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Resumo
Um projeto de transformação numa organização é normalmente sustentado em modelos que descrevem o
estado da organização antes e depois da transformação, normalmente designados por AS-IS e TO-BE. O
gap entre estes dois modelos traduz as transformações a realizar. Quando as organizações têm várias
dezenas de projetos de transformação por ano, quase sempre com dependências complexas entre si, a
manutenção e coordenação de tantos modelos é uma prática inviável pelo esforço que representa. O
EAMS é uma ferramenta de Arquitetura Empresarial na qual todas as vistas têm uma “barra do tempo”,
permitindo que o seu conteúdo varie desde o passado (AS-WAS) ao presente (AS-IS) a qualquer
momento no tempo (TO-BE). Este trabalho apresenta uma proposta de formalização e implementação da
função de visualização do gap arquitetural entre quaisquer dois momentos no tempo.
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Abstract
A transformation project in an organization is usually supported by models that describe the state of the
organization before and after the transformation, commonly referred to as AS-IS and TO-BE. The gap
between these two models translates the transformations to be accomplished. When organizations have
dozens of transformation projects per year, often with complex dependencies between them, the
maintenance and coordination of many models is not a viable practice for the effort that it represents.
EAMS is an Enterprise Architecture tool in which all architectural views have a time slider associated,
allowing its content to vary from the past (AS-WAS) to the present (AS-IS) or any point in time (TO-BE).
This paper presents a formalization and implementation proposal of the architectural gap visualization
function between any two points in time.
Keywords: Enterprise Architecture, Model Transformation, Gap Analysis

1. INTRODUÇÃO
Um projeto de transformação numa organização é normalmente sustentado em modelos AS-IS e TO-BE,
descrevendo os estados da organização antes e depois de cada iniciativa de transformação. Nas organizações
com várias dezenas de projetos de transformação por ano, quase sempre com dependências complexas entre
si, a manutenção e coordenação de tantos modelos é uma prática inviável pelo esforço que requerem.
Tomemos como exemplo uma organização com 50 projetos de transformação no pipeline de execução, em
que cada um deles tem modelos (e.g. BPMN (Object Management Group, 2011), UML (Object Management
Group, 2015), ArchiMate (The Open Group, 2013), IDEF (IDEF, s.d.), diagramas informais em PowerPoint,
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etc.) descrevendo em alto nível o que se propõem realizar (TO-BE) e de que forma estes resultados se
articulam com os “existentes” (AS-IS) da organização.
O AS-IS de cada projeto dependerá da sua data de início, ou seja, do estado de realização do TO-BE de
projetos anteriores no seu arranque. Mesmo que haja um planeamento exímio no início, as
imponderabilidades da realidade rapidamente tornarão estes modelos desatualizados e a visão consolidada da
arquitetura uma missão impossível de conseguir.
O EAMS (Link Consulting, s.d.) é uma ferramenta de Arquitetura Empresarial que consolida as vistas
parciais de cada projeto num modelo global, no qual todas as vistas têm uma “barra do tempo”, permitindo
que o seu conteúdo varie desde o passado (AS-WAS), ao presente (AS-IS), a qualquer momento futuro no
tempo (TO-BE), tendo como base os resultados obtidos ou prometidos de cada projeto (sejam estes
capturados em folhas Excel, ou diagramas UML, ArchiMate, BPMN, entre outras notações). As vistas
geradas pelo EAMS são na prática como uma bola de cristal onde se visualiza a arquitetura consolidada num
determinado momento (ou seja, o TO-BE (tn)), tendo como base o AS-IS e os resultados esperados de todos
os projetos e todas as promessas dos projetos até esse momento tn. Sendo estas vistas arquiteturais geradas
on-the-fly, as mudanças propostas pelos projetos ao longo do tempo podem ser imediatamente repercutidas
nas vistas consolidadas.
O trabalho que aqui apresentamos acrescenta a esta capacidade de produzir o modelo da Arquitetura
Empresarial no momento futuro TO-BE (tn), a capacidade de gerar de forma automática o gap da arquitetura
entre dois momentos do tempo (tm e tn), ou seja, o que se manteve/manterá e o que se alterará/alterou entre
esses dois instantes.
Os contributos deste trabalho são tanto ao nível teórico, onde se propõe uma formalização da primitiva de
visualização do gap entre dois momentos do tempo de qualquer vista arquitetural, como ao nível prático,
onde se apresenta o resultado da implementação desta função no EAMS.
A definição da primitiva pretende ser genérica, aplicando-se portanto a vistas de qualquer domínio da
arquitetura empresarial, sejam estas sobre a infraestrutura, os sistemas de informação, os processos de
negócio ou a arquitetura de informação. É também independente da notação em causa.

2. ESTADO DA ARTE
De um modo sumário, as arquiteturas mudam, porque o ambiente muda e surgem novos objetivos de negócio
que guiam a estratégia da organização (Lankhorst, 2005).
A enterprise architeture pode ser definida como uma ferramenta de gestão capaz de suportar e traduzir o
objetivo de uma organização a partir de um estado atual, para um estado futuro (Lankhorst, 2005). A
representação desses estados é concretizada através de vistas arquiteturais. O IEEE define uma vista
arquitetural como a representação de um sistema a partir de um conjunto de preocupações (IEEE Computer
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Society, 2000). A especificação das convenções para a construção e utilização de uma vista é denominada de
viewpoint (IEEE Computer Society, 2000).
O estado atual de uma organização ou baseline architecture (AS-IS) pode ser definido como o conjunto de
produtos que retratam a realidade existente da organização. Por outro lado, o estado futuro ou target
architecture (TO-BE) pode ser definido como o conjunto de produtos que representam o estado objetivo da
organização a partir da reflexão/visão e planeamento estratégico da organização (Kurniawan, 2014). A
comparação entre dois estados arquiteturais (por exemplo AS-IS e TO-BE) é definida como gap analysis
(The Open Group, s.d.).
O planeamento da mudança, ou seja, a evolução de um estado arquitetural para outro, assume um caráter
complexo e por isso é crucial para as organizações seguir uma abordagem estruturada para orientar e
controlar o redesenho da organização. Tipicamente, esse planeamento é suportado por ferramentas que
permitem a criação de visualizações, documentação automatizada e análise de modelos de EA (Diefenthaler
& Bauer, 2013).
Algumas das primeiras abordagens no âmbito do planeamento e transformação da enterprise architecture
foram desenvolvidas por Spewak (Spewak & Zachman, 1993) (Spewak & Tiemann, 2006), Pullkkinen
(Pulkkinen & Hirvonen, 2005) e Niemann (Niemann, 2006). Contudo, a maioria dos resultados da
investigação focavam-se apenas no processo de planeamento unidirecional que permitiria evoluir a
arquitetura atual, estabelecendo portanto a target architecture. O processo de transformar a baseline
architeture na target architeture era considerado de uma forma pouco relevante (Aier & Gleichauf,
Application of Enterprise Models for Engineering Enterprise Transformation, 2010).
Mais recentemente (Buckl, Ernst, Matthes, & Schweda, 2009) (Buckl S. E., 2009), foi introduzida uma nova
perspetiva no que diz respeito ao planeamento EA, enfatizando o papel dos projetos como condutores da
transformação, introduzindo o princípio de que qualquer mudança empresarial resulta da execução de um
projeto ou atividade similar (Buckl, Matthes, Monahov, & Schweda, 2011).
Em (Aier & Gleichauf, Applying Design Research Artifacts for Building Design Research Artifacts: A
Process Model for Enterprise Architecture Planning, 2010), é discutido o papel da natureza da transformação
nos métodos de gestão correspondentes, introduzindo diferentes tipos de estados arquiteturais nomeadamente
o estado AS-IS e o estado TO-BE, que devem ser considerados durante o planeamento da transformação.
Apresentando uma maior relação com o tema subjacente a este trabalho, em (Aier & Gleichauf, Application
of Enterprise Models for Engineering Enterprise Transformation, 2010) é definido um modelo transformação
como uma relação de substituição entre dois modelos arquiteturais em momentos distintos no tempo.
Ainda no âmbito da transformação da EA, em (Diefenthaler & Bauer, 2013) é descrito o modo como os gaps
podem ser derivados a partir de dois modelos EA em diferentes pontos no tempo definindo essa comparação
como a intersecção de dois conjuntos identificando como resultados os três subconjuntos:
onlyCurrentArchitecture, onlyTargetArchitecture e stable. Adicionalmente, é abordada a possibilidade de
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partir dos gaps identificados para alcançar os caminhos de transformação através de um modelo que conecta
os modelos AS-IS e TO-BE.
Apesar do tópico da transformação da enterprise architecture ser cada vez mais recorrente e já existirem
abordagens para adaptar os modelos de dados às transformações ou até a partir de modelos AS-IS e TO-BE,
gerar os caminhos de transformação, continua a existir uma grande lacuna no que diz respeito à visualização
efetiva das transformações e do impacto arquitetural das mesmas nas organizações de forma uniformizada.
Algumas ferramentas de enterprise architecture procuram suportar a visualização da transformação
arquitetural recorrendo aos conceitos já apresentados.
Por exemplo, a ferramenta ABACUS Avolution (ABACUS Avolution, s.d.) utiliza o conceito de gap
analysis para colorir as vistas geradas manualmente e fornece também informação sobre o planeamento de
projetos.

Figura 1 – Visualização da transformação com marcas coloridas sobre os objetos

A vista representada na figura 1 mostra a localização das mudanças provocadas pela realização de um
determinado projeto no contexto atual de uma organização. A identificação dos componentes que sofrem
mudanças é concretizada utilizando uma cor diferente, a roxa, no seu contorno e a descrição dessa
transformação é mostrada quando se coloca o rato sob o componente através de um tooltip. Esta vista
permite uma análise comparativa entre dois estados arquiteturais (baseline architecture e target architecture)
efetuando portanto uma gap analysis. Contudo, sendo uma vista gerada manualmente, não permite a
visualização imediata do impacto na arquitetura, visto que não compreende a análise do resultado da
realização de mais do que um projeto em simultâneo.
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Figura 2 – Matriz de interdependências entre projetos

A figura 2 representa outra das vistas do ABACUS que visa a análise das transformações arquiteturais. A
vista apresentada lista as interdependências entre projetos associados a essas transformações. Na horizontal e
na vertical estão alocados os projetos e cada célula apresenta os elementos arquiteturais alterados pela
realização dos projetos que a referenciam. Assim, de forma direta, a diagonal da matriz permite a
identificação rápida de quais os elementos afetados por cada projeto, sendo que as restantes células fornecem
uma base da identificação de potenciais conflitos entre projetos.

Figura 3 – Relatório do plano de transformações de aplicações

Na figura 3, é apresentado um relatório do plano de transformações de aplicações numa determinada data.
Apesar de não se tratar de um diagrama, não permitindo assim a análise direta de qual o impacto de cada
transformação na EA da organização, este relatório permite detetar quais os conflitos diretos provenientes de
cada mudança. Cada linha representa uma transformação sendo apresentada uma descrição do elemento
origem e do elemento destino (ambos alvos da mudança).
Por sua vez, a ferramenta BiZZdesign (BiZZDesign, s.d.) apresenta também um conjunto de Viewpoints
ArchiMate (The Open Group, 2013) que visa suportar a visualização da transformação baseadas nos
conceitos de gap analysis e roadmap.
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Figura 4 – Roadmapping Browser

A figura 4 representa uma análise comparativa entre a baseline architecture e uma target architecture, ou seja,
uma gap analysis.
Nesta vista, os elementos arquiteturais são coloridos de acordo com os estados das arquiteturas a que
pertencem da seguinte forma:


Azul: o elemento arquitetural pertence a ambos os estados;



Verde: o elemento arquitetural apenas pertence à target achitecture;



Cor de Laranja: o elemento arquitetural apenas pertence à baseline architecture;

Figura 5 – Application Roadmap

A figura 5 representa o plano de transformações arquiteturais, com uma periodicidade temporal (neste caso,
anual). Para cada ano, são apresentados os elementos que fazem parte da arquitetura, possibilitando a
identificação de quais foram retirados ou adicionados. A relação entre as colunas adjacentes permite
identificar quer a origem dos novos elementos (que podem resultar da integração de outros elementos) quer o
destino dos removidos, na medida em que podem dar origem ou modificar outros elementos já existentes.
Uma vista de roadmap permite a análise das transformações necessárias para a passagem da baseline
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architecture (neste caso, o conjunto de aplicações apresentado em 2010) para uma target architecture (neste
caso, o conjunto de aplicações apresentado em 2016).
As ferramentas que apresentamos como exemplos, apesar de serem das mais avançadas neste domínio,
possibilitam a visualização da transformação em situações particulares, justificando-se assim a necessidade
de definição de uma primitiva de visualização do gap capaz de capturar qualquer estado arquitetural
(consolidando a informação de todos os projetos que têm impacto nesse estado), em qualquer ponto do
tempo, em qualquer vista arquitetural ao longo de todos os domínios organizacionais. Tal primitiva permite
agilizar a análise integral das mudanças arquiteturais e inerentemente do seu impacto contribuindo para que o
alinhamento dessas mudanças relativamente à estratégia organizacional constitua uma tarefa mais fácil.

3. A SOLUÇÃO PROPOSTA
A solução que propomos está formalizada sobre um modelo de objetos que correspondem aos artefactos
representados nas vistas. Naturalmente que, sendo este trabalho desenvolvido sobre o motor de geração de
vistas do EAMS, o qual já inclui a possibilidade de visualização da evolução das vistas arquiteturais ao longo
do tempo, através do deslizar da barra do tempo para o momento pretendido, iremos começar por apresentar
de forma resumida o seu modelo de objetos e de geração das vistas.

3.1. O modelo de Objetos e de Vistas do EAMS
Modelo de Arquitetura Empresarial como um Grafo de Objetos
No âmbito da solução proposta, com o intuito de formalizar e facilitar o entendimento das primitivas de
visualização, a arquitetura de uma organização será modelada como um grafo cujos nós representam
elementos da arquitetura e as arestas as relações entre estes. A construção de um grafo pode ser descrita
matematicamente e por isso, apresenta um carácter formal. Para além disso, potencializa a visualização de
informação, nomeadamente de elementos e das suas relações (Sousa, Lima, Sampaio, & Pereira, 2009).
Assim, uma organização O pode ser modelada como um grafo GO, constituído por um par (AO, RO), onde
AO representa o conjunto de artefactos da organização e RO representa o conjunto de relações formado
pelos pares de artefactos (Ruohonen, 2013).
Os objetos e relações deste grafo têm um ciclo de vida associado (Sousa, Lima, Sampaio, & Pereira, 2009)
(Tribolet, Sousa, & Caetano, 2014), que neste artigo consideramos de forma simplificada como tendo apenas
3 estados: em gestação, vivo, e morto. Em gestação significa que está a ser construído, vivo significa que
está operacional ou em produção, e morto significa que deixou de estar operacional. Por exemplo, um projeto
previsto para executar-se de Julho a Dezembro de 2016 para a operacionalização de um artefacto S (por
exemplo um sistema de informação), implica a adição de dois novos objetos no grafo, o projeto, com o
tempo de gestação de hoje até Julho 2016, data de nascimento em Julho de 2016 e data de morte a Dezembro
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2016, e o artefacto S, com data de gestação de Julho a Dezembro de 2016, data de nascimento no final de
Dezembro 2016 e sem data de morte definida.
O ciclo de vida dos artefactos é mantido como propriedades dos objetos que os representam. Assume-se
assim que cada artefacto apresenta uma propriedade TVivo que identifica o momento temporal em que o
artefacto passa do estado de gestação para o estado de vivo e uma propriedade TMorto que identifica o
momento temporal em que o artefacto se torna morto.
Neste modelo, uma vista arquitetural é materializada na representação de um sub-grafo que contém a
informação relevante a apresentar na vista. Assim, uma vista arquitetural é a representação de grafo GV, subgrafo de Go, formalmente definido como:
GV=(AV, RV) : AV ⊆ AO e Rv ⊆ RO.

(1)

3.2. A primitiva gap analysis proposta
A primitiva de gap analysis define um modo de visualizar, em qualquer vista arquitetural, a comparação
direta, gerada automaticamente, entre dois estados arquiteturais em quaisquer dois pontos distintos no tempo
(T1 e T2), de forma independente do domínio ou da linguagem de modelação acrescentado um mapeamento
de cor que irá traduzir a semântica dessa comparação.
A aplicação desta primitiva permite, de forma rápida, a identificação de quais os artefactos e relações
mantidos (estáveis ou alterados), introduzidos ou retirados entre esses dois estados.
Um artefacto da arquitetura considera-se introduzido entre T1 e T2 se em T1 não se encontra no estado vivo
mas em T2 já se encontra nesse estado.
Um artefacto da arquitetura considera-se removido entre T1 e T2 se em T1 estiver no estado vivo e em T2
estiver no estado morto.
Um artefacto da arquitetura considera-se alterado entre T1 e T2 se tanto em T1 como em T2 estiver no
estado vivo e se pelo menos um artefacto com o qual tem uma relação sofrer uma relação de substituição,
isto é, ser introduzido ou removido entre T1 e T2. Contudo, pode existir interesse na visualização do impacto
de uma relação de substituição a um maior nível de profundidade.
Por exemplo, dadas as relações (a1, a4) e (a4, a5), é possível inferir a relação (a1, a5) a um nível de
profundidade 2. Pode ou não ser interessante sinalizar em a1 a remoção do artefacto a5 ou a introdução de
um novo elemento a um mesmo nível de profundidade.
No entanto, pode ainda não ser relevante ter em conta todos os tipos de relação entre artefactos para a
determinação do estado “alterado”. Recorrendo ao exemplo anterior, se a relação (a1, a4) for do tipo A e a
relação (a4, a5) do tipo B, pode apenas ser do interesse sinalizar em a1 as alterações que ocorrem nos
artefactos com o qual tem uma relação do tipo A.
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Um artefacto da arquitetura considera-se estável entre T1 e T2 se tanto em T1 como em T2 estiver no estado
vivo e se nenhum dos artefactos com o qual tem relação (se essa relação pertencer ao conjunto de relações de
interesse ao nível de profundidade escolhido) sofrer uma relação de substituição, isto é, ser introduzido ou
removido entre T1 e T2.
Assim, os conceitos de alterado e estável irão depender do nível de profundidade escolhido e do conjunto de
tipos de relação de interesse.
Cada artefacto e relação da organização, representada num grafo GO = (AO, RO), será classificado a partir
da definição dos seguintes conjuntos:


Conjuntos de artefactos e relações “introduzidos” entre T1 e T2, ou seja, o conjunto de artefactos
𝐓 𝐞𝐓

𝐓 𝐞𝐓

𝟏
𝟐
𝟏
𝟐
( 𝐀𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐝𝐨
) e relações (𝑹𝑰𝒏𝒕𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐
) que apenas existem na arquitetura em T2. Formalmente,

estes conjuntos podem ser descritos como:


𝐓𝟏 𝐞 𝐓𝟐
𝐀𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐝𝐨
= {𝑎 ∈ AO |𝑎. TVivo > 𝑇1 ∧ 𝑎. TVivo ≤ 𝑇2 ∧ (𝑎. TMorto ≥ 𝑇2 ∨ 𝑎. TMorto = −1)} (2)



𝟏
𝟐
1
2
1
2
𝑹𝑰𝒏𝒕𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐
= {< 𝑎1 , 𝑎2 > ∈ 𝑅𝑂 | 𝑎1 ∈ AIntroduzido
∨ 𝑎2 ∈ AIntroduzido
}

𝐓 𝐞𝐓

T eT

T eT

(3)


Conjuntos de artefactos e relações “removidos” entre T1 e T2, ou seja, o conjunto de artefactos
𝐓 𝐞𝐓

𝐓 𝐞𝐓

𝟏
𝟐
𝟏
𝟐
(𝐀𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐝𝐨
) e relações (𝑹𝑹𝒆𝒎𝒐𝒗𝒊𝒅𝒐
) que apenas existem na arquitetura em T1. Formalmente, estes

conjuntos podem ser descritos como:


𝐓 𝐞𝐓

𝟏
𝟐
𝐀𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐝𝐨
= {𝑎 ∈ AO |𝑎. TVivo ≤ 𝑇1 ∧ 𝑎. TMorto < 𝑇2 ∧ 𝑎. TMorto > 𝑇1 }

(4)
𝐓 𝐞𝐓

T eT

T eT



𝟏
𝟐
1
2
1
2
𝑹𝑹𝒆𝒎𝒐𝒗𝒊𝒅𝒐
= {< 𝑎1 , 𝑎2 > ∈ 𝑅𝑂 | 𝑎1 ∈ ARemovido
∨ 𝑎2 ∈ ARemovido
}



Conjuntos de artefactos e relações “estáveis” entre T1 e T2, ou seja, o conjunto de artefactos
𝐓 𝐞𝐓

(5)

𝐓 𝐞𝐓

𝟏
𝟐
𝟏
𝟐
(𝐀𝐄𝐬𝐭á𝐯𝐞𝐥
) e relações (𝑹𝑬𝒔𝒕á𝒗𝒆𝒍
) que existe na arquitetura em T1 e na arquitetura em T2 e cujos

artefactos relacionados a uma determinada profundidade existem na arquitetura em T1 e na
arquitetura em T2. Formalmente, estes conjuntos podem ser descritos como:


𝐓 𝐞𝐓

𝟏
𝟐
𝐀𝐄𝐬𝐭á𝐯𝐞𝐥
= {𝑎 ∈ AO |𝑎. TVivo ≤ 𝑇1 ∧ (𝑎. TMorto > 𝑇2 ∨ 𝑎. TMorto = −1) ∧ ∀𝑎𝑎𝑑𝑗 . 𝑎𝑎𝑑𝑗 ∈

𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠(𝐺𝑂 , 𝑎, 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) → (𝑎𝑎𝑑𝑗 . TVivo ≤ 𝑇1 ∧ (𝑎𝑎𝑑𝑗 . TMorto > 𝑇2 ∨ 𝑎𝑎𝑑𝑗 . TMorto =
0)))}

(6)

𝐓 𝐞𝐓

T eT

T eT



𝟏
𝟐
1
2
1
2
𝑹𝑬𝒔𝒕á𝒗𝒆𝒍
= {< 𝑎1 , 𝑎2 > ∈ 𝑅𝑂 | 𝑎1 ∈ AEstável
∧ 𝑎2 ∈ AEstável
}



Conjuntos de artefactos e relações “alterados” entre T1 e T2, ou seja, o conjunto de artefactos
𝑻 𝐞𝑻

(7)

𝐓 𝐞𝐓

𝟏
𝟐
𝟏
𝟐
(𝑨𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨
) e relações (𝑹𝑨𝒍𝒕𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐
) que existe na arquitetura em T1 e na arquitetura em T2 e tem pelo
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menos um artefacto relacionado a uma determinada profundidade que apenas existe na arquitetura
em T1 ou na arquitetura em T2. Formalmente, estes conjuntos podem ser descritos como:


𝑻 𝐞𝑻

𝟏
𝟐
𝑨𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨
= {𝑎 ∈ 𝐴𝑂 |𝑎. TVivo ≤ 𝑇1 ∧ (𝑎. TMorto > 𝑇2 ∨ 𝑎. TMorto = −1) ∧ (∃𝑎𝑎𝑑𝑗 . 𝑎𝑎𝑑𝑗 ∈

𝑇 e𝑇

1
2
𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠(𝐺𝑂 , 𝑎, C 𝑇𝑖𝑝𝑜𝑑𝑒𝑅𝑒𝑙𝑎çã𝑜 , 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) ∧ ( 𝑎𝑎𝑑𝑗 ∈ 𝐴Introduzido
∨ 𝑎𝑎𝑑𝑗 ∈

𝑇 e𝑇

1
2
𝐴Removido
))}



(8)

𝐓 𝐞𝐓

𝑇 e𝑇

𝑇 e𝑇

𝑇 e𝑇

𝟏
𝟐
1
2
1
2
1
2
𝑹𝑨𝒍𝒕𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐
= {< 𝑎1 , 𝑎2 > ∈ 𝑅𝑂 | ( 𝑎1 ∈ 𝐴Alterado
∧ 𝑎2 ∈ 𝐴Alterado
∧ 𝑎2 ∈
) ∨ ( 𝑎1 ∈ 𝐴Alterado

𝑇 e𝑇

𝑇 e𝑇

𝑇 e𝑇

1
2
1
2
1
2
𝐴Estável
∧ 𝑎2 ∈ 𝐴Alterado
) ∨ ( 𝑎1 ∈ 𝐴Estável
)}

(9)

A primitiva de visualização de gap analysis introduz uma semântica visual que será concretizada através de
um mapeamento de cor para cada um dos artefactos e relações consoante o conjunto a que pertencem (tabela
1).

CONJUNTOS DE CLASSIFICAÇÃO
𝐓 𝐞𝐓

COR

𝐓 𝐞𝐓

Verde

𝐓 𝐞𝐓

Vermelho

𝐓 𝐞𝐓

Sem Coloração

𝐓 𝐞𝐓

Amarelo

𝐢
𝐢
𝐟
𝐟
𝐀𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐝𝐨
e 𝐑 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐝𝐨

𝐓 𝐞𝐓

𝐢
𝐢
𝐟
𝐟
𝐀𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐝𝐨
e 𝐑 𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐝𝐨

𝐓 𝐞𝐓

𝐢
𝐢
𝐟
𝐟
𝐀𝐄𝐬𝐭á𝐯𝐞𝐥
e 𝐑 𝐄𝐬𝐭á𝐯𝐞𝐥

𝐓 𝐞𝐓

𝐢
𝐢
𝐟
𝐟
𝐀𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨
e 𝐑 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨

Tabela 1 – Mapeamento de Cores do gap analysis

O mapeamento de cores apresentado e a utilização de setas permitem identificar facilmente quais os
elementos “introduzidos”, “removidos”, “estáveis” e “alterados”.

3.2.1. Exemplos
Para descrever em detalhe a primitiva, será considerado o seguinte cenário arquitetural c1 em que uma
organização é modelada no grafo 𝐺𝑐1 (figura 6), as propriedades dos seus artefactos (tabela 2) e tipos de cada
relação (tabela 3):
𝐺𝑐1 = (𝐴𝑐1 , 𝑅𝑐1 )
𝐴𝑐1 = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, 𝑎5, 𝑎6, 𝑎7, 𝑎8}

(10)
(11)
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Figura 6 – Grafo da organização do cenário c1 (Gc1)

AC1

TVIVO

TMORTO

TIPO

RELAÇÕES

𝒂1

0

7

Composes

(𝑎1, 𝑎2), (𝑎1, 𝑎7), (𝑎7, 𝑎8)

𝒂2

0

8

Uses

(𝑎1, 𝑎4), (𝑎3, 𝑎6)

𝒂3

0

7

Aggregates

(𝑎2, 𝑎3), (𝑎4, 𝑎5)

𝒂4

0

3
Tabela 3 - Tipos das Relações de Gc1

𝒂5

0

2

𝒂6

0

1

𝒂7

2

-1

𝒂8

4

-1

Tabela 2 - Propriedades dos
artefactos de Gc1

𝑅𝑐1 = {(𝑎1, 𝑎2), (𝑎1, 𝑎4), (𝑎2, 𝑎3), (𝑎3, 𝑎6), (𝑎4, 𝑎5), (𝑎1, 𝑎7), (𝑎7, 𝑎8) }

(12)

3.2.1.1. Exemplo 1: Profundidade = 1 tendo em conta todos os tipos de relação
Considerando o cenário c1 (grafo Gc1) e a aplicação da primitiva de gap analysis nos pontos T1 e T3 com
profundidade 1, obtém-se o seguinte:
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PRIMITIVA DE GAP ANALYSIS (T1, T3, GC1, TTIPOSDERELAÇÃO, 1)
𝐓 𝐞𝐓

𝟏
𝟑
𝐀𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐝𝐨
= {𝑎7}

(13)

𝐓 𝐞𝐓

𝟏
𝟑
𝑹𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐝𝐨
= {(𝑎1, 𝑎7)}

(14)

𝐓 𝐞𝐓

𝟏
𝟑
𝐀𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐝𝐨
= {𝑎5, 𝑎6}

(15)

𝐓𝟏 𝐞 𝐓𝟑
𝑹𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐢𝐝𝐨

(16)

= {(𝑎3, 𝑎6), (𝑎4, 𝑎5)}

𝐓 𝐞𝐓

𝟏
𝟑
𝐀𝐄𝐬𝐭á𝐯𝐞𝐥
= {𝑎2}

(17)

𝐓𝟏 𝐞 𝐓𝟑
𝑹𝐄𝐬𝐭á𝐯𝐞𝐥

(18)

= {}

𝐓 𝐞𝐓

𝟏
𝟑
𝐀𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨
= {𝑎1, 𝑎3, 𝑎4}

(19)

𝐓𝟏 𝐞 𝐓𝟑
𝑹𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨

(20)

= {(𝑎1, 𝑎2), (𝑎1, 𝑎4), (𝑎2, 𝑎3)}

Aplicando o mapeamento de cores definido em a cada um dos conjuntos identificados (tabela 1), resulta a
visualização descrita na figura 7.

Figura 7 - Aplicação da primitiva de gap analysis com profundidade 1 entre os pontos T 1 e T3

A visualização apresentada na figura 7 permite a identificação dos artefactos e relações “introduzidos”,
“removidos”, “alterados” e “estáveis” a profundidade 1 entre a arquitetura em T1 e a arquitetura em T3,
possibilitando a análise das mudanças ocorridas.

3.2.1.1.

Exemplo 2: Vista 1 em profundidade 0 e 1 tendo em conta todos os tipos de relação

Supondo que a primitiva é aplicada, a uma vista arquitetural v1 representada pelo grafo Gv1, definido a partir
do grafo Gc1, em que:
𝐺𝑣1 = (𝐴𝑣1 , 𝑅𝑣1 )

(21)

𝐴𝑣1 = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3}

(22)

𝑅𝑣1 = {(𝑎1, 𝑎2) (𝑎2, 𝑎3)}

(23)

O resultado da aplicação da primitiva à vista arquitetural v1 a nível de profundidade 0 e 1, utilizando os
conjuntos identificados no exemplo 1, é apresentado na figura 8.
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Figura 8 - Resultado da aplicação da primitiva de gap analysis com profundidade 0 (a) e profundidade 1 (b) entre os
pontos T1 e T3 na vista arquitetural v1

A análise da figura enfatiza a importância da profundidade na primitiva de gap analysis. No caso (a) é
transmitida a ideia de que não existem quaisquer alterações arquiteturais entre T1 e T3, ainda que estas
existam em elementos relacionados com os elementos visualizados e possam efetivamente ter impacto nos
mesmos. No caso (b) essas alterações já são representadas.

3.2.1.2.

Exemplo 3: Vista 1 em profundidade 1 tendo em conta apenas relações do tipo

composes
O resultado da aplicação da primitiva à vista arquitetural v1 a nível de profundidade 1 tendo em conta apenas
as relações do tipo composes, utilizando os conjuntos identificados no exemplo 1, é apresentado na figura 9.

Figura 9 - Resultado da aplicação da primitiva de gap analysis com profundidade 1 (a) e profundidade 1 tendo em conta
apenas relações do tipo composes (b) entre os pontos T1 e T3 na vista arquitetural v1

Assim, torna-se possível definir quais os tipos de relação que têm efetivamente impacto na classificação de
artefactos como alterados.
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4. A IMPLEMENTAÇÃO DAS VISTAS NO EAMS
Para demonstrar a implementação da primitiva de gap analysis nas vistas da ferramenta EAMS, será
considerado o exemplo 2 descrito anteriormente, tendo apenas em conta o nível de profundidade igual a 1,
considerando todos os tipos de relação entre 01/01/2014 e 01/01/2017.
Tal como referido anteriormente, a ferramenta EAMS possui uma “barra do tempo” que possibilita a
visualização da arquitetura em qualquer ponto no tempo, permitindo navegar entre o passado, o presente e o
futuro. Na figura 10 é apresentada a visualização da vista Application Organic relativa à data 01/01/2014, tal
como indicado pela posição da barra do tempo. Na figura 11, é apresentada a mesma vista, mas agora com a
barra do tempo na data 01/01/2017. A cor cinzenta representa os artefactos que ainda não nasceram (em
gestação), e a cor vermelha representa os artefactos mortos. Ambas as cores traduzem o estado do objeto no
seu ciclo de vida na data em que a vista se reporta.

Figura 10 - Vista Application Organic em 1/1/2014, data em que o Campain Analysis e suas aplicações ainda não
tinham nascido.

A análise das vistas, permite-nos concluir que entre 1/1/2014 e 1/1/2017 os artefactos CRM Application,
Microsoft Dynamics CRM e Siebel CRM deixarão de existir dado que estão a vermelho em 1/1/2017, ao
passo que os artefactos Campaign Analytics, CM- Campaign Analytics - BUS e CM- Campaign Analytics –
INT serão introduzidos (em 1/1/2017 já não aparecem coloridos a cinzento escuro).
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Figura 11 - Vista Application Organic em 1/1/2017, data em que as aplicações a vermelho já foram descontinuadas.

Na figura seguinte apresentamos a implementação da nossa proposta de visualização do gap da arquitetura
entre dois momentos, 01/01/2014 (da figura 10) e 01/01/2017 (o da figura 11). Para tal, bastou passar para o
modo de visualização de gap (selecionando a opção gap analysis) no botão do canto superior esquerdo,
colocar os extremos da barra temporal em cada uma das datas pretendidas e seleccionar o nível de
profundidade e quais os tipos de relação a ter em conta na análise. A vista gerada é agora a gap analysis da
Application Organic, a um nível de profundidade 1, entre 01/01/2014 e 01/01/2017.

Figura 12 - Resultado da aplicação da primitiva de gap analysis com profundidade 1 na vista Application Organic do
EAMS

Nesta vista, são identificadas as aplicações que, entre as datas referidas, nasceram (a verde), desapareceram
(a vermelho), sofreram alterações (a amarelo) e as que se mantiveram inalteradas (sem coloração).
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Como referimos a identificação das aplicações alteradas implica a análise em profundidade do grafo,
trazendo para esta vista informação que não é visível nas vistas anteriores (figuras 10 e 11), nomeadamente a
alteração das aplicações a amarelo.
Tomemos como exemplo a aplicação Bill Calculation que aparece como alterada na vista de gap (canto
superior direito da figura 12), mas cuja alteração não é percetível em nenhuma das vistas que retratam a
arquitetura em cada uma das datas (Figura 10 e 11).
Fazendo drill-down na aplicação navegamos para a vista Application Layered apresentada na figura 13. Esta
vista é gerada nas mesmas condições da vista inicial (modo gap analysis entre as datas 01/01/2014 e
01/01/2017), ficando visível as alterações que a aplicação Bill Calculation sofreu entre as datas indicadas,
nomeadamente a morte/descontinuação dos componentes BC-DATA e BC-GUI, marcados a vermelho.

Figura 13 - Resultado da aplicação da primitiva de gap analysis com profundidade 1 na vista Application Layered no
contexto da aplicação Bill Calculation

A análise da figura permite perceber quais as alterações que efetivamente ocorreram para que a aplicação
Bill Calculation aparecesse a amarelo no blueprint anterior (a morte das aplicações BC-DATA e BC-GUI,
com quem estava relacionada).

5. CONCLUSÕES
Embora ainda reduzida, a experiência tem mostrado que a formalização da primitiva de gap analysis tal
como apresentada neste trabalho, e a sua implementação numa ferramenta de geração automática de vistas
arquiteturais como o EAMS, permite mitigar um problema de gestão da complexidade inerente ao
planeamento e transformação das organizações.
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Contudo, apesar de ter um potencial aparentemente elevado, a experiência tem também mostrado a
dificuldade em conseguir beneficiar na sua plenitude desta primitiva, fundamentalmente pela dificuldade de
conseguir modelos suficientemente ricos no domínio da arquitetura empresarial, nomeadamente sobre a
evolução da arquitetura de sistemas de informação.
Uma das áreas em que, para nossa surpresa, se mostrou mais fácil utilizar esta primitiva foi o da análise de
cenários de migração da infraestrutura de uma organização para a cloud e data-center externos. A
possibilidade de escolher o tipo de dependências que determinam se um artefacto foi ou não alterado num
determinado período de tempo mostrou ser também uma poderosa ferramenta de análise, pois os fatores
relevantes variam também com a natureza da transformação.
Neste momento estamos também a aplicar esta primitiva noutros domínios e representações que não
estritamente os da arquitetura empresarial, nomeadamente para visualização da evolução dos processos
modelados em BPMN e, no domínio das bases de dados, para visualização da evolução dos modelos de um
data warehouse. Ainda não temos dados que permitam avaliar o impacto real que estas primitivas têm nestes
domínios.
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