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Abstract—Due to safety requirements, certain data or 

activities of a business process should be kept within the user 

premises, while others can be allocated to a cloud environment. 

This paper presents a generic approach for the decomposition 

of business processes taking into account the allocation of 

activities and data. We designed transformations to decompose 

business processes represented in WS-BPEL into sub-processes 

to be deployed on premise and in the cloud. We demonstrate 

our approach with a case study from the healthcare domain.  

Keywords—Business Process Management; Cloud 

Computing; Process Decomposition; WS-BPEL; Graph-based 

model. 

Resumo—Devido a requisitos de segurança, certos dados 

ou atividades de um processo de negócio devem ser mantidos 

nas premissas do usuário, enquanto outros podem ser alocados 

numa nuvem computacional. Este artigo apresenta uma 

abordagem genérica para a decomposição de processos de 

negócio que considera a alocação de atividades e dados. Foram 

desenvolvidas transformações para decompor processos 

representados em WS-BPEL em subprocessos a serem 

implantados nas premissas do usuário e numa nuvem 

computacional. Essa abordagem foi demonstrada com um 

estudo de caso no domínio da Saúde. 

Palavras-chave—Gerenciamento de Processos de Negócio; 

Computação em Nuvem; Decomposição de Processos; WS-

BPEL; Modelo Baseado em Grafos. 

I.  INTRODUÇÃO 

Atualmente várias organizações dispõem de grandes 
sistemas computacionais a fim de atenderem à crescente 
demanda por processamento e armazenamento de um 
volume cada vez maior de dados. Enquanto na indústria 
grandes companhias constroem centros de dados em larga 
escala, para fornecerem serviços Web rápidos e confiáveis, 
na academia muitos projetos de pesquisa envolvem 
conjuntos de dados em larga escala e alto poder de 
processamento, geralmente providos por supercomputadores. 
Dessa demanda por enormes centros de dados emergiu o 
conceito de Computação em Nuvem [1], onde Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) são oferecidas como 
serviços via Internet. Google App Engine, Amazon Elastic 

Compute Cloud (EC2), Manjrasoft Aneka e Microsoft Azure 
são alguns exemplos de nuvens computacionais [2]. 

O cerne da Computação em Nuvem é oferecer recursos 
computacionais, de forma que seus usuários paguem 
somente pelo seu uso e tendo a percepção de que estes são 
ilimitados. O National Institute of Standards and Technology 
(NIST) identifica três modelos de serviço [3]: (a) Software-
as-a-Service (SaaS), um software hospedado num servidor é 
oferecido e usuários acessam-no via alguma interface através 
de uma rede local ou da Internet (e.g., Facebook, Gmail); (b) 
Platform-as-a-Service (PaaS), uma plataforma é oferecida, 
usuários implantam suas aplicações na mesma e esta oferece 
recursos como servidor Web e bases de dados (e.g., 
Windows Azure, Google AppEngine); (c) Infrastructure-as-
a-Service (IaaS), uma máquina virtual com certa capacidade 
de armazenamento é oferecida e usuários alugam esses 
recursos (e.g., Amazon EC2, GoGrid). 

Embora muito promissora, a Computação em Nuvem 
enfrenta obstáculos que devem ser transpostos para que não 
impeçam o seu rápido crescimento. Segurança dos dados é 
uma grande preocupação dos usuários, quando estes 
armazenam informações confidenciais nos servidores das 
nuvens computacionais. Isto porque geralmente esses 
servidores são operados por fornecedores comerciais, nos 
quais os usuários não depositam total confiança [4]. Em 
alguns domínios de aplicação, a confidencialidade não é só 
uma questão de segurança ou privacidade, mas também uma 
questão jurídica. A Saúde é um desses domínios, já que a 
divulgação de informações devem satisfazer requisitos 
legais, tais como os presentes no Health Insurance 
Portability and Accountability Act (HIPAA) [5]. 

Business Process Management (BPM) tem sido bastante 
empregado por diversas empresas, nesta última década, para 
gerenciar e aperfeiçoar seus processos de negócio [6]. Um 
processo de negócio consiste de atividades exercidas por 
humanos ou sistemas e um Business Process Management 
System (BPMS) dispõe de um executor (engine), no qual 
instâncias de um processo de negócio são coordenadas e 
monitoradas. A compra de um BPMS pode ser um alto 
investimento para uma empresa, já que software e hardware 



precisam ser adquiridos e profissionais qualificados 
contratados. Escalabilidade também pode ser um problema, 
já que um executor é somente capaz de coordenar um 
número limitado de instâncias de um processo 
simultaneamente, sendo necessária a compra de servidores 
adicionais para lidar com situações de pico de carga. 

BPMSs baseados em nuvens computacionais e oferecidos 
como SaaS via Internet podem ser uma solução para o 
problema de escalabilidade. Entretanto, o medo de perder ou 
expor dados confidenciais é um dos maiores obstáculos para 
a implantação de BPMSs em nuvens computacionais, além 
do que há atividades num processo de negócio que podem 
não se beneficiar dessas nuvens. Por exemplo, uma atividade 
que não exige intensa computação pode tornar-se mais 
onerosa se colocada numa nuvem, já que os dados a serem 
processados por essa atividade devem ser enviados à nuvem, 
o que pode levar mais tempo para a sua execução e custar 
mais caro, uma vez que transferência de dados é um dos 
fatores de faturamento das nuvens computacionais [7]. 

Outros modelos de seviço em nuvens computacionais, 
além dos identificados pelo NIST, são encontrados na 
literatura. Por exemplo, no modelo Process-as-a-Service um 
processo de negócio é executado parcial ou totalmente numa 
nuvem computacional [8]. Devido a requisitos de segurança, 
nesse modelo certos dados ou atividades devem ser mantidos 
nas premissas do usuário enquanto outros podem ser 
alocados numa nuvem, o que requer uma decomposição 
desse processo. Neste sentido, este artigo apresenta uma 
abordagem genérica para a decomposição de processos de 
negócio, oferecendo uma solução técnica para esse 
problema. A sequência do mesmo está assim organizada: a 
Seção II discorre sobre BPM; a Seção III apresenta a 
abordagem proposta; a Seção IV descreve um estudo de caso 
acompanhado de análises de desempenho e custo; a Seção V 
trata de trabalhos correlatos; e a Seção VI expõe as 
considerações finais apontando para trabalhos futuros. 

II. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

BPM parte do princípio que cada produto oferecido por 
uma empresa é o resultado de um determinado número de 
atividades desempenhadas por humanos, sistemas ou ambos, 
e as metas do BPM são identificar, modelar, monitorar, 
aperfeiçoar e revisar processos de negócio dessa empresa. 
Identificando essas atividades via workflows, a empresa tem 
uma visão de seus processos, e monitorando e revisando os 
mesmos esta pode detectar problemas e realizar melhorias. O 
ciclo de vida de um processo de negócio possui as fases: 

 Projeto, os processos de negócio são identificados e 
capturados em modelos geralmente gráficos, 
possibilitando aos stakeholders entendê-los e refiná-
los com certa facilidade. As atividades de um 
processo são identificadas supervisionando o 
processo existente e considerando a estrutura da 
empresa e os seus recursos técnicos, sendo que 
Business Process Model and Notation (BPMN) [9] é a 
linguagem mais usada nessa fase. Uma vez 
capturados nos modelos, os processos podem ser 
simulados e validados, fornecendo aos stakeholders 
uma visão da sua correção e adequação; 

 Implementação, um modelo de processo de negócio é 
implementado manual, semi-automática ou 
automaticamente. Quando automação não é requerida 
ou possível, listas de trabalho são criadas com tarefas 
bem definidas, as quais são atribuídas a funcionários 
da empresa. O problema é que não há um sistema 
central para o monitoramento das instâncias do 
processo, devendo este ser realizado por cada 
funcionário envolvido. Com a participação de 
sistemas de informação, um BPMS pode usar o 
modelo desse processo e criar instâncias do mesmo, 
sendo capaz de monitorar cada uma destas e fornecer 
uma visão das atividades realizadas, do tempo 
consumido e da sua conclusão ou falha; 

 Promulgação, o processo de negócio é executado e 
para cada iniciação uma instância do mesmo é criada. 
Tais instâncias são gerenciadas por um BPMS, que as 
acompanha via um monitor, fornecendo um quadro 
das que estão em execução e das que terminaram, e 
detectando eventuais problemas que podem ocorrer 
com essas instâncias; e 

 Avaliação, a informação monitorada e coletada pelo 
BPMS é usada para revisar o processo de negócio, 
sendo que as conclusões obtidas nessa fase serão as 
entradas da próxima interação no ciclo de vida. 

BPMSs precisam de linguagens executáveis, sobretudo 
nas três últimas fases, e uma vez que as usadas na fase de 
projeto são geralmente muito abstratas, linguagens tais como 
Web Services Business Process Execution Language (WS-
BPEL) [10] tornam-se necessárias. 

A. WS-BPEL 

Concebida pela Organization for the Advancement of 
Structured Information Standards (OASIS) para a descrição 
de processos de negócio e de seus protocolos, WS-BPEL foi 
definida a partir dos padrões Web WSDL 1.1, XML Schema, 
XPath 1.0, XSLT 1.0 e Infoset. As suas principais 
construções serão ilustradas com o exemplo do Picture 
Archiving and Communication System (PACS) [11], um 
sistema de arquivamento e comunicação para diagnóstico por 
imagem, cujo workflow é apresentado na Fig. 1. 

 

Fig. 1. Workflow do PACS descrito como um processo monolítico. 



Um processo descrito em WS-BPEL é um container, 
onde são declaradas as atividades a serem executadas, dados, 
tipos de manipuladores (handlers) e as relações com 
parceiros externos. PACS pode ter sua descrição em WS-
BPEL iniciada por 

<process name="PACSBusinessProcess"  

   targetNamespace="http://example.com"  

      xmlns="http://docs.oasis-    

         open.org/wsbpel/2.0/process/executable"> 

WS-BPEL permite agregar Web Services, definir a lógica 
de cada interação de serviço e orquestrar essas interações. 
Uma interação envolve dois lados (o processo e um 
parceiro), é descrita via o partnerLink, que é um canal de 
comunicação caracterizado por um partnerLinkType, myRole 
e partnerRole, sendo que essas informações identificam a 
funcionalidade a ser provida por ambos os lados. Em PACS 
pode ser definido um canal de comunicação entre esse 
processo e um cliente como 

<partnerLinks> 

 <partnerLink name="client" 

  partnerLinkType="tns:PACSBusinessProcess"  

   myRole="PACSBusinessProcessProvider"    

    partnerRole="PACSBusinessProcessRequester" /> 

</partnerLinks> 

Para a troca de mensagens emprega-se receive, reply e 
invoke. As duas primeiras permitem a um processo acessar 
componentes externos através de um protocolo de 
comunicação (e.g., SOAP), sendo que receive permite ao 
processo captar requisições desses componentes. Em PACS, 
a requisição de um radiologista pela persistência e detecção 
automática de nódulos de uma tomografia de pulmão, pode 
ser captada por 

<receive name=”ImagePersistenceAndAnalysisReq” 

 partnerLink="processProvider" operation="initiate"  

  variable="input" createInstance="yes"/> 

Para que um processo possa emitir uma resposta a um 
solicitante é necessário um reply relacionado a um receive. 
Um possível reply para o receive acima é 

<reply name=”ImagePersistenceAndAnalysisResponse” 

 partnerLink="processProvider" operation="initiate"  

  variable="output"/> 

Um processo requisita uma operação oferecida por um 
Web Service através de invoke. A operação de persistência de 
imagem médica pode ser requisitada por 

<invoke name=”ImagePersistence” 

   partnerLink="ImagPL" operation="persistImage" 

      inputVariable="imageVar" 

         outputVariable=”imageResp”/> 

 

É comum um processo de negócio conter atividades a 
serem executadas em sequência. Em PACS, a solicitação de 
persistência de imagem médica, a execução dessa tarefa e a 
emissão da resposta ao solicitante, podem ser descritas como 

<sequence name=”ImagePersistenceSequence”> 

   <receive name=”ImagePersistenceRequest” … /> 

   <invoke  name=”ImagePersistence” … /> 

   <reply   name=”ImagePersistenceResponse … /> 

</sequence> 

Em geral um processo de negócio contém desvios 
condicionados a critérios. Em PACS, imageResp determina a 
invocação da função de detecção automática de nódulo ou o 
disparo de uma exceção. Esse desvio pode ser descrito como 

<if> 

  <condition>imageResp</condition> 

  <invoke name=”AutomaticAnalysis” … /> 

  <else> 

    <throw faultName=”PersistenceException”/> 

  </else> 

</if> 

Atividades executadas iterativamente devem ser 
declaradas via while, onde é realizada uma avaliação para 
uma posterior execução, ou via repeat until, onde a avaliação 
sucede a execução. Em PACS, a persistência de várias 
imagens pode ser descrita como 

<while> 

 <condition> 

   currentImageNumber <= numberOfImages 

 </condition> 

 <invoke name=”persistImage” … /> 

 <assign>  

  <copy> 

   <from>$currentImageNumber + 1</from> 

   <to>$currentImageNumber</to> 

   </copy> 

 </assign> 

</while> 

Atividades executadas paralelamente devem ser 
declaradas via flow. Em PACS, as operações de persistência 
de uma imagem e de análise desta podem ser declaradas para 
execução em paralelo como 

<flow name=”parallelRequest”> 

  <invoke name=”MedicalImagePersistence” … /> 

  <invoke name=”AutomaticAnalysis … /> 

</flow> 

B. BPM em Nuvens Computacionais 

O modelo Process enactment, Activity execution and 
Data (PAD) é apresentado em [7], onde são investigadas 
possíveis distribuições de um BPM entre as premissas e uma 
nuvem, considerando a partição de atividades e dados, mas 
não considerando a partição do executor. Em [12] o PAD é 
estendido, possibilitando também a partição do executor, 
conforme ilustrado na Fig. 2. 

 

Fig. 2. Possibilidades de partição e distribuição de BPM 



Processos de negócio definem fluxos de controle, que 
regulam as atividades e a sequência das mesmas, e fluxos de 
dados, que determinam como estes são transferidos de uma 
atividade a outra. Um executor tem que lidar com ambos os 
tipos e, se dados sensíveis estiverem presentes, os fluxos de 
dados devem ser protegidos. Na dissertação de mestrado [13] 
é proposto um framework para a decomposição de um 
processo em dois processos colaborativos, com base numa 
lista de distribuição de atividades e dados, onde restrições 
relativas aos dados podem ser definidas, para assegurar que 
dados sensíveis permaneçam nas premissas. A Fig. 3 ilustra 
essa decomposição.  

 

Fig. 3. Exemplo de decomposição 

III. ABORDAGEM PROPOSTA 

O framework apresentado em [13], cujas fases são 
ilustradas na Fig. 4, contém uma Representação 
Intermediária (RI) baseada em grafos, na qual conceitos de 
processos de negócio são capturados. A decomposição de um 
processo passa pela RI, sendo que a adoção de uma 
linguagem de processos de negócio requer transformações da 
linguagem para a RI (lifting) e vice-versa (grounding). Em 
[13] foi adotada a linguagem abstrata Amber [14], efetuada 
uma análise para definir as regras de decomposição 
suportadas pelo framework, concebidos algoritmos para a 
sua implementação, os quais realizam transformações em 
grafos, e concebido um algoritmo para verificar se restrições 
relativas aos dados são violadas pela decomposição. 

 
Fig. 4. Etapas envolvidas no framework 

A. Representação Intermediária 

Para definir os requisitos da RI, foram adotados os 
seguintes padrões de workflow [15]: sequência, que modela 
fluxos de controle e expressa a sequência de execução de 
atividades num processo; divisão paralela, que divide um 
processo em dois ou mais ramos para execução simultânea; 
sincronização, que junta múltiplos ramos num único ramo de 
execução; escolha condicional, que executa um ramo com 

base na avaliação de uma condição; mixagem simples, que 
une múltiplos ramos alternativos para um único desses ser 
executado; e ciclos arbitrários, que modela comportamento 
recursivo. Essa RI suporta também: dependência de dados, 
que representa explicitamente as dependências de dados 
entre os nós, que é necessária pois o processo original é 
decomposto em processos colaborativos e dados sensíveis 
podem estar presentes; e comunicação, que permite 
descrever como um processo invoca outro. A RI emprega um 
modelo baseado em grafos para representar processos, onde 
um nó representa uma atividade ou um elemento de controle 
e uma aresta representa uma relação entre dois nós. Esses 
nós e arestas foram especializados, definindo-se uma 
representação gráfica para cada especialização: 

 Atividade, cada nó tem no máximo uma aresta de 
controle de entrada e uma de saída; 

 Comportamento paralelo, ilustrado na Fig. 5 (a), é 
modelado com nós flow e eflow. O primeiro divide 
um ramo de execução em vários ramos paralelos e 
possui no mínimo duas arestas de controle de saída. O 
segundo junta vários ramos paralelos num único ramo 
e possui duas ou mais arestas de controle de entrada e 
no máximo uma de saída; 

 Comportamento condicional, ilustrado na Fig. 5 (b), é 
modelado com nós if e eif. O primeiro possui duas 
arestas de controle de saída, uma rotulada true a outra 
false, e após a avaliação da condição somente uma 
destas é tomada. O segundo junta ramos condicionais, 
convertendo-os num único ramo de saída; 

 Comportamento repetitivo, ilustrado nas Fig. 5 (c) e 
(d), é modelado com um único nó loop e, após a 
avaliação da condição, o ramo do comportamento 
repetitivo é tomado ou abandonado. Esse nó pode 
estar antes ou depois do comportamento, sendo que 
no primeiro caso resulta em zero ou mais execuções e 
no segundo em pelo menos uma execução; 

 

Fig. 5. Construções para comportamentos paralelo (a), condicional (b) e 

repetitivo com loop antes (c) e loop depois (d). 

 Comunicações síncrona e assíncrona são ilustradas 
na Fig. 6 (a) e Fig. 6 (b) respectivamente. Por 
exemplo, a síncrona é modelada com os nós ireq, 
ires, rec e rep, através dos quais dois subprocessos, 
partes do processo global, se comunicam; 



 
Fig. 6. Comunicações síncrona (a) e  assíncrona (b). 

 Arestas de controle, representadas por setas sólidas, 
modelam o fluxo de controle. Uma aresta de controle 
é disparada pelo seu nó de origem, tão logo a ação 
associada ao mesmo termina, e o nó terminal dessa 
aresta aguarda pelo seu disparo para iniciar a sua ação 
associada. Caso o nó de origem seja if, essa aresta é 
rotulada true ou false, e caso a condição avaliada 
corresponda a esse rótulo, esta é disparada pelo nó; 

 Arestas de dados possibilitam investigar os efeitos na 
troca de dados causados pelas mudanças das 
atividades de um processo a outro, permitindo 
verificar se alguma restrição aos dados foi violada 
durante a partição do processo original. Uma aresta 
de dados é representada por uma seta tracejada. Uma 
aresta de dados do nó de origem ao nó terminal 
implica que os dados definidos no primeiro são 
usados pelo segundo. Cada aresta possui um rótulo, 
que define o nome dos dados compartilhados; 

 Arestas de comunicação permitem enviar controle e 
dados a diferentes processos e são rotuladas com 
nomes de itens de dados enviados via as mesmas. 

Formalmente, um grafo na RI é uma tupla (A, C, S, ctype, 
stype, E, L, nlabel, elabel), onde: 

 A é um conjunto de nós de atividade; 

 C é um conjunto de nós de comunicação; 

 S é um conjunto de nós estruturais   {flow, eflow, if, 
eif, loop}; 

 ctype : C → {InvokeRequest, InvokeResponse, 
Receive, Reply} atribui um tipo comunicador a um nó 
de comunicação; 

 stype : S → {Flow, EndFlow, If, EndIf, Loop} atribui 
um tipo nó controle a um nó de controle; 

 E = Ectrl ∪ Edata ∪ Ecom é o conjunto de arestas no 
grafo, sendo que uma aresta  é definida como (n1, 
etype, n2), onde etype   {Control, Data, 
Communication} é  o tipo da aresta e n1, n2   A ∪ C 
∪ S; 

 Ectrl é o conjunto de arestas de fluxo de controle, onde 
e=(n1, Control, n2) com n1, n2   A ∪ C ∪ S  e  e   
Ectrl; 

 Edata é o conjunto de arestas de dados, onde e = (n1, 
Data, n2) com n1, n2   A ∪ C ∪ S e  e   Edata; 

 Ecom é o conjunto de arestas de comunicação, onde e 
= (n1, Communication, n2) com n1, n2   C e e   Ecom; 

 L é um conjunto de rótulos textuais que podem ser 
atribuídos aos nós e arestas; 

 nlabel : N → L, onde N = A∪ C∪ S atribui um rótulo 
textual a um nó; 

 elabel : E → L atribui um rótulo textual a uma aresta. 

B. Decomposição 

Em [13], para cada construção da RI foram identificadas 
decomposições para processos situados nas premissas, que 
possuem atividades a serem alocadas na nuvem, e vice-versa. 
A Fig. 7 ilustra um conjunto de atividades sequenciais, 
marcado para a nuvem, sendo alocado num único processo e 
substituído, no processo original, por nós de invocação 
síncrona. 

 
Fig. 7. Conjunto de atividades sequenciais movido como um bloco. 

Embora semanticamente diferentes, as construções 
paralelas e condicionais são generalizadas como compostas, 
pois possuem a mesma estrutura sintática, podendo ser 
decompostas de várias formas. Neste trabalho, os nós de 
início e fim devem ter a mesma alocação e as atividades de 
um ramo, com a mesma alocação desses nós, permanecem 
com os mesmos. Se uma determinada construção é toda 
marcada para a nuvem, a decomposição é semelhante a das 
atividades sequenciais.  

Na Fig. 8, os nós de início e fim são marcados para a 
nuvem e um ramo permanece nas premissas, sendo que a 
atividade desse ramo é colocada num novo processo nas 
premissas, o qual é invocado pelo processo na nuvem. 

 

Fig. 8. Um ramo da construção composta permanece nas premissas. 



 

Na Fig. 9, os nós de início e fim são marcados para a 
nuvem e os ramos permanecem nas premissas, sendo criado 
para cada ramo um novo processo nas premissas. 

 

Fig. 9. Os ramos da construção composta permanecem nas premissas. 

Na Fig. 10, os nós de início e fim permanecem nas 
premissas e os ramos são marcados para a nuvem, sendo 
criado para cada ramo um processo na nuvem. 

 

Fig. 10. Os nós início e fim permanecem nas premissas. 

Laços usam o loop e se um laço é todo marcado para a 
nuvem, a decomposição é semelhante a das atividades 
sequenciais. Quando loop e comportamento são marcados 
com alocações distintas, este último é tratado como um 
processo separado. A Fig. 11 ilustra um laço onde o nó loop 
é marcado para a nuvem e a atividade iterativa fica nas 
premissas. 

Em função da complexidade da decomposição, os 
algoritmos para a sua implementação foram concebidos em 
quatro etapas consecutivas: identificação, partição, criação 
de nós de comunicação e criação de coreografia. Tais 
algoritmos, apresentados em [13], foram omitidos aqui 
devido às limitações de espaço. 

 

 

Fig. 11. Ramos iterativos. 

Como já mencionado, a abordagem de decomposição 
aqui descrita emprega uma lista de distribuição de atividades 
e dados, que determina o que deve ser alocado nas premissas 
e numa nuvem computacional. Embora a definição dessa 
lista esteja fora do escopo deste trabalho, parte-se do 
princípio que esta é elaborada manual ou automaticamente 
de acordo com os seguintes critérios: 

 Atividades sigilosas ou que contenham dados 
sigilosos devem ser alocadas nas premissas; 

 Atividades com baixos custo computacional e volume 
de dados devem ser alocadas nas premissas; e 

 Atividades com alto custo computacional, com uma 
alta relação entre tempo de processamento e tempo de 
transferência de dados e que não se enquadrem no 
primeiro critério, devem ser alocadas na nuvem. 

C. Lifting e Grounding 

Devido à base XML de WS-BPEL, o lifting e o 
grounding convertem estruturas de árvores em grafos e vice-
versa, sendo que lifting possui um algoritmo para cada tipo 
de construção WS-BPEL e grounding um algoritmo para 
cada tipo de elemento da RI. Dessa forma, os principais 
mapeamentos foram: assign e throw para nós Atividade; flow 
para Comportamento paralelo; if para Comportamento 
condicional, onde construções com mais de uma condição 
são mapeadas para Comportamentos condicionais aninhados 
junto ao ramo false; while e repeatUntil para 
Comportamento repetitivo; receive e reply para 
Comunicação com nós rec e res; sequence para um conjunto 
de nós que representam construções aninhadas 
interconectados por arestas de controle; invoke assíncrono 
para o nó ireq e síncrono para os nós ireq e ires.  

Os algoritmos para o lifting e o grouding foram 
implementados em Java 7 usando a API para XML, baseada 
nas especificações do W3C, e o framework para testes JUnit. 
Por exemplo, as estruturas de árvore e grafo para o if, 
apresentadas na Fig. 12, tiveram seus lifting e grounding 
implementados a partir dos Algoritmos 1 e 2 
respectivamente, cujas entrada e saída estão ilustradas na 
Fig. 12. Os algoritmos para o lifting e o grounding de outras 



estruturas da RI e de WS-BPEL foram omitidos devido a 
limitações de espaço. 

 
Fig. 12. Estruturas de árvore e grafo para a construção if. 

IfParser caminha nos nós aninhados da árvore 
verificando a condição e construindo o ramo true do grafo if 
com as atividades relacionadas, sendo que as construções 
restantes são enviadas a FalseParse para que o ramo false 
seja construído. Caso a árvore tenha mais de uma condição, 
o ramo false conterá um grafo if para a segunda condição, 
esse grafo terá um ramo false que conterá outro grafo if para 
a terceira condição, e assim sucessivamente. 

Algoritmo 1 Lifting para a árvore da construção if 

function IfParser(t) 

 cond ← {} 

 if t of type IfTree then 

  cond ← IfGraph() 

  for all c   t.children do 
   if c type of Condition then  

    cond.cond ← CondParser(c) 

   else if c type of ElseTree ∨  
               c type of ElseIfTree then 

    cond.false ← FalseParser(t.children) 

    return cond 

   else if c type of Tree then 

    cond.true ← Parser(c) 

   end if 

   t.children ← t.children – {c} 

  end for 

 end if 

 return cond 

end function 

 

function FalseParser(s) 

 if s = {} then return s end if 

 falseBranch ← Graph() 

 if s.first of type ElseIfTree then 

  cond ← IfBranch() 

  cond.true ← ElseParse(s.first) 

  cond.false ← FalseParse(s-{s.first}) 

  falseBranch.nodes ← {cond} 

 else if s.first of type ElseTree then 

  falseBranch.nodes←{ElseParse(s.first)} 

 else return FalseParse(s-{s.first}) 

 end if 

 return falseBranch 

end function 

IfGenarator caminha no ramo true do grafo verificando e 
adicionando à árvore if a condição junto com as atividades 
relacionadas, sendo que o ramo false é enviado à 
FalseGenerator que verifica se há um nó if aninhado. Caso 

exista, uma construção elseif, com a condição e as atividades 
relacionadas, é adicionada à árvore e seu ramo false é 
enviado a FalseGenerator. Caso contrário, se todas as 
condições foram assumidas false e havendo atividade para 
execução, um nó else é adicionado à árvore. 

Algoritmo 2 Grounding para o grafo if 
function IfGenerator(g) 

 t ← IfTree() 

 t.children ← t.children ∪  
      {CondGenerator(g.cond)} 

 t.children ← t.children ∪  
      {Generator(g.true)} 

 t.children ← t.children ∪  
      {FalseGenerator(g.false)} 

end function 

 

function FalseGenerator(f) 

 r ← {} 

 while f ≠ {} do 

  if # of f.nodes = 1 ^ 

           f of type ElseIfTree then 

   t ← ElseIfTree() 

   t.children ← 

     CondGenerator(f.cond) ∪      
     Generator(f.true) 

   r ← r ∪ t 
  else 

   r ← r ∪ ElseGenerator(f) 
  end if 

  f ← f.false 

 end while 

 return r 

end function 

IV. ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso para validar a decomposição foi 
baseado no PACS, um processo na Saúde que tem por 
objetivo persistir diagnósticos e tomografias mamárias e 
aplicar uma função para a detecção de possíveis nódulos nas 
mesmas. O PACS aceita um conjunto de imagens e seus 
respectivos pré-diagnósticos e identificadores, efetua a 
persistência de cada imagem e diagnóstico, executa a função 
para detecção automática de nódulos sobre as tomografias 
mamárias e emite um vetor contendo os identificadores das 
imagens com nódulos em potencial. 

No workflow do processo monolítico do PACS, ilustrado 
na Fig. 1, as construções marcadas para alocação na nuvem 
estão com um fundo destacado. A Fig. 13(a) ilustra a RI do 
PACS monolítico após o lifting, enquanto a Fig. 13(b) ilustra 
a RI após a execução da decomposição. 

A Fig. 14 ilustra o PACS decomposto após o grounding 
com a adição de dois observadores: um externo, cuja visão é 
a mesma do observador do PACS monolítico, ou seja, só 
enxerga as interações entre Cliente e PACS; um interno que, 
além dessas interações, enxerga também as interações entre 
os processos nas premissas e na nuvem. 

 A Fig. 15 ilustra, via diagramas UML de comunicação, 
exemplos de traços obtidos executando o processo 
monolítico (a) e o processo decomposto (b), sendo que as 
interações destacadas neste último são visíveis somente ao 
observador interno. Se ocultadas tais interações, ambos os 



traços passam a ser equivalentes em observação para o 
observador externo. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 13. RIs dos processos monolítico (a) e decomposto (b). 

 
Fig. 14. PACS decomposto com observadores externo e interno. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 15. Diagramas UML dos processos monolítico (a) e decomposto (b). 

A. Análise de Desempenho 

A fim de comparar o desempenho entre os processos 
monolítico e decomposto, estes foram implementados 
empregando-se as seguintes ferramentas: sistema operacional 
Debian 6; servidor de aplicação Apache Tomcat 6; Java 6; 
mecanismo de processos BPEL Apache ODE; e o framework 
para disponibilizar os Web Services Apache AXIS 2. O 
processo monolítico e a parte nas premissas do processo 
decomposto foram executados sobre uma infraestrutura com 
1GB de RAM, 20 GB de disco e 1 núcleo virtual com 2,6 
GHz. A parte na nuvem do processo decomposto foi 
executada sobre um modelo IaaS, em uma nuvem privada 
gerenciada pelo software OpenStack, com as diferentes 
configurações descritas na Tabela I. 

TABELA I CONFIGURAÇÕES DAS INSTÂNCIAS NA NUVEM. 

Código Memória HD Núcleos Frequência 

conf#1 2 GB 20 GB 1 2.6 GHz 

conf#2 2 GB 20 GB 2 2.6 GHz 

conf#3 4 GB 20 GB 1 2.6 GHz 

conf#4 4 GB 20 GB 2 2.6 GHz 

conf#5 6 GB 20 GB 1 2.6 GHz 

conf#6 6 GB 20 GB 2 2.6 GHz 

As execuções dos processos empregaram uma carga de 
trabalho composta por duas tuplas na forma <id, diagnostic, 
image>, onde id é um identificador de 4 bytes, diagnostic é 
um texto de 40 bytes e image é um tomografia mamária de 
11,1 MB. Foram coletadas 100 amostras dos tempos de 
resposta dos processos monolítico e decomposto para cada 
configuração i. De acordo com [16], o percentual Pi de 
desempenho ganho do processo decomposto em relação ao 
monolítico para a i

ésima
 configuração pode ser definido como 

      
 ̅           
 ̅          

 

onde: 

  ̅            é o tempo de resoposta médio do 

processo decomposto na configuração i; e 

  ̅           é o tempo de resposta médio do processo 
monolítico.  

O tempo de comunicação adicional foi desconsiderado, 
pois essa medida é relativa a cada recurso disponível e ao 
tamanho da carga de trabalho. A Fig. 16 ilustra o percentual 



de ganho de desempenho do processo decomposto em 
relação ao monolítico para cada uma das configurações, 
sendo que o percentual mínimo é superior a 10%. 

 
Fig. 16. Percentual de desempenho ganho do processo decomposto. 

Para verificar a hipótese de que as médias dos tempos de 
resposta do processo decomposto foram significativamente 
menores que a do processo monolítico, foi empregada a 
estatística do teste t [17] a um nível de significância de 5%. 
Uma vez que os testes aplicados resultaram em valores de 
probabilidade p-value na ordem de           , essa 
hipótese, de acordo com esse tipo de teste, foi confirmada. 

B. Custos Relativos à Nuvem 

Para determinar os custos adicionais agregados a esses 
ganhos de desempenho, foi criado um modelo de regressão 
linear [18], com os dados obtidos via 45 observações de 
preços de três grandes provedores de IaaS, o qual emprega as 
seguintes variáveis independentes: quantidade de RAM em 
MB; quantidade de disco em GB; o número de núcleos 
virtuais; e a frequência de cada um desses núcleos. Dessa 
forma, o valor predito  ̂ do preço em dólar/hora do recurso 
alocado na nuvem é definido como 

 ̂       

onde: 

                 é o intercepto do modelo; 

   = [0.013506, 0.072481, 0.083593, 0.000092282] é 
o vetor de coeficientes de regressão; e 

  X = [memory_in_gb, number_of_virtual_cores, 
ghz_by_core, hard_disk_in_gb] é o vetor de variáveis 
independentes.  

Esse modelo possui o coeficiente de determinação R
2
 de 

89,62% e erro aleatório médio de US$ 0,0827, o qual foi 
determinado com a técnica de validação cruzada leave-one-
out [19]. 

A Fig. 17 ilustra a aderência dos valores preditos, via a 
Equação (2), aos valores observados. Já a Fig. 18 ilustra a 
relação entre o custo adicional de cada configuração, 
definida via a Equação 2, e a porcentagem de desempenho 
ganho atavés da mesma. Observa-se  na Fig. 18 que o maior 
ganho de desempenho é obtido com a conf#6, a qual 
proporciona uma redução maior que 12% no tempo de 
resposta do processo de negócio, sendo acompanhada de um 
custo adicional de aproximadamente US$ 0,20/hora do 
recurso alocado na nuvem.  

 

Fig. 17. Aderência dos valores preditos aos valores observados. 

 

Fig. 18. Desempenho ganho e custo/hora do recurso na nuvem. 

V. TRABALHOS CORRELATOS 

Em [20] novas orquestrações são criadas para cada 
serviço usado por um processo de negócio, resultando numa 
comunicação direta entre os mesmos ao invés destes terem 
uma coordenação única. O processo WS-BPEL é convertido 
para um grafo de fluxo de controle, que gera um Program 
Dependency Graph (PDG), a partir do qual são realizadas as 
transformações, e os novos grafos gerados são reconvertidos 
para WS-BPEL. Como no algoritmo cada serviço no 
processo corresponde a um nó fixo para o qual uma partição 
é gerada, este trabalho não é adequado para a abordagem 
aqui proposta, pois esta visa a criação de processos nos quais 
múltiplos serviços possam ser usados. 

Os resultados descritos em [21] focam na 
descentralização de orquestrações de processos WS-BPEL, 
usando Dead Path Elimination (DPE) para garantir a 
conclusão da execução de processos descentralizados, mas 
DPE também torna a abordagem muito dependente da 
linguagem empregada na especificação do processo de 
negócio. A RI aqui apresentada é independente dessa 
linguagem e, consequentemente, também a decomposição, 
bastando o desenvolvimento das transformações de lifting e 
grounding apropriadas. 

Em [22] é reportado que a maioria das pesquisas, em 
descentralização de orquestrações, foca em demasia em 
linguagens de processos de negócio específicas. Não focar 
tanto nessas linguagens foi um dos principais desafios da 
pesquisa aqui apresentada, sendo que outro desafio foi não se 
preocupar somente com problemas de desempenho, mas 
também com medidas de segurança reguladas por governos 
ou organizações. Consequentemente, a decisão de executar 



uma atividade nas premissas ou na nuvem, neste trabalho é já 
tomada na fase de projeto do ciclo de vida do BPM. 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho é uma continuação do apresentado na 
dissertação de mestrado [13], focou nas regras de 
decomposição de processos de negócio, sendo que as 
seguintes contribuições adicionais merecem destaque: 

 Para demonstrar a generalidade da abordagem 
proposta, ao invés da linguagem Amber usada em 
[13], foi utilizada WS-BPEL para a especificação de 
processos de negócio; 

 Para que essa abordagem pudesse ser empregada, 
transformações de lifting e grounding tiveram que ser 
desenvolvidas para WS-BPEL; 

 O fato de WS-BPEL ser executável, possibilitou a 
implementação dos processos criados e a comparação 
de seus comportamentos ao comportamento do 
processo original, validando assim a abordagem 
proposta; e 

 Essas implementações possibilitaram também a 
realização de uma analise comparativa de 
desempenho entre os processos original e decomposto 
e uma avaliação dos custos inerentes à alocação de 
parte do processo decomposto na nuvem. 

Os resultados obtidos com esse trabalho indicam que a 
abordagem proposta é genérica, viável e eficaz tando do 
ponto de vista de desempenho quanto financeiro. 

 Atualmente, a RI está sendo estendida para suportar 
mais padrões de workflow e para modelar comportamentos 
de exceção de WS-BPEL. Num futuro próximo, esta 
pesquisa continuará nas seguintes direções: complementar as 
regras de decomposição para suportar construções 
compostas, nas quais os nós de início e fim tenham 
diferentes localizações, e para possibilitar a extensão do 
número de localizações, já que múltiplas nuvens podem ser 
usadas e/ou múltiplos locais nas premissas podem existir nas 
organizações; e desenvolver um framework de cálculo, que 
leve em consideração os custos reais do processo original e 
dos processos criados, visando recomendar quais atividades 
e dados devem ser alocados em quais localizações. 

REFERÊNCIAS  

 
[1]  M. Armbrust, A. Fox, R. Griffith, A. D. Joseph, R. H. Katz, A. 

Konwinski, G. Lee, D. A. Patterson, A. Rabkin, I. Stoica e M. 
Zaharia, “Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing”, 
EECS Department, University of California, Berkeley, 2009. 

[2]  R. Buyya, C. S. Yeo, S. Venugopal, J. Broberg e I. Brandic, “Cloud 
computing and emerging IT platforms: Vision, hype, and reality for 
delivering computing as the 5th utility”, Future Generation Computer 
Systems, vol. 25, n. 6, pp. 599-616, June 2009.  

[3]  P. Mell e T. Grance, “The NIST Definition of Cloud Computing”, 
National Institute of Standards and Technology, vol. 53, n. 6, pp. 1-
50, 2009.  

[4]  S. Yu, C. Wang, K. Ren e W. Lou, “Achieving secure, scalable, and 
fine-grained data access control in cloud computing”, em Proceedings 
of the 29th conference on Information communications, Piscataway, 

NJ: IEEE Press, 2010, pp. 534-542. 

[5]  D. L. Banks, “The Health Insurance Portability and Accountability 
Act: Does It Live Up to the Promise?”, Journal of Medical Systems, 
vol. 30, n. 1, pp. 45-50, February 2006.  

[6]  R. K. L. Ko, “A computer scientist's introductory guide to business 
process management (BPM),” Crossroads, vol. 15, n. 4, pp. 11-18, 
June 2009.  

[7]  Y.-B. Han, J.-Y. Sun, G.-L. Wang e H.-F. Li, “A Cloud-Based BPM 
Architecture with User-End Distribution of Non-Compute-Intensive 
Activities and Sensitive Data”, Journal of Computer Science and 
Technology, vol. 25, n. 6, pp. 1157-1167, 2010.  

[8]  D. S. Linthicum, “Cloud Computing and SOA Convergence in Your 
Enterprise: A Step-by-Step Guide”, Boston, MA, USA: Pearson 
Education Inc., 2009.  

[9]  OMG, “Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0”, 
January 2011. [Online]. Available: http://goo.gl/k2pvi. [Acesso em 17 
março 2013]. 

[10]  A. Alves, A. Arkin, S. Askary, C. Barreto, B. Bloch, F. Curbera, M. 
Ford, Y. Goland, A. Guízar, N. Kartha, C. K. Liu, R. Khalaf, D. 
König, M. Marin, V. Mehta, S. Thatte, D. van der Rijn, P. Yendluri e 
A. Yiu, “Web Services Business Process Execution Language Version 
2.0”, OASIS Standard, 11 April 2007. [Online]. Available: 
http://goo.gl/MTrpo. [Acesso em 1 Março 2013]. 

[11]  P. M. d. Azevedo-Marques e S. C. Salomão, “PACS: Sistemas de 
Arquivamento e Distribuição de Imagens”, Revista Brasileira de 
Física Médica, vol. 3, n. 1, pp. 131-139, 2009.  

[12]  E. Duipmans, L. F. Pires e L. da Silva Santos, “Towards a BPM Cloud 
Architecture with Data and Activity Distribution”, Enterprise 
Distributed Object Computing Conference Workshops (EDOCW), 
2012 IEEE 16th International, pp. 165-171, 2012.  

[13]  E. F. Duipmans, “Business Process Management in the Cloud with 
Data and Activity Distribution”, master's thesis, Enschede, The 
Netherlands: Faculty of EEMCS, University of Twente, 2012.  

[14]  H. Eertink, W. Janssen, P. O. Luttighuis, W. Teeuw e C. Vissers, “A 
business process design language”, World Congress on Formal 
Methods, vol. I, pp. 76-95, 1999.  

[15]  W. v. d. Aalst, A. t. Hofstede, B. Kiepuszewski e A. Barros., 
“Workflow Patterns”, Distributed and Parallel Databases, vol. 3, n. 
14, pp. 5-51, 2003.  

[16]  R. Jain, “The art of computer systems performance analysis: 
techniques for experimental design, measurement, simulation, and 
modeling”, Wiley, 1991, pp. 1-685. 

[17]  R Core Team, “R: A Language and Environment for Statistical 
Computing”, 2013. [Online]. Available: http://www.R-project.org/. 
[Acesso em 5 Abril 2013]. 

[18]  J. D.Kloke and J. W.McKean, "Rfit: Rank-based Estimation for 
Linear Models”, The R Journal, vol. 4, no. 2, pp. 57-64, 2012.  

[19]  R. Kohavi, “A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy 
Estimation and Model Selection”, Proceedings of the 14th 
international joint conference on Artificial intelligence, vol. 2, San 
Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1995, pp. 1137-
1143. 

[20]  M. G. Nanda, S. Chandra e V. Sarkar, “Decentralizing execution of 
composite web services”, SIGNPLAN Notices, vol. 39, n. 10, pp. 170-
187, October 2004.  

[21]  O. Kopp, R. Khalaf e F. Leymann, “Deriving Explicit Data Links in 
WS-BPEL Processes”, Services Computing, 2008. SCC '08, vol. 2, pp. 
367-376, July 2008.  

[22]  W. Fdhila, U. Yildiz e C. Godart, “A Flexible Approach for 
Automatic Process Decentralization Using Dependency Tables”, Web 
Services, 2009. ICWS 2009, pp. 847-855, 2009.  

 


