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RESUMO 

 

 

Aplicações Web são softwares projetados para serem usados por meio de um navegador 

ou aplicativos conectados à Internet. No início, essas aplicações foram desenvolvidas com base 

na arquitetura monolítica, um modelo arquitetural que, ao longo do tempo, tornou-se 

insuficiente para o contexto WEB, principalmente em relação à manutenção da funcionalidade 

e escalabilidade das aplicações. Para atender a essa necessidade, surgiu a arquitetura orientada 

a serviços, baseada em aplicativos compostos por serviços independentes, responsáveis por 

cada recurso de aplicativo. Esse novo modelo arquitetônico evoluiu ao longo do tempo e, como 

conseqüência, gerou abordagens de arquiteturas de serviços específicas, como a arquitetura de 

microsserviços, que tem como característica a responsabilidade única de cada serviço pelo 

recurso para o qual foi projetado, o baixo acoplamento entre os serviços no contexto da 

aplicação e a possibilidade de implementar cada serviço com suas próprias tecnologias, com a 

linguagem de programação e o banco de dados. Devido ao fato de a arquitetura de 

microsserviços ser uma abordagem recente e sem uma definição formal de implementação no 

contexto de uma aplicação, o objetivo deste trabalho foi definir um modelo arquitetural de 

microsserviços baseado em arquiteturas de software existentes, como a Arquitetura Limpa e a 

arquitetura REST, que seja aplicável ao contexto de aplicações compostas por serviços. Com 

base na união dos conceitos de cada uma dessas arquiteturas, foi definido um modelo 

arquitetural aplicável no contexto de microsserviços. Esta modelagem arquitetônica foi 

formalizada em um template, utilizado como modelo para o desenvolvimento de aplicações 

web que, a posteriori, serviu de base para a implementação de duas APIs que fazem parte do 

OCARIoT, uma plataforma idealizada com a proposta de desenvolver uma solução baseada em 

IoT para o combate à obesidade infantil, cuja estrutura segue a arquitetura de microsserviços. 

 

Palavras-Chave: Aplicações Web, Arquitetura de Microsserviços, API REST. 

  



ABSTRACT 

 

 

Web applications are software designed to be used through a browser or applications 

connected to the Internet. In the beginning, these applications were developed based on the 

monolithic architecture, an architectural model that, over time, became insufficient for the WEB 

context, mainly in relation to the maintenance of the functionality and scalability of the 

applications. To meet this need, a service-oriented architecture emerged, based on applications 

composed of independent services, responsible for each application resource. This new 

architectural model has evolved over time and, as a consequence, has generated approaches to 

specific service architectures, such as the microservice architecture, which has the unique 

responsibility of each service for the resource for which it was designed, the low coupling 

between the services in the context of the application and the possibility of implementing each 

service with its own technologies, with the programming language and the database. Due to the 

fact that the microservice architecture is a recent approach and without a formal definition of 

implementation in the context of an application, the objective of this work was to define an 

architectural model of microservices based on existing software architectures, such as Clean 

Architecture and the REST architecture, which is applicable to the context of applications made 

up of services. Based on the union of the concepts of each of these architectures, an architectural 

model applicable in the context of microservices was defined. This architectural modeling was 

formalized in a template, used as a model for the development of web applications that, a 

posteriori, served as the basis for the implementation of two APIs that are part of OCARIoT, 

an idealized platform with the proposal to develop a solution based on IoT for the fight against 

childhood obesity, whose structure follows the microservice architecture. 

 

Keywords: Web Applications, Microservice Architeture, REST API.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto 

 

Sistemas web são implementações de aplicações que podem ser acessadas através da 

internet, seja por meio de navegadores ou por meio de aplicativos desenvolvidos utilizando 

tecnologias web. Os primeiros sistemas web foram desenvolvidos baseados em arquiteturas 

monolíticas. Para Lúcio (2017) e Meloca (2017), arquiteturas monolíticas consistem em 

aplicações que possuem uma única estrutura executável, sendo uma entidade compacta, e 

compostas de módulos, que se comunicam entre si por meio de métodos. 

Ao considerar a necessidade de expansão da aplicação, com o crescimento de demanda 

e a adição de novas funcionalidades, a arquitetura monolítica, a longo prazo, gera diversos 

problemas. O alto acoplamento dos módulos que compõem o software resultam em um alto 

custo para a manutenção do código, execução dos testes e o deploy do software, o que torna o 

processo de manter o software bastante custoso, além de influenciar diretamente na 

escalabilidade da aplicação (LEWIS e FLOWER, 2014).  

Para tentar solucionar as intempéries decorrentes da arquitetura monolítica, pensou-se 

no desenvolvimento de aplicações inspiradas em arquiteturas de sistemas distribuídos, 

conhecida como SOA (do inglês Service Oriented Architeture, ou Arquitetura Orientada a 

Serviços) que, mais tarde, serviu como base para o que é conhecido por arquitetura de 

microsserviços (NEWMAN, 2015). O modelo arquitetural de microsserviços surgiu com a 

finalidade de facilitar o desenvolvimento de aplicações, otimizando a escalabilidade, a 

implantação e a gestão dos componentes da aplicação, resultando um desenvolvimento mais 

ágil, com serviços independentes e que podem ser desenvolvidos em múltiplas linguagens, e 

funcionar em diferentes provedores de serviços. 

 

1.2 Problema 

 

Embora existam aplicações web monolíticas que possuem um bom desempenho, essas 

aplicações apresentam diversos problemas, em situações como: implantação na nuvem, 

mudança de regras de negócios e adição e alteração de recursos. Com a evolução do sistema, é 

cada vez mais difícil manter uma estrutura modular com baixo acoplamento entre recursos. 

Além disso, alterações feitas em uma pequena parte do software requerem que toda a aplicação 

seja republicada no servidor onde está alocada. 
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Em contrapartida, a utilização de serviços para construir uma aplicação não é um 

procedimento tão simples quanto parece. A divisão errônea de responsabilidades entre serviços, 

inconsistência de dados e comunicação ineficiente entre serviços pode gerar grandes problemas, 

tanto em casos de migração de aplicações monolíticas para aplicações orientadas a serviços, 

quanto na construção de aplicações baseadas com serviços desde o início. 

 Segundo Newman (2015) e Lewis (2014), para definir uma arquitetura de 

microsserviços eficiente e consistente, que sirva tanto para amenizar os problemas encontrados 

em arquiteturas monolíticas quanto para manter a interação entre componentes rápida, 

consistente e segura, é necessário considerar alguns fatores, tais como:  

• Responsabilidades do serviço: deve ser dada a devida importância para a definição 

das reponsabilidades de cada serviço, evitando que aplicações executem tarefas que 

não fazem parte do escopo definido; 

• Consistência de dados: Os dados que tramitam na aplicação devem permanecer 

consistentes no contexto da aplicação, especialmente se essas informações forem 

compartilhadas por dois ou mais serviços; 

• Trade-offs: é necessário levar em consideração quais são as vantagens e 

desvantagens de escolher uma arquitetura de microsserviços, analisando qual é a 

melhor abordagem para cada situação de implementação de aplicações. 

• Comunicação: A comunicação entre os microsserviços que compõem uma aplicação 

deve ser feita de maneira rápida e eficiente. O canal de comunicação deve garantir 

a consistência dos dados, principalmente nos dados que são compartilhados entre 

dois ou mais serviços; 

• Disponibilidade: Para os casos ideais, todos os serviços devem estar disponíveis no 

momento em que um cliente interage com a aplicação; 

• Tecnologias utilizadas: É necessário que seja feito um levantamento em relação às 

tecnologias que serão utilizadas para a implementação dos serviços, levando em 

consideração a qualidade e a funcionalidade da aplicação. 

 

Pelo fato de não existir uma definição formal do estilo arquitetural de microsserviços, é 

recomendável definir um modelo arquitetural de serviços, baseado em arquiteturas de software 

existentes, que dê suporte para que as necessidades supracitadas sejam supridas de maneira 

eficiente, no inuito de viabilizar a utilização de microsserviços para o desenvolvimento de 

aplicações (LEWIS e FLOWER, 2014).  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Gerais 

 

O objetivo geral desse trabalho é propor um modelo arquitetural de microserviços que 

atenda aos problemas relatados no tópico anterior e utilizar a modelagem arquitetônica definida 

para desenvolver microsserviços que compõem a OCARIoT, plataforma de desenvolvimento 

de soluções inteligentes utilizando o potencial da IoT para ajudar a combater a obesidade 

infantil, cuja arquitetura foi projetada para ser implementada com base em microsserviços. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Os objetivos específicos dessa pesquisa se subdividem em: 

• Definir um modelo arquitetural de microsserviços com base em arquiteturas de 

softwares existentes na literatura; 

• Com base no modelo arquitetural definido, definir a estrutura arquitetônica de um 

microsserviço para ser utilizado em uma aplicação composta por microsserviços; 

• Definir um template que sirva para representar a estrutura definida e, 

consequentemente, que sirva para a implementação de microsserviços; 

• Com base no template, implementar dois microsserviços para serem integrados na 

plataforma OCARIoT.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Essa seção contém os conceitos que são fundamentais para a compreensão do contexto 

da pesquisa apresentada. Apresenta informações sobre a Arquitetura Orientada a Serviços, 

predecessora da arquitetura de microsserviços, informações sobre a arquitetura de 

microsserviços e suas características, informações sobre a arquitetura limpa e sobre a 

arquitetura REST para construção de APIs. 

 

2.1 Arquitetura Orientada a Serviços 

 

Para Newman (2015), a Arquitetura Orientada a Serviços refere-se a uma abordagem de 

design de arquitetura de aplicações, onde as funcionalidades de uma aplicação são fornecidas 

por meio de serviços, que colaboram entre si para fornecer um conjunto final de recursos. Esse 

tipo de arquitetura surgiu como uma abordagem para combater os desafios das aplicações 

monolíticas, principalmente devido ao seu alto acoplamento de recursos e a dificuldade de 

manutenção do software de acordo com a adição de novas funcionalidades. 

Segundo Barry K. (2013), no contexto de SOA, os serviços são softwares que estão em 

execução em um servidor, que permitem o acesso e atualização dos dados armazenados através 

da web. Esses serviços são construídos com base em uma lógica de negócio própria, de forma 

a prover as funcionalidades para qual foi projetado de modo automatizado, e podem estar 

disponíveis em um ou mais provedores de serviços.  

No que se diz respeito a interação entre os serviços, Papazoglou (2003) afirma que os 

serviços que compõem a SOA se comunicam entre si por meio de: 

• Interfaces padrão, que são um conjunto de operações disponíveis por meio de 

assinaturas, para que a aplicação cliente possa interagir com os serviços dispostos 

no servidor; 

• Um protocolo de mensagens, que é a definição do formato padrão dos dados que 

tramitam entre o cliente e os serviços.  

Essa característica permite a comunicação entre os serviços que integram a aplicação e 

entre as aplicações clientes e os provedores dos serviços, mesmo que cada serviço seja 

desenvolvido com uma linguagem de programação própria, e executado em diversas 

tecnologias e plataformas. Ainda segundo o autor citado no parágrafo anterior, a SOA funciona 

com base na relação entre três componentes:  
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• O provedor de serviços, que contém uma suíte de serviços e é responsável por 

fornecer informações sobre os recursos, a interface de comunicação, o 

comportamento e os resultados que são fornecidos por cada serviço disponível;  

• O serviço de registros, responsável por disponibilizar as informações fornecidas pelo 

provedor de serviços para as aplicações clientes; 

• As aplicações clientes (ou serviços clientes), que através das informações fornecidas 

pelo serviço de registros, identificam e interagem com os serviços que estão 

disponíveis no provedor com base em suas descrições.   

A interação entre esses componentes é realizada através do protocolo WSDL, que utiliza 

documentos escritos em XML para prover a comunicação entre os componentes em uma 

aplicação (BARRY K. e DICK, 2013). A interação entre componentes, conforme ilustrado na 

Figura 1, ocorre da seguinte forma:  

1. O provedor de serviços fornece a descrição dos serviços disponíveis e publica essas 

informações no serviço de registro; 

2. O serviço consumidor realiza consultas no serviço de registro sobre os serviços 

disponíveis nos provedores de serviços; 

3. O serviço de registro retorna para o serviço consumidor informações sobre quais são as 

solicitações e respostas suportadas nos serviços escolhidos pelo consumidor; 

4. O serviço consumidor envia requisições ao provedor de serviços; 

5. O provedor de serviços retorna a resposta esperada pelo serviço consumidor. 

 

Figura 1: Representação da interação dos componentes da SOA 

  

Fonte: Barry K. (2013) 
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2.2 Microsserviços 

 

Ebert (2018) define microsserviços como pequenas aplicações com responsabilidades 

únicas, que podem ser implantadas, dimensionadas e testadas de forma independente. Essas 

aplicações são planejadas para realizar um pequeno conjunto de tarefas, e são, no geral, fáceis 

de serem compreendidas e de sofrerem manutenções ou de serem substituídas no sistema em 

que estão inseridas. 

A principal característica de uma aplicação composta por microsserviços é o princípio 

da responsabilidade única. Cada serviço que compõe uma aplicação possui suas próprias regras 

de negócio, e são limitados para atender apenas ao escopo de negócio ao qual foi projetado. 

Essa característica reduz a complexidade da implementação dos microsserviços, ao mesmo 

tempo que impede que os mesmos possuam responsabilidades que não compõem o escopo que 

foi definido. Outro benefício da responsabilidade única é permitir que os microsserviços sejam 

implementados com uma linguagem de programação própria, utilizando tecnologias distintas 

para armazenamento de dados. (LEWIS e FLOWER, 2014). 

Uma aplicação composta por microsserviços segue a arquitetura de microsserviços. 

Embora possua grande semelhança com a SOA, a arquitetura de microsserviços e a SOA são 

abordagens diferentes. Para Newman (2015), microsserviços são abordagens específicas de 

SOA, devido ao fato de que as definições de SOA não possuem informações sobre abordagens 

de divisão de aplicações em serviços menores, como o nível adequado de granularidade de um 

serviço, ou especificações para definir acoplamento mínimo entre os serviços, além dos 

problemas que são gerados com protocolos de comunicação (por exemplo, o SOAP) e com o 

middleware provedor de serviços.  

A figura 2 representa, de maneira simples, como é a estrutura de uma aplicação que 

segue a arquitetura de microsserviços: 
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Figura 2: Representação de uma aplicação que segue a arquitetura de microsserviços. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

No modelo de arquitetura de microsserviços representado na Figura 2, todos os serviços 

são gerenciados pelo API Gateway. Esse componente é responsável por ser a porta de entrada 

que fica entre as aplicações externas e os microsserviços que integram a plataforma, além de 

ter responsabilidades como roteador de tráfego nas APIs e implementar mecanismos de 

segurança para acesso de dados. Já na parte inferior aos microsserviços, existe o canal de 

mensagem, utilizado para prover a comunicação interna entre os serviços implementados. 

 

2.3 Arquitetura Limpa 

 

O conceito de arquitetura limpa definido por Martin (2018) refere-se a um modelo 

arquitetural de softwares que busca a separação de interesses e a divisão do software em 

camadas, definindo uma camada para regra de negócios e outra camada para interfaces de 

usuário e de sistema. Um software que segue a arquitetura limpa deve: 

• Ser independente de bibliotecas externas: a arquitetura não deve depender de 

bibliotecas de softwares externas e/ou que possuam muitos recursos. O ideal é que 

o software use as bibliotecas como ferramentas, e não dependa das mesmas para 

funcionar; 
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• Ser testável: cada camada da arquitetura deverá ser testável, independente das outras 

camadas; 

• Ser independente de banco de dados: as regras de negócio não devem ser afetadas 

caso o banco de dados seja alterado; 

• Ser independente de agentes externos: Os agentes externos não devem influenciar 

no funcionamento da regra de negócio. 

 

A Figura 3 ilustra como deve ser feita a divisão de camadas de negócio na arquitetura 

limpa: 

Figura 3: Representação da Arquitetura Limpa 

 

Fonte: Martin (2018) 

 

 

 Nessa representação, é importante que nada em um círculo interno saiba alguma 

informação de um círculo externo, incluindo declaração de variáveis, funções, classes, entre 

outros parâmetros do software. Isso evita que alterações na camada mais externa causem 

impactos na camada mais interna. 

Cada camada que compõe a arquitetura limpa possui um conjunto de funcionalidades e 

responsabilidades. Para Martin (2018), elas são definidas como: 

• Entidade: camada responsável por encapsular as regras de negócio da empresa. 

Devem ser definidas de forma a serem utilizáveis por diversos tipos de aplicativos 

diferentes; 
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• Casos de Uso: camada que contém regras de negócio da aplicação, responsável por 

encapsular todos os casos de uso do sistema. É essa camada que fornece a via de 

mão dupla dos dados para a camada de entidade. 

• Adaptadores de Interfaces: camada que possui um conjunto de adaptadores que 

convertem os dados da camada de uso em um formato adequado para a camada 

externa da aplicação. Toda a estrutura Model-View-Controller de uma interface 

gráfica está presente nessa camada, sendo os controladores responsáveis por receber 

dados dos agentes externos e transmiti-los para a camada de casos de uso, e também 

fazer o caminho inverso. 

• Frameworks e drivers: camada mais externa da arquitetura, é composta pelas 

estruturas mais externas da aplicação, como banco de dados, e a estrutura da web.  

 

2.4 Padrão Arquitetural REST 

 

O padrão de design REST é um estilo arquitetural utilizado para design de APIs. Para 

Bojinov (2015), esse modelo de arquitetura é mais leve do que o SOAP, oferece escalabilidade, 

alto desempenho e portabilidade para as APIs que são projetadas, além de oferecer clareza e 

simplicidade no desenho das aplicações.  

Na arquitetura REST, a comunicação entre os sistemas é realizada através de requisições 

HTTP, onde cada requisição é identificada por um verbo HTTP e uma URI, que representa o 

recurso da aplicação. Ou seja, é possível identificar qual é a operação realizada na aplicação 

apenas com a especificação da URI e com a identificação do verbo HTTP. 

Yellavula (2017) afirma que as vantagens do padrão REST, quando comparado com seus 

antecessores são: 

• Arquitetura baseada em cliente-servidor: modelo arquitetural de aplicação distribuída, 

onde o processamento da informação é dividido em módulos distintos, onde os recursos 

são fornecidos pelos servidores e os clientes são os consumidores desses recursos. 

• Stateless: Cada requisição realizada ao servidor possui todas as informações necessárias 

para que o mesmo possa compreender o que está sendo solicitado e, com base nesses 

dados, devolver uma resposta. A partir do momento que o cliente tem acesso a essa 

resposta, o servidor descarta essa requisição. 

• Armazenamento de informações em cache: Recurso utilizado pelos servidores para 

armazenar informações em memória, sem a necessidade de interação com o banco de 
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dados da aplicação. Essa característica permite, entre outras vantagens, maior 

dimensionamento do aplicativo e maior velocidade nas respostas dos servidores às 

requisições feitas pelo cliente. 

• Sistemas em camadas múltiplas: Característica que permite que a API REST possa ser 

atendida por vários servidores, o que permite que a solicitação do cliente possa passar 

por vários servidores, da mesma forma em que a resposta também pode passar por 

diversos servidores antes de chegar ao cliente, estratégia que resulta no baixo 

acoplamento da aplicação web. 

• Representação de recursos: O padrão REST fornece uma interface uniforme que permite 

que os clientes saibam como interagir com cada recurso. Através da URI e dos verbos 

HTTP, o cliente consegue identificar como interagir com a API REST para fazer 

operações como busca, leitura, atualização e remoção de dados. 

• Implementação livre: O estilo arquitetônico REST permite uma grande flexibilidade de 

implementação, desde a liberdade de escolha da plataforma onde a API será 

disponibilizada para o cliente, até mesmo a tecnologia que será utilizada para a 

implementação da mesma, contanto que siga os princípios REST. 

 

2.4.1 Recursos (URIs) 

 

Uma URI serve para identificar os recursos disponíveis em uma aplicação. Segundo 

Yellavula (2017), a estrutura padrão de uma URI é a seguinte:   

http(s)://hostname/API/endpoint/query(opcional) 

Onde: 

• O termo hostname refere-se ao identificador do dispositivo onde a API está disponível. 

Exemplo: em uma máquina local, é comum utilizar o termo localhost ou o endereço de 

IP 127.0.0.1; 

• O termo API refere-se à referência da API em questão; 

• O termo endpoint serve para identificar a URL utilizado pela aplicação cliente para 

acessar o serviço; 

• O termo query serve para identificar o recurso da URI utilizado para que a aplicação 

cliente possa inserir algumas especificações opcionais na requisição. É utilizado para 

filtragem de dados, limitação de tamanho de resposta, classificação de dados, 

ordenação, entre outros. 
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Em uma URI, um recurso pode representar um único objeto ou um conjunto de objetos. 

Segundo a norma RFC3986 (UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER (URI): GENERIC 

SYNTAX, 2005), em uma URI, a especificação de uma coleção de recursos deve ser sempre 

escrita no plural. Por exemplo, o termo movies refere-se a uma coleção de objetos do tipo movie. 

Nesse caso, se uma aplicação deseja disponibilizar para clientes uma lista objetos do tipo movie, 

a composição da URI é /movies. Para disponibilizar um único recurso, a URI deve fornecer 

algum parâmetro único que identifique o objeto. Neste caso, a URI que representa a 

disponibilização de um único objeto do tipo movies é /movies/{movie_id}. É possível, ainda, 

identificar sub recursos de um recurso específico. No caso de movies, caso a API disponibilize 

o acesso a outro recurso, denominado actors, a construção da URI é /movies/{movie_id}/actors. 

Sendo assim, a lógica de um recurso único se aplica, nos casos de disponibilização de um único 

objeto do tipo actors da mesma forma que se aplica na recuperação de um único objeto do tipo 

movies. 

 

2.4.2 Verbos HTTP 

 

Verbos HTTP são utilizados na arquitetura REST para identificar o tipo de operação 

que é realizada em uma API. A Tabela 1 mostra quais são os métodos utilizados para as 

operações de buscar, inserir, atualizar e remover recursos de uma API: 

 

Tabela 1: Métodos HTTP e suas respectivas operações 

Método 

(HTTP) 

URI Tipo de Operação Códigos de status 

GET /movies Recuperar uma coleção de objetos do 

tipo movie 

200, 401, 403, 404, 406, 429, 

500  

GET /movies/{movie_id} Recuperar um único objeto do tipo 

movie de uma coleção. 

200, 401, 403, 404, 406, 429, 

500 

POST /movies Adicionar um objeto do tipo movie em 

uma coleção. 

201, 207, 400, 409, 415, 401, 

403, 404, 406, 429, 500 

PUT /movies/{movie_id} Atualizar um objeto por completo do 

tipo movie em uma coleção. 

200, 400, 409, 415, 401, 403, 

404, 406, 429, 500 

PATCH /movies/{movie_id} Atualizar parcialmente um objeto do 

tipo movie em uma coleção. 

200, 409, 415, 401, 403, 404, 

406, 429, 500 

DELETE /movies/{movie_id} Remover um objeto do tipo movie em 

uma coleção. 

204, 401, 403, 404, 406, 429, 

500 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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2.4.3 Campos de cabeçalho HTTP 

 

Os campos de cabeçalho HTTP são responsáveis por fornecer informações sobre a 

solicitação realizada pelo cliente ao servidor ou sobre a resposta do servidor para o cliente. 

Segundo a plataforma HTTP Debugger, existem quarto tipos de cabeçalhos de mensagem 

HTTP: 

• General Header: Cabeçalho presente em todas as mensagens de solicitação e resposta 

do servidor; 

• Client Request Header: Cabeçalho presente apenas nas mensagens de solicitação 

realizadas pelo cliente; 

• Server Response Reader: Cabeçalho presente apenas nas mensagens de resposta do 

servidor; 

• Entity Header: Cabeçalho que define informações sobre o corpo da requisição feita pelo 

cliente ou resposta do servidor. 

 

2.4.4 Respostas das requisições 

 

As respostas da requisição, como o próprio nome sugere, referem-se às informações que 

são retornadas pelo servidor com base em alguma requisição do cliente. Essas respostas 

possuem um código de status e podem possuir um corpo de resposta. 

Santos (2018) classifica as respostas das requisições em dois grupos: respostas de 

sucesso, para requisições bem-sucedidas e respostas de erro, caso contrário. A Tabela 2 mostra 

quais são os tipos de respostas possíveis para requisições bem-sucedidas, e a Tabela 3 mostra 

quais são os tipos de respostas possíveis para requisições que resultam em erro: 

 

 

Tabela 2: Respostas de Requisições bem-sucedidas 

Código de Status Descrição 

200 OK 
Requisição bem-sucedida. O corpo da resposta contém representação do recurso 

solicitado. 

201 CREATED 
Requisição bem-sucedida. Foi criado o recurso e o corpo da resposta contém sua 

representação. 

204 NO 

CONTENT 
Requisição bem-sucedida. Porém, não há dados no corpo da resposta. 
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207 MULTI-

STATUS 

A resposta da requisição pode conter vários códigos de status. Um para cada item do 

recurso submetido.  Obter um código de status 207 não significa necessariamente que a 

operação foi bem-sucedida. Significa apenas que o cliente deve inspecionar o corpo para 

obter as informações verdadeiras sobre a operação. 

Fonte: Santos (2018) 

 

 

Tabela 3: Resposta de Requisições com falha 

Código de Status Descrição Causa 

400 BAD REQUEST 

Requisição não pode ser 

atendida, sintaticamente 

incorreta ou viola o 

esquema. 

O servidor não pôde entender a requisição, indica umas 

das seguintes causas: 

• Os dados não estão no formato esperado.  

• Um campo obrigatório não está disponível.  

• Ocorreu um erro de validação de dados. 

401 

UNHAUTHORIZED 

Autenticação falhou 

devido credenciais de 

autenticação inválidas. 

As credenciais de autenticação estão ausentes, ou se 

fornecidas, não são válidas ou não são suficientes para 

acessar o recurso.  O invocador precisa realizar uma 

nova autenticação. 

403 FORBIDDEN 

Autorização falhou 

devido permissões 

insuficientes. 

O servidor não conseguiu processar a requisição pois o 

invocador não possui autorização/privilégios para 

acessar o recurso. 

404 NOT FOUND 
Recurso especificado 

não existe. 

O servidor não pode encontrar o recurso solicitado que 

corresponda a URI. A URI estar incorreta, o recurso não 

for encontrado, ou até mesmo não existir mais. Por 

exemplo, nenhum dado existe no banco de dados que 

corresponde a URI. 

406 NOT 

ACCEPTABLE 

O servidor não oferece 

suporte ao tipo de mídia 

requisitado. 

O servidor não implementa o tipo de mídia solicitado 

pelo cliente para retorno da carga útil na resposta. Por 

exemplo, o cliente envia no cabeçalho da requisição 

Accept: application/xml ou Accept-Language: fr, mas a 

API só oferece suporte a respostas application/json e pt-

br respectivamente. 

409 CONFLIT 

Requisição não pôde ser 

concluída devido a um 

conflito com o estado 

atual do recurso de 

destino. 

O servidor não conseguiu processar a requisição devido 

um conflito. Normalmente o erro é referente a dados 

duplicados. Por exemplo, quando se deseja 

cadastrar/atualizar um recurso que já possui cadastro, o 

qual não pode ser duplicado. 

415 UNSUPPORTED 

MEDIA TYPE 

O Servidor não oferece 

suporte ao formato de 

carga útil solicitado. 

A API não pode processar o tipo de mídia da carga útil 

da solicitação porque o formato de carga útil estar em 

um formato não suportado. Por exemplo, o cliente enviar 
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no cabeçalho da requisição Content-Type: 

application/xml, mas a API só oferece suporte à 

payloads de pedido application/json. 

429 TOO MANY 

REQUESTS 

Bloqueado devido 

limitação de taxa. 

O limite de taxa para o usuário excede um valor 

predefinido. 

500 INTERNAL 

SERVER ERROR 

Ocorreu um erro interno 

no servidor. 

Embora o cliente pareça fornecer uma solicitação 

correta, o servidor encontrou uma condição inesperada 

que o impediu de atender a requisição. 

Fonte: Santos (2018) 

 

2.5 Tecnologias para o desenvolvimento de aplicações WEB 

2.5.1 NodeJS 

 

 NodeJS é uma plataforma de aplicação para a construção de aplicações web. Utiliza a 

máquina virtual V8 – a mesma utilizada pela Google – para realizar a interpretação de código 

JavaScript, com base em requisições assíncronas executadas em modo single thread. Isso 

significa que é possível atender um grande volume de requisições simultâneas em uma única 

thread.  

 Além do uso da linguagem Javascript para execução de aplicações, o NodeJS permite 

o desenvolvimento full-stack com Javascript (front-end e back-end), além de ser muito leve e 

multiplataforma – pode ser utilizado em qualquer sistema operacional. Por fim, disponibiliza 

um repositório de bibliotecas open-source, que são compartilhadas por empresas e por 

desenvolvedores, para que usuários da plataforma possam utilizá-las em suas aplicações de 

maneira gratuita. 

 

2.5.2 MongoDB 

 

 O MongoDB é um banco de dados não-relacional (ou orientado à documentos), open-

source e multiplataforma, escrito na linguagem C++. Utiliza documentos que se assemelham a 

JSON como esquemas para o armazenamento de informações e é utilizado em larga escala no 

desenvolvimento de aplicações WEB por permitir o agrupamento de diversas informações de 

determinada entidade em um único documento, além de fornecer uma alta performance em 

requisições de busca e atualização de dados (MongoDB, 2019). 

 Possui como principais características a modelagem de informações de uma forma 

natural, onde os dados são aninhados em hierarquias complexas e podem ser indexiáveis, de 
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forma a aumentar a performance de interação com esses documentos. Além disso, disponibiliza 

uma aplicação com interface gráfica, que permite que o desenvolvedor possa visualizar os 

documentos salvos no banco de dados de maneira fácil e intuitiva. 

 

2.5.3 RabbitMQ 

 

O RabbitMQ é uma ferramenta que tem como intuito intermediar a comunicação entre 

aplicações. Essas informações são organizadas em filas, que são gerenciadas pela instância do 

RabbitMQ. Assim, aplicações podem se conectar a essas filas para realizar a transmissão de 

mensagens. O termo mensagem refere-se ao dado que é enfileirado e transmitido entre 

aplicações. Uma mensagem pode incluir qualquer tipo de informação, desde comandos para 

iniciar processos ou tarefas em outras aplicações, transmissão de informações simples ou 

complexas, entre outras.  

 Uma das principais vantagens do RabbitMQ é que as aplicações podem estar alocadas 

em servidores distintos, e mesmo assim podem estabelecer a comunicação entre si utilizando 

uma única instância do RabbitMQ. Outras vantagens são: disponibilidade de utilização do 

serviço na nuvem e em máquinas locais ou virtuais, garantia de trocas de mensagens assíncronas 

entre aplicações, controle de filas em background, disponibilização de um dashboard para 

controle de filas e mensagens, entre outras. 

 

2.5.4 Swagger 

 

 

 O Swagger é um framework de código aberto que possui diversas ferramentas que 

ajudam desenvolvedores a criar o design de APIs REST. É a ferramenta mais utilizada para o 

design de APIs utilizando a OAS (OpenAPI Specification, ou Especificação de API Aberta), 

pois permite que os desenvolvedores possam não só documentar APIs, mas possam simular 

interações de consumo de dados da API como se estivessem implementadas. Além disso, o  

Swagger disponibiliza alocação na nuvem da documentação desenvolvida, para que os clientes 

que quiserem consumir a API possam ter acesso à documentação completa e simular as 

interações com os recursos definidos. 
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3 PLATAFORMA OCARIoT 

  

A plataforma OCARIoT (Smart Childhood Obesity Caring Solution using IoT potential) 

é um projeto co-financiado pelo Programa HORIZON 2020 da União Européia e pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil através da Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa (RNP). Foi idealizada em (OCARIoT, 2017) para construir uma solução utilizando 

IoT como ferramenta para auxiliar no combate à obesidade infantil. 

Para isso, a OCARIoT é responsável por desenvolver uma solução personalizada de 

coaching baseada na IoT que orienta as crianças a adotar comportamentos saudáveis de 

alimentação e atividade física. A rede de IoT é projetada para observar os padrões de atividade 

da vida cotidiana da criança, a evolução da saúde, os parâmetros fisiológicos e comportamentais 

e os dados ambientais. Essas informações, em conjunto com padrões médicos, permitem que a 

OCARIoT forneça um plano personalizado para combater a obesidade em crianças, 

promovendo um estilo de vida ativo e saudável e, consequentemente, garantir uma melhor 

qualidade de vida e o bem-estar das mesmas.  

 

3.1 Arquitetura da Plataforma OCARIoT 

 

 A plataforma OCARIoT foi projetada para utilizar microsserviços para armazenar e 

fornecer as informações. Essa abordagem foi escolhida, dentre outros motivos, pela grande 

quantidade de diferentes funcionalidades que integram a plataforma e pelo fato de trabalhar em 

conjunto com diversos parceiros, permitindo que cada parceiro responsável pela implementação 

de serviços possa fazê-lo utilizando as ferramentas e tecnologias que desejarem, de maneira 

independente, com baixo acoplamento entre serviços e com alta escalabilidade de 

implementação e manutenção de funcionalidades da plataforma. A Figura 4 ilustra como foi 

planejada a arquitetura de microsserviços da OCARIoT: 
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Figura 4: Arquitetura de Microsserviços do OCARIoT 

 

Fonte: OCARIoT. 
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4 METODOLOGIA 

 Nessa seção, serão apresentadas as etapas de elaboração desse trabalho. Com base nos 

modelos arquiteturais de desenvolvimento de software definidos no Tópico 2, foi definido o 

modelo arquitetural de microsserviços utilizados nessa pesquisa. Após isso, foram definidas as 

tecnologias utilizadas, tanto para a construção do template de microsserviços, quanto para a 

implementação dos dois serviços que integram a plataforma de aquisição de dados descrita no 

tópico 4. 

 

 4.1 Definição do modelo arquitetural de microsserviços 

 

 O modelo arquitetural proposto nesse trabalho trata-se da união de características e 

padrões de diversas arquiteturas de software que são aplicáveis ao contexto de microsserviços. 

Com relação ao modelo arquitetural de microsserviços, foi levado em consideração: 

• O princípio da responsabilidade única, característica relacionada a implementação de 

serviços independentes, fracamente acoplados e tratando apenas um recurso da 

aplicação; 

• As regras de negócio únicas, que são implementadas com base no recurso da aplicação 

que está sob responsabilidade do serviço; 

• A implementação livre, característica que permite que cada serviço seja implementado 

com uma linguagem de programação e banco de dados próprios; 

 

Em relação à arquitetura limpa, as características que foram levadas em consideração 

foram:  

• A estruturação da aplicação em camadas independentes, característica que permite que 

os recursos do serviço sejam implementados em camadas independentes das demais. 

Um exemplo do benefício da divisão da aplicação em camadas é que as regras de 

negócio da aplicação e a camada de serviços externos possam ser implementas em 

camadas distintas. Assim, a alteração das regras de negócio não influencia na forma da 

aplicação interagir com recursos externos, e vice-versa; 

• Camadas testáveis, característica que assegura que cada camada seja testada de forma 

independente, sem influência nas demais camadas da aplicação. 
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Por fim, o padrão REST foi utilizado para o design dos recursos dos microsserviços 

implementados, desde o modelo de dados da aplicação, até a modelagem das rotas e respostas 

do servidor às requisições realizadas pelo cliente.  

 

4.2 Utilização das tecnologias de desenvolvimento de aplicações WEB 

  

 As tecnologias citadas no tópico 2.5 foram utilizadas para o desenvolvimento do 

template, explicitado no tópico 4.3, dos microsserviços da plataforma OCARIoT, apresentados 

no tópico 4.1. Para a implementação do template e dos microsserviços, foi utilizado o 

framework NodeJS, devido ao fato de ser uma ferramenta que oferece alta escalabilidade para 

o desenvolvimento de aplicações, característica essencial para o contexto de microsserviços, 

além de oferecer uma suíte de bibliotecas open source que auxiliam no desenvolvimento 

eficiente e estruturado de aplicações. 

 Já para o armazenamento de dados, foi escolhido o banco de dados MongoDB, devido 

ao fato de oferecer o agrupamento de informações de entidades em documentos, o aninhamento 

de dados em hierarquias e a possibilidade de indexação de documentos, o que garante alta 

performance nas operações de interação com o banco de dados; 

A ferramenta de comunicação entre os microsserviços utilizada foi o RabbitMQ. Além 

de todas as vantagens que são oferecidas por um canal de troca de mensagens entre serviços, o 

RabbitMQ foi escolhido pelo fato de permitir que serviços alocados em servidores distintos 

possam se comunicar pela mesma instância do canal de comunicação que, inclusive, pode estar 

alocado em um servidor terceiro ou na nuvem; 

Por último, para a documentação dos microsserviços, foi utilizada a ferramenta 

Swagger, por disponibilizar para o cliente a possibilidade de interação com a API documentada, 

bem como o acesso a todos os modelos de dados e respostas fornecidas pela aplicação, sem a 

necessidade de interação com a aplicação real. 

 

 

4.3 Implementação do template  

 

 Nessa etapa da pesquisa foi implementado um template, no inuito de formalizar o 

modelo arquitetural definido em 4.1, bem como tservir de base para a implementação dos 

microsserviços desenvolvidos para a plataforma OCARIoT. Para realizar essa tarefa, foi 

necessário definir quais são bibliotecas que compõem a estrutura base dos microsserviços e, 
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com base nas bibliotecas, foi implementado o template, inspirado na arquitetura definida. No 

tópico a seguir, é explicitada a descrição de cada biblioteca utilizada e da estrutura do template 

desenvolvido.  

 

 

3.3.1 Bibliotecas Utilizadas 

 

 Foram definidas algumas bibliotecas na construção do template, cujas servem de base 

para o desenvolvimento das aplicações, e que são necessárias para que a arquitetura de 

microsserviços definida seja respeitada. São elas: 

• Amqp-ts: Biblioteca que simplifica a comunicação com o RabbitMQ para operações 

como conexão e reconexão, consumo de dados em uma fila, publicação de dados em 

uma fila, entre outros; 

• Express.js: Framework para NodeJs que contém um conjunto de recursos para 

desenvolver aplicativos da web; 

• Greenlock Express.js: Biblioteca utilizada para automatizar a geração de certificados 

HTTPS utilizados na aplicação; 

• Gulp.js – Ferramenta utilizada para automatizar tarefas, utilizada para transformar um 

código Typescript em um formato que seja interpretável pelo NodeJS, como por 

exemplo o ECMA6, que é uma das representações do código javascript; 

• InversifyJS: Biblioteca de inversão de controle (em inglês, Inversion of Control, ou IoC) 

para aplicativos do tipo TypeScript e JavaScript. O princípio de funcionamento baseia-

se em um contêiner IoC que usa um construtor de uma classe para identificar e injetar 

suas dependências; 

• Inversify-express-utils: Biblioteca que fornece utilitários para o desenvolvimento de 

aplicativos em express.js com o InversifyJS; 

• Mongoose: Biblioteca que fornece uma solução direta e baseada em esquema para 

modelar os dados de uma aplicação que utiliza o banco de dados MongoDB. Essa 

biblioteca inclui conversão de tipo interna, validação, criação de consultas, ganchos de 

lógica, entre outras funcionalidades; 

• Query-strings-parser: Middleware utilizado para manipulação de strings de consulta. 

Executa a transformação da string de consulta em um formato compatível com o banco 

de dados MongoDB; 

• Swagger UI Express: Middleware de aplicações que utilizam a biblioteca express.js. 

Utilizada para rotear a interface de usuário gerada na documentação swagger, escrita 
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em arquivos com a extensão .yaml (linguagem de marcação) ou .json, funcionando 

como uma documentação de sua API hospedada na própria aplicação; 

• TSLint: Biblioteca que fornece uma ferramenta de análise estática extensível que 

verifica o código do TypeScript quanto a erros de legibilidade, manutenibilidade e 

funcionalidade. Possui suporte para personalização de regras, configurações e 

formatações de códigos; 

• TSNode: Biblioteca que permite a execução de códigos TypeScript no framework do 

NodeJS; 

• TypeDoc: Biblioteca utilizada na geração de documentação de códigos escritos em 

TypeScript; 

• TypeScript: É uma abstração de códigos escritos em javascript, desenvolvida pela 

Microsoft. Essa abstração permite a utilização estrutural e conceitual de Orientação a 

Objetos na escrita de códigos em javascript; 

• Winston: Biblioteca utilizada para configuração e exibição de logs da aplicação. Permite 

ainda que esses logs sejam armazenados em arquivos, em um diretório da aplicação, 

para análise do desenvolvedor. 

 

Todas as bibliotecas supracitadas, bem como informações e documentações específicas 

sobre cada uma estão disponíveis no repositório de bibliotecas do NodeJS. Para ter acesso, basta 

acessar o link https://www.npmjs.com. 

 

 

3.3.2 Estrutura do Template 

 

 A estrutura do template é composta por dois diretórios na raiz do projeto: o source 

(definido como ‘src’), que contém os diretórios onde será codificado o software e o test, que 

contém os diretórios onde serão codificados os testes do software. A Figura 5 ilustra a estrutura 

de diretórios do modelo de aplicação. 
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Figura 5: Estrutura de diretórios do template 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

Dentro da pasta src, os subdiretórios representam as camadas da aplicação, abordagem 

inspirada na arquitetura limpa, apresentada no tópico 2.3. São eles: 

• Application: diretório que representa a camada de aplicação. É nessa camada que são 

implementadas as regras de negócio, os modelos e os casos de aplicação da aplicação; 

• Background: diretório onde são codificadas as tarefas que irão funcionar em 

background, paralelo à execução do microsserviço; 

• Di: diretório que contém os arquivos de configuração das injeções de dependências do 

software. A injeção de dependências é uma modalidade de implementação que permite 

que as classes do sistema sejam injetadas nas outras classes, sem a necessidade de 

instanciá-las. 

• Infrastructure: diretório que deve conter os componentes da camada de frameworks e 

drivers. É nesse diretório que devem ser implementados os serviços externos, como 

banco de dados e o barramento de comunicação; 

• UI: diretório que representa a camada dos adaptadores de interface. É nesse diretório 

que devem ser implementados os controladores do software. 
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• Utils: diretório designado para conter algumas informações genéricas que são utilizadas 

no software. 

Na raiz do diretório src existe um arquivo denominado app, que contém as informações 

necessárias para que o microsserviço possa ser instanciado. 

 

Por sua vez, o diretório test possui todos os subdiretórios que devem ser utilizados para 

a implementação dos testes da aplicação. São eles: 

• Integration: diretório onde são codificados os testes de integração do software. Como o 

próprio nome sugere, esses testes servem para testar a integração entre as camadas do 

sistema; 

• Mocks: diretório que deve ser utilizado para a implementação dos mocks utilizados nos 

testes. No contexto de testes de software, os mocks são representações de entidades que 

auxiliam a simular o comportamento de entidades do sistema, no intuito de facilitar os 

testes unitários sem a necessidade de instância das entidades reais as quais representam.  

Um exemplo disso é implementar um mock de um banco de dados para simular 

requisições de dados sem precisar instanciar o banco de dados real. 

• Unit: diretório onde são codificados os testes unitários do software e são utilizados para 

testar os componentes de cada camada do sistema de forma individual e independente 

das demais. 

 

No nível mais baixo da aplicação existem alguns arquivos de configuração da aplicação. 

Esses arquivos não impactam diretamente na arquitetura de microsserviço, porém a 

configuração alguns deles são de extrema importância para que a aplicação possa funcionar, 

como por exemplo: 

 

• .env.example: Um exemplo do arquivo onde são definidas as variáveis de ambiente que 

são utilizadas na execução do microsserviço. 

• gulpfile.js: arquivo de configuração necessário em implementações de aplicações em 

NodeJS que utilizam o Typescript. Esse arquivo é responsável por gerar os arquivos que 

são interpretados pelo NodeJs. 

• server.ts: arquivo responsável por disponibilizar o acesso à aplicação, conforme as 

configurações definidas. 
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• tsconfig.json: Arquivo que contém as configurações do Typescript que serão utilizadas 

na aplicação. 

 

O código fonte do template desenvolvido está disponível no link: 

https://github.com/nutes-uepb/template-base-ts. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 Essa seção contém o estudo de caso que justifica a utilização do modelo arquitetural 

definido. Serão apresentadas informações sobre os microsserviços implementados para a 

OCARIoT, bem como os benefícios obtidos da arquitetura definida no contexto da plataforma. 

 

4.1 Microsserviços implementados 

 

Para o escopo desse trabalho, foram implementados dois microsserviços que fazem 

parte da plataforma OCARIoT: o serviço Account e o serviço Tracking. Ambos os serviços 

foram desenvolvidos com base no template descrito no tópico 4.3, com a linguagem em NodeJS 

e utilizando o banco de dados MongoDB. Os detalhes de design e implementação dos serviços 

Account e Tracking estão explicitados nos APENDICÊS A e B, respectivamente. 

O serviço Account é o serviço responsável pelo gerenciamento das informações dos 

usuários da plataforma OCARIoT. Os usuários da plataforma são: 

 

• As crianças; 

• Os familiares da criança; 

• Os educadores da criança; 

• Os profissionais de saúde responsáveis pelas crianças; 

• As aplicações externas que consomem os dados da API. 

 

Já o serviço Tracking é o serviço responsável pelo gerenciamento das informações das 

atividades físicas e hábitos de sono da criança através de dispositivos vestíveis com suporte a 

serem inseridos no contexto de IoT. Além disso, as informações sobre o ambiente onde a criança 

está sendo monitorada (temperatura e umidade relativa do ar) também foram consideradas 

dados importantes a serem coletados. Com base nisso, as entidades presentes nesse serviço são:  

 

• Atividades Físicas; 

• Sono; 

• Informações do Meio Ambiente. 
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4.2 Benefícios da arquitetura definida para os microsserviços implementados 

 

 Em um contexto geral, a escolha de utilização de microsserviços apresentou diversas 

vantagens para os serviços de Account e Tracking. O princípio da responsabilidade única 

permitiu que cada API fosse desenvolvida de forma a lidar com um recurso específico da 

plataforma, facilitando o desenvolvimento e a manutenção, a nível de serviço e de plataforma, 

além de prover a escalabilidade dos serviços implementados. 

  Outra característica relevante da arquitetura definida para a implementação dos 

microsserviços abordados nesse trabalho é a possibilidade de implementação das APIs com 

linguagem de programação e o banco de dados próprios e a possibilidade de alocação dos 

serviços de Account e Tracking em servidores de forma descentralizada. Como consequência 

dessa escolha, os serviços foram implementados conforme a preferência da equipe de 

desenvolvimento do NUTES, ao mesmo tempo em que o processo de integração contínua dos 

serviços com os outros componentes foi assegurado, facilitando o desenvolvimento da 

plataforma como um todo. 

 Para os serviços de Account e Tracking, a escolha de um canal de mensagens para prover 

a comunicação entre os serviços foi essencial, pois permitiu que a comunicação entre serviços 

fosse realizada por intermédio de um canal direto de comunicação, e não por requisições HTTP. 

Essa escolha é a mais apropriada para o OCARIoT devido ao fato de que canais de mensagens 

garantem a comunicação controlada e a consistência dos eventos gerados pelos microsserviços 

(MICROSOFT, 2018). 

 Um exemplo da efetividade dessa comunicação por intermédio de um barramento de 

mensagens pode ser visualizado na seguinte situação hipotética: 

 

1. Supondo que seja definido nas políticas da empresa que, no momento que um usuário 

queira deixar de participar da plataforma, seus dados pessoais e dados de atividade física 

e de sono devem ser deletados. 

2. Um usuário ‘x’ solicita à deleção de sua conta da plataforma. A solicitação é enviada 

para o serviço de Account, responsável por armazenar as informações do usuário. 

3. Ao receber esse tipo de solicitação, o serviço de Account publica a mensagem que o 

usuário ‘x’ solicitou a exclusão de seus dados da plataforma. 

4. O serviço Tracking recebe essa mensagem e, com base nas informações da mensagem, 

pode identificar quais dados de atividades físicas e de sono pertencem ao usuário ‘x’ e 

ativar uma rotina para deleção desses dados.  
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5. Após os dados do usuário ‘x’ serem deletados do serviço Tracking, o mesmo pode 

publicar uma mensagem no barramento, informando que os dados de sono e de atividade 

física do usuário ‘x’ foram excluídos da plataforma com sucesso. 

6. Com base nas mensagens de confirmação de deleção de dados dos serviços Account e 

Tracking, um terceiro serviço pode enviar uma notificação para o usuário, confirmando 

que seus dados foram excluídos com sucesso da plataforma. 

 

Já o padrão REST foi de suma importância para o design das APIs – definido nos tópicos 

A.1 e B.1 dos APÊNDICES A e B, respectivamente – pelo fato de fornecer uma definição 

coesa, escalável e performática para a implementação de APIs. As boas práticas sugeridas por 

esse padrão oferecem para os clientes do serviço uma descrição clara e intuitiva sobre quais 

recursos são fornecidos pela aplicação e quais as formas de interação com esses recursos, e 

essas características refletiram positivamente no design dos microsserviços implementados 

nesse trabalho. 

Por fim, a utilização dos conceitos da Arquiteutra Limpa para a implementação dos 

serviços resultou em diversos benefícios, a nível de implementação e de definição dos recursos. 

A divisão do serviço em camadas independentes assegura que cada camada possa sofrer 

alterações em seus recursos, sem que as demais camadas sejam afetadas. Um exemplo prático 

é que a alteração do banco de dados do serviço, na camada de infraestrutura, não gera influência 

nas regras de negócio definidas na camada de aplicação, assim como a alteração das regras de 

negócio não alteram a forma em que a camada de infraestrutura armazena as informações no 

banco de dados. Outra vantagem decorrente desse modelo de definição arquitetural é a 

possibilidade de realização de testes individuais de componentes de cada camada, sem 

interferência ou dependência das demais camadas, conforme apresentado nos tópicos A.2.2.3 

do APÊNDICE A e B.2.2.3 do APÊNDICE B. 
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5 CONCLUSÃO 

 O modelo arquitetural de microsserviços, apesar de apresentar grandes vantagens de uso 

em comparação a outras arquiteturas de aplicações, como as aplicações monolíticas, precisa ser 

bem definido e planejado, para que funcione da maneira esperada. Essa abordagem de 

implementação de software não deve ser escolhida apenas pelo fato de ser inovadora e atrativa, 

mas também deve ser levado em consideração outros fatores, como uma definição concisa da 

arquitetura dos microsserviços, o conhecimento da equipe de desenvolvimento nos conceitos 

de aplicações orientadas a serviços, e até mesmo o contexto de utilização da aplicação. 

 No caso da plataforma OCARIoT, a escolha de uma arquitetura de microsserviços foi 

justificada devido ao fato de que esse modelo arquitetural permite uma implementação: 

 

• Escalável, pois permite o escalonamento de microsserviços de forma independente, sem 

influenciar no funcionamento dos outros serviços ou da aplicação como um todo; 

• Com baixo acoplamento, pois as implementações de cada microsserviço são 

independentes, onde os microsserviços pode ser gerenciado e implementado por 

diferentes equipes de desenvolvimento – característica bastante útil no desenvolvimento 

da plataforma OCARIoT, uma vez que existem várias equipes de desenvolvimentos 

distribuídas em diversos países; 

• Com tecnologias heterogêneas, onde cada equipe de desenvolvimento responsável por 

implementar um microsserviço pode escolher as tecnologias que melhor se adaptem às 

suas necessidades e restrições, aspecto de grande importância no contexto do 

OCARIoT, devido ao fato de que cada equipe de desenvolvimento de uma determinada 

instituição que compõe a plataforma pode ter conhecimentos e preferências de 

implementação divergentes das demais. 

 

Além dessas características, o que tornou a escolha dessa abordagem assertiva para o 

OCARIoT foi a influência de diversos outros modelos arquiteturais externos, levando em 

consideração as regras de implementação de cada modelo arquitetural e as boas práticas de 

implementação de software. 

Desta forma pretende-se, em oportunidades futuras, promover o aprimoramento 

contínuo do modelo arquitetural definido, refletindo essas melhorias no template que foi 

desenvolvido, para que o desenvolvimento das aplicações que seguem a arquitetura de 
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microsserviços definida seja cada vez mais consistente, com embasamento teórico bem definido 

e com aplicabilidade em diversos contextos de desenvolvimento de aplicações web 
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APÊNDICE A – Implementação do Serviço Account 

A.1 Design de API do Serviço Account  

 

Com base no levantamento de usuários da plataforma, foi definido o desigin da API, 

processo que tem a utilidade de definir as rotas e os modelos de dados de cada entidade da 

plataforma. O design de API do serviço Account está disponível no endereço: 

https://app.swaggerhub.com/apis/nutes.ocariot/account-service/v1#/ 

 

A.1.1 Modelagem das entidades 

  

Baseado nos usuários da plataforma e nas informações necessárias para cada persona 

da plataforma, foi definido os modelos de entidades. São eles: 

• User: Modelo que representa os parâmetros que todos os usuários da plataforma 

devem ter. É composto por: 

o Id: Chave de identificação do usuário, gerado automaticamente pela API; 

o Username: Nome de usuário da plataforma (parâmetro obrigatório); 

o Type: Identificador do tipo de usuário (parâmetro obrigatório). 

o Institution: Instituição que o usuário está associado (parâmetro não 

obrigatório). 

• Child: Modelo que representa os parâmetros das crianças. É composto por: 

o Id: Chave de identificação do usuário, gerado automaticamente pela API; 

o Username: Nome de usuário da criança na plataforma (parâmetro 

obrigatório); 

o Gender: Gênero da criança (parâmetro obrigatório); 

o Age: Idade da criança (parâmetro obrigatório); 

o Institution: Instituição que a criança está associada (parâmetro não 

obrigatório). 

• ChildrenGroup: Modelo que representa a entidade utilizada para agrupar crianças. 

Essa entidade é útil para os profissionais de saúde e educadores. É composto por: 

o Id: Chave de identificação do usuário, gerado automaticamente pela API; 

o Name: Nome do grupo de crianças (parâmetro obrigatório); 

o Children: Lista de crianças pertencentes ao grupo (parâmetro obrigatório); 

o SchoolClass: Série escolar do grupo de crianças (parâmetro não obrigatório); 
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• Family: Modelo que representa os parâmetros dos familiares das crianças. É 

composto por:  

o Id: Chave de identificação do usuário, gerado automaticamente pela API; 

o Username: Nome de usuário dos familiares plataforma (parâmetro 

obrigatório); 

o Chidren: Lista de crianças associadas aos familiares (parâmetro 

obrigatório); 

o Institution: Institution: Instituição que os familiares estão associados 

(parâmetro não obrigatório). 

• Educator: Modelo que representa os parâmetros dos educadores. É composto por: 

o Id: Chave de identificação do usuário, gerado automaticamente pela API; 

o Username: Nome de usuário do educador na plataforma (parâmetro 

obrigatório); 

o ChidrenGroups: Lista de grupos de crianças associadas ao educador 

(parâmetro obrigatório); 

o Institution: Institution: Instituição que o educador está associado (parâmetro 

não obrigatório). 

• HealthProfessional: Modelo que representa os parâmetros dos profissionais de 

saúde. É composto por: 

o Id: Chave de identificação do usuário, gerado automaticamente pela API; 

o Username: Nome de usuário do profissional de saúde na plataforma 

(parâmetro obrigatório); 

o ChidrenGroups: Lista de grupos de crianças associadas ao profissional de 

saúde (parâmetro obrigatório); 

o Institution: Institution: Instituição que o profissional de saúde está associado 

(parâmetro não obrigatório). 

• Application: Modelo que representa os parâmetros das aplicações. É composto por: 

o Id: Chave de identificação do usuário, gerado automaticamente pela API; 

o Username: Nome de usuário da aplicação na plataforma (parâmetro 

obrigatório); 

o ApplicationName: Nome da aplicação (parâmetro não obrigatório); 

o Institution: Institution: Instituição que aplicação está associada (parâmetro 

não obrigatório). 
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• Institution: Modelo que representa os parâmetros das instituições. É composto por: 

o Id: Chave de identificação do usuário, gerado automaticamente pela API; 

o Type: O tipo da instituição (parâmetro obrigatório); 

o Name: O nome da instituição (parâmetro não obrigatório); 

o Address: O endereço da instituição (parâmetro não obrigatório); 

o Latitude: Posição de latitude geográfica da instituição (parâmetro não 

obrigatório); 

o Longitude: Posição de longitude geográfica da instituição (parâmetro não 

obrigatório); 

• Error: Modelo para as mensagens de erro que são retornadas pela API. É composto 

por: 

o Code: Código do erro (parâmetro obrigatório); 

o Message: Mensagem do erro (parâmetro obrigatório); 

o Description: Descrição do erro (parâmetro obrigatório); 

 

A.1.2 Modelagem das rotas 

 

 Com base na modelagem de entidades realizada, foi realizado a modelagem das rotas. 

As rotas são agrupadas em paths, que são conjuntos de rotas que tratam da mesma entidade. Os 

paths definidos são: 

• Auth: Contém as operações para autenticação dos usuários. As representações das 

informações das rotas estão descritas na Tabela 4: 

 

Tabela 4: Representação das rotas do path auth do serviço Account 

Método URI Ação 

POST /auth Rota utilizada para autenticação de usuários na plataforma. 

POST /auth/revoke Rota utilizada para revogar tokens de autenticação de usuários. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

• Users: Contém as operações que são utilizadas para todos os usuários na plataforma. 

As informações das rotas estão descritas na Tabela 5: 
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Tabela 5: Representação das rotas do path users do serviço Account 

Método URI Ação 

DELETE /users/{user_id} Rota utilizada para remover um usuário da plataforma 

PATCH /users/{user_id}/password Rota utilizada para atualizar a senha de autenticação de um usuário. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

• Users.Children: Contém as operações que são realizadas com a entidade Child. As 

informações das rotas estão descritas na Tabela 6: 

 

Tabela 6: Representação das rotas do path users.children do serviço Account. 

Método URI Ação 

POST /users/children Inserir uma nova criança na plataforma. 

GET /users/children Recuperar uma lista de crianças da plataforma. 

GET /users/children/{child_id} Recuperar uma criança pelo id. 

PATCH /users/children/{child_id} Atualizar os dados de uma criança. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

• Users.Families: Contém as operações que são realizadas com a entidade Family. As 

informações das rotas estão descritas na Tabela 7: 

 

Tabela 7: Representação das rotas do path users.families do serviço Account 

Método URI Ação 

POST /users/families Inserir uma nova familiar na plataforma. 

GET /users/families Recuperar uma lista de familiares da plataforma. 

GET /users/families/{family_id} Recuperar um familiar pelo id. 

PATCH /users/families/{family_id} Atualizar os dados de um familiar. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

• Users.Families.Children: Contém as operações que são realizadas com as entidades 

Child associadas à entidade Family. As informações das rotas estão descritas na 

Tabela 8: 

 

Tabela 8: Representação das rotas do path users.families.children do serviço Account. 

Método URI Ação 

GET /users/families/{family_id}/children 
Recuperar uma lista de crianças associados a um 

familiar. 

POST /users/families/{family_id}/children/{child_id} Associar uma criança a um familiar. 
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DELETE /users/families/{family_id} Desassociar uma criança de um familiar. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

• Users.Educators: Contém as operações que são realizadas com a entidade Educator. 

As informações das rotas estão descritas na Tabela 9: 

 

Tabela 9: Representação das rotas do path users.educators do serviço Account 

Método URI Ação 

POST /users/educators Inserir um novo educador na plataforma. 

GET /users/educators Recuperar uma lista de educadores da plataforma. 

GET /users/educators/{educator_id} Recuperar um educador pelo id. 

PATCH /users/educators/{educator_id} Atualizar os dados de um educador. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

 

• Users.Educators.ChildrenGroups: Contém as operações que são realizadas com as 

entidades ChildrenGroup associadas à entidade Educator. As informações das rotas 

estão descritas na Tabela 10: 

 

Tabela 10: Representação das rotas do path users.educators.childrengroups do serviço Account 

Método URI Ação 

GET /users/educators/{educator_id}/children/groups 
Recuperar uma lista de grupos de 

crianças associados a um familiar. 

POST /users/educators/{educator_id}/children/groups/{group_id} 
Associar um grupo de crianças a 

um educador. 

DELETE /users/educators/{educator_id}/children/groups/{group_id} 
Desassociar um grupo de crianças a 

um educador. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

• Users.HealthProfessionals: Contém as operações que são realizadas com a entidade 

HealthProfessional. As informações das rotas estão descritas na Tabela 11: 

 

Tabela 11: Representação das rotas do path users.healthprofessionals do serviço Account. 

Método URI Ação 

POST /users/healthprofessionals 
Inserir um novo profissional de saúde na 

plataforma. 
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GET /users/healthprofessionals 
Recuperar uma lista de educadores da 

plataforma. 

GET /users/healthprofessionals /{healthprofessional_id} Recuperar um educador pelo id. 

PATCH /users/healthprofessionals /{healthprofessional_id} Atualizar os dados de um educador. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

• Users.HealthProfessionals.ChildrenGroups: Contém as operações que são 

realizadas com as entidades ChildrenGroup associadas à entidade 

HealthProfessional. As informações das rotas estão descritas na Tabela 12: 

 

        Tabela 12: Representação das rotas do path users.healthprofessionals.childrengroups do serviço Account. 

Método URI Ação 

GET 
/users/healthprofessionals 

/{healthprofessional_id}/children/groups 

Recuperar uma lista de grupos 

de crianças associados a um 

familiar. 

POST 
/users/healthprofessionals 

/{healthprofessional_id}/children/groups/{group_id} 

Associar um grupo de crianças a 

um educador. 

DELETE 
/users/healthprofessionals /{healthprofessional_id}/ 

children/groups/{group_id} 

Desassociar um grupo de 

crianças a um educador. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

• Users.Applications: Contém as operações que são realizadas com a entidade 

Application. As informações das rotas estão descritas na Tabela 13: 

 

Tabela 13: Representação das rotas do path users.applications do serviço Account. 

Método URI Ação 

POST /users/applications Inserir uma nova aplicação na plataforma. 

GET /users/applications Recuperar uma lista de aplicações da plataforma. 

GET /users/applications /{application_id} Recuperar uma aplicação pelo id. 

PATCH /users/applications /{application_id} Atualizar os dados de uma aplicação. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

• Institutions: Contém as operações que são realizadas com a entidade Institution. As 

informações das rotas estão descritas na Tabela 14: 
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Tabela 14: Representação das rotas do path users.applications do serviço Account. 

Método URI Ação 

POST /institutions Inserir uma nova instituição na plataforma. 

GET /institutions Recuperar uma lista de instituições da plataforma. 

GET /institutions/{institution_id} Recuperar uma instituição pelo id. 

PATCH /institutions/{institution_id} Atualizar os dados de uma instituição. 

DELETE /institutions/{institution_id} Remover uma instituição da plataforma. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

A.2 Estrutura do Account Service 

A.2.1 Source 

 

 O diretório source é o diretório que contém todos os arquivos de implementação 

referentes ao serviço de Account. Possui os seguintes subdiretórios: 

• Application: Diretório que representa a camada de aplicação do serviço; 

• Background: Diretório que contém todas as tarefas que são realizadas em 

background pelo serviço; 

• DI: Diretório que contém os arquivos referentes à injeção de dependências do 

serviço. 

• Infrastructure: Diretório que representa a camada de infraestrutura do serviço; 

• UI: Diretório que representa a camada de interface com o cliente do serviço; 

• Utils: Diretório que contém todos os utilitários que podem ser utilizados por todas 

as camadas do serviço. 

 

Na raiz do diretório, existe o arquivo app.ts, que contém todas as configurações do 

serviço, como o carregamento de dependências, dos middlewares e da injeção de dependências, 

entre outras configurações. A Figura 6 ilustra a estrutura da organização dos subdiretórios que 

compõem o diretório source: 
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Figura 6: Estrutura dos subdiretórios do diretório source no serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.1.1 Application 

 

 

O diretório application representa a camada de aplicação do serviço. A implementação 

da camada de aplicação foi dividida em quatro diretórios, que representam quatro subcamadas. 

São elas: 

• Domain: Diretório que contém as exceções os modelos, os utilitários e os 

validadores da camada de aplicação.  

• Integration-event: Diretório que contém as classes de eventos que são lançadas no 

canal de troca de mensagens com base nas operações realizadas no serviço; 

• Port: Diretório que contém todas as interfaces da camada de serviço, de repositório 

e das tarefas executadas em segundo plano pelo serviço; 

• Service Diretório que contém as classes referentes aos serviços para cada tipo de 

entidade do sistema.  

 

A.2.1.1.1 Domain 

 

O diretório domain representa a camada de domínio da aplicação. Esse diretório contém 

quatro subdiretórios, que representam as entidades que compõem a camada de domínio. São 

eles: 

• Exception: Diretório que contém todas as classes que representam as exceções da 

aplicação; 

• Model: Diretório que contém a implementação dos modelos de dados da camada de 

aplicação; 

• Utils: Diretório que contém todos os utilitários utilizados pela camada de aplicação; 
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• Validator: Diretório que contém todas as classes utilizadas para validação de dados 

que tramitam na camada de aplicação. 

 

 

A.2.1.1.1.1 Exception 

 

 O diretório exception contém as classes de exceção lançadas pela camada de aplicação. 

As classes de exceção que foram implementadas nesse diretório são: 

• Change Password Exception: Utilizada para o lançamento de exceções em caso de 

problemas relacionados a operação de alterar a senha do usuário; 

• Conflict Exception: Utilizada para o lançamento de exceções em caso de problema 

de conflito de informações 

• EventBus Exception: Utilizado para o lançamento de exceções em casos de 

problemas com o canal de mensagens 

• Repository Exception: Utilizado para o lançamento de exceções que ocorrem na 

camada de repositório; 

• Validation Exception: Utilizado para o lançamento de exceções que ocorrem devido 

a problemas com validações.  

 

A Figura 7 ilustra estruturalmente as classes de exceções implementadas no diretório 

exception: 

 

Figura 7: Classes de exceções do diretório exception no serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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A.2.1.1.1.2 Model 

 

O diretório model contém as classes de modelos que são utilizados para representar as 

entidades na camada de aplicação. As classes de modelos que foram implementadas nesse 

diretório são: 

• Admin: Classe que contém os parâmetros de um usuário do tipo Admin; 

• Application: Classe que contém os parâmetros de um usuário do tipo Application; 

• Child: Classe que contém os parâmetros de um usuário do tipo Child; 

• ChildrenGroup: Classe que contém os parâmetros da entidade ChildrenGroup; 

• Educator: Classe que contém os parâmetros de um usuário do tipo Educator; 

• Entity:  Classe que contém os parâmetros que devem ser herdados por todas as 

entidades de domínio; 

• Family: Classe que contém os parâmetros de um usuário do tipo Family; 

• HealthProfessional: Classe que contém os parâmetros de um usuário do tipo 

HealthProfessional; 

• Institution: Classe que contém os parâmetros da entidade Institution. 

• User: Classe que contém os parâmetros que são comuns a todas as entidades que 

representam usuários. 

 

A Figura 8 ilustra estruturalmente as classes de modelos implementadas no 

diretório model: 
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Figura 8: Classes de modelos do diretório model no serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

A.2.1.1.1.3 Utils 

 

  

O diretório utils contém as classes de utilitários que são utilizados por todas as 

subcamadas que compõem a camada de aplicação. As classes de utilitários que foram 

implementadas nesse diretório são: 

 

• JsonSerializableInterface: Interface que contém funções para serialização de dados 

no formato JSON para o formato de model definido nas classes de modelo que as 

implementam; 

• JsonDeserializableInterface: Interface que contém funções para serialização de 

dados no formato de modelo de aplicação para o formato JSON; 

• JsonUtils: Classe que contém os utilitários para manipulação de objetos JSON. 

 

A Figura 9 ilustra estruturalmente as classes de modelos implementadas no 

diretório utils: 
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Figura 9: Classes de utilitários do diretório utils no serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

A.2.1.1.1.4 Validator 

 

O diretório validator contém as classes de validadores que são utilizadas para a 

validação de dados que chegam na camada de aplicação. As classes de validadores que foram 

implementadas nesse diretório são:  

• AuthValidator: Classe utilizada para a validação de dados de autenticação do 

usuário. 

• CreateApplicationValidator: Classe utilizada para a validação dos dados 

submetidos para a criação de uma entidade do tipo Application. 

• CreateChildValidator: Classe utilizada para a validação dos dados submetidos para 

a criação de uma entidade do tipo Child. 

• CreateChildrenGroupValidator: Classe utilizada para a validação dos dados 

submetidos para a criação de uma entidade do tipo ChildrenGroup. 

• CreateEducatorValidator: Classe utilizada para a validação dos dados submetidos 

para a criação de uma entidade do tipo Educator; 

• CreateFamilyValidator: Classe utilizada para a validação dos dados submetidos 

para a criação de uma entidade do tipo Family. 

• CreateHealthProfessionalValidator: Classe utilizada para a validação dos dados 

submetidos para a criação de uma entidade do tipo HealthProfessional. 

• CreateInstitutionValidator: Classe utilizada para a validação dos dados submetidos 

para a criação de uma entidade do tipo Institution. 

• ObjectIdValidator: Classe utilizadas para validação de strings no formato UUID. 
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• UpdateChildrenGroupValidator: Classe utilizada para a validação dos dados 

submetidos para a atualização de uma entidade do tipo ChildrenGroup. 

• UpdatePasswordValidator: Classe utilizada para a validação dos dados submetidos 

para a atualização do parâmetro de autenticação password das entidades usuárias do 

sistema. 

• UpdateUserValidator: Classe utilizada para a validação de dados submetidos para 

a atualização das informações das entidades usuárias do sistema. 

 

A Figura 10 ilustra estruturalmente as classes de modelos implementadas no 

diretório validator: 

 

 

 

Figura 10: Classes de validadores do diretório validator no serviço Account  

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

A.2.1.1.2 Integration-event 

 

O diretório integration-event representa a camada de integração de eventos da aplicação. 

Esse diretório contém dois subdiretórios, que contém as informações sobre as classes de 

eventos. São eles: 
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• Event: Contém as classes de eventos que são publicadas no canal de comunicação; 

• Handler: Contém a interface com a função para a manipulação de eventos. 

 

A.2.1.1.2.1 Event 

 

O diretório event contém as classes de eventos que são publicadas no canal de 

mensagem. As classes de eventos que foram implementadas nesse diretório são: 

• InstitutionEvent: Classe utilizada para geração de eventos relacionados à entidade 

Institution;  

• IntegrationEvent: Classe que contém os parâmetros que devem ser herdados por 

todas as classes de eventos; 

• UserDeleteEvent: Classe utilizada para geração de eventos relacionados à deleção 

de entidades User;  

• UserUpdateEvent: Classe utilizada para geração de eventos relacionados à 

atualização de entidades User. 

 

A Figura 11 ilustra estruturalmente as classes de modelos implementadas no diretório 

event: 

Figura 11: Classes dos manipuladores do diretório event no serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

A.2.1.1.2.2 Handler 

 

O diretório handler contém a interface com a função para manipulação de eventos que 

são publicadas no canal de mensagem. Essa interface é implementada pelas classes da camada 
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de eventos da aplicação. A Figura 12 ilustra estruturalmente a interface de manipulação de 

eventos no diretório handler: 

 

Figura 12: Classe de interface do diretrório handler no serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

A.2.1.1.3 Port 

 

O diretório port representa as portas da camada de aplicação, e contém um conjunto de 

interfaces utilizadas pelas classes das camadas de repositório, serviço e das tarefas em 

background.  As interfaces que foram implementadas são:  

• ApplicationRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo repositório da entidade Application; 

• ApplicationServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo serviço da entidade Application; 

• AuthRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelo repositório de autenticação de usuários; 

• ApplicationServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo serviço de autenticação de usuários; 

• BackgroundTaskInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

para as tasks implementadas na camada de tarefas em background da aplicação; 

• ChildRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelo repositório da entidade Child; 

• ChildServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados pelo 

serviço da entidade Child; 

• ChildrenGroupRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo repositório da entidade ChildrenGroup; 
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• ChildrenGroupServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo serviço da entidade ChildrenGroup; 

• EducatorRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo repositório da entidade Educator; 

• EducatorServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelo serviço da entidade Educator; 

• FamilyRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelo repositório da entidade Family; 

• FamilyServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelo serviço da entidade Family; 

• HealthProfessionalRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos 

métodos utilizados pelo repositório da entidade HealthProfessional; 

• HealthProfessionalServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo serviço da entidade HealthProfessional; 

• InstitutionRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo repositório da entidade Institution; 

• InstitutionServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelo serviço da entidade Institution; 

• IntegrationEventRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo repositório responsável por eventos de integração; 

• QueryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados pela classe 

de repositório responsável pela manipulação de query strings. 

• RepositoryInterface: Interface que contém a assinatura dos métodos em comum dos 

repositórios e que deve ser estendida por todas as interfaces de repositório; 

• ServiceInterface: Interface que contém a assinatura de todos os métodos em comum 

dos serviços e que deve ser estendida por todas as interfaces de serviço; 

• UserRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelo repositório da entidade User; 

• UserServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados pelo 

serviço da entidade User. 

 

A Figura 13 ilustra estruturalmente as interfaces da camada de portas: 
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Figura 13: Classes de interfaces do diretório de portas da camada de aplicação no serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

A.2.1.1.4 Service 

 

O diretório port representa a camada de serviços da aplicação, e contém todas as classes 

de serviços das entidades. As classes de serviço implementadas são:  

• ApplicationService: Classe que contém as funções de serviço da entidade 

Application; 

•  AuthService: Classe que contém as funções de serviço de autenticação de usuários; 

• ChildService: Classe que contém as funções de serviço da entidade ChildService; 
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• ChildrenGroupService: Classe que contém as funções de serviço da entidade 

ChildrenGroup; 

• EducatorService: Classe que contém as funções de serviço da entidade Educator; 

• FamilyService: Classe que contém as funções de serviço da entidade Family; 

• HealthProfessionalService: Classe que contém as funções de serviço da entidade 

HealthProfessional; 

• InstitutionService: Classe que contém as funções de serviço da entidade Institution; 

• UserService: Classe que contém as funções de serviço da entidade User. 

 

A Figura 14 ilustra estruturalmente as classes de serviços implementadas na camada de 

serviços: 

 

Figura 14: Classes dos serviços no diretório service do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.1.2 Background 

  

O diretório background representa a camada de das tarefas que são executados em 

background do serviço. A implementação da camada de background contém um subdiretório, 

denominado Task, que contém a implementação das tarefas dessa camada.  

Na raiz do diretório, existe a classe BackgroundService, que possui a responsabilidade 

de iniciar e parar a execução das tarefas em background do serviço. 
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A.2.1.2.1 Task 

 

O diretório task possui todas as tarefas da aplicação que funcionam em background. As 

classes de tarefas implementadas são: 

• EventbusTask: Tarefa que monitora as operações de eventos publicados no canal de 

comunicação; 

• GenerateJWTKeysTask: Tarefa responsável por gerar as chaves JWT, utilizadas na 

geração dos tokens de autenticação dos usuários; 

• RegisterDefaultAdminTask: Tarefa responsável por criar um usuário padrão do tipo 

Admin, caso a plataforma seja iniciada e não exista nenhum usuário do tipo Admin 

no sistema. 

 

A Figura 15 ilustra estruturalmente as classes de tarefas implementadas no repositório 

de task: 

Figura 15: Classes de tarefas no diretório task do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.1.3 DI 

 

O diretório DI possui todas as configurações de injeção de dependências da aplicação. 

As classes implementadas em DI são: 

• Di: Classe responsável por carregar todas as dependências instanciadas declaradas 

como injetáveis; 

• Identifier: Classe que associa as dependências declaradas como injetáveis com seus 

respectivos identificadores; 
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A Figura 16 ilustra estruturalmente as classes de tarefas implementadas no repositório 

de task: 

Figura 16: Classes das tarefas do diretório DI no serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.1.4 Infrastructure 

 

O diretório infrastructure representa a camada de infraestrutura da aplicação. Esse 

diretório contém cinco subdiretórios, que representam as entidades que compõem a camada de 

infraestrutura. São eles: 

• Database: Diretório que contém todas as configurações do banco de dados do 

serviço; 

• Entity: Diretório que contém a implementação de modelos de entidade da camada 

de repositório; 

• EventBus: Diretório que contém todos os utilitários utilizados pela camada de 

aplicação; 

• Port: Diretório que contém as interfaces utilizadas pelas entidades da camada de 

infraestrutura, com exceção dos repositórios; 

• Repository: Diretório que representa a camada de repositórios da camada de 

infraestrutura. 

 

 

A.2.1.4.1 Database 

 

 O diretório database possui as configurações do banco de dados escolhidas para o 

serviço. Pelo fato do banco de dados selecionado para a implementação ter sido o MongoDB, 

esse diretório possui um subdiretório, denominado schema, que possui o modelo de documento 

das entidades do banco de dados.  

 Na raiz do diretório existem duas classes de configuração do banco de dados. São elas: 
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• ConnectionFactoryMongoDB: Classe responsável por criar a conexão com o 

MongoDB no momento em que o serviço é instanciado; 

• ConnectionMongoDB: Classe que contém todas as configurações que permitem a 

conexão com o MongoDB, bem como monitorar eventos emitidos pelo banco e o 

estado da conexão do mesmo. 

 

A Figura 17 ilustra estruturalmente as classes de configuração do banco de dados no 

diretório database: 

 

Figura 17: Classes de configuração do banco de dados no serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.1.4.1.1 Schema 

 

O diretório schema possui as classes que representam os documentos (ou schemas) que 

são utilizados como modelo de dados para o banco de dados MongoDB. Para o banco de dados 

do serviço Account, foram implementadas quatro classes de schemas. São elas: 

• ChildrenGroupSchema: Modelo de dados que representa a entidade ChildrenGroup; 

• InstitutionSchema: Modelo de dados que representa a entidade Institution; 

• IntegrationEventSchema: Modelo de dados que representa a entidade 

IntegrationEventSchema; 

• UserSchema: Modelo de dados que representa a entidade User. 

A Figura 18 ilustra estruturalmente as classes de schemas do banco de dados no diretório 

schema: 
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Figura 18: Schemas das entidades do banco de dados no serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.1.4.2 Entity 

 

O diretório entity contém os componentes que representam o modelo de dados da 

camada de infraestrutura. Possui um diretório, denominado mapper, que contém as classes que 

são utilizados para converter entidades da camada de aplicação em entidades da camada de 

infraestrutura. 

Na raiz do diretório estão presentes os modelos de entidade da camada de infraestrutura. 

São eles:  

• AdminEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade Admin; 

• ApplicationEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade Application; 

• ChildEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade Child; 

• ChildrenGroupEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade 

ChildrenGroup; 

• EducatorEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade Educator; 

• FamilyEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade Family; 

• HealthProfessionalEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade 

HealthProfessional; 

• InstitutionEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade Institution. 

• UserEntity: Classe que contém os parâmetros que são comuns a todas as entidades 

que representam usuários. 
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A Figura 19 ilustra estruturalmente as classes de entidade implementadas no diretório 

entity: 

Figura 19: Classes de entidades da camada de infraestrutura do serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.1.4.2.1 Mapper 

 

 O diretório mapper contém todas as classes responsáveis por fazer o mapeamento de 

dados na camada de repositório. Existem três situações em que essas classes podem ser 

utilizadas: 

1. Quando deseja-se converter um modelo de dados da camada de aplicação para um 

modelo de dados da camada de infraestrutura; 

2. Quando deseja-se converter um modelo de dados da camada de infraestrutura para 

um modelo de dados da camada de aplicação; 

3. Quando deseja-se converter um modelo de dados do tipo JSON para um modelo de 

dados da camada de infraestrutura; 

 

As classes que compõem o diretório de mapper são: 

 

• AdminEntityMapper: Classe que contém as funções para o mapeamento de dados da 

entidade do tipo Admin; 

• ApplicationEntityMapper: Classe que contém as funções para o mapeamento de 

dados da entidade Application; 
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• ChildEntityMapper: Classe que contém as funções para o mapeamento de dados da 

entidade Child; 

• ChildrenGroupEntityMapper: Classe que contém as funções para o mapeamento de 

dados da entidade ChildrenGroupMapper; 

• EducatorEntityMapper: Classe que contém as funções para o mapeamento de dados 

da entidade Educator; 

• FamilyEntitMappery: Classe que contém as funções para o mapeamento de dados 

da entidade Family; 

• HealthProfessionalEntityMapper: Classe que contém as funções para o 

mapeamento de dados da entidade HealthProfessional; 

• InstitutionEntityMapper: Classe que contém as funções para o mapeamento de 

dados da entidade Institution. 

• UserEntityMapper: Classe que contém os parâmetros as funções para o mapeamento 

de dados da entidade User. 

 

A Figura 20 ilustra estruturalmente as classes de mapeamento de dados implementadas 

no diretório mapper: 

 

Figura 20: Classes de mapeamento de dados no diretório mapper do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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A.2.1.4.3 EventBus 

 

O diretório eventbus possui as entidades responsáveis pela comunicação com o canal de 

mensagens. Possui apenas um diretório, denominado rabbitmq, que se refere às configurações 

do RabbitMQ, canal de mensagens escolhido para comunicação entre serviços 

 

A.2.1.4.3.1 RabbitMQ 

 

 O diretório rabbitmq possui os arquivos de configuração do canal onde são publicadas 

as mensagens do serviço. O diretório possui três classes que distribuem entre si as 

responsabilidades de configuração do canal de mensagens no serviço. São elas: 

• ConnectionFactoryRabbitMQ: Classe responsável por criar a conexão com o 

RabbitMQ no momento em que o serviço é instanciado 

• ConnectionRabbitMQ: Classe que contém todas as configurações que permitem a 

conexão com o RabbitMQ, bem como monitorar eventos emitidos pelo canal de 

mensageiro e o estado da conexão do mesmo. 

• EventBusRabbitMQ: Classe que contém os métodos utilizados que permitem que o 

serviço publique informações no canal de mensagens e também se inscreva em 

canais de mensagens, para receber informações de outros serviços. 

 

A Figura 21 ilustra estruturalmente as classes de portas implementadas na camada de 

infraestrutura:  

 

Figura 21: Classes das configurações do diretório rabbitmq do serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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A.2.1.4.4 Port 

 

O diretório port da camada de infraestrutura contém todas as interfaces utilizadas pelas 

entidades presentes nessa camada, com exceção dos repositórios. As interfaces implementadas 

nesse diretório são: 

• ConnectionDBInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelas classes de configuração de conexão com o banco de dados; 

• ConnectionEventBusInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelas classes de conexão com o EventBus; 

• ConnectionFactoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pela classe de conexão com o banco de dados; 

• DisposableInterface: Interface que possui a assinatura do método para desconexão 

com serviços externos; 

• EntityMapperInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelos mapeadores de dados de entidades; 

• EventBusInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados na 

classe EventBus. 

 

 A Figura 22 ilustra estruturalmente as classes de portas implementadas na camada de 

infraestrutura: 

 

Figura 22: Classes das interfaces das portas da camada de infraestrutura do serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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A.2.1.4.5 Repository 

  

O diretório repository representa a camada de repositórios e é responsável por conter as 

classes que interagem com o banco de dados. Possui dois diretórios de informações, sendo eles: 

• Base: Contém a implementação do repositório base do serviço; 

• Query: Contém as classes responsáveis pela manipulação de query srings; 

 

Na raiz do diretório repository, estão implementados os repositórios referentes a cada 

entidade da camada de infraestrutura. São eles: 

• ApplicationRepository: Classe que representa o repositório da entidade Application; 

• AuthRepository: Classe que representa o repositório de autenticação de usuários; 

• ChildRepository: Classe que representa o repositório da entidade Child; 

• ChildrenGroupRepository: Classe que representa o repositório da entidade 

ChildrenGroup; 

• EducatorRepository: Classe que representa o repositório da entidade Educator; 

• FamilyRepository: Classe que representa o repositório da entidade Family; 

• HealthProfessionalRepository: Classe que representa o repositório da entidade 

HealthProfessional; 

• InstitutionRepository: Classe que representa o repositório da entidade Institution; 

• IntegrationEventRepository: Classe que representa o repositório da entidade 

IntegrationEvent; 

• UserRepository: Classe que representa o repositório da entidade User; 

 

A Figura 23 ilustra estruturalmente as classes de repositório implementadas no diretório 

repository: 
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Figura 23: Classes de repositórios do diretório repository no serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.1.4.5.1 Base 

  

O diretório base contém a implementação da superclasse BaseRepository, que contém 

todas as implementações básicas que devem ser herdadas pelos demais repositórios. A Figura 

24 ilustra estruturalmente a classe BaseRepository, presente no diretório base: 

 
Figura 24: Classe do diretório Base do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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A.2.1.4.5.2 Query 

  

O diretório query possui as classes de configurações que manipulam query strings 

decorrentes das solicitações realizadas nas requisições feitas ao serviço. Possui duas classes de 

manipulação de query strings, sendo elas:  

• Pagination: Classe responsável pela manipulação de query strings de paginação; 

• Query: Classe responsável pela manipulação dos parâmetros de query strings; 

 

A Figura 25 ilustra estruturalmente as classes de manipulação de query strings 

implementadas no diretório query: 

 

Figura 25: Classes de manipulação de query strings do serviço Account

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

A.2.1.5 UI 

 

O diretório ui representa a camada de adaptadores de interface da aplicação. Esse 

diretório contém três subdiretórios, que representam as entidades que essa camada. São eles: 

• Controllers: Diretório que contém todas os controladores do serviço; 

• Exception: Diretório que contém a implementação das exceções geradas pela API; 

• Swagger: Contém o arquivo da documentação da API. 
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A.2.1.5.1 Controllers 

  

 O diretório controllers contém todas as classes de controladores do serviço. As classes 

de controladores implementadas são: 

• ApplicationController: Classe de controlador responsável pelas rotas referentes a 

operações da entidade Application; 

• AuthController: Classe de controlador responsável pelas rotas referentes a 

operações de autenticação; 

• ChildController: Classe de controlador responsável pelas rotas referentes a 

operações da entidade Child; 

• EducatorController: Classe de controlador responsável pelas rotas referentes a 

operações da entidade Educator; 

• FamilyController: Classe de controlador responsável pelas rotas referentes a 

operações da entidade Family; 

• HealthProfessionalController: Classe de controlador responsável pelas rotas 

referentes a operações da entidade HealthProfessional; 

• HomeController: Classe de controlador responsável pelas rotas referentes a página 

de referência da API; 

• InstitutionController: Classe de controlador responsável pelas rotas referentes a 

operações da entidade Institution; 

• UserController: Classe de controlador responsável pelas rotas referentes a 

operações da entidade User. 

 

A Figura 26 ilustra estruturalmente as classes de controladores implementadas no 

diretório controller: 
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Figura 26: Classes de controladores do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

A.2.1.5.2 Exception 

  

O diretório exception contém as classes de exceções lançadas pela API. Possui duas 

classes de configuração de exceções, sendo elas: 

• ApiExceptionManager: Classe responsável por construir uma mensagem de erro, 

com base no tipo de exceção; 

• ApiException: Classe que possui os parâmetros que compõem uma exceção lançada 

pela API. 

 

A Figura 27 ilustra estruturalmente as classes de exceções que são implementadas na 

camada de UI: 
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Figura 27: Classes das exceções da camada de API do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

A.2.1.5.3 Swagger 

 

O diretório swagger possui o arquivo de documentação da API. Esse arquivo é escrito 

no formato YAML e é utilizado como backup para a documentação da API no próprio serviço. 

A Figura 28 ilustra estruturalmente a composição do diretório swagger: 

 

Figura 28: Arquivo de documentação da API do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

A.2.1.6 Utils 

  

O diretório utils contém todos os utilitários que podem ser compartilhados com qualquer 

camada do serviço. Possui três classes de utilitários, sendo elas: 
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• CustomLogger: Classe que possui a configuração para os logs que são gerados pela 

aplicação; 

• Default: Classe que possui as configurações default da variável de ambiente, para 

os casos onde ela não for identificada pelo serviço; 

• Strings: Classe que possui um conjunto de mensagens padrões definidos como 

strings, que podem ser utilizadas por qualquer camada do serviço.  

 

A Figura 29 ilustra estruturalmente as classes de utilitários implementadas no diretório 

utils da camada de utilitários: 

 

 

Figura 29: Classes de utilitários da aplicação do serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.2 Test 

 

 O diretório test possui todos os testes que foram realizados na aplicação. Esse diretório 

possui três subdiretórios de arquivos. São eles: 

• Integration: Contém os testes de integração entre camadas realizados no serviço; 

• Mocks: Contém todos as classes simuladas (ou fakes) utilizadas para realização 

dos testes; 

• Unit: Contém os testes unitários dos componentes do serviço. 

 

Na raiz do diretório test, existem dois arquivos necessários para configuração dos testes. 

São eles: 
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• Helpers: Classe que possui as configurações de carregamento das variáveis de 

ambiente para os testes 

• Mocha.Opts: Arquivo que possui as configurações de testes requeridas pela 

biblioteca Mocha.  

 

A Figura 30 ilustra estruturalmente os subdiretórios do diretório unit: 

 

Figura 30: Estrutura do diretório unit do serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.2.1 Integration 

 

 O diretório integration possui todos os testes de integração do serviço. Possui quatro 

diretórios de testes, sendo eles: 

• EventBus: Contém os testes de integração dos eventos que ocorrem no EventBus; 

• GenerateJwtKeys: Contém o teste referente à geração das chaves de 

autenticação JWT; 

• RegisterDefaultAdmin: Contém o teste referente à geração do usuário padrão do 

tipo Admin; 

• Routes: Contém os testes de integrações referente às requisições realizadas na 

API; 
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A.2.2.1.1 EventBus 

  

O diretório eventbus possui os testes relacionados aos eventos gerados na aplicação. 

Possui duas classes de testes, sendo elas: 

• EventBusRabbitMQSpec: Testes relacionados aos eventos publicados no canal 

de comunicação; 

• EventBusTaskSpec: Testes relacionados às tarefas que funcionam em 

background; 

 

A Figura 31 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

eventbus: 

Figura 31: Testes de eventbus do serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

A.2.2.1.2 GenerateJWTKeys 

  

O diretório generate.jwt.keys possui os testes relacionados a geração das chaves JWT 

que compõem o token de autenticação. Possui apenas uma classe de testes, denominada 

GenerateJWTKeysTaskSpec, que é a classe responsável por testar a geração das chaves. A 

Figura 32 ilustra estruturalmente a classe de testes implementada no diretório generate.jwt.keys: 

 

 

Figura 32: Teste do diretório generate.jwt.keys do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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A.2.2.1.3 RegisterDefaultAdmin 

  

O diretório register.default.admin possui os testes relacionados a geração do usuário 

padrão do tipo Admin. Possui apenas uma classe de testes, denominada 

RegisterDefaultAdminTaskSpec, que é a classe responsável por testar a tarefa de criação de 

usuário padrão. A Figura 33 ilustra estruturalmente a classe de testes implementada no diretório 

register.default.admin: 

Figura 33: Teste do diretório register.default.admin do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.2.1.4 Routes 

  

O diretório routes possui os testes relacionados aos controladores do serviço. A suíte de 

testes realizadas nesse diretório servem para simular o comportamento do serviço e o fluxo de 

informações pelas camadas do serviço por meio de requisições. Possui as seguintes classes 

definidas: 

• ApplicationSpec: Testes de requisições feitas ao controlador da entidade 

Application; 

• AuthSpec: Testes de requisições feitas ao controlador de autenticação de 

usuários; 

• ChildSpec: Testes de requisições feitas ao controlador da entidade Child; 

• EducatorSpec: Testes de requisições feitas ao controlador da entidade Educator; 

• FamilySpec: Testes de requisições feitas ao controlador da entidade Family; 

• HealthProfessionalSpec: Testes de requisições feitas ao controlador da entidade 

HealthProfessional; 

• InstitutionSpec: Testes de requisições feitas ao controlador da entidade 

Institution; 

• UserSpec: Testes de requisições feitas ao controlador da entidade User.  
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A Figura 34 ilustra estruturalmente as classes de testes implementados no diretório 

routes: 

Figura 34: Teste do diretório routes do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.2.2 Mocks 

  

O diretório mocks possui todas as entidades simuladas do serviço que são necessárias 

para a realização dos testes. Possui as seguintes classes definidas:  

• ApplicationMock: Classe responsável pela geração de dados fake referentes à 

entidade Application; 

• ApplicationRepository: Classe responsável pela simulação do repositório da 

entidade Application; 

• AuthRepository: Classe responsável pela simulação do repositório de 

autenticação de usuários; 

• ChildMock: Classe responsável pela geração de dados fake referentes à entidade 

Child; 

• ChildRepositoryMock:  Classe responsável pela simulação do repositório da 

entidade Child; 

• ConnectionFactoryRabbitMQMock: Classe responsável pela simulação da 

classe ConnectionFactoryRabbitMQ; 

• ConnectionMock: Classe responsável pela simulação da classe Connection; 
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• ConnectionRabbitMQMock: Classe responsável pela simulação da classe 

ConnectionRabbitMQ; 

• CustomLoggerMock: Classe responsável pela simulação da classe 

CustomLogger; 

• EducatorMock: Classe responsável pela geração de dados fake referentes à 

entidade Educator; 

• EducatorRepositoryMock: Classe responsável pela simulação do repositório da 

entidade Educator; 

• EntityMapperMock: Classe responsável pela simulação da classe EntityMapper; 

• EventBusRabbitMQMock: Classe responsável pela simulação da classe 

EventBusRabbitMQ; 

• FamilyMock: Classe responsável pela geração de dados fake referentes à 

entidade Family; 

• HealthProfessionalMock: Classe responsável pela geração de dados fake 

referentes à entidade HealthProfessional; 

• HealthProfessionalRepositoryMock: Classe responsável pela simulação do 

repositório da entidade HealthProfessional; 

• InstitutionMock: Classe responsável pela geração de dados fake referentes à 

entidade Institution; 

• InstitutionRepositoryMock: Classe responsável pela simulação do repositório 

referente à entidade Institution; 

• IntegrationEventRepositoryMock: Classe responsável pela simulação do 

repositório referente à entidade IntegrationEvent; 

• MongoDBModelMock: Classe responsável pela simulação de um modelo 

genérico de schema do MongoDB; 

• UserMock: Classe responsável pela geração de dados fake referentes à entidade 

User; 

• UserRepositoryMock: Classe responsável pela simulação do repositório 

referente à entidade User. 

 

A Figura 35 ilustra estruturalmente as classes implementadas no diretório mocks: 
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Figura 35: Classes de testes do diretório mocks do serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.2.3 Unit 

 

 O diretório unit possui os testes unitários dos componentes do serviço. Possui seis 

subdiretórios, definidos como: 

• Events: Contém os testes unitários das classes referentes aos Events; 

• Mappers: Contém os testes unitários das classes referentes aos EntityMappers; 

• Models: Contém os testes unitários das classes referentes aos Models; 

• Repositories: Contém os testes unitários das classes referentes aos Repositories; 

• Services: Contém os testes unitários das classes referentes aos Services; 

• Validators: Contém os testes unitários das classes referentes aos Validators; 
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A.2.2.3.1 Events 

 

O diretório events possui os testes unitários referentes as classes que manipulam 

eventos. Possui as seguintes classes definidas: 

• InstitutionDeleteEventSpec: Testes unitários referentes à classe 

InstitutionDeleteEvent; 

• UserDeleteEventSpec: Testes unitários referentes à classe UserDeleteEvent; 

• UserUpdateEventSpec: Testes unitários referentes à classe UserUpdateEvent. 

 

A Figura 36 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

events: 

 

Figura 36: Classes de testes unitários do diretório events do serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

A.2.2.3.2 Mappers 

  

O diretório mappers possui os testes unitários referentes as classes responsáveis pelo 

mapeamento de entidades da camada de infraestrutura. Possui as seguintes classes definidas: 

• ApplicationEntityMapperSpec: Testes unitários referentes à classe 

ApplicationEntityMapper; 

• ChildEntityMapperSpec: Testes unitários referentes à classe 

ChildEntityMapper; 
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• ChildrenGroupEntityMapperSpec: Testes unitários referentes à classe 

ChildrenGroupEntityMapper; 

• EducatorEntityMapperSpec; Testes unitários referentes à classe 

EducatorEntityMapper; 

• FamilyEntityMapperSpec: Testes unitários referentes à classe 

FamilyEntityMapper; 

• HealthProfessionalEntityMapperSpec: Testes unitários referentes à classe 

HealthProfessionalEntityMapper; 

• InstitutionEntityMapperSpec: Testes unitários referentes à classe 

InstitutionEntityMapper; 

• UserEntityMapperSpec: Testes unitários referentes à classe UserEntityMapper. 

 

A Figura 37 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

mappers: 

 

Figura 37: Classes de testes unitários do diretório mappers do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.2.2.3.3 Models 

  

O diretório models possui os testes unitários referentes as classes que representam os 

modelos de entidades da camada de aplicação. Possui as seguintes classes definidas: 

• ApplicationModelSpec: Testes unitários referentes à classe Application; 

• ChildModelSpec: Testes unitários referentes à classe Child; 
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• ChildrenGroupModelSpec: Testes unitários referentes à classe ChildrenGroup; 

• EducatorModelSpec; Testes unitários referentes à classe Educator; 

• FamilyModelSpec: Testes unitários referentes à classe Family; 

• HealthProfessionalModelSpec: Testes unitários referentes à classe 

HealthProfessional; 

• InstitutionModelSpec: Testes unitários referentes à classe Institution; 

• UserModelSpec: Testes unitários referentes à classe User. 

 

A Figura 38 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

models: 

 

Figura 38: Classes de testes unitários do diretório models do serviço Account

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

A.2.2.2.3.4 Repositories 

  

O diretório repositories possui os testes unitários referentes as classes de repositórios 

das entidades. Possui as seguintes classes definidas: 

• ApplicationRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe 

ApplicationRepository; 

• AuthRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe AuthRepository; 

• BaseRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe BaseRepository; 

• ChildRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe ChildRepository; 
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• ChildrenGroupRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe 

ChildrenGroupRepository; 

• EducatorRepositorySpec; Testes unitários referentes à classe 

EducatorRepository; 

• FamilyRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe FamilyRepository; 

• HealthProfessionalRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe 

HealthProfessionalRepository; 

• InstitutionRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe 

InstitutionRepository; 

• IntegrationEventRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe 

IntegrationEventRepository; 

• UserRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe UserRepository. 

 

A Figura 39 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

repository: 

 

Figura 39: Classes de testes unitários do diretório repositories do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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A.2.2.2.3.5 Services 

  

O diretório services possui os testes unitários referentes as classes de serviços das 

entidades. Possui as seguintes classes definidas: 

• ApplicationServiceSpec: Testes unitários referentes à classe ApplicationService; 

• AuthServiceSpec: Testes unitários referentes à classe AuthService; 

• ChildServiceSpec: Testes unitários referentes à classe ChildService; 

• ChildrenGroupServiceSpec: Testes unitários referentes à classe 

ChildrenGroupService; 

• EducatorServiceSpec; Testes unitários referentes à classe EducatorService; 

• FamilyServiceSpec: Testes unitários referentes à classe FamilyService; 

• HealthProfessionalServiceSpec: Testes unitários referentes à classe 

HealthProfessionalService; 

• InstitutionServiceSpec: Testes unitários referentes à classe InstitutionService; 

• UserServicelSpec: Testes unitários referentes à classe UserService. 

 

A Figura 40 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

services: 

 

Figura 40: Classes de testes unitários do diretório services do serviço Account. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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A.2.2.2.3.6 Validators 

  

O diretório validators possui os testes unitários referentes as classes de validadores das 

entidades. Possui as seguintes classes definidas: 

• AuthValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe AuthValidato; 

• CreateApplicationValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

CreateApplicationValidator; 

• CreateChildValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

CreateChildValidator; 

• CreateEducatorValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

CreateEducatorValidator; 

• CreateFamilyValidatorSpec; Testes unitários referentes à classe 

CreateFamilyValidator; 

• CreateHealthProfessionalValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

CreateHealthProfessionalValidator; 

• CreateInstitutionValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

CreateInstitutionValidator; 

• UpdatePasswordValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

UpdatePasswordValidator; 

• UpdateUserValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

UpdateUserValidator. 

 

A Figura 41 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

validators: 
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Figura 41: Classes de testes unitários do diretório validators do serviço Account 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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APÊNDICE B – Implementação Do Serviço Tracking 

 

B.1 Design de API do Serviço Tracking  

 

Com base no levantamento das informações das crianças e do meio ambiente que serão 

coletadas e armazenadas na plataforma OCARIoT, foi definido o desigin da API, processo que 

tem a utilidade de definir as rotas e os modelos de dados de cada entidade da plataforma. O 

design de API do serviço Tracking está disponível no endereço: 

https://app.swaggerhub.com/apis/nutes.ocariot/tracking-service/v1. 

 

B.1.1 Modelagem das entidades 

  

Os modelos de entidade do serviço Tracking são: 

• PhysicalActivity: Modelo que representa os parâmetros referentes às atividades 

físicas praticadas pelas crianças. É composto por: 

o Id: Chave de identificação da atividade, gerado automaticamente pela API; 

o Name: Nome da atividade física praticada (parâmetro obrigatório); 

o StartTime: Data e hora do início da atividade (parâmetro obrigatório); 

o EndTime: Data e hora do fim da atividade (parâmetro obrigatório); 

o Duration: Duração da atividade (parâmetro obrigatório); 

o Calories: Calorias gastas durante a prática da atividade (parâmetro 

obrigatório); 

o Steps: Quantidade de passos dados durante a prática da atividade (parâmetro 

não obrigatório); 

o Levels: Níveis de intensidade da atividade (parâmetro não obrigatório); 

o ChildId: Chave de identificação da criança que praticou a atividade 

(parâmetro obrigatório). 

• Sleep: Modelo que representa os hábitos de sono das crianças. É composto por: 

o Id: Chave de identificação do hábito de sono, gerado automaticamente pela 

API; 

o StartTime: Data e hora do início do sono (parâmetro obrigatório); 

o EndTime: Data e hora do fim do sono (parâmetro obrigatório); 

o Duration: Duração do sono (parâmetro obrigatório); 
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o Pattern: Níveis de intensidade do sono (parâmetro obrigatório); 

o ChildId: Chave de identificação da criança que praticou a atividade 

(parâmetro obrigatório). 

• Environment: Modelo que representa os dados de meio ambiente coletados. É 

composto por:  

o Id: Chave de identificação da coleta, gerado automaticamente pela API; 

o InstitutionId: Chave de identificação da instituição onde foi realizada a 

coleta (parâmetro obrigatório); 

o Location: Localização do espaço da instituição onde a coleta foi realizada 

(parâmetro obrigatório); 

o Measurements: Lista de medições do ambiente coletadas (parâmetro 

obrigatório); 

o Climatized: Variável que informa se o ambiente é climatizado ou não 

(parâmetro não obrigatório); 

o Timestamp: Data e hora da coleta das medições do meio ambiente 

(parâmetro obrigatório) 

• Location: Modelo que representa o local da instituição onde foi realizada a coleta 

das medições do meio ambiente. É composto por: 

o Local: Local onde o equipamento de coleta de medições do ambiente está 

localizado (parâmetro obrigatório); 

o Room: Nome da sala onde o equipamento de coleta de medições do ambiente 

está localizado (parâmetro obrigatório); 

o Latitude: Posição de latitude geográfica do local onde o equipamento de 

coleta de medições do meio ambiente está instalado (parâmetro não 

obrigatório); 

o Longitude Posição de longitude geográfica do local onde o equipamento de 

coleta de medições do meio ambiente está instalado (parâmetro não 

obrigatório); 

• MultiStatus: Modelo para as mensagens quando uma requisição para API retorna 

múltiplos status, geralmente em operações do tipo POST: É composta por: 

o Success: Lista de itens que foram processados com sucesso na requisição. 

o Error: Lista de itens que foram processados e geraram erro na requisição; 
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• Error: Modelo para as mensagens de erro que são retornadas pela API. É composto 

por: 

o Code: Código do erro (parâmetro obrigatório); 

o Message: Mensagem do erro (parâmetro obrigatório); 

o Description: Descrição do erro (parâmetro obrigatório); 

 

B.1.2 Modelagem das rotas 

 

 Com base na modelagem de entidades realizada, foi realizado a modelagem das rotas. 

As rotas são agrupadas em paths, que são conjuntos de rotas que tratam da mesma entidade. Os 

paths definidos são: 

• Users.Children.Physical.Activities: Contém as operações as entidades do tipo 

PhysicalActivity associados a uma criança. As representações das informações das 

rotas estão descritas na Tabela 15: 

 

Tabela 15: Representação das rotas do path users.children.physical.activities do serviço Tracking 

Método URI Ação 

GET /users/chilren/physicalactivities 

Rota utilizada para recuperar uma lista 

de atividades físicas de todas as 

crianças. 

POST /users/children/{child_id}/physicalactivities 

Rota utilizada para salvar uma 

atividade física e associá-la a uma 

criança. 

GET /users/children/{child_id}/physicalactivities 
Rota utilizada para recuperar uma lista 

de atividades físicas de uma criança 

GET 
/users/children/{child_id}/physicalactivities/ 

{physicalactivity_id} 

Rota utilizada para recuperar uma 

atividade física de uma criança. 

PATCH 
/users/children/{child_id}/physicalactivities/ 

{physicalactivity_id} 

Rota utilizada para atualizar uma 

atividade física de uma criança. 

DELETE 
/users/children/{child_id}/physicalactivities/ 

{physicalactivity_id} 

Rota utilizada para remover uma 

atividade física de uma criança. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

• Users.Children.Physical.ActivitiesLogs: Contém as operações que são utilizadas 

para as operações de logs relacionadas a entidade PhysicalActivity de uma criança. 

As informações das rotas estão descritas na Tabela 16: 
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Tabela 16: Representação das rotas do path users.children.physicalactivities.logs do serviço Tracking 

Método URI Ação 

GET 
/users/children/{child_id}/physicalactivities 

/logs/date/{date_start}/{date_end} 

Rota utilizada para recuperar os logs de atividades 

físicas de uma criança entre duas datas. 

GET 
/users/children/{child_id}/physicalactivities 

/logs/{resource}/date/{date_start}/{date_end} 

Rota utilizada para recuperar informações 

específicas dos logs de atividades físicas de uma 

criança entre duas datas 

POST 
/users/children/{child_id}/physicalactivities 

/logs/{resource} 

Rota utilizada para registrar logs de atividades 

físicas associadas a uma criança. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

 

• Users.Children.Sleep: Contém as operações que são realizadas com a entidade Sleep 

relacionadas a uma criança. As informações das rotas estão descritas na Tabela 17: 

 

Tabela 17: Representação das rotas do path users.children.sleep do serviço Tracking. 

Método URI Ação 

GET /users/chilren/sleep 
Rota utilizada para recuperar uma lista de dados de 

sono de todas as crianças. 

POST /users/children/{child_id}/sleep 
Rota utilizada para salvar dados de sono e associá-la 

a uma criança. 

GET /users/children/{child_id}/sleep 
Rota utilizada para recuperar uma lista de dados de 

sono de uma criança 

GET /users/children/{child_id}/sleep/{sleep_id} 
Rota utilizada para recuperar um dado de sono de 

uma criança. 

PATCH /users/children/{child_id}/sleep/{sleep_id} 
Rota utilizada para atualizar um dado de sono de uma 

criança. 

DELETE /users/children/{child_id}/sleep/{sleep_id} 
Rota utilizada para remover um dado de sono de uma 

criança. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

• Users.Families: Contém as operações que são realizadas com a entidade Family. As 

informações das rotas estão descritas na Tabela 18: 
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Tabela 18: Representação das rotas do path environments do serviço Tracking 

Método URI Ação 

POST /environments Inserir uma nova familiar na plataforma. 

GET /environments Recuperar uma lista de familiares da plataforma. 

DELETE /users/families/{family_id} Atualizar os dados de um familiar. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

B.2 Estrutura do Tracking Service 

B.2.1 Source 

 

 O diretório source é o diretório que contém todos os arquivos de implementação 

referentes ao serviço Tracking. Possui os seguintes subdiretórios: 

• Application: Diretório que representa a camada de aplicação do serviço; 

• Background: Diretório que contém todas as tarefas que são realizadas em 

background pelo serviço; 

• DI: Diretório que contém os arquivos referentes à injeção de dependências do 

serviço. 

• Infrastructure: Diretório que representa a camada de infraestrutura do serviço; 

• UI: Diretório que representa a camada de interface com o cliente do serviço; 

• Utils: Diretório que contém todos os utilitários que podem ser utilizados por todas 

as camadas do serviço. 

 

Na raiz do diretório, existe o arquivo app.ts, que contém todas as configurações do 

serviço, como o carregamento de dependências, dos middlewares e da injeção de dependências, 

entre outras configurações. A Figura 42 ilustra a estrutura da organização dos subdiretórios que 

compõem o diretório source: 

 

Figura 42: Estrutura dos subdiretórios do diretório source no serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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B.2.1.1 Application 

 

 

O diretório application representa a camada de aplicação do serviço. A implementação 

da camada de aplicação foi dividida em quatro diretórios, que representam quatro subcamadas. 

São elas: 

• Domain: Diretório que contém as exceções os modelos, os utilitários e os 

validadores da camada de aplicação.  

• Integration-event: Diretório que contém as classes de eventos que são lançadas no 

canal de troca de mensagens com base nas operações realizadas no serviço; 

• Port: Diretório que contém todas as interfaces da camada de serviço, de repositório 

e das tarefas executadas em segundo plano pelo serviço; 

• Service Diretório que contém as classes referentes aos serviços para cada tipo de 

entidade do sistema.  

 

B.2.1.1.1 Domain 

 

O diretório domain representa a camada de domínio da aplicação. Esse diretório contém 

quatro subdiretórios, que representam as entidades que compõem a camada de domínio. São 

eles: 

• Exception: Diretório que contém todas as classes que representam as exceções da 

aplicação; 

• Model: Diretório que contém a implementação dos modelos de dados da camada de 

aplicação; 

• Utils: Diretório que contém todos os utilitários utilizados pela camada de aplicação; 

• Validator: Diretório que contém todas as classes utilizadas para validação de dados 

que tramitam na camada de aplicação. 

 

 

B.2.1.1.1.1 Exception 

 

 O diretório exception contém as classes de exceção lançadas pela camada de aplicação. 

As classes de exceção que foram implementadas nesse diretório são: 

• ConflictException: Utilizada para o lançamento de exceções em caso de problema 

de conflito de informações 
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• EventBusException: Utilizado para o lançamento de exceções em casos de 

problemas com o canal de mensagens 

• Exception: Utilizado para servir de modelo para que as demais exceções possam 

herdar suas definições; 

• RepositoryException: Utilizado para o lançamento de exceções que ocorrem na 

camada de repositório; 

• ValidationException: Utilizado para o lançamento de exceções que ocorrem devido 

a problemas com validações.  

 

A Figura 43 ilustra estruturalmente as classes de exceções implementadas no diretório 

exception: 

 

Figura 43: Classes de exceções do diretório exception no serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 
 

B.2.1.1.1.2 Model 

 

O diretório model contém as classes de modelos que são utilizados para representar as 

entidades na camada de aplicação. As classes de modelos que foram implementadas nesse 

diretório são: 

• Activity: Classe que contém os parâmetros da entidade Activity; 

• Entity:  Classe que contém os parâmetros que devem ser herdados por todas as 

entidades de domínio; 

• Environment: Classe que contém os parâmetros da entidade Environment; 
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• Institution: Classe que contém os parâmetros da entidade Institution; 

• Location: Classe que contém os parâmetros do tipo Location; 

• Log: Classe que contém os parâmetros do tipo Log; 

• Measurement: Classe que contém os parâmetros do tipo Measurement; 

• MultiStatus: Classe que contém os parâmetros do tipo MultiStatus; 

• PhysicalActivityLevel: Classe que contém os parâmetros do tipo 

PhysicalActivityLevel; 

• PhysicalActivityLogs: Classe que contém os parâmetros do tipo 

PhysicalActivityLogs; 

• PhysicalActivity: Classe que contém os parâmetros da entidade PhysicalActivity; 

• SleepPatternDataset: Classe que contém os parâmetros do tipo 

SleepPatternDataset; 

• SleepPatternSummaryData: Classe que contém os parâmetros do tipo 

SleepPatternSummaryData; 

• SleepPattern: Classe que contém os parâmetros do tipo SleepPattern; 

• Sleep: Classe que contém os parâmetros da entidade Sleep; 

• StatusError: Classe que contém os parâmetros do tipo StatusError; 

• StatusSuccess: Classe que contém os parâmetros do tipo StatusSuccess; 

• User: Classe que contém os parâmetros do tipo User; 

 

A Figura 444 ilustra estruturalmente as classes de modelos implementadas no diretório 

model: 
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Figura 44: Classes de modelos do diretório model no serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

B.2.1.1.1.3 Utils 

 

  

O diretório utils contém as classes de utilitários que são utilizados por todas as 

subcamadas que compõem a camada de aplicação. As classes de utilitários que foram 

implementadas nesse diretório são: 

 

• JsonSerializableInterface: Interface que contém funções para serialização de dados 

no formato JSON para o formato de model definido nas classes de modelo que as 

implementam; 

• JsonDeserializableInterface: Interface que contém funções para serialização de 

dados no formato de modelo de aplicação para o formato JSON; 

• JsonUtils: Classe que contém os utilitários para manipulação de objetos JSON. 
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A Figura 45 ilustra estruturalmente as classes de modelos implementadas no diretório 

utils: 

  

Figura 45: Classes de utilitários do diretório utils no serviço Tracking. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

B.2.1.1.1.4 Validator 

 

O diretório validator contém as classes de validadores que são utilizadas para a 

validação de dados que chegam na camada de aplicação. As classes de validadores que foram 

implementadas nesse diretório são:  

• CreateActivityValdiator: Classe utilizada para a validação dos dados submetidos 

para a criação de uma entidade do tipo Activity. 

• CreateEnvironmentValidator: Classe utilizada para a validação dos dados 

submetidos para a criação de uma entidade do tipo Environment. 

• CreateLogValidator: Classe utilizada para a validação dos dados submetidos para a 

criação de uma entidade do tipo Log. 

• CreatePhysicalActivityValidator: Classe utilizada para a validação dos dados 

submetidos para a criação de uma entidade do tipo PhysicalActivity. 

• CreateSleepValidator: Classe utilizada para a validação dos dados submetidos para 

a criação de uma entidade do tipo Sleep; 

• DateValidator: Classe utilizada para a validação de parâmetros do tipo Date; 

• DateTimeValidator: Classe utilizada para a validação de parâmetros do tipo 

DateTime; 

• LocationVadidator: Classe utilizada para a validação de parâmetros do tipo 

Location; 



100 

 

• LogTypeValidator: Classe utilizada para a validação de parâmetros do tipo 

LogType; 

• MeasurementsValidator: Classe utilizada para a validação de um conjunto de 

parâmetros do tipo Measurement; 

• ObjectIdValidator: Classe utilizadas para validação de strings no formato UUID; 

• PhisicalActivityLevelsValidator: Classe utilizada para a validação de um conjunto 

de parâmetros do tipo PhisicalActivityLevels; 

• SleepPatternDatasetValidator: Classe utilizada para a validação de um conjunto de 

parâmetros do tipo SleepPatternDataset; 

• SleepPatternValidator: Classe utilizada para a validação de um conjunto de 

parâmetros do tipo SleepPattern; 

• UpdatePhysicalActivityValidator: Classe utilizada para a validação dos dados 

submetidos para a atualização de uma entidade do tipo PhysicalActivity. 

• UpdateSleepValidator: Classe utilizada para a validação dos dados submetidos para 

a atualização de uma entidade do tipo Sleep. 

  

A Figura 46 ilustra estruturalmente as classes de modelos implementadas no 

diretório validator: 

 

  



101 

 

Figura 46: Classes de validadores do diretório validator no serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.1.1.2 Integration-event 

 

O diretório integration-event representa a camada de integração de eventos da aplicação. 

Esse diretório contém dois subdiretórios, que contém as informações sobre as classes de 

eventos. São eles: 

• Event: Contém as classes de eventos que são publicadas no canal de comunicação; 

• Handler: Contém a interface com a função para a manipulação de eventos. 

 

B.2.1.1.2.1 Event 

 

O diretório event contém as classes de eventos que são publicadas no canal de 

mensagem. As classes de eventos que foram implementadas nesse diretório são: 

• EnvironmentEvent: Classe utilizada para geração de eventos relacionados à entidade 

Environment;  

• InstitutionEvent: Classe utilizada para geração de eventos relacionados à entidade 

Institution;  
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• IntegrationEvent: Classe que contém os parâmetros que devem ser herdados por 

todas as classes de eventos; 

• PhysicalActivityEvent: Classe utilizada para geração de eventos relacionados à 

entidade PhysicalActivity;  

• SleepEvent: Classe utilizada para geração de eventos relacionados à entidade Sleep;  

• UserEvent: Classe utilizada para geração de eventos relacionados à entidade User. 

 

A Figura 47 ilustra estruturalmente as classes de modelos implementadas no diretório 

event: 

Figura 47: Classes dos manipuladores do diretório event no serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.1.1.2.2 Handler 

 

O diretório handler contém um conjunto de interfaces com a função para manipulação 

de eventos que são publicadas no canal de mensagem. São elas: 

• EnvironmentDeleteEventHandler: Classe de manipulação de eventos relacionados 

à deleção de entidades do tipo Environment; 

• EnvironmentSaveEventHandler: Classe de manipulação de eventos à adição de 

entidades do tipo Environment; 

• InstitutionDeleteEventHandler: Classe de manipulação de eventos relacionados à 

deleção de entidades do tipo Institution; 

• EnvironmentDeleteEventHandler: Classe de manipulação de eventos relacionados 

à deleção de entidades do tipo Environment; 
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• IntegrationEventHandlerInterface: Interface que contém a assinatura dos métodos 

relacionados à manipulação de eventos; 

• PhysicalActivityDeleteEventHandler: Classe de manipulação de eventos 

relacionados à deleção de entidades do tipo PhysicalActivity; 

• PhysicalActivitySaveEventHandler: Classe de manipulação de eventos relacionados 

à adição de entidades do tipo PhysicalActivity; 

• PhysicalActivityUpdateEventHandler: Classe de manipulação de eventos 

relacionados à atualização de entidades do tipo PhysicalActivity; 

• SleepDeleteEventHandler: Classe de manipulação de eventos relacionados à 

deleção de entidades do tipo Sleep; 

• SleepSaveEventHandler: Classe de manipulação de eventos relacionados à adição 

de entidades do tipo Sleep; 

• SleepUpdateEventHandler: Classe de manipulação de eventos relacionados à 

atualização de entidades do tipo Sleep; 

• UserDeleteEventHandler: Classe de manipulação de eventos relacionados à deleção 

de entidades do tipo User; 

 

A Figura 48 ilustra estruturalmente as interfaces de manipulação de eventos no diretório 

handler: 

 

Figura 48: Classe de interface do diretrório handler no serviço Tracking. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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B.2.1.1.3 Port 

 

O diretório port representa as portas da camada de aplicação, e contém um conjunto de 

interfaces utilizadas pelas classes das camadas de repositório, serviço e das tarefas em 

background.  As interfaces que foram implementadas são:  

• BackgroundTaskInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

para as tasks implementadas na camada de tarefas em background da aplicação; 

• EnvironmentRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo repositório da entidade Environment; 

• EnvironmentServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo serviço da entidade Environment; 

• IntegrationEventRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo repositório responsável por eventos de integração; 

• LogRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelo repositório da entidade Log; 

• LogServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados pelo 

serviço da entidade Log; 

• PhysicalActivityRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo repositório da entidade Log; 

• PhysicalActivityServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelo serviço da entidade Log; 

• QueryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados pela classe 

de repositório responsável pela manipulação de query strings. 

• RepositoryInterface: Interface que contém a assinatura dos métodos em comum dos 

repositórios e que deve ser estendida por todas as interfaces de repositório; 

• ServiceInterface: Interface que contém a assinatura de todos os métodos em comum 

dos serviços e que deve ser estendida por todas as interfaces de serviço; 

• SleepRepositoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelo repositório da entidade Sleep; 

• SleepServiceInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados pelo 

serviço da entidade Sleep. 

 

A Figura 49 ilustra estruturalmente as interfaces da camada de portas: 
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Figura 49: Classes de interfaces do diretório de portas da camada de aplicação no serviço Tracking

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.1.1.4 Service 

 

O diretório port representa a camada de serviços da aplicação, e contém todas as classes 

de serviços das entidades. As classes de serviço implementadas são:  

• EnvironmentService: Classe que contém as funções de serviço da entidade 

Environment; 

•  LogService: Classe que contém as funções de serviço da entidade Log; 

• PhysicalActivityService: Classe que contém as funções de serviço da entidade 

PhysicalActivity; 

• SleepService: Classe que contém as funções de serviço da entidade Sleep. 

 

A Figura 50 ilustra estruturalmente as classes de serviços implementadas na camada de 

serviços: 
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Figura 50: Classes dos serviços no diretório service do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.1.2 Background 

  

O diretório background representa a camada de das tarefas que são executados em 

background do serviço. A implementação da camada de background contém um subdiretório, 

denominado Task, que contém a implementação das tarefas dessa camada.  

Na raiz do diretório, existe a classe BackgroundService, que possui a responsabilidade 

de iniciar e parar a execução das tarefas em background do serviço. 

 

B.2.1.2.1 Task 

 

O diretório task possui todas as tarefas da aplicação que funcionam em background. 

Possui apenas uma classe implementada, EventbusTask, responsável por monitorar as 

operações de eventos publicados no canal de comunicação; 

 

A Figura 51 ilustra estruturalmente as classes de tarefas implementadas no repositório 

de task: 

Figura 51: Classes de tarefas no diretório task do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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B.2.1.3 DI 

 

  

O diretório DI possui todas as configurações de injeção de dependências da aplicação. 

As classes implementadas em DI são: 

• Di: Classe responsável por carregar todas as dependências instanciadas declaradas 

como injetáveis; 

• Identifier: Classe que associa as dependências declaradas como injetáveis com seus 

respectivos identificadores; 

 

A Figura 52 ilustra estruturalmente as classes de tarefas implementadas no repositório 

de task: 

Figura 52: Classes das tarefas do diretório DI no serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.1.4 Infrastructure 

 

O diretório infrastructure representa a camada de infraestrutura da aplicação. Esse 

diretório contém cinco subdiretórios, que representam as entidades que compõem a camada de 

infraestrutura. São eles: 

• Database: Diretório que contém todas as configurações do banco de dados do 

serviço; 

• Entity: Diretório que contém a implementação de modelos de entidade da camada 

de repositório; 

• EventBus: Diretório que contém todos os utilitários utilizados pela camada de 

aplicação; 

• Port: Diretório que contém as interfaces utilizadas pelas entidades da camada de 

infraestrutura, com exceção dos repositórios; 

• Repository: Diretório que representa a camada de repositórios da camada de 

infraestrutura. 
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B.2.1.4.1 Database 

 

 O diretório database possui as configurações do banco de dados escolhidas para o 

serviço. Pelo fato do banco de dados selecionado para a implementação ter sido o MongoDB, 

esse diretório possui um subdiretório, denominado schema, que possui o modelo de documento 

das entidades do banco de dados.  

 Na raiz do diretório existem duas classes de configuração do banco de dados. São elas: 

• ConnectionFactoryMongoDB: Classe responsável por criar a conexão com o 

MongoDB no momento em que o serviço é instanciado; 

• ConnectionMongoDB: Classe que contém todas as configurações que permitem a 

conexão com o MongoDB, bem como monitorar eventos emitidos pelo banco e o 

estado da conexão do mesmo. 

 

A Figura 53 ilustra estruturalmente as classes de configuração do banco de dados no 

diretório database: 

 

Figura 53: Classes de configuração do banco de dados no serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.1.4.1.1 Schema 

 

O diretório schema possui as classes que representam os documentos (ou schemas) que 

são utilizados como modelo de dados para o banco de dados MongoDB. Para o banco de dados 

do serviço Tracking, foram implementadas cinco classes de schemas. São elas: 

• ActivityLogSchema: Modelo de dados que representa a entidade ActivityLog; 

• ActivitySchema: Modelo de dados que representa a entidade Activity; 

• EnvironmentSchema: Modelo de dados que representa a entidade Environment; 
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• IntegrationEventSchema: Modelo de dados que representa a entidade 

IntegrationEventSchema; 

• SleepSchema: Modelo de dados que representa a entidade Sleep. 

 

A Figura 54 ilustra estruturalmente as classes de schemas do banco de dados no diretório 

schema: 

Figura 54: Schemas das entidades do banco de dados no serviço Tracking. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.1.4.2 Entity 

 

O diretório entity contém os componentes que representam o modelo de dados da 

camada de infraestrutura. Possui um diretório, denominado mapper, que contém as classes que 

são utilizados para converter entidades da camada de aplicação em entidades da camada de 

infraestrutura. 

Na raiz do diretório estão presentes os modelos de entidade da camada de infraestrutura. 

São eles:  

• ActivityEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade Activity; 

• EnvironmentEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade Environment; 

• LogEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade Log; 

• PhysicalActivityEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade 

PhysicalActivity; 
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• PhysicalActivityLogEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade 

PhysicalActivityLog; 

• SleepEntity: Classe que contém os parâmetros da entidade Sleep; 

 

A Figura 55 ilustra estruturalmente as classes de entidade implementadas no diretório 

entity: 

Figura 55: Classes de entidades da camada de infraestrutura do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.1.4.2.1 Mapper 

 

 O diretório mapper contém todas as classes responsáveis por fazer o mapeamento de 

dados na camada de repositório. Existem três situações em que essas classes podem ser 

utilizadas: 

4. Quando deseja-se converter um modelo de dados da camada de aplicação para um 

modelo de dados da camada de infraestrutura; 

5. Quando deseja-se converter um modelo de dados da camada de infraestrutura para 

um modelo de dados da camada de aplicação; 

6. Quando deseja-se converter um modelo de dados do tipo JSON para um modelo de 

dados da camada de infraestrutura; 

 

As classes que compõem o diretório de mapper são: 
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• ActivityEntityMapper: Classe que contém os métodos de mapeamento de dados da 

entidade Activity; 

• EnvironmentEntityMapper: Classe que contém os métodos de mapeamento de dados 

da entidade Environment; 

• LogEntityMapper: Classe que contém os métodos de mapeamento de dados da 

entidade Log; 

• PhysicalActivityEntityMapper: Classe que contém os métodos de mapeamento de 

dados da entidade PhysicalActivity; 

• PhysicalActivityLogEntityMapper: Classe que contém os métodos de mapeamento 

de dados da entidade PhysicalActivityLog; 

• SleepEntityMapper: Classe que contém os métodos de mapeamento de dados da 

entidade Sleep; 

 

A Figura 56 ilustra estruturalmente as classes de mapeamento de dados implementadas 

no diretório mapper: 

 

Figura 56: Classes de mapeamento de dados no diretório mapper do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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B.2.1.4.3 EventBus 

 

O diretório eventbus possui as entidades responsáveis pela comunicação com o canal de 

mensagens. Possui apenas um diretório, denominado rabbitmq, que se refere às configurações 

do RabbitMQ, canal de mensagens escolhido para comunicação entre serviços 

 

B.2.1.4.3.1 RabbitMQ 

 

 O diretório rabbitmq possui os arquivos de configuração do canal onde são publicadas 

as mensagens do serviço. O diretório possui três classes que distribuem entre si as 

responsabilidades de configuração do canal de mensagens no serviço. São elas: 

• ConnectionFactoryRabbitMQ: Classe responsável por criar a conexão com o 

RabbitMQ no momento em que o serviço é instanciado 

• ConnectionRabbitMQ: Classe que contém todas as configurações que permitem a 

conexão com o RabbitMQ, bem como monitorar eventos emitidos pelo canal de 

mensageiro e o estado da conexão do mesmo. 

• EventBusRabbitMQ: Classe que contém os métodos utilizados que permitem que o 

serviço publique informações no canal de mensagens e também se inscreva em 

canais de mensagens, para receber informações de outros serviços. 

 

A Figura 57 ilustra estruturalmente as classes de portas implementadas na camada de 

infraestrutura:  

 

Figura 57: Classes das configurações do diretório rabbitmq do serviço Tracking. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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B.2.1.4.4 Port 

 

O diretório port da camada de infraestrutura contém todas as interfaces utilizadas pelas 

entidades presentes nessa camada, com exceção dos repositórios. As interfaces implementadas 

nesse diretório são: 

• ConnectionDBInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelas classes de configuração de conexão com o banco de dados; 

• ConnectionEventBusInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pelas classes de conexão com o EventBus; 

• ConnectionFactoryInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos 

utilizados pela classe de conexão com o banco de dados; 

• DisposableInterface: Interface que possui a assinatura do método para desconexão 

com serviços externos; 

• EntityMapperInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados 

pelos mapeadores de dados de entidades; 

• EventBusInterface: Interface que possui a assinatura dos métodos utilizados na 

classe EventBus. 

 

 A Figura 58 ilustra estruturalmente as classes de portas implementadas na camada de 

infraestrutura: 

 

Figura 58: Classes das interfaces das portas da camada de infraestrutura do serviço Tracking. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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B.2.1.4.5 Repository 

  

O diretório repository representa a camada de repositórios e é responsável por conter as 

classes que interagem com o banco de dados. Possui dois diretórios de informações, sendo eles: 

• Base: Contém a implementação do repositório base do serviço; 

• Query: Contém as classes responsáveis pela manipulação de query srings; 

 

Na raiz do diretório repository, estão implementados os repositórios referentes a cada 

entidade da camada de infraestrutura. São eles: 

• EnvironmentRepository: Classe que representa o repositório da entidade 

Environment; 

• IntegrationEventRepository: Classe que representa o repositório da entidade 

IntegrationEvent; 

• LogRepository: Classe que representa o repositório da entidade Log; 

• PhysicalActivityRepository: Classe que representa o repositório da entidade 

PhysicalActivity; 

• SleepRepository: Classe que representa o repositório da entidade Sleep; 

 

A Figura 59 ilustra estruturalmente as classes de repositório implementadas no diretório 

repository: 
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Figura 59: Classes de repositórios do diretório repository no serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.1.4.5.1 Base 

  

O diretório base contém a implementação da superclasse BaseRepository, que contém 

todas as implementações básicas que devem ser herdadas pelos demais repositórios. A Figura 

60 ilustra estruturalmente a classe BaseRepository, presente no diretório base: 

 

Figura 60: Classe do diretório Base do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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B.2.1.4.5.2 Query 

  

O diretório query possui as classes de configurações que manipulam query strings 

decorrentes das solicitações realizadas nas requisições feitas ao serviço. Possui duas classes de 

manipulação de query strings, sendo elas:  

• Pagination: Classe responsável pela manipulação de query strings de paginação; 

• Query: Classe responsável pela manipulação dos parâmetros de query strings; 

 

A Figura 61 ilustra estruturalmente as classes de manipulação de query strings 

implementadas no diretório query: 

 
Figura 61: Classes de manipulação de query strings do serviço Tracking. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

B.2.1.5 UI 

 

O diretório ui representa a camada de adaptadores de interface da aplicação. Esse 

diretório contém três subdiretórios, que representam as entidades que essa camada. São eles: 

• Controllers: Diretório que contém todas os controladores do serviço; 

• Exception: Diretório que contém a implementação das exceções geradas pela API; 

• Swagger: Contém o arquivo da documentação da API; 

 

B.2.1.5.1 Controllers 

  

 O diretório controllers contém todas as classes de controladores do serviço. As classes 

de controladores implementadas são: 



117 

 

• ActivityController: Classe de controlador responsável pelas rotas referentes a 

operações da entidade Activity; 

• EnvironmentController: Classe de controlador responsável pelas rotas referentes a 

operações da entidade Environment; 

• HomeController: Classe de controlador responsável pelas rotas referentes a página 

de referência da API; 

• SleepController: Classe de controlador responsável pelas rotas referentes a 

operações da entidade Sleep. 

 

A Figura 62 ilustra estruturalmente as classes de controladores implementadas no 

diretório controller: 

 

Figura 62: Classes de controladores do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.1.5.2 Exception 

  

O diretório exception contém as classes de exceções lançadas pela API. Possui duas 

classes de configuração de exceções, sendo elas: 

• ApiExceptionManager: Classe responsável por construir uma mensagem de erro, 

com base no tipo de exceção; 

• ApiException: Classe que possui os parâmetros que compõem uma exceção lançada 

pela API. 
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A Figura 63 ilustra estruturalmente as classes de exceções que são implementadas na 

camada de UI: 

 

Figura 63: Classes das exceções da camada de API do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

B.2.1.5.3 Swagger 

 

O diretório swagger possui o arquivo de documentação da API. Esse arquivo é escrito 

no formato YAML e é utilizado como backup para a documentação da API no próprio serviço. 

A Figura 64 ilustra estruturalmente a composição do diretório swagger: 

 

 

Figura 64: Arquivo de documentação da API do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 
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B.2.1.6 Utils 

  

O diretório utils contém todos os utilitários que podem ser compartilhados com qualquer 

camada do serviço. Possui três classes de utilitários, sendo elas: 

• CustomLogger: Classe que possui a configuração para os logs que são gerados pela 

aplicação; 

• Default: Classe que possui as configurações default da variável de ambiente, para 

os casos onde ela não for identificada pelo serviço; 

• Strings: Classe que possui um conjunto de mensagens padrões definidos como 

strings, que podem ser utilizadas por qualquer camada do serviço.  

 

A Figura 65 ilustra estruturalmente as classes de utilitários implementadas no diretório 

utils da camada de utilitários: 

 

Figura 65: Classes de utilitários da aplicação do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.2 Test 

 

 O diretório test possui todos os testes que foram realizados na aplicação. Esse diretório 

possui três subdiretórios de arquivos. São eles: 

• Integration: Contém os testes de integração entre camadas realizados no serviço; 

• Mocks: Contém todos as classes simuladas (ou fakes) utilizadas para realização 

dos testes; 

• Unit: Contém os testes unitários dos componentes do serviço. 
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Na raiz do diretório test, existem dois arquivos necessários para configuração dos testes. 

São eles: 

• Helpers: Classe que possui as configurações de carregamento das variáveis de 

ambiente para os testes 

• Mocha.Opts: Arquivo que possui as configurações de testes requeridas pela 

biblioteca Mocha.  

 

A Figura 66 ilustra estruturalmente os subdiretórios do diretório unit: 

 

Figura 66: Estrutura do diretório unit do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.2.1 Integration 

 

 O diretório integration possui todos os testes de integração do serviço. Possui dois 

diretórios de testes, sendo eles: 

• EventBus: Contém os testes de integração dos eventos que ocorrem no EventBus; 

• Routes: Contém os testes de integrações referente às requisições realizadas na 

API; 

 

B.2.2.1.1 EventBus 

  

O diretório eventbus possui os testes relacionados aos eventos gerados na aplicação. 

Possui duas classes de testes, sendo elas: 
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• EventBusRabbitMQSpec: Testes relacionados aos eventos publicados no canal 

de comunicação; 

• EventBusTaskSpec: Testes relacionados às tarefas que funcionam em 

background; 

A Figura 67 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

eventbus: 

Figura 67: Testes de eventbus do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.2.1.2 Routes 

  

O diretório routes possui os testes relacionados aos controladores do serviço. A suíte de 

testes realizadas nesse diretório servem para simular o comportamento do serviço e o fluxo de 

informações pelas camadas do serviço por meio de requisições. Possui as seguintes classes 

definidas: 

• ActivityControllerSpec: Testes de requisições feitas ao controlador da entidade 

Activity; 

• EnvironmentControllerSpec: Testes de requisições feitas ao controlador da 

entidade Environment; 

• SleepControllerSpec: Testes de requisições feitas ao controlador da entidade 

Sleep. 

  

A Figura 68 ilustra estruturalmente as classes de testes implementados no diretório 

routes: 
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Figura 68: Teste do diretório routes do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.2.2 Mocks 

  

O diretório mocks possui todas as entidades simuladas do serviço que são necessárias 

para a realização dos testes. Possui as seguintes classes definidas:  

• ConnectionFactoryRabbitMQMock: Classe responsável pela simulação da 

classe ConnectionFactoryRabbitMQ; 

• ConnectionMock: Classe responsável pela simulação da classe Connection; 

• ConnectionRabbitMQMock: Classe responsável pela simulação da classe 

ConnectionRabbitMQ; 

• CustomLoggerMock: Classe responsável pela simulação da classe 

CustomLogger; 

• EntityMapperMock: Classe responsável pela simulação da classe EntityMapper; 

• EnvironmentMock: Classe responsável pela geração de dados fake referentes à 

entidade Environment; 

• EnvironmentRepositoryMock: Classe responsável pela simulação da classe 

EnvironmentRepository; 

• EventBusRabbitMQMock: Classe responsável pela simulação da classe 

EventBusRabbitMQ; 

• InstitutionMock: Classe responsável pela geração de dados fake referentes à 

entidade Instsitution; 

• IntegrationEventRepositoryMock: Classe responsável pela simulação do 

repositório referente à entidade IntegrationEvent; 

• LogMock: Classe responsável pela geração de dados fake referentes à entidade 

Log; 
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• LogRepositoryMock: Classe responsável pela simulação do repositório referente 

à entidade Log; 

• MongoDBModelMock: Classe responsável pela simulação de um modelo 

genérico de schema do MongoDB; 

• MultiStatusMock: Classe responsável pela simulação do modelo de classe 

MultiStatus; 

• PhysicalActivityLogMock: Classe responsável pela geração de dados fake 

referentes à entidade PhysicalActivityLog; 

• PhysicalActivityMock: Classe responsável pela geração de dados fake referentes 

à entidade PhysicalActivity; 

• PhysicalActivityRepositoryMock: Classe responsável pela simulação do 

repositório referente à entidade PhysicalActivity; 

• SleepMock: Classe responsável pela geração de dados fake referentes à entidade 

Sleep; 

• SleepRepositoryMock: Classe responsável pela simulação do repositório 

referente à entidade PhysicalActivity; 

• UserMock: Classe responsável pela geração de dados fake referentes à entidade 

User. 

 

A Figura 69 ilustra estruturalmente as classes implementadas no diretório mocks: 
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Figura 69: Classes de testes do diretório mocks do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.2.3 Unit 

 

 O diretório unit possui os testes unitários dos componentes do serviço. Possui seis 

subdiretórios, definidos como: 

• Events: Contém os testes unitários das classes referentes aos Events; 

• Mappers: Contém os testes unitários das classes referentes aos EntityMappers; 

• Models: Contém os testes unitários das classes referentes aos Models; 

• Repositories: Contém os testes unitários das classes referentes aos Repositories; 

• Services: Contém os testes unitários das classes referentes aos Services; 

• Validators: Contém os testes unitários das classes referentes aos Validators. 
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B.2.2.3.1 Events 

 

O diretório events possui os testes unitários referentes as classes que manipulam 

eventos. Possui as seguintes classes definidas: 

• EnvironmentEventSpec: Testes unitários referentes à classe 

EnvironmentEventSpec; 

• InstitutionEventSpec: Testes unitários referentes à classe InstitutionEvent; 

• PhysicalActivityEventSpec: Testes unitários referentes à classe 

PhysicalActivityEvent; 

• SleepEventSpec: Testes unitários referentes à classe SleepEvent; 

• UserEventSpec: Testes unitários referentes à classe UserEvent. 

 

A Figura 70 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

events: 

Figura 70: Classes de testes unitários do diretório events do serviço Tracking. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

B.2.2.3.2 Mappers 

  

O diretório mappers possui os testes unitários referentes as classes responsáveis pelo 

mapeamento de entidades da camada de infraestrutura. Possui as seguintes classes definidas: 

• EnviromentEntityMapperSpec: Testes unitários referentes à classe 

EnvironmentEntityMapper; 

• LogEntityMapperSpec: Testes unitários referentes à classe LogEntityMapper; 
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• PhysicalActivityEntityMapperSpec: Testes unitários referentes à classe 

PhysicalActivityEntityMapper; 

• PhysicalActivityLogEntityMapperSpec; Testes unitários referentes à classe 

PhysicalActivityLogMapper; 

• SleepEntityMapperSpec: Testes unitários referentes à classe SleepEntityMapper. 

 

A Figura 71 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

mappers: 

 

Figura 71: Classes de testes unitários do diretório mappers do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

B.2.2.3.3 Models 

  

O diretório models possui os testes unitários referentes as classes que representam os 

modelos de entidades da camada de aplicação. Possui as seguintes classes definidas: 

• ActivityModelSpec: Testes unitários referentes à classe Activity; 

• EnvironmentModelSpec: Testes unitários referentes à classe Environment; 

• InstitutionModelSpec: Testes unitários referentes à classe Institution; 

• LocationModelSpec; Testes unitários referentes à classe Location; 

• LogSpec: Testes unitários referentes à classe Log; 

• MeasurementModelSpec: Testes unitários referentes à classe Measurement; 

• MultiStatusModelSpec: Testes unitários referentes à classe MultiStatus; 
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• PhysicalActivityLevelModelSpec: Testes unitários referentes à classe 

PhysicalActivityLevel; 

• PhysicalActivityLogModelSpec: Testes unitários referentes à classe 

PhysicalActivityLog; 

• PhysicalActivityModelSpec: Testes unitários referentes à classe 

PhysicalActivity; 

• SleepModelSpec: Testes unitários referentes à classe Sleep; 

• SleepPatternDataSetModelSpec: Testes unitários referentes à classe 

SleepPatternDataSet; 

• SleepPatternModelSpec: Testes unitários referentes à classe SleepPattern; 

• SleepPatternSummaryDataModelSpec: Testes unitários referentes à classe 

SleepPatternSummaryData; 

• StatusErrorModelSpec: Testes unitários referentes à classe StatusError; 

• UserModelSpec: Testes unitários referentes à classe User. 

 

A Figura 72 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

models: 
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Figura 72: Classes de testes unitários do diretório models do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

B.2.2.3.4 Repositories 

  

O diretório repositories possui os testes unitários referentes as classes de repositórios 

das entidades. Possui as seguintes classes definidas: 

• BaseRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe BaseRepository; 

• EnvironmentRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe 

EnvironmentRepository; 

• IntegrationEventRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe 

IntegrationEventRepository; 
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• LogRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe LogRepository; 

• PhysicalActivityRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe 

PhysicalActivityRepository; 

• QueryRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe QueryRepository. 

• SleepRepositorySpec: Testes unitários referentes à classe SleepRepository; 

 

A Figura 73 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

repository: 

 

Figura 73: Classes de testes unitários do diretório repositories do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

B.2.2.3.5 Services 

  

O diretório services possui os testes unitários referentes as classes de serviços das 

entidades. Possui as seguintes classes definidas: 

• EnvironmentServiceSpec: Testes unitários referente à classe de serviço da entidade 

Environment; 

•  LogServiceSpec: Testes unitários referente à classe de serviço da entidade Log; 



130 

 

• PhysicalActivityServiceSpec: Testes unitários referente à classe de serviço da 

entidade PhysicalActivity; 

• SleepServiceSpec: Testes unitários referente à classe de serviço da entidade Sleep. 

 

A Figura 74 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

services: 

 

Figura 74: Classes de testes unitários do diretório services do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

B.2.2.3.6 Validators 

  

O diretório validators possui os testes unitários referentes as classes de validadores das 

entidades. Possui as seguintes classes definidas: 

• CreateActivityValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

CreateActivityValidator; 

• CreateEnvironmentValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

CreateEnvironmentValidator; 

• CreateLogValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

CreateLogValidator; 

• CreatePhysicalActivityValidatorSpec; Testes unitários referentes à classe 

CreatePhysicalActivityValidator; 
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• CreateSleepValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

CreateSleepValidator; 

• DateValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe DateValidator; 

• DateTimeValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

DateTimeValidator; 

• LocationValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe LocationValidator; 

• LogTypeValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe LogTypeValidator; 

• MeasurementsValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

MeasurementsValidator; 

• ObjectIdValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe ObjectIdValidator; 

• PhysicalActivityLevelsValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

PhysicalActivityLevelsValidator; 

• SleepPatternDatasetValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

SleepPatternDatasetValidator; 

• SleepPatternValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

SleepPatternValidator; 

• UpdatePhysicalActivityValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

UpdatePhysicalActivityValidator; 

• UpdateSleepValidatorSpec: Testes unitários referentes à classe 

UpdateSleepValidator. 

 

A Figura 75 ilustra estruturalmente as classes de testes implementadas no diretório 

validators: 
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Figura 75: Classes de testes unitários do diretório validators do serviço Tracking 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019 

 

 

 

 

 


