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Tema / Titulo

Evolve single-tenant WEB application to support multi-tenant in a SaaS cloud model 

Contexto

Muitas das aplicações atualmente em exploração assentam ainda numa arquitetura monolítica, e numa estratégia de deployment "on- single-tenant 
premise".

No entanto, são cada vez mais as aplicações desenvolvidas num modelo de "Software as a Service" (SaaS) e cuja distribuição/deployment é feito 
numa cloud.

Este novo paradigma traz novos desafios e novos requisitos às aplicações, porém, traz também inúmeras vantagens, nomeadamente:

Adesão fácil, rápida e automática de novos clientes 
Gestão de versões e evolução da aplicação de forma mais ágil
Otimização de recursos computacionais e redução de custos a longo prazo 
Reutilização de software e processos de negócio
Diminuição de atividades de operação e manutenção das aplicações/plataformas

Objetivos do Projeto

O projeto tem como principais objetivos:

Identificar e analisar as necessidades evolutivas de uma aplicação single-tenant para suporte a multi-tenant 
Desenvolver um protótipo funcional que servirá de base à evolução definitiva da aplicação atual para uma arquitetura num  multi-tenant 
modelo SaaS

Aspetos Inovadores

Ferramentas a utilizar

Tecnologias envolvidas:

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~jose-m-guedes


Ruby, Ruby on Rails
HTML, CSS, JavaScript
MongoDB
Docker, Kubernetes

Referências Bibliográficas

Atividades

Plano de trabalhos:

Estudo sobre as temáticas de SaaS e de multi-tenancy
Análise da gestão/proteção dos dados numa aplicação multi-tenant
Análise de uma aplicação WEB existente e identificação das necessidades de evolução arquitetural e funcional para suporte a single-tenant   

num modelo SaaSmulti-tenancy 
Desenvolvimento de um protótipo que materialize a evolução da aplicação atual para single-tenant   multi-tenant
Relatório final

Competências Chave Requeridas

O candidato deverá ser licenciado ou mestre em engenharia informática.

Orientador (nome e email)

José Miguel Guedes (jose-m-guedes@alticelabs.com)
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