os 

respectivos eventos do fluxo. Esta interação pode ser observada no diagrama 

da figura 16. 
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Figura 16 - Extração de trilhas de servlets e sockets 

6.3.4 Persistência 

Para fornecer flexibilidade ao componente de auditoria, cada trilha possui o seu 

próprio componente de persistência que pode ser facilmente acoplado ou 

desacoplado ao fluxo via configuração de XML do framework. Além disso, 

existe uma classe responsável por realizar a persistência das trilhas em 

arquivos texto via serialização, cuja configuração e ativação é realizada através 

de parâmetros da JVM por questões de segurança e manutenção da 

flexibilidade. O conjunto de componentes do pacote responsáveis pela 

persistência das trilhas pode ser visualizado na figura 17. 
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Figura 17 - Hierarquia de componentes responsáveis pela persistência das 

trilhas 

6.3.5 Outras classes extratoras de trilhas e códigos de integração 

Dentro do escopo do projeto, ainda foram implementadas dezenas de outras 

classes para extração de trilhas de auditoria ou integração com o framework, 

incluindo um pequeno protótipo para extração de trilhas que se apóiam no BAM 

(Business Activity Monitoring, descrito no capítulo anterior deste texto). Estas 

classes não terão seus diagramas apresentados e nem serão explicadas neste 

texto para não alongá-lo e nem aprofundá-lo a um nível técnico que tornaria a 

leitura deveras maçante para o leitor, visto que maioria destas classes apenas 

implementa códigos de integração que agregariam pouco conhecimento 

acadêmico ao trabalho, ou que são apenas extensões das classes já 

apresentadas nos diagramas anteriores ou ainda que possuem código 

incompleto que ainda não foi devidamente testado. 
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6.4 Empacotamento, distribuição e gerenciamento de dependências 

Uma ferramenta auxiliar chamada Maven foi utilizada para gerenciamento do 

projeto. A ferramenta Maven permite o gerenciamento independente de cada 

módulo do projeto, além de gerenciar as dependências gerais do projeto e 

auxiliar no versionamento e empacotamento do software. A ferramenta executa 

as suas atividades através de arquivos XML chamados POM (Project Object 

Model), no qual o usuário pode definir regras de empacotamento, 

versionamento e dependências para o projeto e também para cada um de seus 

módulos separadamente. O Maven livra o usuário de efetuar o gerenciamento 

manual das bibliotecas do projeto, o que é tido com um trabalho complexo e 

muito custoso para grandes projetos. Além disso, também existe um grande 

ganho na manutenção do mesmo já que as eventuais atualizações de versões 

ou adição de módulos podem ser facilmente gerenciadas através dos arquivos 

POM. A ferramenta também proporciona maior rapidez na construção e 

distribuição do projeto, já que um único comando é capaz de efetuar a 

construção imediata do projeto, baixando as eventuais dependências 

necessárias de um ou mais repositórios online. Como um dos objetivos do 

projeto é de proporcionar uma arquitetura flexível, maleável e facilmente 

distribuível, a ferramenta serve como um grande auxílio para adquirir estes 

benefícios. 

6.5 Utilização 

Para utilizar o software, o desenvolvedor deve aproveitar os arquivos XML que 

o próprio framework se utiliza para configuração de fluxos dentro do 

barramento. 

Um ponto importante da utilização de arquivos XML é que o usuário pode 

facilmente configurar, reconfigurar e desenhar o fluxo da maneira que desejar, 

o que agrega maior valor para o software visto que conceitos importantes de 

acoplamento e coesão serão beneficiados nesta abordagem, pois o usuário 

pode selecionar especificamente quais componentes deseja agregar ao seu 

fluxo. É importante destacar que esta característica foi herdada pelo software 

desenvolvido neste trabalho através da utilização do Mule ESB, que já se utiliza 
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deste mecanismo para desenhar o fluxo do barramento, existindo inclusive a 

possibilidade de se utilizar ferramentas gráficas ao invés de efetuar as 

alterações diretamente no arquivo XML. 

A abordagem de configuração via arquivo XML permite que o usuário possa 

acoplar os componentes de auditoria desenvolvidos neste trabalho diretamente 

em seu fluxo de integração, desde que o mesmo tenha utilizado o Mule ESB ou 

que efetue as adaptações necessárias para o framework escolhido. Desta 

forma, o usuário pode selecionar em que pontos do seu barramento deseja 

integrar os componentes de auditoria, além de poder escolher exatamente 

quais funcionalidades de auditoria deseja agregar ao seu software, já que o 

pacote de código desenvolvido neste trabalho foi dividido em componentes 

com tarefas bem específicas, como é recomendado pela arquitetura ESB. 

Existe também a possibilidade de utilização do próprio processador de fluxo do 

software desenvolvido neste trabalho na aplicação do usuário utilizador, que se 

encarrega de realizar o gerenciamento entre o barramento de negócios e a 

lógica de auditoria. Esta abordagem, porém, possui a desvantagem de não 

permitir a mesma flexibilidade de utilização caso o usuário opte por configurar 

os componentes diretamente dentro de seu próprio fluxo. 

As figuras 18 e 19 ilustram exemplos de configurações XML que um hipotético 

desenvolvedor poderia agregar ao seu software, caso optasse pela extração 

das trilhas de auditoria. 

 

Figura 18 - Exemplo de utilização da extração de trilhas em um barramento de 

integração, simulando a extração de informações sobre as mensagens que são 
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enviadas e recebidas após a execução das tarefas de faturamento em uma 

hipotética integração corporativa 

 

Figura 19 - Exemplo de utilização da extração de trilhas em um barramento de 

integração, simulando a extração de informações referentes ao emissor, ponto 

de entrada e o conteúdo de uma mensagem WebService que realiza um 

pedido de compra para o sistema  
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7. PROVA DE CONCEITO 

Para exemplificar e demonstrar a utilização prática da teoria e código 

desenvolvidos no trabalho foi realizada uma prova de conceito, ou seja, uma 

implementação resumida que busca verificar a viabilidade de exploração do 

resultado deste trabalho de maneira útil. A prova de conceito em questão 

consiste na elaboração de um sistema de integração via barramento em uma 

loja de departamentos fictícia, utilizando-se do projeto desenvolvido neste 

trabalho para extração das trilhas de auditoria. 

7.1 Cenário 

Foi elaborado um cenário que consiste em um software de integração que 

simula três sistemas integrantes do fluxo do processo de negócios 

conversando em formatos diferentes de mensagem através do barramento 

ESB. 

O caso de uso simulado na camada ESB do aplicativo pertence ao escopo de 

uma hipotética loja de departamentos, cujo serviço de realização de pedidos é 

disponibilizado através de um WebService no barramento, que por sua vez se 

encarrega de realizar os devidos tratamentos, validações e roteamentos entre 

os diversos aplicativos integrantes do fluxo após recebimento de um pedido. 

Para o caso em questão, foram simulados sistemas de faturamento, estoque e 

recibo desempenhando funções distintas sobre a mensagem trafegando no 

sistema. Para agregar realismo e complexidade à prova de conceito, o sistema 

de estoque foi simulado como um software legado cuja troca de mensagens é 

efetuada exclusivamente via socket TCP. Neste caso, cabe ao barramento 

efetuar as tratativas para transformação e operação da mensagem dentro 

deste contexto. 

A figura 20 ilustra o hipotético cenário elaborado para realização da prova de 

conceito em questão. Os passos que foram simulados no caso de uso estão 

ilustrados na figura, em ordem, e são brevemente descritos a seguir. 
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Figura 20 - Cenário hipotético utilizado para realização de prova de conceito do 

projeto desenvolvido 

1 – Invocação do serviço disponibilizado no barramento para solicitação de um 

pedido de compra. Esta invocação consiste na simulação hipotética de uma 

das unidades da rede de franquias da loja de departamentos. Ao receber a 

mensagem, o próprio barramento se encarrega de verificar a formação válida 

do XML recebido e executar a validação contra o schema. 

2 – Após validar a integridade da mensagem, o barramento envia a mensagem 

inalterada para o sistema de faturamento, através da invocação de um 

WebService publicado via servlet. 

Faturamento – Ao receber a mensagem contendo o pedido de uma compra, o 

hipotético sistema de faturamento se encarrega de identificar o usuário 

comprador através do CPF informado na mesma, preencher o nome e o sexo 

do respectivo cliente e então devolver a mensagem, já preenchida com estes 

novos dados, para o barramento. 
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3 – Consiste na simples devolução da mensagem ao barramento ESB pelo 

sistema de faturamento, após a execução das suas atividades. 

4 – O software de integração, sabendo da condição de comunicação com o 

sistema de estoque via socket TCP, efetua as tratativas para transformação e 

operação da mensagem neste tipo de transporte e envia o pedido traduzido ao 

referido software. 

Estoque – Identifica os itens solicitados no pedido de compra e informa a 

quantidade disponível em estoque de cada um deles. 

5 – Retorno da informação obtida pelo sistema de estoque sobre a mensagem 

trafegando no barramento, referente à disponibilidade e identificação dos itens 

solicitados no estoque. 

6 – A mensagem é novamente convertida para o formato aceito pelo 

WebService e entregada ao sistema de geração de recibo via servlet. 

Recibo – Consiste no software responsável pela geração da resposta do 

pedido trafegando no barramento, devolvido ao barramento como um recibo de 

compra no formato XML. 

7 – O recibo gerado pelo sistema é devolvido ao barramento. 

8 – A mensagem XML contendo o recibo da compra é devolvida para o usuário 

ou sistema solicitante que disparou a mensagem recebida pelo barramento no 

passo 1. 

 As figuras 21 e 22 ilustram o arquivo XML de descrição do serviço de 

simulação deste caso de uso que foi disponibilizado no barramento e os seus 

respectivos conteúdos e tipos utilizados. 
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Figura 21 - WSDL de definição do serviço de um pedido de compra em uma 

loja de departamentos, que consiste em uma operação 

(PedidoCompraRequest) e uma resposta (PedidoCompraResponse) 

 

Figura 22 - Ilustração gráfica da estrutura do arquivo XSD que define os tipos 

simples e complexos utilizados na comunicação com o barramento para 

concretizar a solicitação de um pedido de compra na hipotética loja de 

departamentos 
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7.2 Resultados da execução 

Diante do referido cenário, foram enviados cerca de 100 mensagens ao 

barramento, através da ferramenta de testes funcionais soapUI < 

http://www.soapui.org/ >. As trilhas referentes às 100 mensagens foram salvas 

em uma base de dados MySQL, configurada na própria aplicação. A figura 23 

ilustra a estrutura de tabelas da base criada para persistir as trilhas de 

auditoria. 

 

Figura 23 - Estrutura de tabelas utilizada para persistir as trilhas de auditoria 

em uma base MySQL 

Dentre as trilhas extraídas das mensagens que trafegaram durante a execução 

da prova de conceito, destacam-se os registros capturados referentes à própria 

lógica de negócio da aplicação, guardando alguns dos dados mais relevantes 

dos próprios pedidos de compra que trafegaram no barramento, com 

desprendimento total aos detalhes técnicos. Tratam-se de registros que podem 

auxiliar na análise da lógica de negócio em nível processual. A figura 24 ilustra 

alguns dos registros capturados pelo componente de auditoria. 
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Figura 24 - Amostra aleatória de registros de trilhas que capturam dados 

específicos da regra de negócio da aplicação 

Dentre as outras trilhas extraídas durante a prova de conceito, destacam-se 

também as trilhas que guardam as informações sobre a requisição de entrada 

da mensagem no servlet do barramento, que permite identificar dentre outras 

informações, o ip de origem da mensagem, host, agente, algoritmo de cifragem 

e método HTTP utilizado. Na figura 25 pode-se visualizar uma amostra dos 

registros destas trilhas. 

 

Figura 25 - Registros de trilhas persistidos na tabela 

SERVLET_INBOUND_TRAIL 
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Outro tipo de registro útil que pode-se destacar refere-se às trilhas que extraem 

o conteúdo da mensagem em cada etapa das atividades executadas no 

barramento. A análise posterior destes dados permitiria a verificação de 

inconsistências e identificação do ponto exato de falhas ocorridas dentro do 

barramento corporativo. A figura 26 ilustra o registro de uma das mensagens 

capturadas pelo componente. 

 

Figura 26 - Visualização do conteúdo da mensagem trafegando em uma das 

fases do fluxo de integração do barramento persistido em um campo da tabela 

MESSAGE_CONTENT_TRAIL 

As mesmas trilhas guardadas na base de dados também foram salvas em 

forma de objeto persistido através de serialização em arquivos texto, que foram 

posteriormente guardadas pelo próprio sistema em uma estrutura de pastas 

separada por data e hora de processamento no disco rígido. A figura 27 mostra 
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uma pasta contendo alguns destes arquivos salvos no disco. 

 

Figura 27 - Arquivos contendo trilhas salvas em disco 
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8. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

A etapa final deste trabalho propõe uma reflexão sobre os resultados atingidos, 

sugestões de trabalhos futuros e algumas considerações finais. 

 8.1 Resultados atingidos 

Tratando-se do estado da arte e da fundamentação teórica, o presente trabalho 

demandou estudos aprofundados sobre temas como integração de sistemas, 

trilhas de auditoria, Service-Oriented Architecture e Enterprise Service Bus. A 

agregação de conhecimento sobre estes conceitos mostrou-se requisito 

fundamental para elaboração, análise e implementação do projeto resultante 

deste trabalho. 

Um dos grandes trunfos de aprendizado neste trabalho deu-se pela 

possibilidade de correlacionar assuntos aparentemente distintos, como 

integração de sistemas e Enterprise Service Bus, com as chamadas trilhas de 

auditoria. 

Partindo para a implementação do projeto, o objetivo geral do trabalho, que era 

desenvolver um componente de software que possa ser utilizado e acoplado 

em softwares arquitetados como um Enterprise Service Bus para extrair trilhas 

de auditoria que permitam auxiliar no controle transacional, foi atingido. Além 

disso, em sua maior parte os objetivos específicos também foram cumpridos, 

pois o projeto foi arquitetado e implementado em camadas, permitindo fácil 

extensão e manutenibilidade, além de ter sido cumprido o requisito de extração 

das trilhas de auditoria em bases de dados estruturadas e arquivos de texto. 

Além disso, as limitações impostas ao trabalho durante a análise e definição de 

objetivos foram rigorosamente respeitadas. 

A tabela abaixo apresenta o conjunto de requisitos definidos no capítulo 6 e a 

respectiva forma na qual foram atingidos durante a elaboração deste projeto. 

REQUISITO OBSERVAÇÃO 
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Configuração via parâmetros 

de inicialização da JVM 

Atendido parcialmente, no sentido de que 

apenas as informações referentes à base de 

dados ou caminho de pastas utilizados pode 

ser configurado via tais parâmetros.  

Extração nativa de trilhas para 

os protocolos de comunicação 

mais utilizados 

Plenamente atendido, visto que o objetivo 

inicial de prover extração nativa de trilhas de 

comunicadores servlet e socket foi atingido e 

teve sua utilização testada através da prova 

de conceito descrita no capítulo 7. 

Extensão para extração de 

trilhas 

Atendido, visto que foi criada uma estrutura 

de classes e pacotes que permite a extensão 

do código por qualquer desenvolvedor. 

Extensão ou substituição da 

camada ESB 

Atendido, por conta da arquitetura coesa e de 

baixo acoplamento planejada e efetivada 

durante a implementação do projeto. 

Tabela 1 – Análise final do atendimento aos requisitos projeto 

8.2 Trabalhos futuros 

Como trabalhos futuros, propõem-se os seguintes tópicos: 

 Análise e organização dos dados extraídos como trilhas de auditoria 

utilizando-se de ferramentas de BI, Data Warehouse ou Data Mining. 

 Extensão do projeto para extração de outros tipos de trilhas de auditoria 

ou outros tipos de dados. 

 Análise e Implementação de monitoramento em tempo real do 

comportamento das trilhas para detecção de anomalias ou ataques no 

sistema de forma preventiva. 
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 Concepção de uma ferramenta automatizada para criação e extração de 

novos tipos de trilhas de auditoria ou de outros dados dentro do 

barramento. 

8.3 Considerações finais 

Finalizando, pode-se destacar a colaboração deste trabalho para a 

familiarização com os conceitos de computação e sistemas de informação 

abordados neste trabalho e também com a própria metodologia de pesquisa, 

revisão bibliográfica e extensão, ainda que de forma básica, pois estes 

conceitos devem ser fortalecidos dentro do rol de competências do aluno, que 

futuramente, será detentor do título de bacharel. 

Analisando, no âmbito geral, pode-se concluir que o objetivo do trabalho e do 

projeto foi atingido, proporcionando uma visão mais aprofundada tanto sobre os 

conceitos puramente técnicos quanto sob uma visão prática dos itens de 

estudo abordados neste trabalho. 
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Abstract. This paper describes the issue of implementing and extracting audit 

information within systems designed with the purpose of integrating other software, 

specifically those architected as an Enterprise Service Bus, which is used for decoupled 

application integration. 

Within this context, this work proposes the development of a software artifact that can 

extract audit trails within systems designed for this purpose, which is to centralize the 

efforts of integrating different systems in a single software bus. 

 

Resumo. Este artigo aborda a questão da implementação e extração de informações de 

auditoria dentro de sistemas concebidos com o propósito de integrar outros softwares, 

mais especificamente naqueles arquitetados como um Enterprise Service Bus, que é 

uma arquitetura de integração de aplicativos de forma desacoplada. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um artefato de 

software para extração de trilhas de auditoria dentro de sistemas voltados para este 

propósito, que é a centralização dos esforços de integração entre sistemas em uma 

arquitetura de barramento corporativo. 

 

1. Introdução 

 
Enterprise Service Bus (ESB) é uma solução baseada na Arquitetura Orientada a 

Serviços (SOA) para os problemas existentes de integração de software. A adoção desta 

solução permite que se aumente a interoperabilidade entre os sistemas seguindo o fluxo 

de processos da organização, proporcionando uma arquitetura de fácil controle e 

extensão. 

O modelo proposto pelo Enterprise Service Bus assemelha-se com um middleware 

gerenciador de mensagens, que aplica regras específicas de manipulação de dados e 

roteamento de pacotes, permitindo que os sistemas e componentes da organização 

possam trocar informações sem se preocupar com o formato ou endereço utilizado no 

outro ponto de comunicação. A centralização de todo este tratamento em um único 

software consolida o conceito do Enterprise Service Bus, pois permite integração mais 

fácil e rápida entre os componentes, já que o esforço estará concentrado em um único 

ponto, além de permitir a aplicação do controle transacional geral do negócio através 

dos dados que trafegam entre estes pontos. 

 

2. Integração de Sistemas Corporativos 

 
Integração de sistemas é uma área do desenvolvimento e engenharia de software que 

cada vez mais vai ganhando a atenção dos analistas da área. Pensando no contexto dos 
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níveis organizacionais, é impossível acreditar que as três camadas da pirâmide possam 

atuar de forma isolada dentro de uma empresa sem comprometer seriamente a saúde do 

negócio. A figura 2 esquematiza de forma simples a integração entre os níveis 

operacionais e o ambiente externo. Se os níveis organizacionais da companhia devem 

estar perfeitamente alinhados e rumando para o mesmo caminho, assim também deve 

ser pensada a integração entre os sistemas existentes dentro da mesma. Se os 

departamentos de uma empresa nunca trabalham sozinhos, seus sistemas de informação 

também não podem se isolar dentro de um micro-ambiente e repudiar a integração com 

as outras eventuais partes. Este é um conceito que está intrínseco na própria definição 

de um sistema de informação, que nada mais é que um conjunto de partes, cada uma 

desempenhando sua função e trabalhando para o todo.  

“Mesmo as maiores aplicações de negócios, como os ERPs, atendem somente uma 

fração da necessidade crescente do meio empresarial. Isto pode ser facilmente visto pelo 

fato de que os ERPs são os pontos de integração mais populares no meio empresarial de 

hoje.” (HOHPE; WOLF, 2004) 

 

3. Trilhas de Auditoria 

 
As trilhas de auditoria consistem em registros recuperáveis sobre cada ação efetuada no 

sistema, além da informação da origem (autor) da mesma. São recursos úteis tanto para 

manter a segurança quanto para a recuperação de transações perdidas. A maioria dos 

sistemas contábeis e sistemas de gerenciamento de banco de dados incluem um 

componente para criar e gerenciar as trilhas de auditoria. Existem também softwares 

separados que são especializados em auditoria e permitem que os administradores de 

rede utilizem uma ferramenta para controlar a utilização dos recursos.  

Um problema comum da segurança de sistemas de informação reside na tarefa de 

identificar os autores de determinadas ações cujo resultado está sendo investigado. A 

gravação e manutenção de uma trilha de ações realizadas no sistema pode ser a solução 

para esta situação. 

“Se um sistema ou aplicação é considerado crítico para o negócio ou missão de uma 

organização, a auditoria em tempo real pode ser implementada para monitorar o estado 

destes processos.” (NIST Special Publication 800-12, Introduction to Computer 

Security: The NIST Handbook). Outro benefício interessante proporcionado pelas 

trilhas de auditoria refere-se ao não-repúdio de erros causados por usuários ou outras 

aplicações de integração. Neste caso, as trilhas podem provar que o sistema operou 

normalmente, indicando por exemplo que um possível problema foi resultado de um 

erro de operação e não de um bug.   

 

4. Enterprise Service Bus 

 
O ESB, ou barramento corporativo de serviços, é uma arquitetura de integração de 

aplicativos de forma desacoplada, característica herdada da SOA, adicionada de novas 

funcionalidades e serviços de conectividade, transformação, roteamento dinâmico de 

mensagens e tratamento de exceções dentro do fluxo de comunicação entre aplicações.  

Segundo a MuleSoft (disponível em: http://www.mulesoft.org/ ), a função de um ESB é 

criar um backbone SOA, que permite começar pequeno pensando grande, através da 

orquestração e roteamento de mensagens, transformação de conteúdo, segurança e 

confiabilidade aplicados em um barramento corporativo de integração. 

Segundo Ron Ten-Hove’s, um ESB “se comporta como um middleware distribuído que 
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integra os recursos de TI usando uma abordagem orientada para serviços.”.  

 

4.1 Mule ESB 

 
Mule ESB é um framework Java concebido para funcionar como um Enterprise Service 

Bus de código aberto que permite aos desenvolvedores dispor de uma plataforma de 

integração para conectar aplicações de forma rápida e fácil, permitindo-lhes trocar 

dados de diversas maneiras. O framework possui suporte para os mais variados 

protocolos e formatos de troca de mensagens incluindo JMS, Web Services, JDBC, 

HTTP, Sockets TCP e outros. Também existe o suporte para transformação, 

enriquecimento do conteúdo e roteamento dinâmico das mensagens. O Mule ESB é 

distribuído sob a licença CPAL (Common Public Attribution License), que é 

reconhecida pela Open Source Initiative como uma licença de software livre. O seu 

objetivo é de fornecer uma licença geral para software distribuído sobre alguma rede, e 

é baseada na Mozilla Public License. 

 

5. Projeto 

 
O projeto desenvolvido neste trabalho consiste em um artefato de software, 

desenvolvido em Java, para extrair trilhas de auditoria dentro de um barramento 

corporativo arquitetado em cima do conceito de ESB. As trilhas de auditoria extraídas 

pelo sistema são persistidas em um banco de dados ou em um arquivo texto, de acordo 

com as necessidades do usuário. 

O código do projeto se divide em camadas, utilizando inicialmente o framework Mule 

ESB, podendo ser estendido para outros frameworks ESB que utilizem a plataforma 

Java EE. A escolha da linguagem Java se deu por conta de ser uma linguagem 

reconhecidamente robusta e própria para desenvolvimento de sistemas corporativos. Da 

mesma forma, o framework Mule ESB foi escolhido como ponto de partida do projeto 

por ser o mais utilizado atualmente pelo mercado, com uma grande comunidade de 

desenvolvedores atuantes. 

O pacote final do artefato de software desenvolvido pode ser acoplado diretamente em 

um ambiente de integração desenvolvido com Mule ESB, sem necessidade de qualquer 

alteração ou ajuste no código. Todavia, há a possibilidade de extensão e manutenção do 

código se o desenvolvedor sentir necessidade de adequar o módulo de auditoria para 

outra arquitetura, ou ainda, incrementar o código de acordo com suas necessidades. 

 

5.1 Requisitos 

 
O principal requisito e objetivo do desenvolvimento deste artefato de software é prover 

uma maneira fácil para extração de trilhas de auditoria em um sistema de integração, 

liberando o usuário de desenvolver os códigos de integração com as camadas de 

transporte e comunicação do framework. 

Abaixo estão listados detalhadamente os requisitos atendidos pelo projeto. 

Configuração via parâmetros de inicialização da JVM: Por serem extremamente 

simples, as configurações necessárias para o funcionamento do módulo devem ser 

passadas para a aplicação via linha de comando, evitando que o usuário tenha que 

adicionar arquivos de configuração em seu software. 

Extração nativa de trilhas para os protocolos de comunicação mais utilizados: O pacote 

de software desenvolvido deve conseguir extrair automaticamente as trilhas de entrada 
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de mensagens no sistema que forem enviadas utilizando os protocolos de comunicação 

(transport inbounds) mais comumente utilizados em uma arquitetura de integração. 

Inicialmente, o projeto suporta a extração de trilhas do grupo de protocolos de servlet 

(HTTP, HTTPS, SOAP, REST) e de socket (TCP). 

Extensão para extração de trilhas: O desenvolvedor que utilizar o artefato desenvolvido 

neste projeto deve conseguir extrair, tratar e persistir qualquer tipo de trilha que desejar 

aproveitando-se da estrutura já implementada e fornecida pela API do módulo de 

auditoria. Este requisito é possibilitado pela alta coesão e baixo acoplamento da 

arquitetura de implementação do código, que possui pontos extensíveis que permitem 

que o usuário possa implementar as partes do código que atendam as suas necessidades 

específicas. 

Extensão ou substituição da camada ESB: O programador que utilizar o módulo de 

auditoria em seu software deve dispor de uma arquitetura flexível para atualização de 

versão ou substituição do framework utilizado na camada ESB do protótipo, 

desenvolvido inicialmente utilizando o Mule ESB. 

 

5.2. Arquitetura 

 
O artefato de software foi desenvolvido tendo como base uma estrutura arquitetada em 

quatro diferentes camadas, conforme a figura 1, possibilitando a fácil extensão e 

utilização do código por outros desenvolvedores. 

 

 
  

Figura 1 - Representação gráfica da arquitetura em camadas do projeto do artefato de 

software. 

 

Camada 1 - Mule: Consiste na parte do software onde é configurado e utilizado o 

framework Mule ESB. Eventualmente, esta camada pode ser alterada pelos 

desenvolvedores para atualização do framework utilizado ou ainda para substituição por 

outro framework ESB implementado em Java. Esta camada consiste principalmente na 
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configuração e montagem da estrutura de fluxos de integração, servindo como base e 

fundação da implementação das camadas posteriores. Para o caso específico do Mule, o 

contexto do framework foi disponibilizado e configurado através da especificação de 

um servlet dentro de um módulo WAR (Web Application Archive), que pode ser 

publicado em qualquer servidor de aplicação existente no mercado. 

Camada 2 - Integração: É a parte do software que concentra os códigos de integração 

com o framework utilizado no projeto, sendo altamente dependente da tecnologia 

escolhida. Esta camada é formada pelas classes do software que realizam a integração 

com os protocolos de comunicação do framework utilizado, de forma interna ou 

externa, permitindo que o núcleo do software concentre-se no tratamento e persistência 

dos dados recebidos, sem preocupar-se com a forma com que são extraídos. Esta 

camada foi implementada separadamente do núcleo do projeto para permitir a fácil 

substituição da mesma em uma eventual troca ou atualização do framework utilizado 

para integração, já que todo o código dependente da tecnologia escolhida foi 

implementado nesta camada. 

Camada 3 - Núcleo: Trata-se da parte principal do projeto, onde estão concentradas 

todas as classes que serão utilizadas ou entendidas dentro de um fluxo de integração 

corporativa. É a camada que fornece a base para a API que os desenvolvedores 

interessados em utilizar o pacote poderão usar para integrar suas aplicações com o 

módulo para extração das trilhas de auditoria. Além da interface de comunicação, esta 

camada também fornece classes abstratas que podem ser utilizadas para adequação do 

projeto para certas necessidades específicas do usuário utilizador, como a extração de 

trilhas na comunicação entre sistemas através de um protocolo próprio ou ainda não 

implementado nesta versão do software. É também nesta camada que se encontram as 

classes responsáveis pela persistência das trilhas, cujos parâmetros são configuráveis via 

passagem de propriedades através de linha de comando na inicialização da JVM. 

Camada 4 - API: Camada que fornece as funções principais do artefato aos usuários que 

não quiserem se preocupar com os detalhes da implementação e estiverem preocupados 

somente com a utilização dos serviços disponibilizados pelo mesmo. 

 

6. Conclusão e Trabalhos Futuros 

 
Tratando-se do estado da arte e da fundamentação teórica, o presente trabalho 

demandou estudos aprofundados sobre temas como integração de sistemas, trilhas de 

auditoria, Service-Oriented Architecture e Enterprise Service Bus. A agregação de 

conhecimento sobre estes conceitos mostrou-se requisito fundamental para elaboração, 

análise e implementação do projeto resultante deste trabalho. 

Um dos grandes trunfos de aprendizado neste trabalho deu-se pela possibilidade de 

correlacionar assuntos aparentemente distintos, como integração de sistemas e 

Enterprise Service Bus, com as chamadas trilhas de auditoria. 

Partindo para a implementação do projeto, o objetivo geral do trabalho, que era 

desenvolver um componente de software que possa ser utilizado e acoplado em 

softwares arquitetados como um Enterprise Service Bus para extrair trilhas de auditoria 

que permitam auxiliar no controle transacional, foi atingido. Além disso, em sua maior 

parte os objetivos específicos também foram cumpridos, pois o projeto foi arquitetado e 

implementado em camadas, permitindo fácil extensão e manutenibilidade, além de ter 

sido cumprido o requisito de extração das trilhas de auditoria em bases de dados 

estruturadas e arquivos de texto. Além disso, as limitações impostas ao trabalho durante 

a análise e definição de objetivos foram rigorosamente respeitadas. 
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Como trabalhos futuros, propõem-se os seguintes tópicos: 

• Análise e organização dos dados extraídos como trilhas de auditoria utilizando-

se de ferramentas de BI, Data Warehouse ou Data Mining. 

• Extensão do projeto para extração de outros tipos de trilhas de auditoria ou 

outros tipos de dados. 

• Análise e Implementação de monitoramento em tempo real do comportamento 

das trilhas para detecção de anomalias ou ataques no sistema de forma preventiva. 

• Concepção de uma ferramenta automatizada para criação e extração de novos 

tipos de trilhas de auditoria ou de outros dados dentro do barramento. 

ANEXO 2 – CÓDIGO FONTE 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.em; 

 

import javax.ejb.Stateless; 

import javax.persistence.EntityManager; 

import javax.persistence.PersistenceContext; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

@Stateless 

public class TrailEntityManager implements TrailEntityManagerLocal { 

 

 public static final String LOCAL_JNDI_NAME = "esb-audit-ear/" 
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   + TrailEntityManager.class.getSimpleName() + "/local"; 

 

 @PersistenceContext(unitName = "tcc-entitymanager") 

 private EntityManager entityManager; 

 

 @Override 

 public void salva(final Object ob) { 

  entityManager.persist(ob); 

 } 

 

} 

 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.em; 

 

import javax.ejb.Local; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  
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 */ 

@Local 

public interface TrailEntityManagerLocal { 

 

 public void salva(final Object ob); 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.extendable; 

 

import java.io.Serializable; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public interface MemoryAuditTrailExtendable extends Serializable { 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory; 
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import java.io.Serializable; 

 

public class MemoryAuditTrailStep implements Serializable { 

 

 private String phase; 

 private String content; 

 private byte[] payloadAsBytes; 

 

 public String getPhase() { 

  return phase; 

 } 

 

 public void setPhase(final String phase) { 

  this.phase = phase; 

 } 

 

 public String getContent() { 

  return content; 

 } 
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 public void setContent(final String content) { 

  this.content = content; 

 } 

 

 public byte[] getPayloadAsBytes() { 

  return payloadAsBytes; 

 } 

 

 public void setPayloadAsBytes(final byte[] payloadAsBytes) { 

  this.payloadAsBytes = payloadAsBytes; 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory; 

 

import java.io.Serializable; 

 

/** 

 *  

 * Armazena em memória as informações sobre as trilhas resgatadas nos 

 * componentes que são socket inbound endpoints. 
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 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class MemoryAuditTrailSocketInbound implements Serializable { 

 

 private String muleOriginatingEndpoint; 

 private String origin; 

 private String protocol; 

 private String socketHost; 

 private String socketPort; 

 

 private String muleRemoteClientAddress; 

 private String outboundHost; 

 private String outboundPort; 

 

 public String getMuleOriginatingEndpoint() { 

  return muleOriginatingEndpoint; 

 } 
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 public void setMuleOriginatingEndpoint(final String 

muleOriginatingEndpoint) { 

  this.muleOriginatingEndpoint = muleOriginatingEndpoint; 

 } 

 

 public String getOrigin() { 

  return origin; 

 } 

 

 public void setOrigin(final String origin) { 

  this.origin = origin; 

 } 

 

 public String getProtocol() { 

  return protocol; 

 } 

 

 public void setProtocol(final String protocol) { 

  this.protocol = protocol; 

 } 

 

 public String getSocketHost() { 
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  return socketHost; 

 } 

 

 public void setSocketHost(final String socketHost) { 

  this.socketHost = socketHost; 

 } 

 

 public String getSocketPort() { 

  return socketPort; 

 } 

 

 public void setSocketPort(final String socketPort) { 

  this.socketPort = socketPort; 

 } 

 

 public String getMuleRemoteClientAddress() { 

  return muleRemoteClientAddress; 

 } 

 

 public void setMuleRemoteClientAddress(final String 

muleRemoteClientAddress) { 

  this.muleRemoteClientAddress = muleRemoteClientAddress; 
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 } 

 

 public String getOutboundHost() { 

  return outboundHost; 

 } 

 

 public void setOutboundHost(final String outboundHost) { 

  this.outboundHost = outboundHost; 

 } 

 

 public String getOutboundPort() { 

  return outboundPort; 

 } 

 

 public void setOutboundPort(final String outboundPort) { 

  this.outboundPort = outboundPort; 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory; 
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import java.io.Serializable; 

 

/** 

 *  

 * Armazena em memória as informações sobre as trilhas resgatadas nos 

 * componentes que são servlet inbound endpoints. 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public final class MemoryAuditTrailServletInbound implements Serializable { 

 

 private String httpMethod; 

 private String contentType; 

 private String acceptEncoding; 

 private Integer tamanhoChaveServlet; 

 private String soapAction; 

 private String cipher_suite; 

 private String contentLength; 

 private String muleOriginatingEndpoint; 
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 private String remoteAdress; 

 private String host; 

 private String userAgent; 

 private String sslSessionId; 

 

 public String getHttpMethod() { 

  return httpMethod; 

 } 

 

 public void setHttpMethod(final String httpMethod) { 

  this.httpMethod = httpMethod; 

 } 

 

 public String getContentType() { 

  return contentType; 

 } 

 

 public void setContentType(final String contentType) { 

  this.contentType = contentType; 

 } 

 



 

 

90 

 

 public String getAcceptEncoding() { 

  return acceptEncoding; 

 } 

 

 public void setAcceptEncoding(final String acceptEncoding) { 

  this.acceptEncoding = acceptEncoding; 

 } 

 

 public Integer getTamanhoChaveServlet() { 

  return tamanhoChaveServlet; 

 } 

 

 public void setTamanhoChaveServlet(final Integer 

tamanhoChaveServlet) { 

  this.tamanhoChaveServlet = tamanhoChaveServlet; 

 } 

 

 public String getSoapAction() { 

  return soapAction; 

 } 

 

 public void setSoapAction(final String soapAction) { 
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  this.soapAction = soapAction; 

 } 

 

 public String getCipher_suite() { 

  return cipher_suite; 

 } 

 

 public void setCipher_suite(final String cipher_suite) { 

  this.cipher_suite = cipher_suite; 

 } 

 

 public String getContentLength() { 

  return contentLength; 

 } 

 

 public void setContentLength(final String contentLength) { 

  this.contentLength = contentLength; 

 } 

 

 public String getMuleOriginatingEndpoint() { 

  return muleOriginatingEndpoint; 
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 } 

 

 public void setMuleOriginatingEndpoint(final String 

muleOriginatingEndpoint) { 

  this.muleOriginatingEndpoint = muleOriginatingEndpoint; 

 } 

 

 public String getRemoteAdress() { 

  return remoteAdress; 

 } 

 

 public void setRemoteAdress(final String remoteAdress) { 

  this.remoteAdress = remoteAdress; 

 } 

 

 public String getHost() { 

  return host; 

 } 

 

 public void setHost(final String host) { 

  this.host = host; 

 } 
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 public String getUserAgent() { 

  return userAgent; 

 } 

 

 public void setUserAgent(final String userAgent) { 

  this.userAgent = userAgent; 

 } 

 

 public String getSslSessionId() { 

  return sslSessionId; 

 } 

 

 public void setSslSessionId(final String sslSessionId) { 

  this.sslSessionId = sslSessionId; 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory; 

 

import java.io.Serializable; 
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/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class MemoryAuditTrailMessageContent implements Serializable { 

 

 private byte[] byteArrayMessageContent; 

 private String stringMessageContent; 

 private transient Object objectMessageContent; 

 private String objectMessageClass; 

 private String incomingEncoding; 

 private String messageSource; 

 

 public byte[] getByteArrayMessageContent() { 

  return byteArrayMessageContent; 

 } 

 

 public void setByteArrayMessageContent(final byte[] 

byteArrayMessageContent) { 
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  this.byteArrayMessageContent = byteArrayMessageContent; 

 } 

 

 public Object getObjectMessageContent() { 

  return objectMessageContent; 

 } 

 

 public void setObjectMessageContent(final Object 

objectMessageContent) { 

  this.objectMessageContent = objectMessageContent; 

 } 

 

 public String getStringMessageContent() { 

  return stringMessageContent; 

 } 

 

 public void setStringMessageContent(final String stringMessageContent) 

{ 

  this.stringMessageContent = stringMessageContent; 

 } 

 

 public String getObjectMessageClass() { 
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  return objectMessageClass; 

 } 

 

 public void setObjectMessageClass(final String objectMessageClass) { 

  this.objectMessageClass = objectMessageClass; 

 } 

 

 public String getIncomingEncoding() { 

  return incomingEncoding; 

 } 

 

 public void setIncomingEncoding(final String incomingEncoding) { 

  this.incomingEncoding = incomingEncoding; 

 } 

 

 public String getMessageSource() { 

  return messageSource; 

 } 

 

 public void setMessageSource(final String messageSource) { 

  this.messageSource = messageSource; 
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 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory; 

 

import java.io.Serializable; 

import java.util.Date; 

import java.util.List; 

 

import br.ufsc.inf.schemas.esb_audit.CtPedidoItem; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class MemoryAuditTrailBAM implements Serializable { 

 

 private Date dataPedido; 

 private String cpf; 
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 private String urgencia; 

 private List<CtPedidoItem> itens; 

 

 public Date getDataPedido() { 

  return dataPedido; 

 } 

 

 public void setDataPedido(final Date dataPedido) { 

  this.dataPedido = dataPedido; 

 } 

 

 public String getCpf() { 

  return cpf; 

 } 

 

 public void setCpf(final String cpf) { 

  this.cpf = cpf; 

 } 

 

 public String getUrgencia() { 

  return urgencia; 
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 } 

 

 public void setUrgencia(final String urgencia) { 

  this.urgencia = urgencia; 

 } 

 

 public List<CtPedidoItem> getItens() { 

  return itens; 

 } 

 

 public void setItens(final List<CtPedidoItem> itens) { 

  this.itens = itens; 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.em.TrailEntityManager; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.em.TrailEntityManagerLocal; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailStep; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 
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import inf.ufsc.br.esb.audit.dao.StepTrail; 

 

import javax.naming.Context; 

import javax.naming.InitialContext; 

import javax.naming.NamingException; 

 

import org.mule.api.MuleEventContext; 

import org.mule.api.lifecycle.Callable; 

 

public class StepDatabasePersistence implements Callable { 

 

 @Override 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 

 

  MemoryAuditTrailStep memoryTrail = 

EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

    .getMemoryAuditTrailStep(); 

 

  if (memoryTrail != null) { 

 

   TrailEntityManagerLocal entityManager = 
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(TrailEntityManagerLocal) lookup(TrailEntityManager.LOCAL_JNDI_NAME); 

   StepTrail stepTrail = new StepTrail(); 

   stepTrail.setPhase(memoryTrail.getPhase()); 

   stepTrail.setContent(memoryTrail.getContent()); 

  

 stepTrail.setContentBlob(memoryTrail.getPayloadAsBytes()); 

   // id trail para relacionamento 

   stepTrail.setIdTrail(EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

     .getBaseTrail().getIdTrail()); 

   entityManager.salva(stepTrail); 

  } 

 

  return eventContext.getMessage(); 

 } 

 

 private Object lookup(final String localName) throws NamingException { 

  final Context ctx = new InitialContext(); 

  return ctx.lookup(localName); 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence; 
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import inf.ufsc.br.esb.audit.core.em.TrailEntityManager; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.em.TrailEntityManagerLocal; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailSocketInbound; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.dao.SocketInboundTrail; 

 

import javax.naming.Context; 

import javax.naming.InitialContext; 

import javax.naming.NamingException; 

 

import org.mule.api.MuleEventContext; 

import org.mule.api.lifecycle.Callable; 

 

public class SocketInboundDatabasePersistence implements Callable { 

 

 @Override 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 

 

  MemoryAuditTrailSocketInbound memoryTrail = EsbThreadLocal 
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 .getEsbSessionData().getMemoryAuditTrailSocketInbound(); 

 

  if (memoryTrail != null) { 

 

   TrailEntityManagerLocal entityManager = 

(TrailEntityManagerLocal) lookup(TrailEntityManager.LOCAL_JNDI_NAME); 

   SocketInboundTrail socketTrail = new SocketInboundTrail(); 

   socketTrail.setOrigin(memoryTrail.getOrigin()); 

   socketTrail.setProtocol(memoryTrail.getProtocol()); 

   socketTrail.setSocketHost(memoryTrail.getSocketHost()); 

   socketTrail.setSocketPort(memoryTrail.getSocketPort()); 

  

 socketTrail.setOutboundHost(memoryTrail.getOutboundHost()); 

  

 socketTrail.setOutboundPort(memoryTrail.getOutboundPort()); 

   socketTrail.setMuleOriginatingEndpoint(memoryTrail 

     .getMuleOriginatingEndpoint()); 

   socketTrail.setMuleRemoteClientAddress(memoryTrail 

     .getMuleRemoteClientAddress()); 

   // id trail para relacionamento 

   socketTrail.setIdTrail(EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

     .getBaseTrail().getIdTrail()); 
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   entityManager.salva(socketTrail); 

  } 

 

  return eventContext.getMessage(); 

 } 

 

 private Object lookup(final String localName) throws NamingException { 

  final Context ctx = new InitialContext(); 

  return ctx.lookup(localName); 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.em.TrailEntityManager; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.em.TrailEntityManagerLocal; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailServletInbound; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.dao.ServletInboundTrail; 

 

import javax.naming.Context; 
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import javax.naming.InitialContext; 

import javax.naming.NamingException; 

 

import org.mule.api.MuleEventContext; 

import org.mule.api.lifecycle.Callable; 

 

public class ServletInboundDatabasePersistence implements Callable { 

 

 @Override 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 

 

  MemoryAuditTrailServletInbound memoryTrail = EsbThreadLocal 

   

 .getEsbSessionData().getMemoryAuditTrailServletInbound(); 

 

  if (memoryTrail != null) { 

 

   TrailEntityManagerLocal entityManager = 

(TrailEntityManagerLocal) lookup(TrailEntityManager.LOCAL_JNDI_NAME); 

   ServletInboundTrail servletTrail = new 

ServletInboundTrail(); 
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 servletTrail.setAcceptEncoding(memoryTrail.getAcceptEncoding()); 

   servletTrail.setCipherSuite(memoryTrail.getCipher_suite()); 

  

 servletTrail.setContentLength(memoryTrail.getContentLength()); 

  

 servletTrail.setContentType(memoryTrail.getContentType()); 

   servletTrail.setHost(memoryTrail.getHost()); 

   servletTrail.setHttpMethod(memoryTrail.getHttpMethod()); 

  

 servletTrail.setKeySize(memoryTrail.getTamanhoChaveServlet()); 

  

 servletTrail.setRemoteAddress(memoryTrail.getRemoteAdress()); 

   servletTrail.setSoapAction(memoryTrail.getSoapAction()); 

  

 servletTrail.setSslSessionId(memoryTrail.getSslSessionId()); 

   servletTrail.setUserAgent(memoryTrail.getUserAgent()); 

   // id trail para relacionamento 

   servletTrail.setIdTrail(EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

     .getBaseTrail().getIdTrail()); 

   entityManager.salva(servletTrail); 

  } 

 

  return eventContext.getMessage(); 
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 } 

 

 private Object lookup(final String localName) throws NamingException { 

  final Context ctx = new InitialContext(); 

  return ctx.lookup(localName); 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.em.TrailEntityManager; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.em.TrailEntityManagerLocal; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailMessageContent; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.dao.MessageContentTrail; 

 

import javax.naming.Context; 

import javax.naming.InitialContext; 

import javax.naming.NamingException; 

 

import org.mule.api.MuleEventContext; 
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import org.mule.api.lifecycle.Callable; 

 

public class MessageContentDatabasePersistence implements Callable { 

 

 @Override 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 

 

  MemoryAuditTrailMessageContent memoryTrail = 

EsbThreadLocal 

   

 .getEsbSessionData().getMemoryAuditTrailMessageContent(); 

 

  if (memoryTrail != null) { 

 

   TrailEntityManagerLocal entityManager = 

(TrailEntityManagerLocal) lookup(TrailEntityManager.LOCAL_JNDI_NAME); 

   MessageContentTrail contentTrail = new 

MessageContentTrail(); 

  

 contentTrail.setBlob(memoryTrail.getByteArrayMessageContent()); 

  

 contentTrail.setString(memoryTrail.getStringMessageContent()); 

   contentTrail.setSource(memoryTrail.getMessageSource()); 
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 contentTrail.setObjectClass(memoryTrail.getObjectMessageClass()); 

  

 contentTrail.setIncomingEncoding(memoryTrail.getIncomingEncoding()); 

   // id trail para relacionamento 

  

 contentTrail.setIdTrail(EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

     .getBaseTrail().getIdTrail()); 

   entityManager.salva(contentTrail); 

  } 

 

  return eventContext.getMessage(); 

 } 

 

 private Object lookup(final String localName) throws NamingException { 

  final Context ctx = new InitialContext(); 

  return ctx.lookup(localName); 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence; 
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import inf.ufsc.br.esb.audit.core.em.TrailEntityManager; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.em.TrailEntityManagerLocal; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.dao.Trail; 

 

import javax.naming.Context; 

import javax.naming.InitialContext; 

import javax.naming.NamingException; 

 

import org.mule.api.MuleEventContext; 

import org.mule.api.lifecycle.Callable; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class InitialTrailDatabasePersistence implements Callable { 

 

 @Override 
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 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 

 

  TrailEntityManagerLocal entityManager = 

(TrailEntityManagerLocal) lookup(TrailEntityManager.LOCAL_JNDI_NAME); 

  Trail trilha = new Trail(); 

  entityManager.salva(trilha); 

  EsbThreadLocal.getEsbSessionData().setBaseTrail(trilha); 

 

  return eventContext.getMessage(); 

 } 

 

 private Object lookup(final String localName) throws NamingException { 

  final Context ctx = new InitialContext(); 

  return ctx.lookup(localName); 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence; 

 

/** 

 *  
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 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class FileObjectPersistenceImpl extends FileObjectPersistence { 

 

 @Override 

 public String getBasePersistencePath() { 

  return "/home/jonathan/trails/"; 

 } 

 

 @Override 

 public void persistSpecificTrails() { 

  // pode ser sobescrito 

 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 
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import java.io.File; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.ObjectOutputStream; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.Date; 

 

import org.mule.api.MuleEventContext; 

import org.mule.api.lifecycle.Callable; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public abstract class FileObjectPersistence implements Callable { 

 

 @Override 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 
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  String path = System 

    .getProperty("esb.audit.trails.basePersistencePath"); 

  if (path == null) { 

   path = getBasePersistencePath(); 

  } 

  Date dataHoraAtual = new Date(); 

  Calendar c = Calendar.getInstance(); 

  c.setTime(dataHoraAtual); 

  File file = new File(path + "/" + c.get(c.YEAR) + "/" 

    + (c.get(c.MONTH) + 1) + "/" + 

c.get(c.DAY_OF_MONTH) + "/" 

    + c.get(c.HOUR_OF_DAY)); 

  file.mkdirs(); 

 

  if (EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

    .getMemoryAuditTrailServletInbound() != null) { 

   persistObject(EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

     .getMemoryAuditTrailServletInbound(), file); 

  } 

 

  if (EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

    .getMemoryAuditTrailSocketInbound() != null) { 



 

 

115 

 

   persistObject(EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

     .getMemoryAuditTrailSocketInbound(), file); 

  } 

 

  if (EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

    .getMemoryAuditTrailMessageContent() != null) { 

   persistObject(EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

     .getMemoryAuditTrailMessageContent(), file); 

  } 

 

  if 

(EsbThreadLocal.getEsbSessionData().getMemoryAuditTrailBAM() != null) { 

   persistObject(EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

     .getMemoryAuditTrailBAM(), file); 

 

  } 

 

  if 

(EsbThreadLocal.getEsbSessionData().getMemoryAuditTrailStep() != null) { 

   persistObject(EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

     .getMemoryAuditTrailStep(), file); 
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  } 

 

  persistSpecificTrails(); 

 

  return eventContext.getMessage(); 

 } 

 

 private void persistObject(final Object object, File file) 

   throws IOException { 

  file = new File(file, "/" + object.getClass().getSimpleName() 

    + System.currentTimeMillis() + ".ser"); 

  FileOutputStream fo = new FileOutputStream(file); 

  ObjectOutputStream oo = new ObjectOutputStream(fo); 

  oo.writeObject(object); 

  oo.close(); 

 } 

 

 public abstract String getBasePersistencePath(); 

 

 public abstract void persistSpecificTrails(); 
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} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.em.TrailEntityManager; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.em.TrailEntityManagerLocal; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailBAM; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.dao.BamTrail; 

 

import javax.naming.Context; 

import javax.naming.InitialContext; 

import javax.naming.NamingException; 

 

import org.mule.api.MuleEventContext; 

import org.mule.api.lifecycle.Callable; 

 

public class BAMDatabasePersistence implements Callable { 

 

 @Override 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 
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  MemoryAuditTrailBAM memoryTrail = 

EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

    .getMemoryAuditTrailBAM(); 

 

  if (memoryTrail != null) { 

 

   TrailEntityManagerLocal entityManager = 

(TrailEntityManagerLocal) lookup(TrailEntityManager.LOCAL_JNDI_NAME); 

   BamTrail bamTrail = new BamTrail(); 

   bamTrail.setCpf(memoryTrail.getCpf()); 

   bamTrail.setDataPedido(memoryTrail.getDataPedido()); 

   bamTrail.setUrgencia(memoryTrail.getUrgencia()); 

   // id trail para relacionamento 

   bamTrail.setIdTrail(EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

     .getBaseTrail().getIdTrail()); 

   entityManager.salva(bamTrail); 

  } 

 

  return eventContext.getMessage(); 

 } 

 

 private Object lookup(final String localName) throws NamingException { 
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  final Context ctx = new InitialContext(); 

  return ctx.lookup(localName); 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.processors.extendable; 

 

import org.mule.api.MuleEvent; 

import org.mule.api.MuleException; 

import org.mule.api.MuleMessage; 

import org.mule.api.processor.MessageProcessor; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public abstract class ExtendableProcessor implements MessageProcessor { 

 

 @Override 
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 public MuleEvent process(final MuleEvent event) throws MuleException { 

  process(event.getMessage()); 

  process(event.getMessageAsString()); 

  process(event.getMessage().getPayload()); 

  return null; 

 } 

 

 public abstract void process(Object payload); 

 

 public abstract void process(MuleMessage message); 

 

 public abstract void process(String message); 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.processors; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailSocketInbound; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 

 

import org.mule.api.MuleEvent; 

import org.mule.api.MuleException; 

import org.mule.api.processor.MessageProcessor; 
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/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class SocketInboundProcessor implements MessageProcessor { 

 

 @Override 

 public MuleEvent process(final MuleEvent event) throws MuleException { 

 

  MemoryAuditTrailSocketInbound memory = new 

MemoryAuditTrailSocketInbound(); 

  String muleOriginatingEndpoint = 

event.getMessage().getInboundProperty( 

    "MULE_ORIGINATING_ENDPOINT"); 

  memory.setMuleOriginatingEndpoint(muleOriginatingEndpoint); 

 

  String[] toks = muleOriginatingEndpoint.split("\\."); 

  String origin = toks[0]; 

  memory.setOrigin(origin); 
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  String protocol = toks[1]; 

  memory.setProtocol(protocol); 

  String socketHost = toks[2]; 

  memory.setSocketHost(socketHost); 

  String socketPort = toks[3]; 

  memory.setSocketPort(socketPort); 

 

  String muleRemoteClientAddress = event.getMessage() 

   

 .getOutboundProperty("MULE_REMOTE_CLIENT_ADDRESS"); 

 

 memory.setMuleRemoteClientAddress(muleRemoteClientAddress); 

 

  String[] tokens = muleRemoteClientAddress.split(":"); 

  String outboundHost = tokens[0].substring(1); 

  memory.setOutboundHost(outboundHost); 

  String outboundPort = tokens[1]; 

  memory.setOutboundPort(outboundPort); 

 

 

 EsbThreadLocal.getEsbSessionData().setMemoryAuditTrailSocketInbou

nd( 

    memory); 
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  return event; 

 } 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.processors; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailServletInbound; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 

 

import org.mule.api.MuleEvent; 

import org.mule.api.MuleException; 

import org.mule.api.processor.MessageProcessor; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public final class ServletInboundProcessor implements MessageProcessor { 
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 @Override 

 public MuleEvent process(final MuleEvent event) throws MuleException { 

 

  MemoryAuditTrailServletInbound memory = new 

MemoryAuditTrailServletInbound(); 

  String httpMethod = event.getMessage() 

    .getInboundProperty("http.method"); 

  memory.setHttpMethod(httpMethod); 

  String contentType = event.getMessage().getInboundProperty( 

    "Content-Type"); 

  memory.setContentType(contentType); 

  String acceptEncoding = event.getMessage().getInboundProperty( 

    "accept-encoding"); 

  memory.setAcceptEncoding(acceptEncoding); 

  Integer tamanhoChaveServlet = 

event.getMessage().getInboundProperty( 

    "javax.servlet.request.key_size"); 

  memory.setTamanhoChaveServlet(tamanhoChaveServlet); 

  String soapAction = 

event.getMessage().getInboundProperty("soapaction"); 

  memory.setSoapAction(soapAction); 

  String cipher_suite = event.getMessage().getInboundProperty( 
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    "javax.servlet.request.cipher_suite"); 

  memory.setCipher_suite(cipher_suite); 

  String contentLength = event.getMessage().getInboundProperty( 

    "content-length"); 

  memory.setContentLength(contentLength); 

  String muleOriginatingEndpoint = 

event.getMessage().getInboundProperty( 

    "MULE_ORIGINATING_ENDPOINT"); 

  memory.setMuleOriginatingEndpoint(muleOriginatingEndpoint); 

  String remoteAdress = event.getMessage().getInboundProperty( 

    "remoteAddress"); 

  memory.setRemoteAdress(remoteAdress); 

  String host = event.getMessage().getInboundProperty("Host"); 

  memory.setHost(host); 

  String userAgent = event.getMessage().getInboundProperty("user-

agent"); 

  memory.setUserAgent(userAgent); 

  String sslSessionId = event.getMessage().getInboundProperty( 

    "javax.servlet.request.ssl_session"); 

  memory.setSslSessionId(sslSessionId); 
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 EsbThreadLocal.getEsbSessionData().setMemoryAuditTrailServletInbou

nd( 

    memory); 

 

  return event; 

 } 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.processors; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailMessageContent; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 

 

import org.mule.api.MuleEvent; 

import org.mule.api.MuleException; 

import org.mule.api.MuleMessage; 

import org.mule.api.processor.MessageProcessor; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  
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 */ 

public class MessageContentProcessor implements MessageProcessor { 

 

 @Override 

 public MuleEvent process(final MuleEvent event) throws MuleException { 

 

  MemoryAuditTrailMessageContent memory = new 

MemoryAuditTrailMessageContent(); 

  Object msgObject = event.getMessage().getPayload(); 

  String msgString = event.getMessageAsString(); 

  byte[] msgByteArray = event.getMessageAsBytes(); 

  MuleMessage muleMessage = event.getMessage(); 

  String incomingEncoding = muleMessage.getEncoding(); 

  String msgSource = event.getMessageSourceName(); 

  memory.setByteArrayMessageContent(msgByteArray); 

  memory.setStringMessageContent(msgString); 

  memory.setObjectMessageContent(msgObject); 

 

 memory.setObjectMessageClass(msgObject.getClass().getCanonicalNa

me()); 

  memory.setIncomingEncoding(incomingEncoding); 

  memory.setMessageSource(msgSource); 
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 EsbThreadLocal.getEsbSessionData().setMemoryAuditTrailMessageCon

tent( 

    memory); 

  return event; 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.processors; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailBAM; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.processors.extendable.ExtendableProcessor; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 

 

import java.math.BigInteger; 

import java.util.List; 

 

import javax.xml.datatype.XMLGregorianCalendar; 

 

import org.mule.api.MuleMessage; 

import org.mule.api.processor.MessageProcessor; 
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import br.ufsc.inf.schemas.esb_audit.CtPedidoItem; 

import br.ufsc.inf.schemas.esb_audit.PedidoCompraWS; 

import br.ufsc.inf.schemas.esb_audit.StSimNao; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class BAMProcessor extends ExtendableProcessor implements 

  MessageProcessor { 

 

 @Override 

 public void process(final Object payload) { 

  PedidoCompraWS pedido = (PedidoCompraWS) payload; 

  MemoryAuditTrailBAM bam = new MemoryAuditTrailBAM(); 

  XMLGregorianCalendar dataPedido = pedido.getPedidoCompra() 

    .getDataPedido(); 

 

 bam.setDataPedido(dataPedido.toGregorianCalendar().getTime()); 

  BigInteger cpf = 
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pedido.getPedidoCompra().getIdentificacaoComprador() 

    .getCpf(); 

  bam.setCpf(formatCpf(cpf.toString())); 

  StSimNao urgencia = pedido.getPedidoCompra().getUrgencia(); 

  bam.setUrgencia(urgencia.toString()); 

  List<CtPedidoItem> itens = 

pedido.getPedidoCompra().getItensPedido() 

    .getPedidoItem(); 

  bam.setItens(itens); 

 

 EsbThreadLocal.getEsbSessionData().setMemoryAuditTrailBAM(bam); 

 } 

 

 public String formatCpf(String cpf) { 

 

  if (cpf == null) { 

   return null; 

  } 

 

  StringBuffer sbCpf = new StringBuffer(cpf); 

  filtraString(sbCpf); 
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  cpf = fillBeginOfString(sbCpf.toString(), 11, '0'); 

 

  sbCpf.delete(0, sbCpf.length()); 

  sbCpf.append(cpf.substring(0, 3)); 

  sbCpf.append("."); 

  sbCpf.append(cpf.substring(3, 6)); 

  sbCpf.append("."); 

  sbCpf.append(cpf.substring(6, 9)); 

  sbCpf.append("-"); 

  sbCpf.append(cpf.substring(9, 11)); 

  return sbCpf.toString(); 

 } 

 

 public static String fillBeginOfString(final String valor, final int quant, 

   final char stringToFill) { 

 

  StringBuffer sb = new StringBuffer(); 

  for (int i = 0; i < quant - valor.length(); i++) { 

   sb.append(stringToFill); 

  } 

  sb.append(valor); 



 

 

132 

 

  return sb.toString(); 

 } 

 

 private static void filtraString(final StringBuffer conteudo) { 

  int index = 0; 

  while (index < conteudo.length()) { 

   char c = conteudo.charAt(index); 

   switch (c) { 

   case '.': 

    conteudo.replace(index, index + 1, ""); 

    index += 1; 

    break; 

   case '-': 

    conteudo.replace(index, index + 1, ""); 

    index += 1; 

    break; 

   case '/': 

    conteudo.replace(index, index + 1, ""); 

    index += 1; 

    break; 

   default: 
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    index++; 

    break; 

   } 

  } 

 } 

 

 @Override 

 public void process(final MuleMessage message) { 

  // faz nada 

 } 

 

 @Override 

 public void process(final String message) { 

  // faz nada 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.session; 

 

/** 

 *  
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 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class EsbThreadLocal { 

 

 private static final ThreadLocal<EsbSessionData> SESSION_DATA = 

new ThreadLocal<EsbSessionData>() { 

  @Override 

  protected EsbSessionData initialValue() { 

   return new EsbSessionData(); 

  }; 

 }; 

 

 public static EsbSessionData getEsbSessionData() { 

  return SESSION_DATA.get(); 

 } 

 

 public static void restartThreadLocal() { 

  SESSION_DATA.remove(); 

 } 
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} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core.session; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailBAM; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailMessageContent; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailServletInbound; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailSocketInbound; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailStep; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.dao.Trail; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class EsbSessionData { 

 

 private MemoryAuditTrailServletInbound 

memoryAuditTrailServletInbound; 

 

 private MemoryAuditTrailSocketInbound 
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memoryAuditTrailSocketInbound; 

 

 private MemoryAuditTrailMessageContent 

memoryAuditTrailMessageContent; 

 

 private MemoryAuditTrailBAM memoryAuditTrailBAM; 

 

 private MemoryAuditTrailStep memoryAuditTrailStep; 

 

 private Trail baseTrail; 

 

 public MemoryAuditTrailServletInbound 

getMemoryAuditTrailServletInbound() { 

  return memoryAuditTrailServletInbound; 

 } 

 

 public void setMemoryAuditTrailServletInbound( 

   final MemoryAuditTrailServletInbound 

memoryAuditTrailServletInbound) { 

  this.memoryAuditTrailServletInbound = 

memoryAuditTrailServletInbound; 

 } 
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 public MemoryAuditTrailSocketInbound 

getMemoryAuditTrailSocketInbound() { 

  return memoryAuditTrailSocketInbound; 

 } 

 

 public void setMemoryAuditTrailSocketInbound( 

   final MemoryAuditTrailSocketInbound 

memoryAuditTrailSocketInbound) { 

  this.memoryAuditTrailSocketInbound = 

memoryAuditTrailSocketInbound; 

 } 

 

 public MemoryAuditTrailMessageContent 

getMemoryAuditTrailMessageContent() { 

  return memoryAuditTrailMessageContent; 

 } 

 

 public void setMemoryAuditTrailMessageContent( 

   final MemoryAuditTrailMessageContent 

memoryAuditTrailMessageContent) { 

  this.memoryAuditTrailMessageContent = 

memoryAuditTrailMessageContent; 

 } 
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 public MemoryAuditTrailBAM getMemoryAuditTrailBAM() { 

  return memoryAuditTrailBAM; 

 } 

 

 public void setMemoryAuditTrailBAM( 

   final MemoryAuditTrailBAM memoryAuditTrailBAM) { 

  this.memoryAuditTrailBAM = memoryAuditTrailBAM; 

 } 

 

 public MemoryAuditTrailStep getMemoryAuditTrailStep() { 

  return memoryAuditTrailStep; 

 } 

 

 public void setMemoryAuditTrailStep( 

   final MemoryAuditTrailStep memoryAuditTrailStep) { 

  this.memoryAuditTrailStep = memoryAuditTrailStep; 

 } 

 

 public Trail getBaseTrail() { 

  return baseTrail; 
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 } 

 

 public void setBaseTrail(final Trail baseTrail) { 

  this.baseTrail = baseTrail; 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core; 

 

import java.util.Set; 

 

import org.mule.api.MuleEvent; 

import org.mule.api.MuleEventContext; 

import org.mule.api.MuleException; 

import org.mule.api.processor.MessageProcessor; 

import org.mule.api.transport.PropertyScope; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 
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 *  

 */ 

public class TrailProcessor implements MessageProcessor { 

 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 

  Class classe = 

eventContext.getMessage().getPayload().getClass(); 

  byte[] payloadAsBytes = 

eventContext.getMessage().getPayloadAsBytes(); 

  String content = 

eventContext.getMessage().getPayloadAsString("UTF-8"); 

  Set<String> propertiesSession = eventContext.getMessage() 

    .getPropertyNames(PropertyScope.SESSION); 

  Set<String> propertiesInvocation = eventContext.getMessage() 

    .getPropertyNames(PropertyScope.INVOCATION); 

  Set<String> propertiesInbound = eventContext.getMessage() 

    .getPropertyNames(PropertyScope.INBOUND); 

  Set<String> propertiesOutbound = eventContext.getMessage() 

    .getPropertyNames(PropertyScope.OUTBOUND); 

 

  extractTrail(classe, payloadAsBytes, content, propertiesSession, 

    propertiesInvocation, propertiesInbound, 
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propertiesOutbound); 

 

  return eventContext.getMessage(); 

 } 

 

 @Override 

 public MuleEvent process(final MuleEvent event) throws MuleException { 

  return (MuleEvent) event.getMessage(); 

 } 

 

 // protected para ser acessado somente no mesmo pacote ou por sub-

classes 

 protected void extractTrail(final Class classe, 

   final byte[] payloadAsBytes, final String content, 

   final Set<String> propertiesSession, 

   final Set<String> propertiesInvocation, 

   final Set<String> propertiesInbound, 

   final Set<String> propertiesOutbound) { 

  // template method 

 } 

 

} 
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package inf.ufsc.br.esb.audit.core; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.dao.Trail; 

 

import org.mule.api.MuleEvent; 

import org.mule.api.MuleEventContext; 

import org.mule.api.MuleException; 

import org.mule.api.interceptor.Interceptor; 

import org.mule.api.lifecycle.Callable; 

import org.mule.api.processor.MessageProcessor; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class TrailInterceptor implements Callable, Interceptor { 

 

 TrailProcessor processor; 
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 protected TrailProcessor getProcessor() { 

  return processor; 

 } 

 

 protected void setProcessor(final TrailProcessor processor) { 

  this.processor = processor; 

 } 

 

 @Override 

 public void setListener(final MessageProcessor listener) { 

  try { 

   listener.process(null); 

  } catch (MuleException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

 @Override 

 public MuleEvent process(final MuleEvent event) throws MuleException { 

  intercept(event, 

EsbThreadLocal.getEsbSessionData().getBaseTrail()); 
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  return event; 

 } 

 

 public void intercept(final MuleEvent event, final Trail t) 

   throws MuleException { 

  event.getMessage().setPayload(t); 

  processor.process(event); 

 } 

 

 @Override 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 

  intercept((MuleEvent) eventContext, 

EsbThreadLocal.getEsbSessionData() 

    .getBaseTrail()); 

  return eventContext; 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core; 

 

import javax.inject.Inject; 
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import org.mule.api.MuleEventContext; 

import org.mule.api.lifecycle.Callable; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class TrailIntegrationFlow extends IntegrationFlow implements Callable { 

 

 @Inject 

 IntegrationFlow flow; 

 

 @Override 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 

  flow.onCall(eventContext); 

  return super.onCall(eventContext); 

 } 
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} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core; 

 

import java.util.Set; 

 

import org.mule.api.MuleEventContext; 

import org.mule.api.lifecycle.Callable; 

import org.mule.api.transport.PropertyScope; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class TrailExtractorTemplate implements Callable { 

 

 @Override 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 

  Class classe = 

eventContext.getMessage().getPayload().getClass(); 
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  byte[] payloadAsBytes = 

eventContext.getMessage().getPayloadAsBytes(); 

  String content = 

eventContext.getMessage().getPayloadAsString("UTF-8"); 

  Set<String> propertiesSession = eventContext.getMessage() 

    .getPropertyNames(PropertyScope.SESSION); 

  Set<String> propertiesInvocation = eventContext.getMessage() 

    .getPropertyNames(PropertyScope.INVOCATION); 

  Set<String> propertiesInbound = eventContext.getMessage() 

    .getPropertyNames(PropertyScope.INBOUND); 

  Set<String> propertiesOutbound = eventContext.getMessage() 

    .getPropertyNames(PropertyScope.OUTBOUND); 

 

  extractTrail(classe, payloadAsBytes, content, propertiesSession, 

    propertiesInvocation, propertiesInbound, 

propertiesOutbound); 

 

  return eventContext.getMessage(); 

 } 

 

 // protected para ser acessado somente no mesmo pacote ou por sub-

classes 

 protected void extractTrail(final Class classe, 
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   final byte[] payloadAsBytes, final String content, 

   final Set<String> propertiesSession, 

   final Set<String> propertiesInvocation, 

   final Set<String> propertiesInbound, 

   final Set<String> propertiesOutbound) { 

  // template method 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.memory.MemoryAuditTrailStep; 

import inf.ufsc.br.esb.audit.core.session.EsbThreadLocal; 

 

import java.util.Set; 

 

/** 

 *  

 *  

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jonathan@substractum.com.br> 
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 *  

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class StepTrailExtractor extends TrailExtractorTemplate { 

 

 private String phase; 

 

 public String getPhase() { 

  return phase; 

 } 

 

 public void setPhase(final String phase) { 

  this.phase = phase; 

 } 

 

 @Override 

 protected void extractTrail(final Class classe, 

   final byte[] payloadAsBytes, final String content, 

   final Set<String> propertiesSession, 

   final Set<String> propertiesInvocation, 
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   final Set<String> propertiesInbound, 

   final Set<String> propertiesOutbound) { 

 

  MemoryAuditTrailStep stepTrail = new MemoryAuditTrailStep(); 

  stepTrail.setPhase(phase != null && !phase.isEmpty() ? phase 

    .toUpperCase() : "NON_INFORMED_PHASE"); 

  stepTrail.setContent(content); 

  stepTrail.setPayloadAsBytes(payloadAsBytes); 

 

 EsbThreadLocal.getEsbSessionData().setMemoryAuditTrailStep(stepTrai

l); 

 

 } 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core; 

 

import org.mule.api.MuleEventContext; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 
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 *  

 */ 

public class PreFlowProcessor { 

 

 FlowProcessor flowProcessor; 

 

 protected FlowProcessor getFlowProcessor() { 

  return flowProcessor; 

 } 

 

 protected void setFlowProcessor(final FlowProcessor flowProcessor) { 

  this.flowProcessor = flowProcessor; 

 } 

 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 

  return flowProcessor.getConfiguration(); 

 } 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core; 

 

import java.util.Set; 
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import org.mule.api.MuleEvent; 

import org.mule.api.MuleException; 

import org.mule.api.processor.MessageProcessor; 

import org.mule.api.transport.PropertyScope; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class PreComponentTrailProcessor implements MessageProcessor { 

 

 String preComponentName; 

 

 protected String getPreComponentName() { 

  return preComponentName; 

 } 

 

 protected void setPreComponentName(final String preComponentName) 

{ 
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  this.preComponentName = preComponentName; 

 } 

 

 // protected para ser acessado somente no mesmo pacote ou por sub-

classes 

 protected void extractTrail(final Class classe, 

   final byte[] payloadAsBytes, final String content, 

   final Set<String> propertiesSession, 

   final Set<String> propertiesInvocation, 

   final Set<String> propertiesInbound, 

   final Set<String> propertiesOutbound, final String 

preComponentName) { 

  // template method 

 } 

 

 @Override 

 public MuleEvent process(final MuleEvent event) throws MuleException { 

  Class classe = event.getMessage().getPayload().getClass(); 

  byte[] payloadAsBytes = null; 

  try { 

   payloadAsBytes = 

event.getMessage().getPayloadAsBytes(); 
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  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  String content = ""; 

  try { 

   content = event.getMessage().getPayloadAsString("UTF-

8"); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  Set<String> propertiesSession = 

event.getMessage().getPropertyNames( 

    PropertyScope.SESSION); 

  Set<String> propertiesInvocation = 

event.getMessage().getPropertyNames( 

    PropertyScope.INVOCATION); 

  Set<String> propertiesInbound = 

event.getMessage().getPropertyNames( 

    PropertyScope.INBOUND); 

  Set<String> propertiesOutbound = 

event.getMessage().getPropertyNames( 

    PropertyScope.OUTBOUND); 
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  extractTrail(classe, payloadAsBytes, content, propertiesSession, 

    propertiesInvocation, propertiesInbound, 

propertiesOutbound, 

    preComponentName); 

 

  return event; 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core; 

 

import inf.ufsc.br.esb.audit.dao.Trail; 

 

import java.util.List; 

import java.util.Map; 

import java.util.Set; 

 

import javax.activation.DataHandler; 

 

import org.mule.api.ExceptionPayload; 

import org.mule.api.MuleContext; 

import org.mule.api.MuleEvent; 
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import org.mule.api.MuleEventContext; 

import org.mule.api.MuleException; 

import org.mule.api.MuleMessage; 

import org.mule.api.lifecycle.Callable; 

import org.mule.api.transformer.DataType; 

import org.mule.api.transformer.Transformer; 

import org.mule.api.transformer.TransformerException; 

import org.mule.api.transport.PropertyScope; 

import org.mule.transformer.types.DataTypeFactory; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class IntegrationFlow implements Callable { 

 

 @Override 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 

  eventContext.sendEvent(new MuleMessage() { 
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   Trail trail; 

 

   FlowProcessor processor; 

 

   @Override 

   public void addProperties(final Map<String, Object> 

properties) { 

    // trilha não tem propriedades 

   } 

 

   @Override 

   public void addProperties(final Map<String, Object> 

properties, 

     final PropertyScope scope) { 

    // trilha não tem propriedades 

 

   } 

 

   @Override 

   public void clearProperties() { 

    // trilha não tem propriedades 
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   } 

 

   @Override 

   public void clearProperties(final PropertyScope scope) { 

    // trilha não tem propriedades 

 

   } 

 

   @Override 

   public Object getProperty(final String key) { 

    // trilha não tem propriedades 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public void setProperty(final String key, final Object value) { 

    // trilha não tem propriedades 

 

   } 
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   @Override 

   public void setInvocationProperty(final String key, 

     final Object value) { 

    // trilha não tem propriedades 

 

   } 

 

   @Override 

   public void setOutboundProperty(final String key, final 

Object value) { 

    // trilha não tem propriedades 

 

   } 

 

   @Override 

   public void setProperty(final String key, final Object value, 

     final PropertyScope scope) { 

    // trilha não tem propriedades 

 

   } 

 

   @Override 
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   public Object removeProperty(final String key) { 

    // trilha não tem propriedades 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public Object removeProperty(final String key, 

     final PropertyScope scope) { 

    // trilha não tem propriedades 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public Set<String> getPropertyNames() { 

    // trilha não tem propriedades 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public Set<String> getPropertyNames(final PropertyScope 

scope) { 

    // trilha não tem propriedades 
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    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public Set<String> getInvocationPropertyNames() { 

    // trilha não tem propriedades 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public Set<String> getInboundPropertyNames() { 

    // trilha não tem propriedades 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public Set<String> getOutboundPropertyNames() { 

 

    return null; 

   } 
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   @Override 

   public Set<String> getSessionPropertyNames() { 

    // trilha não tem propriedades 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public Object getPayload() { 

    return trail; 

   } 

 

   @Override 

   public String getUniqueId() { 

    return "Trail " + trail.getIdTrail().toString(); 

   } 

 

   @Override 

   public String getMessageRootId() { 

    return "Trail " + trail.getIdTrail().toString(); 

   } 
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   @Override 

   public void setMessageRootId(final String rootId) { 

    trail.setIdTrail(new Integer(rootId)); 

 

   } 

 

   @Override 

   public void propagateRootId(final MuleMessage parent) { 

   } 

 

   @Override 

   public Object getProperty(final String name, 

     final Object defaultValue) { 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public <T> T getProperty(final String name, 

     final PropertyScope scope) { 

    return null; 

   } 
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   @Override 

   public <T> T getInboundProperty(final String name, 

     final T defaultValue) { 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public <T> T getInboundProperty(final String name) { 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public <T> T getInvocationProperty(final String name, 

     final T defaultValue) { 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public <T> T getInvocationProperty(final String name) { 

    return null; 
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   } 

 

   @Override 

   public <T> T getOutboundProperty(final String name, 

     final T defaultValue) { 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public <T> T getOutboundProperty(final String name) { 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public <T> T findPropertyInAnyScope(final String name, 

     final T defaultValue) { 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public <T> T getProperty(final String name, 
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     final PropertyScope scope, final T 

defaultValue) { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public int getIntProperty(final String name, final int 

defaultValue) { 

 

    return 0; 

   } 

 

   @Override 

   public long getLongProperty(final String name, 

     final long defaultValue) { 

 

    return 0; 

   } 

 

   @Override 

   public double getDoubleProperty(final String name, 
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     final double defaultValue) { 

 

    return 0; 

   } 

 

   @Override 

   public String getStringProperty(final String name, 

     final String defaultValue) { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public boolean getBooleanProperty(final String name, 

     final boolean defaultValue) { 

 

    return false; 

   } 

 

   @Override 

   public void setBooleanProperty(final String name, 



 

 

168 

 

     final boolean value) { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void setIntProperty(final String name, final int value) { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void setLongProperty(final String name, final long 

value) { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void setDoubleProperty(final String name, final 

double value) { 

 

   } 

 

   @Override 
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   public void setStringProperty(final String name, final String 

value) { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void setCorrelationId(final String id) { 

 

   } 

 

   @Override 

   public String getCorrelationId() { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public int getCorrelationSequence() { 

 

    return 0; 

   } 
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   @Override 

   public void setCorrelationSequence(final int sequence) { 

 

   } 

 

   @Override 

   public int getCorrelationGroupSize() { 

 

    return 0; 

   } 

 

   @Override 

   public void setCorrelationGroupSize(final int size) { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void setReplyTo(final Object replyTo) { 

 

   } 
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   @Override 

   public Object getReplyTo() { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public ExceptionPayload getExceptionPayload() { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public void setExceptionPayload(final ExceptionPayload 

payload) { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void addAttachment(final String name, 

     final DataHandler dataHandler) throws 

Exception { 
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   } 

 

   @Override 

   public void addOutboundAttachment(final String name, 

     final DataHandler dataHandler) throws 

Exception { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void addOutboundAttachment(final String name, 

     final Object object, final String contentType) 

     throws Exception { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void removeAttachment(final String name) throws 

Exception { 

 

   } 
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   @Override 

   public void removeOutboundAttachment(final String name) 

     throws Exception { 

 

   } 

 

   @Override 

   public DataHandler getAttachment(final String name) { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public DataHandler getInboundAttachment(final String 

name) { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public DataHandler getOutboundAttachment(final String 
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name) { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public Set<String> getAttachmentNames() { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public Set<String> getInboundAttachmentNames() { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public Set<String> getOutboundAttachmentNames() { 

 

    return null; 
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   } 

 

   @Override 

   public String getEncoding() { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public void setEncoding(final String encoding) { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void release() { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void applyTransformers(final MuleEvent event, 

     final List<? extends Transformer> 

transformers) 
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     throws MuleException { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void applyTransformers(final MuleEvent event, 

     final Transformer... transformers) throws 

MuleException { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void applyTransformers(final MuleEvent event, 

     final List<? extends Transformer> 

transformers, 

     final Class<?> outputType) throws 

MuleException { 

 

   } 

 

   @Override 

   public void setPayload(final Object payload) { 
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   } 

 

   @Override 

   public <T> T getPayload(final Class<T> outputType) 

     throws TransformerException { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public <T> T getPayload(final DataType<T> outputType) 

     throws TransformerException { 

 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public String getPayloadAsString(final String encoding) 

     throws Exception { 
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    return trail.toString(); 

   } 

 

   @Override 

   public String getPayloadAsString() throws Exception { 

 

    return trail.toString(); 

   } 

 

   @Override 

   public byte[] getPayloadAsBytes() throws Exception { 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public Object getOriginalPayload() { 

 

    return trail; 

   } 

 

   @Override 
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   public String getPayloadForLogging() { 

    return trail.toString(); 

   } 

 

   @Override 

   public String getPayloadForLogging(final String encoding) { 

    return trail.toString(); 

   } 

 

   @Override 

   public MuleContext getMuleContext() { 

    return processor; 

   } 

 

   @Override 

   public DataType<?> getDataType() { 

    return new DataTypeFactory().OBJECT; 

   } 

 

   @Override 

   public <T> T getSessionProperty(final String name, 
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     final T defaultValue) { 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public <T> T getSessionProperty(final String name) { 

    return null; 

   } 

 

   @Override 

   public void setSessionProperty(final String key, final Object 

value) { 

   } 

 

   @Override 

   public MuleMessage createInboundMessage() throws 

Exception { 

    return (MuleMessage) new Trail(); 

   } 

  }, eventContext.getEndpointURI().toString()); 

  return eventContext.getMessage().getInboundProperty("name"); 

 } 
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 // protected para ser acessado somente no mesmo pacote ou por sub-

classes 

 protected void extractTrail(final Class classe, 

   final byte[] payloadAsBytes, final String content, 

   final Set<String> propertiesSession, 

   final Set<String> propertiesInvocation, 

   final Set<String> propertiesInbound, 

   final Set<String> propertiesOutbound) { 

  // template method 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core; 

 

import java.io.Serializable; 

import java.util.Map; 

import java.util.Set; 

 

import javax.resource.spi.work.WorkListener; 

import javax.transaction.TransactionManager; 

import javax.xml.namespace.QName; 
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import org.mule.api.MuleContext; 

import org.mule.api.MuleException; 

import org.mule.api.client.LocalMuleClient; 

import org.mule.api.config.MuleConfiguration; 

import org.mule.api.config.ThreadingProfile; 

import org.mule.api.context.WorkManager; 

import org.mule.api.context.notification.ServerNotification; 

import org.mule.api.context.notification.ServerNotificationListener; 

import org.mule.api.endpoint.EndpointFactory; 

import org.mule.api.exception.RollbackSourceCallback; 

import org.mule.api.exception.SystemExceptionHandler; 

import org.mule.api.expression.ExpressionManager; 

import org.mule.api.lifecycle.InitialisationException; 

import org.mule.api.lifecycle.LifecycleManager; 

import org.mule.api.registry.MuleRegistry; 

import org.mule.api.registry.RegistrationException; 

import org.mule.api.registry.Registry; 

import org.mule.api.security.SecurityManager; 

import org.mule.api.store.ListableObjectStore; 

import org.mule.context.notification.NotificationException; 
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import org.mule.context.notification.ServerNotificationManager; 

import org.mule.management.stats.AllStatistics; 

import org.mule.util.queue.QueueManager; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class FlowProcessor implements MuleContext { 

 

 ComponentTrailProcessor trailProcessor; 

 

 protected ComponentTrailProcessor getTrailProcessor() { 

  return trailProcessor; 

 } 

 

 protected void setTrailProcessor( 

   final ComponentTrailProcessor trailProcessor) { 

  this.trailProcessor = trailProcessor; 
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 } 

 

 @Override 

 public void initialise() throws InitialisationException { 

  try { 

   trailProcessor.onCall(null); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

 @Override 

 public void start() throws MuleException { 

  try { 

   trailProcessor.onCall(null); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

 } 
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 @Override 

 public void stop() throws MuleException { 

  trailProcessor = null; 

 } 

 

 @Override 

 public void dispose() { 

  try { 

   trailProcessor.onCall(null); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

 @Override 

 public void setTransactionManager(final TransactionManager manager) 

   throws Exception { 

 

 } 

 

 @Override 
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 public TransactionManager getTransactionManager() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public ServerNotificationManager getNotificationManager() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public boolean isStarted() { 

 

  return false; 

 } 

 

 @Override 

 public boolean isInitialised() { 

 

  return false; 
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 } 

 

 @Override 

 public boolean isInitialising() { 

 

  return false; 

 } 

 

 @Override 

 public boolean isDisposed() { 

 

  return false; 

 } 

 

 @Override 

 public boolean isDisposing() { 

 

  return false; 

 } 

 

 @Override 
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 public void registerListener(final ServerNotificationListener l) 

   throws NotificationException { 

 

 } 

 

 @Override 

 public void registerListener(final ServerNotificationListener l, 

   final String resourceIdentifier) throws NotificationException { 

 

 } 

 

 @Override 

 public void unregisterListener(final ServerNotificationListener l) { 

 

 } 

 

 @Override 

 public void fireNotification(final ServerNotification notification) { 

 

 } 
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 @Override 

 public void setSecurityManager(final SecurityManager securityManager) 

   throws InitialisationException, RegistrationException { 

 

 } 

 

 @Override 

 public SecurityManager getSecurityManager() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public WorkManager getWorkManager() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public WorkListener getWorkListener() { 
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  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public void setQueueManager(final QueueManager queueManager) 

   throws RegistrationException { 

 

 } 

 

 @Override 

 public QueueManager getQueueManager() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public AllStatistics getStatistics() { 

 

  return null; 

 } 

 



 

 

191 

 

 @Override 

 public LifecycleManager getLifecycleManager() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public MuleRegistry getRegistry() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public MuleConfiguration getConfiguration() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public ThreadingProfile getDefaultMessageDispatcherThreadingProfile() 

{ 
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  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public ThreadingProfile getDefaultMessageRequesterThreadingProfile() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public ThreadingProfile getDefaultMessageReceiverThreadingProfile() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public ThreadingProfile getDefaultServiceThreadingProfile() { 

 

  return null; 

 } 
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 @Override 

 public ThreadingProfile getDefaultThreadingProfile() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public void addRegistry(final Registry registry) { 

 

 } 

 

 @Override 

 public void removeRegistry(final Registry registry) { 

 

 } 

 

 @Override 

 public long getStartDate() { 

 

  return 0; 

 } 
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 @Override 

 public ExpressionManager getExpressionManager() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public EndpointFactory getEndpointFactory() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public void setExecutionClassLoader(final ClassLoader cl) { 

 

 } 

 

 @Override 

 public ClassLoader getExecutionClassLoader() { 
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  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public boolean isStopped() { 

 

  return false; 

 } 

 

 @Override 

 public boolean isStopping() { 

 

  return false; 

 } 

 

 @Override 

 public boolean isStarting() { 

 

  return false; 

 } 

 



 

 

196 

 

 @Override 

 public LocalMuleClient getClient() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public SystemExceptionHandler getExceptionListener() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public void setExceptionListener( 

   final SystemExceptionHandler exceptionListener) { 

 

 } 

 

 @Override 

 public void setObjectStore(final String name, 

   final ListableObjectStore<Serializable> store) 
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   throws RegistrationException { 

 

 } 

 

 @Override 

 public void handleException(final Exception e, 

   final RollbackSourceCallback rollbackMethod) { 

 

 } 

 

 @Override 

 public void handleException(final Exception e) { 

 

 } 

 

 @Override 

 public String getClusterId() { 

 

  return null; 

 } 
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 @Override 

 public int getClusterNodeId() { 

 

  return 0; 

 } 

 

 @Override 

 public boolean isPrimaryPollingInstance() { 

 

  return false; 

 } 

 

 @Override 

 public String getUniqueIdString() { 

 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

 public Map<QName, Set<Object>> getConfigurationAnnotations() { 
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  return null; 

 } 

 

} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core; 

 

import org.jboss.bootstrap.api.lifecycle.LifecycleState; 

import org.mule.api.MuleEvent; 

import org.mule.api.MuleException; 

import org.mule.api.interceptor.Interceptor; 

import org.mule.api.lifecycle.LifecycleException; 

import org.mule.api.processor.MessageProcessor; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class FlowInterceptor implements Interceptor { 
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 FlowProcessor processor; 

 

 protected FlowProcessor getProcessor() { 

  return processor; 

 } 

 

 protected void setProcessor(final FlowProcessor processor) { 

  this.processor = processor; 

 } 

 

 @Override 

 public void setListener(final MessageProcessor listener) { 

  try { 

  

 processor.getLifecycleManager().fireLifecycle(listener.toString()); 

  } catch (LifecycleException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

 } 

 

 @Override 
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 public MuleEvent process(final MuleEvent event) throws MuleException { 

  event.captureReplyToDestination(); 

  do { 

   if (event.getFlowConstruct().getLifecycleState() 

     .equals(LifecycleState.INITIALIZED)) { 

    try { 

     Thread.sleep(1000l); 

    } catch (InterruptedException e) { 

    } 

   } 

 

   if (event.getFlowConstruct().getLifecycleState() 

     .equals(LifecycleState.STOPPED)) { 

   

 event.getFlowConstruct().getMuleContext().dispose(); 

    processor.dispose(); 

   } 

 

  } while (event.getFlowConstruct().getLifecycleState() 

    .equals(LifecycleState.IDLE)); 

  return event; 

 } 
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} 

package inf.ufsc.br.esb.audit.core; 

 

import java.util.Set; 

 

import org.mule.api.MuleEventContext; 

import org.mule.api.lifecycle.Callable; 

import org.mule.api.transport.PropertyScope; 

 

/** 

 *  

 * @author Jonathan Kuntz Fornari <jfornari@inf.ufsc.br> 

 * @since 2012 

 *  

 */ 

public class ComponentTrailProcessor implements Callable { 

 

 @Override 

 public Object onCall(final MuleEventContext eventContext) throws 

Exception { 

  Class classe = 

eventContext.getMessage().getPayload().getClass(); 
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  Class componentClass = 

eventContext.getEndpointURI().getClass(); 

  byte[] payloadAsBytes = 

eventContext.getMessage().getPayloadAsBytes(); 

  String content = 

eventContext.getMessage().getPayloadAsString("UTF-8"); 

  Set<String> propertiesSession = eventContext.getMessage() 

    .getPropertyNames(PropertyScope.SESSION); 

  Set<String> propertiesInvocation = eventContext.getMessage() 

    .getPropertyNames(PropertyScope.INVOCATION); 

  Set<String> propertiesInbound = eventContext.getMessage() 

    .getPropertyNames(PropertyScope.INBOUND); 

  Set<String> propertiesOutbound = eventContext.getMessage() 

    .getPropertyNames(PropertyScope.OUTBOUND); 

 

  extractComponentTrail(classe, payloadAsBytes, content, 

    propertiesSession, propertiesInvocation, 

propertiesInbound, 

    propertiesOutbound, componentClass); 

 

  return eventContext.getMessage(); 

 } 
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 // protected para ser acessado somente no mesmo pacote ou por sub-

classes 

 protected void extractComponentTrail(final Class classe, 

   final byte[] payloadAsBytes, final String content, 

   final Set<String> propertiesSession, 

   final Set<String> propertiesInvocation, 

   final Set<String> propertiesInbound, 

   final Set<String> propertiesOutbound, final Class 

componentClass) { 

  // template method 

 } 

 

} 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<mule 

 xmlns="http://www.mulesoft.org/schema/mule/core" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:vm="http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm" 

 xmlns:tcp="http://www.mulesoft.org/schema/mule/tcp" 

 xmlns:https="http://www.mulesoft.org/schema/mule/https" 

 xmlns:servlet="http://www.mulesoft.org/schema/mule/servlet" 

 xsi:schemaLocation=" 
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        http://www.mulesoft.org/schema/mule/core 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/core/3.2/mule.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm/3.1/mule-vm.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/tcp 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/tcp/3.2/mule-tcp.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/https 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/https/3.2/mule-https.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/servlet 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/servlet/3.2/mule-servlet.xsd"> 

 

 <!-- Entrada via Socket --> 

 <tcp:connector 

  name="conectorEntradaSocket" 

  serverSoTimeout="60000" 

  reuseAddress="true" 

  receiveBufferSize="1024" 

  keepAlive="true" 

  keepSendSocketOpen="false"> 

  <receiver-threading-profile 

   maxBufferSize="250" 

   maxThreadsActive="750" 

   maxThreadsIdle="100" 
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   threadTTL="30000" /> 

  <reconnect 

   count="3" 

   frequency="2000"> 

   <reconnect-notifier /> 

  </reconnect> 

  <!-- escolher um procolo para teste --> 

  <!-- ver oq faz esse atributo payloadOnly --> 

  <tcp:eof-protocol payloadOnly="true"/> 

 </tcp:connector> 

 

 <!-- Saída via Socket --> 

 <tcp:connector 

  name="conectorSaidaSocket" 

  clientSoTimeout="30000" 

  reuseAddress="true" 

  receiveBufferSize="1024" 

  keepSendSocketOpen="false"> 

  <!-- escolher um procolo para teste --> 

 </tcp:connector> 
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 <!-- Entrada via WebService --> 

 <servlet:connector 

  name="conectorWs" 

  servletUrl="https://ipmaquinalocal:8443/esbaudit/tcc"> 

 </servlet:connector> 

 

</mule> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<mule 

 xmlns="http://www.mulesoft.org/schema/mule/core" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:vm="http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm" 

 xmlns:tcp="http://www.mulesoft.org/schema/mule/tcp" 

 xmlns:https="http://www.mulesoft.org/schema/mule/https" 

 xmlns:jaas="http://www.mulesoft.org/schema/mule/jaas" 

 xmlns:cxf="http://www.mulesoft.org/schema/mule/cxf" 

 xmlns:mxml="http://www.mulesoft.org/schema/mule/xml" 

 xsi:schemaLocation=" 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/core 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/core/3.2/mule.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm/3.1/mule-vm.xsd 
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        http://www.mulesoft.org/schema/mule/tcp 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/tcp/3.2/mule-tcp.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/https 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/https/3.2/mule-https.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/jaas 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/jaas/3.2/mule-jaas.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/cxf 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/cxf/3.2/mule-cxf.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/xml 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/xml/3.2/mule-xml.xsd"> 

 

 <flow 

  name="FluxoEntradaSocket" 

  processingStrategy="synchronous"> 

 

  <tcp:inbound-endpoint 

   connector-ref="conectorEntradaSocket" 

   host="localhost" 

   port="3730"> 

  <custom-processor 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.processors.SocketInboundProcessor"/> 

  <custom-processor 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.processors.MessageContentProcessor"/> 

  </tcp:inbound-endpoint> 
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  <vm:outbound-endpoint 

   path="esb/audit/fluxo-principal" 

   exchange-pattern="request-response" /> 

 </flow> 

</mule> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<mule 

 xmlns="http://www.mulesoft.org/schema/mule/core" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:vm="http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm" 

 xmlns:tcp="http://www.mulesoft.org/schema/mule/tcp" 

 xmlns:http="http://www.mulesoft.org/schema/mule/http" 

 xmlns:cxf="http://www.mulesoft.org/schema/mule/cxf" 

 xmlns:mxml="http://www.mulesoft.org/schema/mule/xml" 

 xsi:schemaLocation=" 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/core 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/core/3.2/mule.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm/3.1/mule-vm.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/tcp 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/tcp/3.2/mule-tcp.xsd 
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        http://www.mulesoft.org/schema/mule/http 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/http/3.2/mule-http.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/cxf 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/cxf/3.2/mule-cxf.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/xml 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/xml/3.2/mule-xml.xsd"> 

 

 <flow 

  name="FluxoPrincipal" 

  processingStrategy="synchronous"> 

 

  <!-- Entrada --> 

  <vm:inbound-endpoint 

   path="esb/audit/fluxo-principal" 

   exchange-pattern="request-response" /> 

  <flow-ref name="ExtracaoTrilha" /> 

   

  <flow-ref name="DatabasePersistence" /> 

   

  <flow-ref name="ServletDatabasePersistence" /> 

  <flow-ref name="SocketDatabasePersistence" /> 
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  <custom-processor 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.processors.BAMProcessor" /> 

  <flow-ref name="BAMDatabasePersistence" /> 

   

  <component> 

   <prototype-object 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.StepTrailExtractor"> 

    <property 

     key="phase" 

     value="PRE_BILLING" /> 

   </prototype-object> 

  </component> 

  <flow-ref name="StepDatabasePersistence" /> 

    <flow-ref name="Billing" /> 

  <component> 

   <prototype-object 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.StepTrailExtractor"> 

    <property 

     key="phase" 

     value="POS_BILLING" /> 

   </prototype-object> 

  </component> 
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  <flow-ref name="StepDatabasePersistence" /> 

   

  <component> 

   <prototype-object 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.StepTrailExtractor"> 

    <property 

     key="phase" 

     value="PRE_STOCK" /> 

   </prototype-object> 

  </component> 

  <flow-ref name="StepDatabasePersistence" /> 

  <!-- fazer --> 

  <flow-ref name="Stock" /> 

  <component> 

   <prototype-object 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.StepTrailExtractor"> 

    <property 

     key="phase" 

     value="POS_STOCK" /> 

   </prototype-object> 

  </component> 

  <flow-ref name="StepDatabasePersistence" /> 
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  <component> 

   <prototype-object 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.StepTrailExtractor"> 

    <property 

     key="phase" 

     value="PRE_RECEIPT" /> 

   </prototype-object> 

  </component> 

  <flow-ref name="StepDatabasePersistence" /> 

  <!-- fazer --> 

  <flow-ref name="Receipt" /> 

  <component> 

   <prototype-object 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.StepTrailExtractor"> 

    <property 

     key="phase" 

     value="POS_RECEIPT" /> 

   </prototype-object> 

  </component> 

  <flow-ref name="StepDatabasePersistence" /> 
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  <flow-ref name="FileObjectPersistenceImpl" /> 

 </flow> 

 

</mule> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<mule 

 xmlns="http://www.mulesoft.org/schema/mule/core" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:vm="http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm" 

 xmlns:mxml="http://www.mulesoft.org/schema/mule/xml" 

 xmlns:spring="http://www.springframework.org/schema/beans" 

 xsi:schemaLocation=" 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/core 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/core/3.2/mule.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm/3.1/mule-vm.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/xml 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/xml/3.2/mule-xml.xsd 

        http://www.springframework.org/schema/beans 

http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd"> 

 

 <flow name="ExtracaoTrilha"> 

  <component 
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class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.TrailExtractorTemplate" /> 

 </flow> 

 

 <flow name="FileObjectPersistenceImpl"> 

  <component 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence.FileObjectPersistenceImpl" /> 

 </flow> 

 

 <flow name="DatabasePersistence"> 

  <component 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence.InitialTrailDatabasePersistence" /> 

 </flow> 

 

 <flow name="ServletDatabasePersistence"> 

  <component 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence.ServletInboundDatabasePersistenc

e" /> 

 </flow> 

 

 <flow name="SocketDatabasePersistence"> 

  <component 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence.SocketInboundDatabasePersistenc

e" /> 
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 </flow> 

 

 <flow name="BAMDatabasePersistence"> 

  <component 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence.BAMDatabasePersistence" /> 

 </flow> 

 

 <flow name="MessageContentDatabasePersistence"> 

  <component 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence.MessageContentDatabasePersiste

nce" /> 

 </flow> 

 

 <flow name="StepDatabasePersistence"> 

  <component 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.persistence.StepDatabasePersistence" /> 

 </flow> 

  

 <flow name="Billing"> 

  <component class="inf.ufsc.esb.audit.compra.Billing" /> 

 </flow> 

  

 <flow name="Stock"> 
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  <component class="inf.ufsc.esb.audit.compra.Stock" /> 

 </flow> 

  

 <flow name="Receipt"> 

  <component class="inf.ufsc.esb.audit.compra.Receipt" /> 

 </flow> 

</mule> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<mule 

 xmlns="http://www.mulesoft.org/schema/mule/core" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:vm="http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm" 

 xmlns:cxf="http://www.mulesoft.org/schema/mule/cxf" 

 xmlns:mxml="http://www.mulesoft.org/schema/mule/xml" 

 xmlns:servlet="http://www.mulesoft.org/schema/mule/servlet" 

 xsi:schemaLocation=" 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/core 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/core/3.2/mule.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/vm/3.1/mule-vm.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/cxf 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/cxf/3.2/mule-cxf.xsd 
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        http://www.mulesoft.org/schema/mule/xml 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/xml/3.2/mule-xml.xsd 

        http://www.mulesoft.org/schema/mule/servlet 

http://www.mulesoft.org/schema/mule/servlet/3.2/mule-servlet.xsd"> 

 

  

 <flow 

  name="FluxoEntradaPedidoCompraWs" 

  processingStrategy="synchronous"> 

 

  <servlet:inbound-endpoint 

   connector-ref="conectorWs" 

   path="pedidoCompra"> 

   <custom-processor 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.processors.ServletInboundProcessor"/> 

   <custom-processor 

class="inf.ufsc.br.esb.audit.core.processors.MessageContentProcessor"/> 

   <cxf:jaxws-service 

   

 serviceClass="br.ufsc.inf.tcc.jonathan.esb_audit.PedidoCompraPortType" 

    validationEnabled="false"> 

   </cxf:jaxws-service> 

  </servlet:inbound-endpoint> 
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  <component 

class="br.ufsc.inf.tcc.jonathan.esb_audit.PedidoCompraImpl"> 

   <binding 

   

 interface="br.ufsc.inf.tcc.jonathan.esb_audit.PedidoCompraPortType" 

    method="pedidoCompraOperation"> 

    <vm:outbound-endpoint 

     path="esb/audit/fluxo-principal" 

     exchange-pattern="request-response" /> 

   </binding> 

  </component> 

 </flow> 

</mule> 


