Editorial
Apresentação
A iSys é uma revista acadêmica, voltada para publicações científicas na área de Sistemas de
Informação.
A
revista
é
distribuída
em
formato
eletrônico
(http://www.seer.unirio.br/index.php/isys/index) através do Sistema Eletrônico de Editoração
de Revistas (SEER) e atualmente é mantida pela Comissão Especial em Sistemas de Informação
(CESI), da Sociedade Brasileira de Computação (SBC).
Apresentamos aqui a edição 2014.1 da iSys – Revista Brasileira de Sistemas de Informação. A
partir deste Volume 7 (sete), referente ao ano de 2014, a revista passa a ter 4 edições anuais.
Esta edição contém 5 artigos que são resultantes do processo de submissão via fluxo contínuo.
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A organização desta edição
Esta edição se inicia com um artigo sobre a gestão de iniciativas SOA (arquiteturas orientadas a
serviços), depois passamos para um artigo sobre a estimativa de esforço na modelagem de
processos de negócio. O artigo seguinte discute o controle de acessos a dados em aplicações
web baseadas em serviços. Então, o próximo artigo analisa a coleta de dados estatísticos
utilizando dispositivos móveis. Finalmente, o último artigo desta edição trata a visualização de
informações na recuperação de imagens baseada em conteúdo.
Assim, em "A business model for managing SOA initiatives", os autores Leonardo Guerreiro
Azevedo, Thaíssa Diirr, Fernanda Baião e Flávia Santoro apresentam uma proposta para
especificação de objetivos, papéis organizacionais e modelos de processos de negócios para
gerenciar iniciativas de SOA. Esta estratégia alinhada aos negócios visa basear as atividades
para implementação, validação, desenvolvimento e gerência de serviços.
Em "Effort Estimation of Business Process Modeling through Clustering Techniques", Brunno
Silveira, Felipe Klussmann, Fernanda Baião e Kate Revoredo apresentam um novo enfoque
para estimar o esforço de projetos de BPM usando mineração de dados, com técnicas de
clusterização.
Em "Controle de Acesso a Dados com Propagação de Identidade em Aplicações Web baseadas
em Serviços", os autores Felipe Leão, Leonardo Guerreiro Azevedo, Talles Santana, Fernanda
Baião e Claudia Cappelli propõem uma arquitetura para sistemas desenvolvidos empregando
serviços web para propagação de identidade e aplicação de regras de autorização.
Patricia Z. Tavares, Simone B. Leal Ferreira, Luiz Agner e Eliane P. Capra, em "A Influência de
Ambientes de Uso Adversos na Coleta de Dados Estatísticos Utilizando Dispositivos Móveis",
propõem recomendações para facilitar a coleta eletrônica de dados estatísticos em entrevistas
pessoais utilizando dispositivos móveis.
Em "Visualização de Informação aplicada à compreensão de resultados de Recuperação de
Imagens Baseada em Conteúdo", os autores Davi Silva Rodrigues e Fátima L. S. Nunes propõem
técnicas de visualização de informação que otimizam a exibição de resultados de sistemas de
recuperação de imagens baseada em conteúdo.
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