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Resumo do Artigo 
“Um Processo de Desenvolvimento de Aplicações Web baseado em Serviços”1 

 

No artigo é apresentado o ambiente WIDE-PL, para apoio a geração de aplicações Web baseado 

em SOA seguindo os princípios de linha de produto. No ambiente, é utilizado uma linguagem de 

especificação e composição de serviços e então estes serviços são coordenados pelo processo de negócio 

da aplicação. Uma aplicação Web é representada por um conjunto de características na WIDE-PL, que 

representam as capacidades de aplicações Web e são realizadas por um serviço de domínio. Cada serviço 

de domínio abrange operações e dados necessários para realizar uma característica da aplicação.  Uma 

aplicação WIDE-PL possui quatro serviços essenciais: serviço de base de dados, serviço de interação, 

responsável por controlar as interações entre o serviço de processo de negócio e os usuários da aplicação, 

serviço de interface e serviço de processo de negócio que coordena a execução de uma aplicação através 

de regras de negócio que contém uma seqüência de invocação dos serviços participantes, as ações de 

controle de exceções, a utilização de funções e variáveis. Sendo que qualquer requisição ou resposta a um 

serviço deve passar por ele. Além disso podem ser adicionados outros serviços como a interface 

interativa, multimídia e agente.  

Um dos importantes resultados do artigo é a separação entre o processo de negócio que controla a 

aplicação e seus serviços é definido através de sua arquitetura, que visa a criação de uma aplicação 

adaptável uma vez que o processo de negócio pode ser alterado sem necessariamente modificar os 

serviços. Assim como serviços que podem ser adicionados e modificados causando impacto mínimo ao 

processo de negócio. Ela é dividida em três camadas: Coordenação, que coordena o processo de negócios 

da aplicação e contém também o serviço de interação. Aplicação, que faz a configuração dos serviços de 

domínio obrigatórios ou opcionais, que são invocados pelo processo de negócio e Repositório de dados, 

que contém os dados e metadados que podem ser usados pelos serviços da camada de aplicação. No 

ambiente WIDE-PL o serviço de processo do negócio é o único ponto de controle e responsável por 

coordenar a execução da aplicação. Outros serviços utilizados na aplicação possuem apenas uma infra-

estrutura básica capaz de executar suas partes no processo e comunicar-se com o processo de negócio.  

O processo ADESE possui três etapas: (1) a definição do domínio de aplicação que descreve 

textualmente o seu domínio, gerando modelos de características que determinam a lista dos respectivos 

serviços obrigatórios e opcionais necessários, (2) o desenvolvimento de serviços composto pela definição 

do modelo de características do serviço, instanciação, o mapeamento do modelo de características para 

diagrama de classes UML que identifica elementos que compõem o diagrama como classes a partir do 

modelo de características e (3) geração da aplicação com base nos serviços definidos, que adiciona 

serviços a partir da criação de uma estrutura base do processo de negócio da aplicação. A avaliação do 

Processo ADESE é feito através da geração de dois aplicativos de domínios diferentes, sendo que as 

aplicações utilizam os mesmos serviços obrigatórios com serviços de processo de negócio compostos de 

acordo com regras específicas de cada domínio. Além disso, as aplicações possuem serviços opcionais 

necessários a cada domínio. A estrutura da linguagem de especificação e as regras para execução da 

arquitetura lógica da WIDE-PL não mudam de uma aplicação para outra, o que torna a concepção de 

aplicações Web bastante flexível. Como pontos positivos do WIDE-PL, os autores citam a reutilização, 

pois os serviços desenvolvidos ficam disponíveis no ambiente para uso posterior, a separação explícita da 

lógica do negócio e serviços, a redução de tempo e custo de desenvolvimento decorrentes da reutilização 

de serviços. Além de características como interoperabilidade aonde serviços de diferentes linguagens e 

plataformas podem se comunicar, e manutenibilidade devido as poucas e bem definidas dependências 

entre serviços. Os autores também citam aspectos negativos como o desempenho, gerado pelo padrão 

XML utilizado para troca de mensagens, a segurança, a disponibilidade dos serviços e ainda aponta a falta 

de um motor BPEL eficiente para executar os processos de negócio. Todos esses aspectos segundo os 

autores podem ser superados através do avanço na tecnologia. 


