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  Grandes empresas que estudam a adoção de projetos de SOA (Arquitetura Orientada a 
Serviços) devem prestar atenção na chamada Arquitetura de Componentes de 
Serviços(SCA),um bem bolado conjunto de conceitos de modelagem que, juntamente com 
umadequado processo, poderá gerar as melhores práticas necessárias para minimizar o tempo 
requerido para que se use SOA de forma produtiva.  
 
A Arquitetura de Componentes de Serviços (SCA) tem potencial para ser uma grande 
ferramenta. Um de seus aspectos mais importantes está no fato de estabelecer a base 
parauma ação padronizada que expressa um conjunto de conceitos que especifica a 
arquitetura orientada a serviços. A SCA ajudará a isolar as decisões sobre infra-estrutura 
eservirá como pilar para as melhores práticas e gestão de ciclo de vida.  
 
Pressupostos do planejamento estratégico  
 
Até 2007, a maioria dos usuários não compreenderá a necessidade de investir em SCA. O 
impacto desse padrão será limitado (0.7 de probabilidade).  
 
Análise  
 
O objetivo da Arquitetura de Componentes de Serviços (SCA) é simplificar a criação e a 
integração de aplicações construídas utilizando-se a arquitetura orientada a serviços (SOA).  
 
SCA é um modelo de especificação para SOA e possui dois componentes principais:  
 
1) Uma sintaxe gráfica para expressar a montagem de componentes pesados a partir dos mais 
leves. Os componentes poderão ser acoplados tanto de forma rígida quanto solta.  
 
2) Um conjunto de interconexões e implementações que permite aos fornecedores desenvolver 
ferramentas que os abstraiam da tarefa de implantar SOA.  
 
Esse modelo de especificação é importante por inúmeros motivos.  
 
Notação padrão  
 
Atualmente, modelos de processos são usados para acriação de serviços por meio da 
orquestração de componentes. Além disso, a Web Services Description Language (WSDL) é 
usada freqüentemente para especificar uma interface com um serviço. No entanto, até hoje, 
não há uma notação universalmente aceita para expressar as dependências que são criadas ou 
para identificar as políticas associadas a serviços.  
 
No âmbito de engenharia de software, a Universal Modeling Language (UML) é um exemplo 
bem-sucedido de uma notação comum. A SCA tem opotencial de criar a notação padrão para 
SOA, e que poderá ser usada das maneiras descritas a seguir.  
 
Pilar para as melhores práticas  
 
O estudo do Gartner "Ciclo de Alta para Integração de Aplicativos e Plataformas Middleware 
2005" mostra SOA caminhando para a desilusão. Isso ocorre quando as grandes empresas 
adotam o uso de uma tecnologia e descobrem que é mais difícil usá-la do que o descrito nos 
casos de sucesso sobre empresas de vanguarda tecnológica. Uma tecnologia sai da rota da 
desilusão quando grandes empresas começam a estabelecer suas melhores práticas. Para isso, 



é fundamental umametodologia formal, um modelo de especificação e um processo para criá-
lo e utilizá-lo. O modelo de componente da SCA forneceum ponto de partida para se 
estabelecer essa metodologia.  
 
Isolamento de decisões sobre infra-estrutura  
 
Uma das vantagens dos Web Services é definir os pontos que tornam a implementação de um 
modelo de programação de sistema distribuído independente.Do mesmo modo, a SCA define 
os pontos que separam a definição de SOA de sua implantação. Esse isolamento permite que 
arquitetos de sistemase desenvolvedores técnicos busquem cumprir suas responsabilidades de 
forma independente.  
 
Oportunidade de melhores ferramentas  
 
A sintaxe gráfica da SCA subtrai a tarefa deativar a SOA da tarefa deespecificá-la. Ao mesmo 
tempo, a sintaxe é elaborada para capturar meta dados sobre SOA, que por sua vez oferecem 
aos fornecedores de infra-estrutura a oportunidade decriarferramentas que simplifiquem a 
implantação de SOA.  
 
Base para a gestão de ciclo de vida  
 
Os modelos de SCA oferecem uma oportunidade para que a gestão de ciclo de vida seja 
iniciada no nível da arquitetura em vez do modelo UML ou, ainda pior, do módulo de código. 
Quando os artefatos de SCA são administrados utilizando-se um repositório sofisticado, a 
governança do desenvolvimento de SOA poderá ser implantada utilizando-se os recursos de 
gestão de ciclo de vida. Além disso, o impacto das mudanças propostas para delinear a lógica 
de negócios poderá ser rastreado até a implementação de serviços que será afetada.  
 
Detalhes de SCA  
 
O objetivo geral da SCA é servir como um divisor entre o programador responsável pela 
implementação e o indivíduo (por exemplo, um arquiteto de sistemas) que estiver montando 
os serviços dentro de uma solução geral de negócios. Isso se obtém por meio de uma sintaxe 
gráfica que permite que um arquiteto de sistema "conecte em conjunto", de forma gráfica, a 
montagem, criando uma solução de negócios. Os conceitos fundamentais deum modelo de 
montagem são definidos com maior profundidade nas especificações da IBM em www-
128.ibm.com/developerworks/library/specification/ws-sca/.  
 
Conceitos fundamentais de um modelo de montagem  
 
Módulo: O artefato básico é o módulo, que é aunidade de desenvolvimento para SCAque 
mantém os serviços a serem acessados de forma remota. É aunidade básica de composições 
acopladas de forma livre (loosely) em um sistema SCA. É também a maior composição de 
componentes acoplados de forma mais rígida, que são desenvolvidos e implementados 
conjuntamente. Um módulo contém um ou mais componentes que implantam a lógica de 
negócios fornecida pelo módulo.  
 
Componente: Os componentes oferecem e consomem serviços. Um componente é criado ao se 
configurar uma implementação com valores específicos para propriedades configuráveis.Um 
componente poderá também configurar sua implantação ao conectar referências a serviços 
alvo. Os serviços de um componente poderão ser usados por outros componentes dentro de 
um mesmo módulo ou poderão ser disponibilizados para uso fora do módulo por pontos de 
entrada. Os componentes poderão também depender dos serviços fornecidos por outros. Essas 
dependências são chamadas referências e poderão ser conectadas a serviços dentro e fora do 
módulo.  
 
Serviço: Um serviço representa uma interface endereçável de um componente. Um serviço 
possui uma interface (descrita por um elemento de interface).  
 



Implementação: É uma parte do código de programa que implanta a lógica de negócios.  
 
Referência: Uma referência é a dependência de um componente sobre serviços fornecidos 
poroutro.  
 
Ponto de Entrada: O ponto de entrada é a designação de um serviço dentro de um módulo que 
é disponibilizado fora do módulo.  
 
Serviço Externo: Um serviço externo é a designação de um serviço realizado fora de um 
módulo cuja referência se encontra dentro do módulo.  
 
Conexões: As conexões ligam referências e serviços. Elas somente poderão conectar 
diretamente referências e serviços no mesmo módulo. A conexão com entidades fora dos 
módulos é obtida por pontos de entrada e serviços externos.  
 
Objetos de Dados de Serviços: Esses objetos são representações para dados corporativos de 
estilo documento (por exemplo, uma ordem de compra), que contêm parâmetros e valores de 
retorno usados por serviços mais pesados.  
 
Subsistema: Subsistemas são usados para agrupar módulos SCA que ofereçam lógicas 
corporativas associadas por meio da configuração e da administração de componentes do 
módulo, de serviços externos, e de pontos de entrada e conexões que os interligam.  
 
Sistema: Um sistema representa um conjunto de serviços que fornece uma área de 
funcionalidade de negócios, que é controlada por uma única empresa.  
 
 

 
 
 
Imperfeições da Especificação  
 
As especificações de alto nível e os white papers para SCA apresentam desequilíbrios no 
suporte ao elemento de modelagem de Service Data Objects. O conceito é mencionado 
somente de forma resumida, e não há nenhuma referência aos trabalhos que a IBM publicou 
anteriormente sobre Service Data Objects. A especificação é importante para abordar o 
problemada integração de dados em aplicações distribuídas. Os serviços de dados são 
fundamentais para a implementação de serviços.  



 
Recomendações  
 
Para grandes empresas, as melhores práticas em SCA a desviarão do caminho da desilusão. 
Como a SCA captura e organiza os componentes importantes da SOA, os usuários farão dela a 
base para as melhores práticas que levem a uma ampla adoção. No entanto, até 2007, a 
maioria dos usuários não compreenderá a necessidade de SCA e o impacto do padrão será 
limitado (0.7 de probabilidade). Não obstante, as seguintes ações são recomendadas:  
 
Se sua empresa estiver adotando SOA, então invista em treinamento no uso de SCA. A coisa 
mais difícil para as empresas que decidem adotar uma nova tecnologia, como a SOA, é 
estabelecer melhores práticas. A SCA contém um bem bolado conjunto de conceitos de 
modelagem que, juntamente com um adequado processo, gerarão as melhores práticas 
necessárias para minimizar o tempo requerido para que se use SOA de forma produtiva. 
Mesmo se houver falta de ferramentas para SCA por parte dos fornecedores, a abordagem 
formal que ela traz para a especificação de SOA é um grande benefício.  
 
Se sua empresa já tiver projetos de SOA, então considere a adoção da SCA para ajudar a 
organizar e compreender melhor os serviços que você já desenvolveu. Empresas com ampla 
adoção de SOA descobrem inúmeros domínios. Os elementos de sistema e subsistema da SCA 
foram desenvolvidos tendo isso em mente. Sempre é mais fácil compreender a organização de 
entidades e relações complexas se elas são expressas em uma sintaxe gráfica.  
 
Por Jess Thompson  
Data de Publicação: 6 de março de 2006     
       
Disponível em: <http://www.companyweb.com.br>. Acesso em 26 abr. 2006. 


