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RESUMO

Este trabalho apresenta um método para verificar se a arquitetura do
software a ser disponibilizado em plataforma de produção está coerente com a
infraestrutura construída para atender requisitos arquiteturais de disponibilidade,
tomando como referência ATAM (Architectural Trade Off Analysis Method), da SEI
(Software Engineer Institute) de 1998, padrões para alta disponibilidade de
Ahluwalia e Jain (2006) e análise baseada em considerações de transparências
da norma ISO/IEC 10746 de 1998 (RM-ODP). Para efeito de verificações da
aplicabilidade do método, é efetuada avaliação de um sistema real do ramo
bancário, responsável pela operação via internet de transações bancárias.
Palavras chave:

arquitetura, avaliação, método, disponibilidade, sistemas,
produção.

ABSTRACT

Run-time Environment Systems Availability Evaluation Method
This work introduces an architectural verification method to check a
software architecture in the way to be made available in production environment
coherence with availability design requirements, based on ATAM (Architectural
Trade Off Analysis Method), from SEI (Software Engineering Institute) 1998, high
availability design patterns by Ahluwalia and Jain (2006) and transparencies
considerations from ISO/IEC 10746:1998 (RM-ODP). The method had its
applicability verified by an evaluation of a real time bank segment software system
responsible for providing internet bank operation services.

Keywords:

architecture, Evaluation, method, availability, systems, run-time.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Introdução
Há vários métodos e inúmeras pesquisas que buscam com relativo

sucesso avaliar arquitetura, conforme Clements et al. (2002). Justificam que
avaliação de arquitetura ganhou força na última década pelo fato dos grandes
sistemas estarem chegando à ordem de milhões de linhas de código o que, por si
só, já incorre em grande complexidade. Soma-se a isto a distribuição dos
componentes em múltiplos locais e plataformas. Pontuam que a elaboração de
uma arquitetura é como uma aposta nos resultados futuros. Segundo Bass et al.
(2006) tal complexidade deve ser analisada sob o foco de riscos para as
organizações.
Wagner et al. (2008) apontam que, de maneira geral, projetistas também
incorrem em problemas para fazer a ligação entre os termos e formatos com que
os objetivos de negócios e elicitações são expressos e as especificações para
criação de um sistema. Leist e Zellner (2006) investigaram as vantagens e
desvantagens de arcabouços com objetivos similares desenvolvidos para
construção de arquiteturas corporativas, como por exemplo, Zachman, Model
Driven Architecture (MDA) e Treasure Enterprise Architecture Framework (TEAF)
justificando que com o crescimento das arquiteturas corporativas também
ganharam importância as discussões sobre a escolha de arcabouços arquiteturais
adequados aos tipos de sistemas e segmentos das organizações. Bass et al.
(2006) sugerem que em futuras pesquisas se desenvolva uma técnica que possa
ser usada para redução de riscos decorrentes de necessidades não detectadas.
1.2

Motivação
Clements et al. (2002, p.110), escrevem que a arquitetura de um software

determina o seu atributo de qualidade. Chung e Subramanian (2007) escrevem
que pesquisadores e praticantes da indústria de software devem explorar mais a
tênue linha que liga as fases de desenvolvimento de um software dos padrões de
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infraestrutura da arquitetura corporativa e dos objetivos de negócios. Motivado por
estes posicionamentos dos pesquisadores citados acima, entre outros, esta
pesquisa procurou desenvolver

uma forma de unir padrões arquiteturais,

conceitos de atributos de qualidade a uma linguagem

de maneira a permitir

averiguação e análise da coerência entre elementos arquiteturais funcionais e de
infraestrutura de um sistema. Considerou a necessidade de criação de um
método que permita a avaliadores retornar aos arquitetos e gestores responsáveis
pelas atividades de análise dos requisitos, processo de elicitação e decisões
arquiteturais da fase de desenvolvimento e averiguar a coerência dos elementos
funcionais do software com as decisões arquiteturais da fase de montagem dos
componentes de run-time. Para isto, buscou desenvolver um meio, através de um
método, intencionado a avaliação arquitetural de sistemas tendo como principal
foco averiguar o alinhamento dos objetivos técnicos a objetivos de negócios. Pelo
fato do autor desta pesquisa ter vasta vivência com requisitos de infraestrutura
focou o método no atributo de qualidade de primeira relevância operacional, a
disponibilidade. As soluções padrões de Ahluwalia e Jain (2006) e considerações
de transparências de RM-ODP oferecem elementos de análise e conceitos que
são facilitadores na avaliação das decisões e identificação de pontos onde
existem exposições arquiteturais em um sistema.
Para Barbacci et al. (2003), requisitos de software que serão a base das
especificações dos atributos de qualidade, são difíceis de definir e são definidos
sempre com imprecisão em algum momento entre o início de um processo de
criação de um software e o momento da sua disponibilização. Com frequência as
necessidades

são

vagamente

entendidas

e

fracamente

articuladas.

Desenvolveram o método Quality Attributes Workshop (QAW), um método para
geração de cenários a partir da missão do software para refinamento de requisitos
e atributos de qualidade. Este é um complemento do trabalho de Kazman et al.
(1998) e o Architecture Trade Off Analysis Method (ATAM), desenvolvido pela
Software Engineer Institute (SEI) para mitigação de exposições em arquitetura
decorrentes de trade offs ou falhas em especificações sob o foco de um atributo
de qualidade. Segundo os conceitos e taxonomia de Avizienis et al. (2004), o
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processo de desenvolvimento de um software pode estar exposto a falhas
humanas, não necessariamente intencionais.
Para Kazman e Bass (2005), há problemas nas fases de elicitação e
caracterização de objetivos, porque os responsáveis pelo processo de negócios
ignoram a existência de métodos para projeto e análise de arquitetura de
software. Para Wojcik et al. (2006), não há um correto posicionamento e uso de
termos relacionados a atributos de qualidade nestas fases. Quando existem,
podem vir implícitos nos objetivos de negócios gerando a necessidade de
interpretação. Por consequência, segundo Kazman e Bass (2005) e Wojcik et al.
(2006), o software tem seus requisitos especificados com imprecisão e acaba
expondo as organizações a riscos. Bass, Nord, Wood e Zubrow (2006),
analisaram 18 relatórios de avaliações arquiteturais feitas pelo método ATAM
entre os anos 2000 e 2005 e derivaram em 15 categorias os tipos de riscos que
emergem

repetidamente, segundo a percepção dos avaliadores. A Tabela 1

mostra estas 15 categorias, que comumente se repetem em outros projetos.
Tabela 1: Categorias de riscos que se repetem

6.

Processos e
Ferramentas

2. Desempenho

7.

Requisitos

3. Segurança

8.

Alocação

4. Modificabilidade

9.

Documentação

5. Integração

10. Incoerência entre
software e infra

1. Disponibilidade

11. Necessidades não
detectadas

12. Linhas de produtos

13. Sensibilização

14. Escopo

15. Coordenação

Fonte: Bass, Nord, Wood e Zubrow (2006)
Pela importância que os sistemas representam para as organizações e
complexidade adicionada com a contínua introdução ou ampliação de elementos
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arquiteturais nos sistemas de software, existe uma oportunidade para pesquisar a
aplicabilidade prática de uma técnica de avaliação de exposições baseada em
requisitos, conforme aponta Bass et al. (2006), associada a uma norma técnica
que integre as visões de negócios, desenvolvimento do software, informações,
engenharia e tecnologia, conforme aponta também Vallecillo (2001).
1.3

Objetivo
Elaborar método para verificar se um sistema em fase de ativação em

ambiente de produção atende requisitos de disponibilidade.
1.4

Contribuições Desta Pesquisa
Espera-se que o método criado a partir desta pesquisa permita leitura dos

componentes

funcionais

e

não

funcionais,

construídos

na

fase

de

desenvolvimento, e detecção de eventuais decisões arquiteturais que possam
expor o processo de negócios a indisponibilidades por ausência de elementos ou
estruturas arquiteturais necessários para atender ao requisito de disponibilidade.
O método também possibilita analisar coerência entre arquitetura funcional e não
funcional através das representações dos diagramas de classes e de atividades
de UML para sistemas de tempo real e evidencia necessidade de elementos de
monitoração

inerentes

aos

componentes

funcionais

para

aspectos

de

disponibilidade.
1.5

Estado da Arte
Zachman (1987) detectou que os sistemas estavam se tornando grandes

demais para que todos os requisitos e necessidades pudessem ser atendidos
sem um critério de construção lógica, uma arquitetura, que permitisse definir e
controlar todas as interfaces e a integração de todos os componentes do sistema.
Considerou que um sistema deveria ser descrito em pelo menos 3 perspectivas e
que não existe uma única arquitetura para um sistema, mas um conjunto de
representações arquiteturais. Sowa e Zachman (1992) estendem os fundamentos
de arquitetura de sistemas de informações de 1987 e propõe um arcabouço mais
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completo, agora com 30 perspectivas, resumidas em um quadro composto de 6
colunas e 5 linhas. Nas colunas são colocadas as questões foco do sistema
dependendo de quem o vê, descreve ou constrói: Por quê?, Quem?, Quando?,
Como?, O quê? e Onde?; nas linhas são colocados 5 diferentes participantes da
criação do sistema: planejador, proprietário, projetista, construtor,

sub-

contratador. A Figura 1 mostra as 6 colunas de questões a serem respondidas
pelos arquitetos e analistas e nas linhas os focos dos participantes da construção
do sistema para os quais as questões devem endereçar decisões arquiteturais.
No detalhamento das perspectivas, conforme Henning (1996), estão orientações
aos desenvolvedores sobre o que focar em cada momento se colocando no lugar
de cada um dos participantes ou interessados na construção do sistema.

Figura 1: Arcabouço de Zachman e Sowa (1992) com adaptação de Henning (1996)
Fonte: Henning (1996)

Conforme Sessions (2007), depois do arcabouço de Zachman (1996)
outras iniciativas floresceram, todas com dois objetivos principais que são resolver
a crescente complexidade dos sistemas de TI e a crescente dificuldade em
agregar valor real aos negócios através destes sistemas. A Figura 2 mostra uma
breve linha do tempo a partir da publicação do primeiro artigo de Zachman (1987)
com destaque de algumas das principais, segundo ele, que surgiram nos anos
seguintes. Quatro delas podem ser consideradas como as mais representativas:
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Zachman, The Open Group Architecture Framework (TOGAF), Federal Enterprise
Architecture (FEA) e Gartner Meta.

Figura 2: Linha do tempo e padrões arquiteturais
Fonte: Sessions (2007)

Em 1995, conforme está publicado no site do
(http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/),

foi

The Open Group
desenvolvida

a

primeira versão do The Open Group Architecture Framework (TOGAF), baseado
no Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM),
desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA (DoD). Em 2003, o TAFIM
foi entregue totalmente aos cuidados do The Open Group que foi incentivado a
dar continuidade aos muitos anos de pesquisas e investimentos. Este, o
incorporou em seu novo padrão que passou a ser conhecido como The Open
Group Architectural Framework versão 8.0 (TOGAF 8.0). Segundo Sessions
(2007), apesar de se demoninar arcabouço, na realidade seria mais corretamente
definido como processo, um complemento da arquitetura de Zachmam que, por
sua vez, também a categoriza como uma taxonomia arquitetural. Entende que a
arquitetura de Zachmam diz principalmente como categorizar os artefatos de um
sistema.
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TOGAF, conforme define o próprio The Open Group, foi originalmente
projetado para suportar arquitetura de infraestrutura. Com alguns anos de
evolução incorporou múltiplas facetas de arcabouço e método de arquitetura
corporativa. Divide arquitetura corporativa em quatro categorias:


Arquitetura de Negócios ou Processo de Negócios – define a estratégia,
governança, organização a processos chave de negócios;



Arquitetura dos dados – descreve a estrutura física e lógica de ativos de
dados e recursos de gerenciamento de dados de uma organização;



Arquitetura da Aplicação – fornece um modelo para aplicações individuais
que serão ativadas, suas interações e seus relacionamentos com os
sistemas principais da organização; e



Arquitetura da Infraestrutura - descreve a infraestrutura de software que
suportará as aplicações núcleo da missão crítica, algumas vezes também
denominada middleware.
Possui seu ponto forte no Architecture Development Method (ADM), um

método padrão prático que serve para definir necessidades de negócios e
desenvolver uma arquitetura que atenda estas necessidades, neutra quanto a
ferramentas e tecnologias. Pode ser usada em combinação com qualquer
arcabouço de desenvolvimento corporativo, como Zachman, Federal Enterprise
Architecture Framework (FEAF), Treasury Enterprise Architecture Framework
(TEAF)

e

Command,

Control,

Communications,

Computers,

Intelligence,

Surveillanc and Reconnaissance (C4ISR/DoD) do Departamento de Defesa dos
EUA. O processo ADM enxerga arquitetura corporativa como um todo contínuo
chamado Continuum Corporativo, que abrange aspectos mais genéricos da
arquitetura. Dentro deste contínuo estão camadas interiores de arquitetura, com
detalhes mais específicos. A Figura 3 mostra as camadas de ADM, da mais
genérica, chamada de Continuum Corporativo, para as mais específicas:
arquitetura de infraestrutura, arquitetura de serviços comuns, arquitetura de
produtos de mercado e no centro, com os níveis de detalhes mais específicos, a
arquitetura organizacional.
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O método ADM divide o processo de desenvolvimento de uma arquitetura
em oito fases, o que permite aos profissionais de TI projetar, avaliar e construir a
arquitetura correta para o sistema, baseado e validado em todas as fases pelos
requisitos de negócios.

Figura 3: Processo ADM de TOGAF versão 8, de 2003
Fonte: Sessions (2007)

A Figura 4 mostra estas 8 fases, de A a H, tendo ao centro o
gerenciamento de requisitos interagindo em todas as fases. A fase preliminar
define um arcabouço arquitetural, ferramentas e princípios que guiarão a
construção do sistema. A fase A estabelece o escopo, restrições, gestores e cria
a visão arquitetural do projeto. As fases B, C e D desenvolvem a arquitetura nos
níveis de negócios, informações do sistema e tecnologia. A fase E executa o
planejamento inicial de instalação e agrupamento de componentes. A fase F faz
análise do custo, benefício e riscos

e desenvolve um plano detalhado de

migração. A fase G instala a fase de governança e averigua as conformidades do
projeto com a arquitetura. A fase H fornece monitoração contínua e um processo
de gerenciamento de mudança para garantir que a arquitetura responda às
necessidades da corporação e maximiza o valor dos negócios.

19

Roger Sessions (2007) faz um comparativo entre quatro arcabouços
arquiteturais que considera de maior relevância e identifica, assim como Leist e
Zellner (2006), que cada um traz características fortes em determinados aspectos
e menos elaborados em outros. Cada metodologia é concebida para uma
abordagem específica, que pode variar em valor para uma organização ou outra.

Figura 4: Fases de ADM de TOGAF versão 8
Fonte: The Open Group (2003)

Não existe certo ou errado, a resposta mais aproximada é “depende”, referindo-se
ao critério que for mais relevante para a Organização. A Tabela 2 relaciona os 12
critérios que ele usa em particular com maior frequência em seus trabalhos para
comparar e avaliar uma metodologia arquitetural corporativa. Os valores mais
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baixos (1 e 2) são os de avaliação inferior e os valores mais altos são aqueles de
melhor avaliam a metodologia.
Leist e Zellner (2006) também pesquisaram diversos autores e
abordagens que suportam o desenvolvimento de arquiteturas corporativas para
avaliar atributos especiais de arcabouços destinados a resolver limitações no
processo de desenvolvimento causadas pela complexidade destas arquiteturas.
Entretanto,
Tabela 2: Avaliação dos arcabouços arquiteturais
Avaliação
Critérios de Avaliação

Completeza na taxonomia
Completeza no processo
Modelo de referência
Orientação prática
Modelo de maturidade
Foco no negócio
Orientação na governança
Orientação no particionamento
Catálogo prescritivo
Neutralidade de fornecedor
Disponibilidade de informação
Valorização do tempo
Fonte: Sessions (2007)

Zachman

TOGAF

FEA

Gartner

4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

2
4
3
2
1
2
2
2
2
4
4
3

2
2
4
2
3
1
3
4
4
3
2
1

1
3
1
4
2
4
3
3
2
1
1
4

os vários arcabouços existentes têm estruturas diferentes para resolver
estratégias de negócios, processos e infraestrutura que suportam a aplicação.
Normalmente, modelagens são usadas para descrever diferentes visões do
projeto e regras de projeto são essenciais para completar a descrição arquitetural
e estruturação de um sistema. Adicionalmente, podem detectar gargalos,
redundâncias e gaps relacionados à aplicação. Também aqui, fica a cargo dos
arquitetos considerarem a adoção de técnicas para reduzir a complexidade e
estruturação de um sistema. Métodos precisam ter uma técnica de modelagem,
uma convenção de linguagem, regras que governam como a percepção é
apresentada e comunicada e um conjunto de orientações que estabelecem em
que ordem e como são representadas as derivações da modelagem. Em suas
investigações, assim como Sessions (2007), também constatam que cada
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arcabouço de construção arquitetural tem pontos fortes e fracos e que nenhum
deles consegue atender integralmente todos os requisitos constitutivos de um
método. A Tabela 3 mostra resumidamente as conclusões de Leist e Zellner
(2006) sobre pontos fortes e fracos dos principais arcabouços. Por exemplo,
FEAF e TOGAF não possuem regras claras que governam como a percepção é
apresentada e comunicada, enquanto que ARIS e MDA possuem. Em contraste,
enquanto que ARIS não possui uma modelagem consistente de processos, os
desenvolvimentos dos processos em MDA são precisamente descritos em 4
etapas. Para a maioria deles, os pontos fortes e fracos são bem balanceados. A
definição por um ou por outro para suportar o desenvolvimento de uma arquitetura
deve considerar as circunstâncias específicas de cada caso.

ARIS

C4ISR/DoDAF

FEAF

MDA

TEAF

TOGAF

Zachman

Tabela 3: Resumo de avaliação de arcabouços arquiteturais

Documentação do projeto

●

●

●

●

●

○

●

Linguagem e regras

●

ʘ

○

●

ʘ

○

ʘ

Papel dos participantes

○

ʘ

●

ʘ

●

○

○

Técnica de modelagem

●

●

○

ʘ

○

ʘ

○

○
●
●
●
● Totalmente atendido
ʘ Parcialmente atendido
○ Não atendido

●

●

ʘ

Modelagem de processos
Legenda:

Fonte: Leist e Zellner (2006)

O projeto ISO/IEC que definiu a norma 10.746 de 1998 (RM-ODP),
também no sentido dos estudos de qualidade de McCall (1977), estabelece
conceitos e padroniza a linguagem para sistemas distribuídos e, dentro do
possível, no uso formal de técnicas de especificação de arquitetura. A norma
padroniza linguagem arquitetural para sistemas de segmentos variados,
fundamenta sua própria modelagem e fornece conceitos de especificações e
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estruturas para ambientes heterogêneos e de domínios organizacionais múltiplos.
Os conceitos de composição e decomposição podem ser utilizados para organizar
as

especificações

de

um

sistema

distribuído

como

um

segmento

de

especificações ou componentização de elementos arquiteturais para se lidar com
diferentes níveis de abstração de um sistema. Isto permite que sistemas
complexos sejam decompostos em objetos ou estruturas mais simples, que por
sua vez também poderão ser decompostas em níveis mais baixos de abstração.
RM-ODP

oferece

dois

arcabouços

arquiteturais

para

atender

necessidades de estruturação e gerenciamento de sistemas que se estendem por
diferentes partes de um projeto e que têm que trabalhar de maneiras
independentes, mas precisam identificar claramente estas partes sob diferentes
aspectos, pois podem impactar umas às outras: são as definições de visões e
transparências.
Semelhante aos arcabouços de Zachman e TOGAF, as visões de RMODP também propõe a subdivisão das especificações de um sistema completo
com segmentação de informações sob perspectivas que sejam relevantes para as
necessidades durante o projeto. Elas não são necessariamente independentes,
mas são o suficiente para permitir a simplificação de uma especificação completa.
A Figura 5 mostra as subdivisões de um sistema segundo as visões de RM-ODP.
A visão de negócios ou visão corporativa descreve o sistema e o ambiente onde
será executado com foco no propósito, escopo e políticas que o negócio deve
cumprir. A visão de informação descreve o sistema pela perspectiva de
comunicação entre os objetos quando interagem, possui conceitos e linguagem
para consistência de informações armazenadas nos objetos ou manipuladas por
eles. A visão computacional preocupa-se com a decomposição do sistema em
objetos, sua função individual e interação através de interfaces com outros
objetos. A visão de engenharia foca na forma como a interação entre os objetos
ocorre e nos recursos necessários para executá-los. Descreve a infraestruturua
necessária para atender as considerações de transparências, interações entre os
objetos e regras para estruturação de comunicação e gerenciamento de recursos.
A visão de tecnologia descreve a implementação dos objetos que representam

23

componentes de hardware e software. Tem restrições em fatores de custo e
disponibilidade de produtos de hardware e software que atendem às
especificações. É a implementação de componentes padrões para operações
básicas do sistema.
Os conceitos de transparência estão diretamente relacionados a reuso de
estruturas, constituídas de redundâncias e mecanismos capazes de fazer
previsão e contorno de falhas e mascarar para o invocador do serviço que uma
eventual

Figura 5: Visões de RM-ODP
Fonte: ISO/IEC 10.746-1 (1998)

falha

ocorreu.

A

inclusão

de

mecanismos

e

estruturas

que

atendem

especificações de transparências como falhas e persistência tende a atender os
requisitos de disponibilidade.
Vallecillo

(2001)

considera

que

é

preciso

alguma

abstração

e

interpretação destes conceitos para identificá-los sob a forma de requisitos de
software e integração de seus termos com outras linhas de pesquisa. Sugere a
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necessidade de um arcabouço para a ligação entre os termos dos requisitos de
um sistema analisado e os termos desta norma.
Wagner, Deissenboeck e Winter (2008) propõem uma abordagem em
duas dimensões para modelagem de atributos de qualidade em cinco etapas para
refinamento de requisitos de qualidade, em razão de dificuldades de análise
mensurável de expressões que indicam qualidades requeridas pelo software,
como manutenibilidade, conceito de localização ou modificações. Na última
destas etapas, propõem que um requisito deve ter sua completeza quantificada
em relação à totalidade possível de mecanismos que atendam ao atributo de
qualidade que endereça; em teoria, todo requisito pode ser expresso
quantitativamente.
Salas et al. (2006) em seus estudos afirmam que soluções de cluster
tradicionais com suas redundâncias não são suficientes para atender a requisitos
de disponibilidade em ambiente web críticos. Desenvolveram um arcabouço para
auxiliar projetos e implantações de infraestrutura para ambientes de serviços web
de alta disponibilidade, especificamente requisitos que endereçam o mecanismo
replicação. Chen et al. (2006), apresentam um roteiro para monitoração de
sistemas distribuídos baseado no aprendizado dos correlacionamentos implícitos
dos inputs de um sistema e observações de comportamento de estados de
funções internas, como frequências de acesso a bancos de dados por exemplo.
Farhat, Simco e Mitropoulos (2009) fazem um interessante estudo sobre as
possibilidades de refinamento de especificações de requisitos não funcionais
baseados nos diferentes tipos como Restritivo Funcional, Aditivo Restritivo,
Politico Restritivo e Arquitetural Restritivo e eventuais trade offs advindos dos
requisitos funcionais que podem ser aplicados a diferentes atributos de qualidade.
Gmach et al. (2008) desenvolveram o conceito de gerenciamento de
serviços adaptáveis, um processo de gerenciamento de serviços focado em três
níveis de granularidade de otimização: recursos estáticos, recursos dinâmicos e
acordos de níveis de serviço. O objetivo geral é estabelecer um controle end-toend sobre a priorização, também denominado de Quality of Services (QoS) por
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alguns autores, que cobre todas as camadas e o paralelismo da arquitetura de
web services. Baseia-se em infraestruturas flexíveis como blades e componentes
virtualizados de processadores e armazenamento, onde as capacidades podem
ser escaláveis independentemente e os serviços podem ser despachados de
maneira persistente. É uma adaptação para sistemas distribuídos da arquitetura já
antiga da plataforma dos sistemas z da IBM, onde todos estes conceitos e
mecanismos estão consolidados num componente único, o gerenciador de carga
(Workload Manager), inclusive os critérios e mecanismos são semelhantes:
classificação dos serviços e administração da priorização. Dingel, Rudie e Draget
(2009) observam que muitos problemas em software podem ser reduzidos pela
observação de eventos de um sistema restringindo seu comportamento a uma
sequência de estados específica. Advogam que a teoria do Discrete-Event
System (DES) pode ser considerada para as especificações da sequência de
estados de um sistema. Esta consideração é especialmente importante para a
função de QoS em sistemas distribuídos, em razão dos mecanismos de controle
serem genéricos e o comportamento do correlacionamento dos componentes
gerenciados não terem vínculos com os mecanismos de controle de priorização.
Goh, Lee e Kaakani (2006) estudaram mecanismos e conceitos de
persistência de software em ambientes virtualizados e apontam que estes
mecanismos precisam estar presentes na arquitetura com algum rigor para
sistemas com requisito de alta disponibilidade e que permanecem ativos por longo
tempo. São mandatórios os seguintes mecanismos: de coordenação de
sequência de estados de um sistema; de serialização de objetos; e de
consistência de dados. Tudo isto em um ciclo finito de atividades obedecendo a
critério de precedência entre as atividades.

Apesar das vantagens de

persistências, pontuam que estes mecanismos podem introduzir latência
imprevisível ao software.
Lamouchi, Cherif e Lévy (2008) à semelhança de McCall (1977), propõem
um modelo métrico para avaliação quantitativa de elementos arquiteturais
baseado nos fatores de software, mas não o exploram como um modelo para
avaliação de arquitetura. Ozkaya et al. (2005), como outro exemplo, propõe
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avaliações de padrões aplicados para avaliação apenas dos reflexos econômicos
sobre o projeto.
Sung-Jui e Cheng (2007) consideram que as fontes de falhas para
componentes de hardware na grandeza de nanômetros estão aumentando à
medida que a tecnologia evoluiu nos últimos anos. Demonstram em seu trabalho
que uma configuração com redundâncias adequadas ao requisito e testes de
baixo custo pode alcançar confiabilidade igual ou melhor que sistemas com alta
redundância.
Repantis e Kalogeraki (2008) propõe um modelo de colocação de réplicas
de componentes dispersos fisicamente sob a forma de nuvem como estratégia
para atender requisitos de alta disponibiliade de sistemas com características de
tempo real. Adotam replicas como parte do projeto do software para atender
necessidades de mascarar ocorrências de falhas, entretanto enfatizam que
garantias de disponibilidade de um agregado de componentes que atendem um
serviço é diferente de garantias de disponibilidade de objetos individuais. A escala
do volume de solicitações de serviços, quantidade de componentes envolvidos na
cadeia de aplicativos do software, bases de dados, mecanismos de persistência,
taxas

de

dados

que

trafegam

pelo

sistema

entre

outros

interferem

significativamente na definição da localização dos componentes. Adicionalmente,
o sincronismo e consistência dos dados dispersos entre as réplicas devem ser
investigados.
1.6

Métodos de Avaliação de Arquitetura
Para Velloso (2010), ATAM aplica-se fortemente para avaliação do

business driver e na definição de atributos de qualidade pertinentes ao negócio.
Seu método possui quatro passos, tomando as etapas iniciais de ATAM como
base para levantamento de informações do sistema. Os passos são os seguintes:


1º passo: identificação dos processos de negócios



2º passo: detalhamento dos atributos de qualidade e mapeamento dos
requisitos de disponibilidade e desempenho
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3º passo: abordagens da solução



4º passo: avaliação do sistema, dividido em requisitos estáticos e
dinâmicos
Segundo Kazman et al. (1998), avaliações de arquitetura por qualquer

que seja o método, indicam onde existe exposição a risco e não necessariamente
quanto. Escrevem que a avaliação de um sistema sob o foco de multi-atributos
de qualidade permite entender pontos fracos e fortes do sistema ou de parte
dele, dentro de um arcabouço para apoiar tomadas de decisões. Velloso adaptou
as etapas de ATAM de maneira a permitir a obtenção das informações
arquiteturais necessárias como entrada para o seu método. O método ATAM,
tem seus conceitos derivados de outros dois métodos para análise de sistemas
de software intensivos: Software Architecture Analysis Method (SAAM) e Active
Reviews for Intermediate Designs (ARID), ambos da SEI.
1.6.1

SAAM
Clements et al. (2002) escrevem que foi originalmente criado para avaliar

arquitetura sob o foco do fator modificabilidade, mas se demonstrou aplicável
também para avaliação dos fatores portabilidade, escalabilidade, integridade,
desempenho e confiabilidade além de alguma aplicação para avaliação funcional,
posteriormente incorporado no método ATAM.
O SAAM questiona os vários interessados no sistema para enumerar os
vários cenários que representam possíveis modificações que um sistema possa
vir a sofrer no futuro. Os cenários são escrutinados, priorizados e mapeados por
uma modelagem de arquitetura. O processo de mapeamento indica as áreas com
problemas. O maior mérito deste método é prover documentação do sistema.
1.6.2

ARID
Parnas e Weiss (1985, apud Clements, Kazman e Klein, 2002, p. 243)

desenvolveram os conceitos de Architecture Design Reviews (ADR), que
representou a expressão dos princípios fundamentais de avaliações arquiteturais.
Estes conceitos foram integrados pela SEI em Active Reviews for Intermediate
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Design (ARID), um método que se concentra na adequação de detalhes
arquiteturais para geração de especificações não funcionais que podem ser
utilizadas na ausência de documentação mais detalhada para processos de
aquisições. ARID integra abordagens de técnicas de revisão baseada em
cenários, mesmo objeto do ATAM, a técnicas para garantias efetivas de qualidade
de detalhes arquiteturais, objeto de ADR. Clements, Kazman e Klein (2002, p.245)
conceituam a composição dos métodos ADR com ATAM como ATAM híbrido. É
um método para avaliações parciais e recursivas de projetos em sua fase
embrionária.

Neste

estágio,

qualquer

envolvido

com

o

projeto

–

não

necessariamente o arquiteto – consegue identificar se o que está sendo
construído está dentro dos requisitos dos contratantes do sistema.
O método se alicerça no engajamento ativo de revisores que recebem
atribuições cuidadosamente estruturadas para evitarem questionamentos aos
contratantes cujas respostas sejam apenas sim ou não. É ineficiente para análise
da arquitetura do sistema como um todo, mas adequado para atender aos
requisitos dos objetivos do sistema, num detalhe específico.
1.6.3

ATAM
Kazman et al. (2000) quando introduzem o método de avaliação ATAM,

deixam claro que avaliação da arquitetura de um projeto baseado em requisitos
de atributos de qualidade necessita de uma caracterização precisa do atributo em
questão. Não há neste método a intenção de prever precisamente o
comportamento do sistema sob o foco do atributo de qualidade, apenas o espírito
de identificação do risco arquitetural a que está exposto, pontos de atenção e
trade offs. Conceituam riscos como importantes decisões arquiteturais que não
foram tomadas ou decisões que foram tomadas, mas as consequências não estão
completamente entendidas.
ATAM avalia o sistema inicialmente para atributos de relevância primária
e depois vai introduzindo os atributos seguintes no contexto já avaliado. Está
estruturado em nove etapas que constituem a parte principal e possui inspiração e
técnicas calcadas em três áreas: estilos ou padrões arquiteturais, análise de
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atributos de qualidade e observações práticas regulares feitas por projetistas
tomando como base suas próprias experiências. Outras partes como preparação
do gestor, arquitetos e analistas, eventuais acompanhamentos depois da
avaliação são consideradas como outras partes e podem variar conforme o
avaliador. As nove etapas principais estão divididas em quatro seções, seguintes:
Seção 1 - de Apresentação:
1. O líder apresenta o método aos participantes e responde questionamentos;
2. O Gerente do projeto apresenta os objetivos de negócios, motivações e
atributos de qualidade primários;
3. O arquiteto descreve a arquitetura focando como atender os objetivos de
negócios.
Seção 2 - de Investigação e Análise
4. Identifica decisões arquiteturais;
5. Gera a árvore utilitária de atributos de qualidade, especificam cenários e
prioridades;
6. Analisa as decisões arquiteturais para os cenários elicitados e analisados
na etapa 5, segundo as prioridades e os atributos de qualidade para
identificação de riscos, não riscos, pontos sensíveis e trade offs.
Seção 3 - de Testes
7. É feito um brainstorm e priorização de cenários via processo de votação
envolvendo todos os responsáveis pelo sistema;
8. Reitera a analise das decisões arquiteturais a partir dos cenários
priorizados da etapa 7. Esta análise pode descobrir novas abordagens,
riscos, não riscos, pontos sensíveis e trade offs, que serão também
documentados;
Seção 4 - de Relatório
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9. O time que participou da avaliação relaciona as informações coletadas e
apresenta aos responsáveis pelo sistema.
Clements et al. (2002, p.109) comentam que arquiteturas têm um impacto
profundo no sucesso ou não da satisfação dos atributos de qualidade. A
estratégia é eleger um atributo que tenha motivação nos objetivos de negócios. É
relativamente comum a documentação dos requerimentos sobre o atributo de
qualidade e arquitetura serem incompletos, vagos e ambíguos. Por isso, os três
maiores objetivos de uma avaliação são:
• Elicitar e refinar os requerimentos dos atributos de qualidade; e
• Elicitar e refinar as decisões arquiteturais do projeto.
Satisfeitos estes objetivos maiores, um terceiro é:
• Avaliar se as decisões de projeto endereçam os requerimentos de
qualidade.
O método ATAM, em sua etapa de número 4 faz abordagens focadas em
padrões arquiteturais para descrição de tipos de componentes e sua topologia.
Clements et al. (2002) ressalvam que a adoção de um padrão arquitetural é
necessária para ATAM. Shaw e Garlan (1996, apud Clements, Kazman e Klein,
2002, p.302), desenvolveram o conceito de estilos arquiteturais, denominado
Attribute Based Architectural Styles (ABAS). É uma técnica para captura de
estruturas arquiteturais e análise composta por classes de projetos, suas
propriedades conhecidas e evidências históricas sobre seu uso. Sua adoção ou
outro estilo arquitetural semelhante na composição do processo de avaliação de
ATAM

favorece

especialmente

a

reusabilidade

das

propriedades

dos

componentes de projetos.
1.7

Termos Arquiteturais de ATAM
Clements et al. (2002), p.35, adotam alguns termos chave para

entendimento de como a arquitetura deve atender seus objetivos e requisitos.
ATAM inclui uma etapa para catalogação de abordagens utilizadas que servirão
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de introdução à arquitetura do sistema para pessoas que precisarão se
familiarizar com ele no futuro. Dois destes termos utilizados neste método:


Pontos sensíveis: são decisões arquiteturais que envolvem um ou mais
componentes críticos para alcançar uma qualidade específica e diz ao
projetista ou analista onde focar a atenção.



Trade off: são pontos em uma decisão arquitetural que afetam mais que
um atributo de qualidade e é um ponto sensível também para mais que um
atributo. É um termo que designa opção por atender um requisito em
detrimento de um outro.

1.8

Metodologia da Pesquisa
Este trabalho utilizou-se de pesquisas em bibliotecas virtuais, sites de

universidades e institutos de Engenharia de Computação, sites de associações de
profissionais, de desenvolvedores de software e fabricantes de plataformas
operacionais, sob a linha da orientação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de
São Paulo, da Universidade de São Paulo.
As principais bibliografias foram identificadas, baixadas ou adquiridas dos
seguintes sites:
1. www.acm.org, www.ieee.org, www.teses.usp.br, www.acs.com.au; e
2. www.amazon.com
A estruturação do trabalho partiu de uma motivação principal que
começou a se mostrar consistente a partir do relacionamento dos trabalhos de
Chung e Subramanian (2007), Ahluwalia e Jain (2006), Kazman et al. (2002) e
Velloso (2010), que expuseram necessidades, dificuldades e oportunidades de
preenchimento de gaps que se demonstravam com potenciais de agregar algum
valor à Engenharia de Computação. A partir deste ponto, tomou formato o corpo
principal da pesquisa, que seguiu prospectando trabalhos que agregassem
argumentação favorável ou contraditória à linha de criação de um método para
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avaliação arquitetural baseado em conceitos de desvios de estado de
componentes, recuperação de falhas e padrões para alta disponibilidade.
Para avaliação do método então concebido, foi feito estudo de caso
utilizando um sistema real feito para atender demandas de solicitações de
serviços baseado em disponibilização de funções na internet via web services,
processamento dos requerimentos de serviço em camada de aplicação e
processamento de informações em camada de servidores e mecanismos de
persistência de dados.
1.9

Estrutura do Trabalho
Este trabalho está organizado com a seguinte estrutura:
O capítulo 2 apresenta fundamentos conceituais de métodos de avaliação

de software, definição

de disponibilidade, conceitos de erro, falha, estado de

máquina de um componente, conceitos tolerância e recuperação de falhas,
estratégias arquiteturais para alta disponibilidade, considerações de transparência
de RM-ODP e características de sistemas de tempo real.
O capítulo 3 apresenta um roteiro para extração dos requisitos de
disponibilidade, utilizando ATAM, faz um levantamento de decisões arquiteturais e
estruturas

construídas,

analisa

as

estruturas

contra

os

requisitos

de

disponibilidade e, na conclusão, identifica potenciais pontos de exposição a
indisponibilidades e processos para contorno, remoção e estratégias para
continuidade operacional.
O capítulo 4 aplica o método na avaliação de sistema considerado crítico
para a estratégia de negócios de uma grande organização e construído para
oferecer serviços bancários via internet com características de tempo real. O
sistema é construído em várias camadas, com componentes heterogêneos,
possui vários elementos de controle e potenciais pontos de exposição durante o
ciclo operacional.
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O

capítulo

5

faz avaliação

da

aplicabilidade

do

método

para

considerações de disponibilidade, pontos positivos e negativos identificados,
outras possibilidades de uso do método identificadas durante a fase de teste em
caso real e sugestão de futuras pesquisas relacionadas a disponibilidade ou
avaliação de sistemas que possam agregar valor ao uso profissional da
Engenharia de Computação.
No capítulo 2, a seguir, são apresentados os fundamentos conceituais
que estruturam esta pesquisa, taxonomia da disponibilidade, estruturas padrões e
características de sistemas de tempo real que atendem requisitos de
disponibilidade da ordem de 99,999%, com aproximadamente 5 minutos de
indisponibilidade por ano.
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2
2.1

FUNDAMENTAÇÃO DA PESQUISA
Introdução
Esta seção apresenta conceitos básicos de termos utilizados no decorrer

deste trabalho relacionado ao desenvolvimento e uso de software extraídos de
Sommerville (2007), Pressman (2006) e Avizienis et al. (2004), posicionamento do
atributo de qualidade disponibilidade no contexto de atributos de confiança,
taxonomia de defeitos, falhas e erros, soluções padrões para projetos de sistemas
de alta disponibilidade e conceitos de arquitetura distribuída RM-ODP.
2.2

Taxonomia de Disponibilidade
Software “é um conjunto de programas distintos, arquivos de configuração

utilizados na parametrização destes programas, documentação do sistema que
descreve sua própria estrutura, documentação para o usuário com explicações
sobre como usá-lo e página da internet de onde o usuário possa baixar
informações recentes do produto” (Sommerville, 2007, p.5).
Conforme as definições da taxonomia de Avizienis et al. (2004), sistema
assume o sentido de uma “entidade” que interage com outras entidades, isto é,
outros sistemas, incluindo-se software, hardware, componente humano e o
mundo físico com seus fenômenos naturais. Os outros sistemas e respectivas
interações entre eles são o ambiente de um dado sistema. A “fronteira do sistema
é o limite comum entre sistemas de um mesmo ambiente”. Serviço “é o produto
resultante de um sistema e seu comportamento percebido pelo usuário”, que pode
envolver um sistema específico ou resultante da interação de vários sistemas.
Usuário pode ser um responsável pelos serviços ou um software ou sistema.
Funções de um sistema “é o que este sistema intenciona fazer e que está descrito
pelas especificações funcionais em termos de funcionalidade e desempenho”. O
comportamento do sistema “é o que o sistema faz para cumprir suas funções e é
descrito pela sequência de estados” e percebidos pelo usuário. Estrutura de um
sistema é o conjunto de componentes ligados entre si para que possam interagir,
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onde um componente pode ser até outro sistema. Este conceito se aplica
recursivamente a componente até que chega a um ponto considerado atômico.
A fase de desenvolvimento de um software é composta pelas etapas de
concepção do processo de negócios, análise de requisitos, projeto, construção e
validação do software. A fase de uso se inicia quando o software é aceito para
uso na produção de serviços pelo usuário. Falha de serviço, ou somente falha, é
um evento que ocorre quando o resultado do serviço desvia do que seria
esperado. Isto ocorre porque não atende o que está especificado em seus
requisitos funcionais ou porque as especificações não estão adequadamente
descritas. Falha de serviço é uma situação de transição entre o serviço correto e o
serviço incorreto. Período de funcionamento incorreto é denominado como corte
do serviço. A transição de serviço incorreto para serviço correto é denominado de
restauração do serviço. Uma vez que um serviço é uma sequência de estados
externos do sistema, a ocorrência de pelo menos uma falha no estado que seria
correto do serviço, é denominada erro. A causa hipotética de um erro é
denominada defeito e podem ser internos ou externos. Vulnerabilidade é a
presença anterior de um defeito interno que permite a manifestação de um defeito
externo com dano para o sistema. Um defeito está ativo quando ele é causa de
um erro, degradação do serviço ou ainda causa uma vulnerabilidade, caso
contrário ele é considerado dormente. Os tipos de mecanismos existentes para
prevenir defeitos ou falhas estão divididos em quatro categorias:
• Prevenção de defeitos: significa a inserção de mecanismos para evitar a
ocorrência ou introdução de defeitos;
• Tolerância a defeitos: significa a inserção de mecanismos que possam
evitar a falha em caso de um defeito se tornar ativa;
• Remoção de defeitos: o software sofreu algum trabalho no sentido de
eliminação da quantidade e severidade de defeitos;
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• Previsibilidade de defeitos: é um levantamento do número atual estimado
de falhas, possibilidades de incidência futura e as consequências esperadas
de eventuais manifestações de defeitos.
Prevenção e tolerância a defeitos são mecanismos possíveis de serem
usados para proporcionar credibilidade na habilidade de executar serviços do
sistema, enquanto que remoção e previsibilidade de defeitos são estratégias para
proporcionar confiança nesta habilidade, justificando que as especificações
funcionais de confiança e segurança estão adequadamente definidas e
implantadas.
Engenharia do Processo de negócios ou simplesmente Processo de
Negócios é a percepção pelo usuário humano ou automatizado que requisita um
serviço a um sistema, percebe o resultado desta interação e que permite a um
negócio da empresa utilizar a informação de maneira efetiva (Pressman, 2006,
p.104).
2.3

Atributos de Qualidade de Confiança
Avizienis et al. (2004), reconhecem que a clarificação dos conceitos de

confiança e segurança é surpreendentemente difícil quando se discute atributos
de sistemas e que seus limites não são precisamente definidos. Além disso, em
concordância com Clements, Bass e Klein (2002), a grande complexidade dos
sistemas e suas especificações tornam as dificuldades ainda maiores. A
determinação de possíveis causas ou consequências de falhas pode ser
superficial e as prevenções falíveis.
Abordando atributos de qualidade de software, escrevem que o conceito
do termo Inglês dependability ao significar a habilidade de evitar falhas de
serviços nos conduz à sensação de confiança de que a dependência entre
sistemas ou entre sistemas e mecanismos serão honrados e que pode muito
convenientemente ser definida como uma dependência aceitável. Confiança, no
entanto, é ainda a integração dos conceitos de cinco outros atributos:
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 Disponibilidade: prontidão para um serviço correto;
 Confiabilidade: continuidade de um serviço correto;
 Segurança (do Inglês safety): ausência de consequências catastróficas para
o usuário e para o ambiente;
 Integridade: ausência de alterações impróprias no sistema; e.
 Manutenibilidade: habilidade de efetuar modificações e reparos.
Segurança tem ainda outro atributo importante, confidencialidade, que é a
ausência de acesso não autorizado à informação. Segurança, do termo inglês
Security, é ainda a composição dos atributos confidencialidade, integridade e
disponibilidade, como sumariza a Figura 6. Avaliação sob o foco de segurança, do
Inglês Security, está fora do escopo deste trabalho. Foi referenciado apenas para
diferenciação do termo segurança, do Inglês safety, pois as literaturas traduzem
para a mesma palavra em Português.

Figura 6: Atributos de confiança e segurança
Fonte: Avizienis et al. (2004).

2.4

Defeitos, Falhas e Erros
Segundo Avizienis et al. (2004), há duas causas possíveis para

indisponibilidade:


Não conformidade com a especificação; ou



Especificação não descreve adequadamente os requisitos.
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Em qualquer dos casos, em algum instante no ciclo de vida do sistema
haverá uma transição de estado de máquina decorrente de uma falha ou por
interação de alguma entidade autorizada, saindo da condição de correta prontidão
para um estado de interrupção. Enquanto persistir um desvio do estado, ocorre
indisponibilidade do processo de negócios. A restauração do estado de máquina
para a condição de correta execução da função restabelece a prontidão.
As figuras 7 e 8 mostram razões possíveis em que o estado de máquina
do sistema apresenta desvio, apresentando condição de indisponibilidade, por
erro ou necessidade de manutenção. Segundo Avizienis et al (2004) e Kazman et
al(2002), todo sistema possui defeitos dormentes com potencial de ativação
quando a condição de manifestação ocorrer. Adicionalmente, uma condição de
desvio também pode ocorrer por uma iniciativa de um administrador operacional
do sistema através de uma interação voluntária.

Figura 7: Desvio de estado gerado por ativação de defeito
Fonte: Avizienis et al. (2004)
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Figura 8: Desvio de estado gerado por interação planejada
Fonte: Avizienis et al. (2004)

2.5

Padrões Arquiteturais
A Avaliação de mecanismos arquiteturais relacionados à disponibilidade

pode envolver considerações e técnicas tão amplas quanto necessário para o
contexto de uma análise. No contexto desta pesquisa, disponibilidade é a
resultante provável de prontidão de um serviço correto, como conceitua Avizienis
et al. (2004), considerando componentização dos aplicativos do software e seu
relacionamento com os recursos de infraestrutura: servidores e mecanismos de
persistência de dados, no momento em que o software é aceito pelo usuário e
declarado pronto para início da fase de uso.
2.6

Padrões Para Alta Disponibilidade
Ahluwalia

e

Jain

(2006)

estudaram

modelagem

de

estruturas

arquiteturais e relacionaram algumas soluções padrões na construção de
mecanismos construídos para operação contínua ou que seja desejável grande
tempo

de

funcionamento

sem

interrupções.

Na

prática,

objetivos

de

disponibilidade são expressos em números de “9” seguidos de percentual, no
limite tendendo a 100%. Software que atende a serviços críticos como
telecomunicações, serviços do sistema financeiro, serviços de saúde necessitam
atender pelo menos cinco “9”s, que é representado pela expressão “99,999%”. A
Tabela 5 mostra as faixas de indisponibilidade observadas para períodos anuais
e disponibilidade típica para algumas classes de serviços. Sistemas de tempo real
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à medida que a tecnologia evolui e a concorrência se acirra ainda mais, tendem a
ter exigências de níveis de serviço cada vez mais próximo de 100%.
Tabela 4: Padrões de Disponibilidade
Serviços típicos

Disponibilidade (%)

Equipamentos pessoais ou servidores 99,9% (3 noves)
com missões não críticas
Serviços com tolerância a pequenas 99,99% (4 noves)
indisponibilidades
Serviços de missão crítica
99,999% (5 noves)
Fonte: Ahluwalia e Jain(2006)

Tempo de
indisponibilidade anual
~9 horas
~1 hora
~5 minutos

Para atender aos requisitos de disponibilidade, estas soluções padrões
são baseadas em redundâncias, monitoração e tomadas de ações para
continuidade operacional que auxiliam no complemento dos conceitos de
transparências de RM-ODP. No contexto de avaliação arquitetural, atendem aos
estilos arquiteturais necessários para análise das abordagens arquiteturais da
etapa 4 de ATAM. A Figura 9 mostra a sequência incremental de inserção de
mecanismos arquiteturais com redundâncias, representados pelos elementos 1 a
5 da figura, e a sequência incremental de mecanismos de monitoração e tomada
de ações em casos de falha, representados pelos elementos 6 a 9.
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Figura 9: Sequência incremental de mecanismos para alta disponibilidade
Fonte: Ahluwalia e Jain (2006).

Como declara a norma RM-ODP e está explicito também no trabalho de
Ahluwalia e Jain (2006), a inserção destes mecanismos não é de fácil
desenvolvimento e faz emergir novos problemas decorrentes do incremento da
complexidade que afetam em particular o desempenho e mecanismos de
serialização e concorrência.
A Figura 10 mostra a inserção de redundância ativo-passivo para
componentes críticos do sistema que seriam pontos únicos de falha. Neste
modelo, a infraestrutura replicada é passiva e será ativada por algum processo
independente do sistema, por interação externa, em caso de falha do componente
principal. O elemento responsável pela detecção da falha também não está no
componente do sistema e pode ser acionado de forma apenas passiva, ou seja,
depois que a indisponibilidade já foi contabilizada.
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Figura 10: Mecanismos ativo-passivo
Fonte: Ahluwalia e Jain (2006)

A Figura 11 mostra inserção de redundância ativo-ativo. Neste modelo,
também conhecido como cluster, os componentes redundantes funcionam como
um recurso computacional único. Entretanto, é necessária a introdução de um
mecanismo adicional para resolução de conflitos decorrentes do paralelismo e
controle do fluxo de requerimentos de serviços entre os componentes,
balanceamento da utilização de recursos e funções de recuperação em casos de
falhas. Aqui o elemento que detecta a falha está presente entre os elementos do
sistema e pode ser em componente funcional ou não funcional.

Figura 11: Mecanismos ativo-ativo
Fonte: Ahluwalia e Jain (2006)

A Figura 12 mostra a inserção de redundância para “n” componentes
ativos mais 1, uma estrapolação do modelo de estrutura ativo-passivo. Neste
modelo, para cada ponto único de falha potencial de ser identificado, há um
componente passivo que pode ser ativado a qualquer instante e cobrir eventual
falha ocorrida. Este modelo também pode variar dependendo das decisões
arquiteturais, podendo cada elemento redundante assumir a funcionalidade não
de um elemento específico, mas de um conjunto de elementos semelhantes.
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Figura 12: Mecanismos com redundâncias N+1
Fonte: Ahluwalia e Jain (2006)

A Figura 13 mostra mecanismo de monitoração atuando sobre
componentes redundantes. Neste modelo, está presente um elemento que faz
verificações sobre a correta execução de componentes do sistema e, via de regra,
possui função de notificação a elementos externos em casos de falha e
redirecionamento do requerimento do serviço para uma réplica em funcionamento
normal.

Figura 13: Mecanismos de monitoração de um sistema
Fonte: Ahluwalia e Jain (2006)

A figura 14 mostra uma funcionalidade adicional de monitoração,
responsável também pelo esforço de recuperação do componente que
apresentou falha. Neste modelo, o elemento que faz a monitoração, possui função
também de tomar ações para o restabelecimento da correta prontidão dos
serviços.
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Figura 14: Mecanismos de notificação de falha e recuperação de componente
Fonte: Ahluwalia e Jain (2006)

A figura 15 mostra a sequência de ações desta solução padrão para o
restabelecimento dos serviços, com uma primeira tentativa pré-definida dentro do
processo de funcionamento do componente de monitoração e, na eventualidade
de falha deste, com recuperação manual do componente com falha.

Figura 15: Mecanismos de detecção e recuperação de falhas
Fonte: Ahluwalia e Jain (2006)

2.7

Transparências
Segundo a norma ISO/IEC 10746-1, de 1998, cap. 8.1.2, para toda

especificação de sistema haverá um requisito ou um conjunto de requisitos
associados a uma transparência que o satisfaça. A solução para identificação
desta relação toma a forma de um conjunto de regras que permitam entender as
especificações de negócios e encontrá-las na transparência respectiva.
Transparências são diferentes considerações sobre as especificações que
influenciam a estrutura arquitetural de um sistema no sentido de esconder do
usuário eventual falha que possa ocorrer nas camadas de apresentação,
aplicativo ou infraestrutura, fazendo com que o serviço pareça continuamente
disponível.

45

Conforme destaca a norma de RM-ODP, um projeto de sistema
distribuído deve considerar um grande número de pontos de atenção, uma vez
que invariavelmente devem estar presentes no projeto tecnologias heterogêneas,
há possibilidade de falhas independentes ou interdependentes entre os
componentes,

há

possibilidade

de

estarem

localizados

em

regiões

geograficamente ou mesmo estruturalmente dispersos, entre outros. Estruturas
arquiteturais que permitem transparência para disponibilidade dos serviços estão
diretamente relacionadas com reuso de componentes de software e a adoção
destes conceitos no projeto de um sistema pode induzir automaticamente na
incorporação de requisitos e soluções padrões já bem estabelecidos para
simplificação das especificações.
Estão no contexto das transparências de RM-ODP modelos de estruturas
arquiteturais que mascaram eventuais falhas ou indisponibilidades por qualquer
razão, para que o usuário tenha o serviço disponível de maneira que as falhas
sejam transparentes. São sete transparências, seguintes:


Transparência de acesso: mascara diferenças na representação de
dados e mecanismos de chamadas para permitir correto interrelacionamento entre objetos;



Transparência de falha: mascara eventuais falhas e até possivelmente
recupera falhas de outros objetos ou dele mesmo para permitir tolerância a
falha;



Transparência de local: mascara o uso de informações que identificam o
local no espaço físico quando invocando interfaces;



Transparência de migração: mascara a necessidade de manutenção num
determinado objeto quando este sofre uma mudança de local dentro de um
sistema;



Transparência de realocação: mascara a necessidade de mudanças em
outras interfaces que invocam um objeto específico;



Transparência de replicação: é o uso de conceitos lógicos de grupos de
objetos que executam mutuamente a mesma função ao mesmo tempo;
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Transparência de persistência: mascara a necessidade de interferência
no objeto em decorrência de desativação e reativação de outros objetos
com os quais se relaciona;



Transparência de transação: mascara a coordenação de atividades
durante a configuração dos objetos para fins de consistências.
A construção da arquitetura com consideração de todos estes conceitos

de transparências e introdução de todos estes elementos num software,
teoricamente, faz a resultante da disponibilidade tender a 100%, com as falhas
aparentes, no limite, tendendo a zero.
2.8

Sistemas de tempo Real
Segundo a Object Management Group (OMG), em Eriksson et al. (2004),

cap. 6, não existe uma definição precisa do que deve ser um sistema de tempo
real. Este termo representa na verdade preocupações com alguns atributos de
qualidade de um sistema como, por exemplo, desempenho, fluxo de serviços e
marcações de tempo sobre a resposta dos serviços solicitados. Mesmo sistemas
simples podem conter elementos de tempo real distribuídos por uma rede com
especificações de taxas de desempenho. Em qualquer circunstância, o sistema
deve controlar eventos internos e externos dentro de restrição de tempos,
execução de componentes concorrentes e o desempenho deve ser rápido. Possui
como principais características as seguintes:


Tempo de resposta – o sistema executa suas funções dentro de limites de
tempo. Todas as especificações de tempo devem ser tratadas pelo sistema;



É reativo – o sistema funciona continuamente respondendo a eventos de um
ambiente externo que disparam a execução dos componentes;



Possui processo de controle de execução concorrente – diferentes partes do
sistema correm em paralelo;



Possuem requisitos muito elevados de confiança, tolerância a falhas e
desempenho para muitos dos seus componentes não funcionais;
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É não determinístico – ou seja, é muito difícil comprovar formalmente que o
sistema funcionará em todas as situações sob todas as condições em razão
da complexidade, da concorrência, da imprevisibilidade de eventos e dos
componentes não funcionais envolvidos.
Além disso, são com frequência altamente integrado com o ambiente

físico, recebendo eventos e informações de elementos de controle ou sensores.
A estrutura chave é representada pela classe ou objeto ativo. Um objeto
ativo pode executar em paralelo com outro objeto ativo e iniciar ações por ele
mesmo, em seu próprio código ou por envio de mensagens. Ele executa seu
comportamento especificado até ser completado ou até que seja terminado por
uma força externa.
Uma classe ativa geralmente é implementada como um processo ou
thread. Um processo encapsula e protege toda sua estrutura interna pela
execução em seu próprio espaço de endereçamento de memória enquanto que
uma thread executa em uma memória compartilhada com outras threads. Esta
memória compartilhada pode conter informações compartilhadas como outros
objetos, requer menos recursos. Entretanto, estes recursos têm que ser
gerenciados.
Uma vez que existem ativos que podem controlar threads ou processos,
aumentam-se as opções pelas possibilidades de interação entre eles. Estas
preocupações com as interações, ou comunicações, estão no coração de
sistemas de tempo real.
Uma classe ativa é representada em UML com um retângulo com duas
barras extras verticais nas laterais, como mostra a
Figura 16. Se aparecer no interior do retângulo um nome no padrão UML
de nome de classe, o símbolo representa uma classe ativa. Se o nome dentro do
retângulo vir grifado, ele representa um objeto ativo. Se não estiver grifado,
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representa uma parte ativa. Quando uma parte ativa é instanciada, ela torna-se
um objeto ativo.

Figura 16: Representação de classe ativa e objeto ativo desta classe
Fonte: UML 2 Toolkit, pag. 194

Uma classe ativa, parte ou objeto é frequentemente representado com
sua estrutura interna embarcada, como mostra a Figura 17. Tipicamente usam
várias outras classes para definir sua estrutura interna. Estas classes internas
podem ser ativas ou passivas. Em razão de classes poderem controlar um grande
número de comportamentos elas podem ter estruturas internas complexas. O
conhecimento desta estrutura complexa é o primeiro passo para avaliar se um
sistema tem características de tempo real. Entender como objetos ativos e
passivos se comunicam significa estar diante do próximo e maior desafio.
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Figura 17: Objeto ativo com sua estrutura interna e objetos passivos
Fonte: UML 2 Toolkit, pag. 195

2.8.1

Comunicação
Entender as diferenças entre comunicação síncrona e assíncrona é

essencial em projetos de sistema de tempo real.


Assíncrona – é imprevisível, isto é, um evento pode ocorrer em qualquer
momento da execução do sistema e não é possível prever quando um
comportamento específico será interceptado e tratado como um evento;



Síncrona – é previsível e pode ocorrer somente entre momentos
especificados na execução do sistema.
Objetos passivos normalmente usam abordagens síncronas para se

comunicar com os demais com quem tem operações, mas um sistema de tempo
real usa ambos os tipos. Tipicamente, eventos externos do ambiente ocorrem
assincronamente, enquanto que partes internas usam comunicação síncrona.
Objetos ativos devem ser capazes de executar concorrentemente e ter
mecanismos que os tornem capazes de enviar mensagens para outros objetos
ativos sem ter que esperar pelo retorno.
2.8.2

Eventos
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Sistemas com propostas de tempo real precisam conter mecanismos que
interceptam ou rastreiam eventos. Os estados de um objeto determinam seu
comportamento e podem ser frequentemente relacionados a eventos que ocorrem
internamente no componente ou por dependência de outros eventos externos ao
objeto. UML define quatro tipos de eventos, seguintes:


Mudança de estado – um objeto pode mudar de um estado válido ou
verdadeiro para inválido ou falso por alguma razão interna, como uma falha,
por exemplo;



Sinal – é uma mudança de estado enquanto atende uma solicitação de
comunicação assíncrona de outro objeto através pelo recebimento de uma
mensagem contendo um pedido de uma operação;



Chamada – é uma mudança de estado para atender a uma comunicação
síncrona solicitando uma operação.



Tempo – é uma mudança de estado em decorrência de um tempo passado
além do especificado de espera por uma resposta de um sinal ou chamada.
Para representar a modelagem de sistemas de tempo real, conforme

menciona Eriksson et al. (2004), UML permite adotar todas as notações
disponíveis nos diversos diagramas, como diagrama de atividades, diagrama de
estrutura estática, diagrama de estado de máquinas entre outros.
2.8.3

Sincronização e Concorrência
É a execução de atividades ou processos coordenadamente concorrente

de maneira que objetos possam interagir entre si de maneira a dar fluidez às
solicitações de serviços sem ocorrências de desvios. É uma tarefa complexa de
ser implementada em um sistema, porque expõe um sistema aos mais variados
tipos de problemas, como por exemplo:


Acesso compartilhado incorreto



Uso de recursos ineficiente



Paradas por erros em mecanismos de sincronização - Deadlocks
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Falhas em estratégias de priorização de threads – Starvation



Inversão de prioridades
Entretanto, todo sistema que possui execuções concorrentes requer

sincronização entre seus elementos e para isso precisam adotar mecanismos que
possam garantir que threads ou processos executem determinados blocos de
código apenas uma por vez. Este bloco de código, então, contém um código único
que faz uso de determinado recurso num modo exclusivo. Estes mecanismos
podem conter operações que aguardam pela liberação de um recurso em uso.
Por ter quantidade elevada de elementos e pela complexidade do
relacionamento entre si, ocorre uma multiplicidade exponencial de possibilidades
de desvios no funcionamento de grandes sistemas corporativos. A administração
operacional das organizações pode lançar mão de métodos que estabeleçam
conceitos, parametros, métricas e modelos de gerenciamento e monitoração de
componentes, de um sistema inteiro ou de uma instalação como um todo.
2.9

Acordos de Nível de Serviços
Um método bastante referenciado e que oferece diversidade conceitual e

diferentes disciplinas para gerenciamento de recursos e serviços é o Information
Technology Infrastructure Library (ITIL), desenvolvido originalmente nos anos 80
pela antiga Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) do
governo do Reino Unido (UK). Atualmente já está disponível na sua 3ª versão,
mantido pelo mesmo órgão de UK, agora sob a denominação The Office of
Government Commerce (OGC).
A OGC denomina ITIL como um arcabouço das melhores práticas de
gerenciamento de TI que pode ser adotado pelas organizações na sua totalidade
de regras e conceitos ou parcialmente conforme a necessidade ou opção da
organização. Essencialmente, o método define como organizar um sistema ou
uma rede gerenciada de departamentos com inventário de componentização
como se fossem organizações individuais. É composto por 2 grandes áreas:
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Suporte a Serviços e Entrega de Serviços. Esta última é dividida ainda em 5
segmentos de regras de gerenciamento:


Gerenciamento Financeiro



Gerenciamento de Continuidade



Gerenciamento de Capacidade



Gerenciamento de Disponibilidade



Gerenciamento de Nível de Serviços
Magalhães e Brito (2007, p.70) consideram que a especificação de acordo

de nível de serviço (ANS) é básica para a prática de gerenciamento dos
processos

de

negócios

de

uma

organização,

porque

estabelece

responsabilidades e objetivos para que um serviço seja entregue correta e
prontamente na forma como os usuários especificaram.
ANS faz referência direta, entre outros detalhes, na identificação do
serviço entregue, dos gestores do serviço, na identificação dos responsáveis pela
administração dos recursos de TI relacionados ao gerenciamento dos
componentes por onde corre o fluxo de uma solicitação de serviços e, finalmente,
ao percentual de disponibilidade operacional que um serviço deve atingir ao longo
de um período observado. Este nível de serviços pode ser especificado como
uma taxa calculada pelo número da unidade de tempo que um serviço
eventualmente esteve indisponível dividida pelo período de tempo da observação.
A somatória dos tempos de indisponibilidade ao longo de um período observado
constituirá o percentual de disponibilidade, que pode ser calculado segundo a
fórmula a seguir:

Onde:




D é o valor percentual da disponibilidade
i é o total em segundos de tempo indisponível
t é o total em segundos do período de observação
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Como conceitua Ahluwalia e Jain (2006), sistemas com percentuais
definidos até 99,9% são considerados dentro do objetivo de disponibilidade
básicas e acima de 99,99% são considerados sistemas de alta disponibilidade.
No capítulo 3, a seguir, será explanado o método de avaliação de
sistemas para análise da coerência entre os requisitos de disponibilidade
especificados pelos gestores e as estimativas de disponibilidade a ser atingida
pela estrutura arquitetural construída.
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3
3.1

MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS
Introdução
Esta pesquisa propõe um método para avaliação de disponibilidade de

sistemas em ambiente de produção aproveitando a estrutura dos 4 passos
proposta por Velloso (2010) para levantamento e análise de requisitos e
mecanismos arquiteturais. Abstrai, entretanto, os cenários relacionados a
topologia de rede e aprofunda as considerações sobre disponibilidade de
sistemas em plataforma operacional no momento em que está pronto para entrar
em sua fase de uso. Considera o relacionamento de elementos arquiteturais
funcionais nas camadas de web services, aplicativos, servidores de dados e
mecanismos de persistência e seus relacionamentos com elementos arquiteturais
não funcionais para gerenciamento e controle de fluxo transacional e de
monitoração para sistemas de tempo real.
Disponibilidade é o atributo eleito para este método de avaliação por ser
um importante indicador na percepção de qualidade do gestor de que seu
processo de negócios está operacional. Conforme Avizienis et al. (2004), toda
arquitetura tem a possibilidade de carregar um defeito dormente com potencial de
ativação em algum instante e todo sistema requer manutenções, motivos
freqüentes de indisponibilidades. Neste método, a arquitetura construída pelo
projetista é averiguada sob a ótica e conceitos de alta disponibilidade das
estruturas arquiteturais padrões definidas por Ahluwalia e Jain (2006). O objetivo
é identificar se foram construídos elementos arquiteturais que correspondem aos
requisitos de disponibilidade e em quais elementos e camadas estão presentes
mecanismos redundantes, estratégias de prevenção, tolerância e mecanismos de
gerenciamento de falhas. Toma como pressuposto que todas as decisões
arquiteturais da fase de desenvolvimento foram executadas e o sistema está
correto e pronto para iniciar sua fase de uso, sem problemas de projeto ou erros
de qualquer natureza.
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Conforme Clements, Kasmam e Bass (2002), a aplicação clássica de
avaliação arquitetural deve ocorrer quando um sistema foi especificado e antes de
sua ativação em produção ou no final de um ciclo de modificação considerando o
ciclo de vida de um sistema. Este trabalho toma esta consideração como
adequada para este método e indica sua aplicação nestes momentos, sem
descartar possibilidades de sua aplicação em qualquer momento da vida de um
software. A Figura 18 mostra o momento do ciclo de vida do software em que este
método pode ser aplicado.

Figura 18: Momento da avaliação arquitetural
Fonte: o autor

A figura 19 mostra com maior grau de detalhes o momento e os passos
da avaliação arquitetural. Dependendo do quanto o sistema atende aos requisitos
de disponibilidade verificados por este método, opcionalmente o gestor dos
processos operacionais produtivos pode devolver o sistema ao arquiteto ou
desenvolvedor para que em uma próxima avaliação possa ter elevado o grau de
confiança quanto às estimativas de disponibilidade, para que tenha elevada a
conformidade com os requisitos.
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Figura 19: Momento e fases do método de avaliação
Fonte: o autor

A
Figura 20: Estratégias arquiteturais para disponibilidade
mostra estratégias de construção de software considerando os meios de
Avizienis et al. (2004) de evitar que um defeito dormente se manifeste e, em se
manifestando, quais estratégias arquiteturais adotar para que não afete a
disponibilidade. Adicionalmente, estas estratégias podem ser complementadas
pelos padrões arquiteturais de mecanismos de tolerância e mecanismos de
monitoração de Ahluwalia e Jain (2006), caso haja requisito por nível de serviços
denominado por estes últimos como alta disponibilidade. A aplicação destas
estratégias combinadas é considerada por este método como pontos necessários
na prática profissional para cumprimento de requisitos de disponibilidade e
coerências entre elementos funcionais e não funcionais. A Figura 21 mostra a
associação da visão de disponibilidade como componentização funcional e estado
de máquina de Avizienis et al. (2004), com a visão estatística temporal de
Ahluwalia e Jain (2006). A leitura de disponibilidade baseada em indicadores
relacionados a tempo é adotado por este método por estar em conformidade com
as práticas de gestão de níveis de serviços de modelos de mercado como ITIL,
por exemplo.
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Figura 20: Estratégias arquiteturais para disponibilidade

Fonte: o autor
Também estão representadas na Figura 21 circunstâncias potenciais de
desvios no estado do sistema ou de seus componentes, utilizando uma mistura de
diagrama de estado de máquina com diagrama de tempo. Estes valores
calculados em percentuais dentro dos conceitos de ITIL, pode ser utilizado como
indicador quantitativo de qualidade para o atributo disponibilidade acordado entre
os gestores do sistema e os gestores do processo de negócios.
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Figura 21: Conceitos de disponibilidade
Fonte: o autor

3.2

Notação Utilizada
Clements et al. (2002) escreveram que os sistemas àquela época

estavam chegando à ordem de milhões de linhas de código e há evidências de
campo que esta afirmação continua válida. Pela necessidade de algum grau de
abstração da componentização de sistema e para viabilidade deste método de
avaliação, este trabalho adota a notação dos diagramas de UML 2.0 como um
apoio para modelagem de elementos, componentes ou estruturas de sistemas de
tempo real. Esta notação representará aspectos arquiteturais que implicam em
preocupações com redundâncias, desempenho, processos de manutenção,
elementos de controle e tempos.
A Tabela 5 destaca alguns símbolos de UML 2.0 utilizados como apoio
neste método. Conforme considera Eriksson et al. (2004), sistemas de tempo real
necessitam da composição de vários diagramas combinados: diagramas de
atividade, diagramas de estrutura estática, diagramas de estado de máquina e de
interação. Também, as figuras e recursos de representação destes diagramas
atendem os relacionamentos entre as estruturas padrões de Ahluwalia e Jain
(2006). A presença de mecanismo de detecção de falha e recuperação da função
em componente redundante e capacidade de chamada de elemento alternativo
serão representadas pelas notações das mensagens entre elementos do
diagrama de atividades.
Tabela 5: figuras de UML 2.0 usadas na notação deste método

Figura

Função que representa para o método
Elemento arquitetural funcional ou não funcional, representando
estado ativo, do diagrama de estado de máquina ou de atividade
Uma classe ou objeto ativo de diagrama estático.
Detalhamento de estrutura de classe ou objeto ativo de diagrama
estático
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Estereótipo de elemento arquitetural com função de controle
Estereótipo de elemento arquitetural que identifica limite de sistema
Relacionamento entre elementos arquiteturais ativo-passivo. Indica
que elemento ativo possui elemento passivo onde sua função pode
ser “criada”.
Relacionamento entre elementos arquiteturais
Fluxo das solicitações síncronas de serviços: threads ou processos
Fluxo das solicitações assíncronas de serviços: threads ou processos
Nó ou mecanismos de persistências
Fonte: o autor, adaptado de Eriksson et al. (2004, caps. 6 e 8).

A notação

da Tabela 5 ainda necessita de informações para

representação das estruturas, comportamento do sistema e relacionamentos
entre elas. Os seguintes estereótipos são utilizados:


<<time>> aplicado em associações onde há dependência de tempo de
resposta entre os elementos;



<<semáforo>> aplicado onde há representação de elemento de controle com
acesso permitido ao recurso por apenas um objeto a cada vez.
Nos próximos tópicos deste capítulo estão os passos de 1 a 4 para

aplicação da avaliação de arquitetura.
3.3

Requisitos e Características do Sistema – 1º Passo

Semelhante ao modelo de Velloso (2010), este passo faz o levantamento
das informações mais relevantes do sistema, elementos arquiteturais que o
compõe e a descrição do fluxo de negócios. Identifica sua inserção e relevância
no contexto da organização, requisitos de níveis de serviço, restrições e decisões
arquiteturais das fases de engenharia e análise dos requisitos, seus principais
elementos e estruturas funcionais e não funcionais, redundâncias, camadas
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arquiteturais, existência de mecanismos de previsão e contorno de falhas,
processos de remoção de falhas e estratégias para continuidade operacional.
O processo de levantamento percorre as etapas de desenvolvimento do
modelo clássico em cascata, conforme Pressman (2006), p.39, com a abordagem
sistemática e sequencial, baseado no método ATAM, com reuniões, entrevistas e
questionamentos aos arquitetos do sistema e gestores do processo de negócios.
Apesar dos questionamentos e dificuldades já apontados por pesquisadores
quanto à utilização do modelo em cascata, este modelo é suficiente para este
método. A

Figura 22 mostra esquematicamente este processo dentro das

fases do modelo em cascata e identifica informações obtidas a partir dos
arquitetos, desenvolvedores e arquitetos de run-time. Estas informações devem
ser anotadas para a fase de construção da modelagem do 2º passo e da análise
no 3º passo. Devem procurar identificar presença de mecanismos que possam ser
consideradas como meios de detecção, previsão, recuperação e remoção de
falhas, dentro dos conceitos de Azivienis et al. (2004), e enquadramento dentro
das estruturas padrões de redundâncias, detecção, notificação e recuperação de
falhas de Ahluwalia e Jain (2006). A informação mais representante para eficácia
da aplicação de avaliação deste método é que o atributo de qualidade
disponibilidade tenha especificação de alta disponibilidade.

Figura 22: Processo de levantamento de informações
Fonte: o autor
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A Figura 23 mostra processo de averiguações ATAM, para levantamento
de componentização funcional e não funcional que serão informações de entrada
para modelagem de disponibilidade do 3º passo.

Figura 23: Exemplo de elementos arquiteturais verificados
Fonte: o autor

A partir do levantamento de informações pelo método ATAM dos cenários
de componentização, conforme mostra a Figura 23 acima, deve-se averiguar
informações adicionais do sistema, como por exemplo:


Volumetria e dependências;



Árvore utilitária;



Características de código: mecanismos redundantes e pontos vulneráveis
nos elementos funcionais, mecanismos de detecção de estado,
mecanismos de monitoração e notificação de falhas e processos de
remoção de defeitos;



Concorrência entre os elementos funcionais: presença de mecanismos de
controle de paralelismo e de serializações;



Capacidades dos elementos não funcionais: CPU, memória, mecanismos
de persistência, conectividade e arquitetura construída;
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Uso de produtos de mercado (COTS), integração de componentes e
processos de remoção de falhas;



Cenários de casos de uso;



Estimativas futuras: novas necessidades, escalabilidade, tendências de
mercado, entre outros.
Será, então, construída a modelagem do sistema com todas as camadas

e elementos arquiteturais funcionais, de controle, de monitoração e representação
do fluxo transacional de tempo real.
As demais informações levantadas, como árvore utilitária dos atributos,
requisitos, acordos de níveis de serviço entre outros, são relacionadas sob o
formato de tabelas, para fins de referência e análise a ocorrer nos próximos
passos, sempre focando aspectos relacionados a disponibilidade.
3.4

Averiguação de Cenários e Abordagens Arquiteturais – 2º Passo
A partir da modelagem das camadas e elementos arquiteturais do

software, este passo focará na identificação de camadas onde existem estruturas
padrões adotadas como estratégias arquiteturais para disponibilidade.

A

averiguação fará a decomposição do projeto em estruturas menores, conforme o
grau de abstração necessário e percepção do avaliador e deve buscar a
identificação de camadas estruturais na modelagem de componentes funcionais
redundantes, como meios que permitam o contorno de falhas, e componentes não
funcionais configurados para recuperar ou contornar falhas e notificar elementos
de monitoração. Além disso, deve-se verificar se estão preparados para recuperar
e notificar elementos de monitoração das falhas ocorridas e recuperadas,
conforme conceitos de alta disponibilidade Ahluwalia e Jain (2006).
Nas estruturas das camadas deve buscar a identificação de conexões
entre os elementos funcionais, que basicamente são as interfaces, suas
limitações ou dependências dos componentes adjacentes, capacidade de
execução de tarefas, existência de paralelismos, elementos de controle de fluxo
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de dados e de execução de serviços em paralelo e possíveis elementos que
representam gargalos ou limitações para o fluxo de serviços.
3.4.1

Capacidade em Atender Volumetria
A decomposição neste passo para averiguações de capacidade em

atender volumetria deve procurar por pontos potenciais de gargalos ou conjunto
de elementos que possam ser objetos de testes específicos, seja por representar
forte dependência para outros elementos, por possuir elemento não funcional com
possibilidades de estar subdimensionado, elemento funcional complexo entre
outros.
Os elementos identificados devem ser modelados para análise do próximo
passo.
3.4.2

Pontos únicos de Falha
As averiguações devem decompor estruturas em elementos unitários e

procurar identificar elementos ou mecanismos cujo potencial de falha possa
representar interrupção do fluxo de serviços em uma cadeia de elementos.
Dependências de elementos deste sistema com elementos de outros elementos
que possam se enquadrar como ponto único de falha deve ser mapeado.
3.4.3

Cenários de Tolerância a Falhas
Os elementos funcionais e não funcionais são averiguados quanto à

capacidade de identificação de falhas internamente. Dessa forma, elementos
adjacentes que têm dependência deste por interfaceamento, mecanismos de
persistência ou mecanismos de controle de fluxo conseguem detectar seu desvio
de estado.
A Figura 24 representa um componente onde existe a presença de
mecanismos funcionais do software capazes de declarar desvio de estado com
declaração de erro e mecanismos em componente adjacente capaz de detecção
de desvio de estado da função. Esta prática adotada sistematicamente num
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software permitirá que seus componentes adjacentes ou interfaces detectem a
disponibilidade de elemento a ser invocado antecipadamente e possam ativar
funcionalidade de contorno antes que uma situação de exceção ocorra.

Figura 24: Mecanismo de detecção e recuperação de desvio de estado
Fonte: o autor

Os mecanismos de detecção e recuperação são as funcionalidades
básicas na cadeia de componentes de um sistema construído para atender
requisitos de disponibilidade. Conforme Ahluwalia e Jain (2006), estes
mecanismos precisam ser combinados com padrões arquiteturais de construção
de sistema de modo a introduzir elementos e disponibilizar alternativas de
contorno e recuperação de falhas. Estes elementos são componentes únicos ou
conjuntos de componentes formando estruturas inseridas na arquitetura em
escala progressiva. Quando maior o percentual de disponibilidade exigido nos
requisitos, maior será a quantidade necessária destes elementos e, por
consequência, também maior a complexidade do sistema.
3.4.3.1

Presença de Redundâncias
Num segundo momento é averiguado o tipo de estrutura construída na

camada e tipo de redundância presente. Na estrutura tipo Ativo-Passivo, do
conceito de Ahluwalia e Jain (2006), existe a presença de redundância do
componente funcional ou não funcional, entretanto o elemento passivo fica
parado, instanciado ou não, aguardando receber solicitações de serviços quando
há

detecção

de

desvio

no

componente

ativo.

A

Figura

25

mostra

esquematicamente a construção de uma estrutura funcional deste tipo. Neste
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caso, o elemento chamador da camada de apresentação possui mecanismo de
detecção de falha e na ausência de resposta do primeiro elemento da camada de
aplicação, o elemento redundante é invocado normalmente.

Figura 25: Estrutura arquitetural funcional ativo-passivo

Fonte: o autor, adaptado de Ahluwalia e Jain (2006)
Para sistemas com características ou requisitos de alto desempenho
combinado com processos de negócios que requerem execução de serviços em
tempo real e exigência de alta disponibilidade, pode ser construído com estruturas
padrões do tipo Ativo-Ativo ou N+1, com objetivo de grande capacidade,
paralelismo de processamento e redundâncias de componentes. Neste tipo de
estrutura, pode ser necessário elemento arquitetural de controle em um ou mais
pontos para controlar o paralelismo do fluxo de requisições de serviços ou
sincronismo de mecanismos. Estas construções podem conter apenas elementos
funcionais, podem conter apenas elementos não funcionais ou ambos
combinados. Estes elementos serão melhor discutidos na seção 3.4.4. A Figura
26, parte “a” mostra uma estrutura estática de classes ativas com presença de
elemento de controle, identificado pelo estereótipo <<semaphore>>. Na parte “b”
esta classe de controle é representada pelo componente dinâmico ativo
“ContrReq”, um elemento com características de ponto único de falha e potencial
de gargalo para o fluxo de demandas de serviços com execução síncrona.
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Figura 26: Estruturas funcionais redundantes do tipo “N+1” em “Aplicação”
Fonte: o autor, adaptado de Ahluwalia e Jain (2006)

3.4.4

Elementos de Controle
Estes elementos ou mecanismos são responsáveis pela viabilização e

integridade de dados e possibilitam paralelismo no fluxo operacional das
requisições de serviços. Estão presentes em estruturas de sistemas que possuem
características ou requisitos de alto desempenho combinado com requisito de
processos de negócios de tempo real. Pode ser desenvolvido como parte dos
elementos funcionais ou utilizar funcionalidade de componente não funcional. A
presença deste tipo de funcionalidade nem sempre é evidenciado na
componentização ou especificação. Para detectá-los é preciso contar com a
declaração do arquiteto ou projetista, podendo ser necessário questionamento
direto sobre eventual existência nas entrevistas, reuniões e documentações
averiguadas como parte do método ATAM. Normalmente, estes elementos são
únicos em uma determinada estrutura e invocados de maneira síncrona e, em
concordância com a norma de RM-ODP, a construção destes mecanismos não é
trivial.
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3.4.5

Meios de Previsão de Falhas
Avizienis et al. (2004) conceitua estes mecanismos como meios de

sinalização de falhas aos usuários e aos componentes com os quais possui
interfaces para que possam verificar sua disponibilidade antes de ser invocado.
Ahluwalia e Jain (2006) denominam estes mecanismos como elementos de
monitoração. Ambos consideram estes mecanismos como partes integrantes da
componentização funcional do software. Este método estende o conceito de
monitoração e previsão de falhas também para a componentização não funcional,
como sendo uma camada externa ao sistema necessária como complemento do
seu controle operacional, notificação e recuperação de falhas de infraestrutura. A
averiguação de existência destes mecanismos para elementos funcionais do
mesmo modo que os elementos de controle podem estar inseridos como parte da
componentização funcional e sua existência pode não ser evidenciada nas
entrevistas e reuniões do processo ATAM. Em concordância com Barbacci et al.
(2003), este método considera que estes componentes podem ter especificações
imprecisas ou a necessidade pode não ter sido detectada na fase de análise e
especificações e, portanto, não estar presente. Novamente, pode ser necessário
questionamento direto nas entrevistas e reuniões mantidas no 1º passo pelo
método ATAM sobre a presença de artefatos com esta finalidade.
Estes elementos são opcionais na componentização do software e
eventualmente podem introduzir grau adicional de complexidade ao sistema ou
estruturas, mas corretamente implementados devem desempenhar uma função
importante na detecção e análise de falhas. A Figura 27 mostra a representação
dos componentes de monitoração funcionais e não funcionais. O componente
“MonitorNFunc” representa um componente de infraestrutura responsável pela
previsão de ocorrência de falha com o node onde corre a “Aplicação”. O
componente

funcional “monitoração” tem mecanismos de rastreabilidade com

objetivo de previsão e detecção falhas. Estes mecanismos são suficientes quando
presentes em componentes principais suficientes para amostragem de evidências
de funcionamento, não sendo necessária a monitoração da totalidade dos
elementos.
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Figura 27: Elementos de monitoração funcionais e não funcionais
Fonte: o autor

Adicionalmente à existência destes elementos, deve-se averiguar também
neste passo a existência de capacidade destes mecanismos para notificação e
recuperação de eventuais falhas. Para os elementos de monitoração de infra é
importante que mecanismos de interação homem-máquina recebam notificação
de falhas e que tenham capacidade de recuperação automaticamente. Também é
importante

averiguar

se

elementos

funcionais

possuem

capacidade

de

recuperação ou pelo menos de contorno em casos de eventuais falhas. Na
escalada progressiva de inserção de mecanismos para obter níveis mais elevados
no percentual de disponibilidade, a capacidade de notificação e recuperação ou
contorno em casos de falhas é um importante meio de maximização do tempo de
disponibilidade do processo de negócios.
3.4.6

Meios de Remoção de Falhas
Conforme Avizienis et al. (2004), remoção de falhas é um processo

constante de manutenção regular e preventiva dos componentes do sistema,
funcionais e não funcionais.
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Manutenção implica em desativação temporária de componente e por
consequência contabilização de tempo indisponível do nível de serviço. Neste
ponto da avaliação é importante averiguar se há processo para manutenção em
elementos do sistema de maneira isolada e presença de redundâncias que
permitam que o impacto pela desativação parcial de capacidade de execução de
serviços seja mínimo ou nenhum. O sistema deve ser construído levando-se em
conta considerações de transparência.
Neste ponto, este método averigua as redundâncias funcionais e não
funcionais e a sequência das atividades dentro dos processos de manutenção do
sistema, alternância de desativação e ativação de componentes, estratégias que
envolvem horários, considerações de carga, periodicidade e dependências com
outros sistemas.
Na Figura 28 está representado um exemplo de estratégia de desativação
e ativação de componentes em um sistema que possui redundâncias de maneira
que as inativações não interrompam o atendimento ou o fluxo de requisições de
serviços. Esta estratégia também deve considerar outros fatores marginais que
em situação de atividade normal, em horário e dia produtivos, não suportariam a
demanda regular em razão da diminuição de capacidade. A figura por si só não
contem informações da periodicidade, considerações de carga ou qualquer outra
consideração adversa típica deste sistema ou da empresa usuária proprietária
deste processo. O avaliador deve procurar registrar o máximo de informações
possível em tabelas ou mesmo sem formatação regular, mas é importante
considerar o máximo de variáveis de ambiente que envolvem o sistema, o
processo de negócios e o momento em que as interações regulares ocorrem.
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Figura 28: Exemplo de estratégia para desativação e ativação de componentes
Fonte: o autor

Informações mais voltadas à configuração da plataforma operacional,
como fornecedores de componentes, versões de software e modelos de
hardware, características de configuração destes componentes, afinidades e
dependências entre eles também são importantes para análise, no próximo
passo, das transparências possíveis de serem alcançadas.
3.4.7

Estratégias para Continuidade Operacional
Os processos de negócios mais relevantes para organização com centros

de processamento complexos podem receber tratamento que extrapolam a
análise de requisitos e construção de um sistema na sua fase de
desenvolvimento. Conceitos de disponibilidade podem ser estendidos para um
grau mais elevado de abstração com objetivo de se atingir características de
resiliência.
Este ponto do levantamento de informações para avaliação de arquitetura
deve averiguar a existência de processos de recuperação de falhas de todos os
tipos, desde falta de energia por períodos prolongados, impedimento de acesso
de times operacionais por acidentes naturais ou qualquer natureza social,
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problemas de ordem de engenharia civil entre outras. As estratégias arquiteturais
devem prever redundâncias, mecanismos de gerenciamento, elementos e
estruturas

arquiteturais

capazes

de

invocar

componentes ou

estruturas

alternativas em locais remotos. Informações de estratégias e composição de
estruturas

arquiteturais

devem

ser

averiguadas

junto

aos

arquitetos

e

responsáveis pela gestão da infraestrutura no centro operacional.
As decisões arquiteturais podem contemplar alternativas de sítios
dispersos ou elementos distribuídos em conceito de nuvem, onde o sistema
objeto desta avaliação está operacional. Este método avalia a existência de sítios
alternativos com recursos e processos capazes de atender as demandas de
serviços do sistema com integridade e consistência. Na existência de sítio
alternativo, todas as demais averiguações arquiteturais anteriores também devem
ser feitas e consideradas para avaliação da coerência da construção da
infraestrutura com a arquitetura e requisitos do sistema. Também, continuam
válidas todas as considerações e padrões para alta disponibilidade de Ahluwalia e
Jain (2006).
Para sítios alternativos enquadrados no padrão Ativo-Passivo, há duas
variáveis principais que devem ser averiguadas como necessárias para nortear a
análise a ser feita no próximo passo: Tempo de ativação das estruturas
alternativas e consistência dos dados. Estas informações devem ser anotadas em
complemento à modelagem das estruturas e respectivas estratégias para
continuidade operacional, porque são indicadores diretos do tempo de
indisponibilidade previsível de um sistema para casos de falhas externas que
indisponibilize todo o sítio principal.
Deve-se averiguar condições necessárias e suficientes para ativação das
estruturas remotas, como disponibilidade de capacidade de processamento,
considerações de transparência para os elementos e estruturas funcionais e não
funcionais, política e sincronismo dos processos de manutenção e atualização de
configuração entre si e qualquer outra que possa ser relevante para a
continuidade do processo de negócios por este sistema.
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A Figura 29 mostra um exemplo de sistema disperso por três sítios
remotos entre si sob o conceito de nuvem, no padrão de redundância do tipo
“N+1”. Aplicam-se para este grau de abstração os mesmos conceitos de
redundâncias, tolerância a falhas e mecanismos de monitoração de Ahluwalia e
Jain (2006). Adicionalmente, pode-se averiguar se os mecanismos de
componentes funcionais estão aptos a atender parcial ou totalmente as
considerações de transparências de RM-ODP. Estas considerações podem ser
utilizadas como complemento de escopo de análise e testes em estruturas
arquiteturais ou camadas do sistema para casos em que o requisito de
disponibilidade exija algo da ordem 99,999% de serviço disponível para um
período de um ano.
Um critério adotado nesta análise para considerar que requisitos de
disponibilidade estão atendidos pela construção de redundâncias de estruturas
em sítios remotos é a existência de testes periódicos mais próximos possíveis da
realidade para cenários considerados como situações previsíveis de falha parcial
ou total de um sítio. Os testes permitem verificação, atualização e execução dos
processos documentados, mantém os responsáveis aptos a execuções não
previstas do processo e permite verificar se as decisões arquiteturais continuam
válidas após eventuais atualizações tecnológicas funcionais ou não funcionais.
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Figura 29: Exemplo de construção de estruturas para continuidade operacional

Fonte: o autor
Análise das Decisões Arquiteturais – 3º Passo

3.5

A análise por este método, como seria também pelo ATAM, busca
identificação de exposições arquiteturais, que não implica necessariamente em
probabilidade de falha. Exposição para os fins desta avaliação é um indicador de
ausência de um ou mais mecanismos com função de evitar, prever, contornar ou
remover falhas. A simples presença destes mecanismos num sistema é condição
necessária, mas não suficiente para considerar a ausência da exposição.
Sistemas com requisitos específicos de disponibilidade da ordem de 99,99% ao
ano ou processos de negócios de tempo real devem necessariamente prever e
atender as seguintes condições:


Capacidade em atender volumetria do processo de negócios, para
prevenção a gargalos;



Ausência de pontos únicos de falha;



Conter elementos redundantes;



Conter mecanismos com função de detecção e contorno de falha;



Conter mecanismos de tolerância a falha;



Conter mecanismos de previsão de falhas: monitoração, notificação e
recuperação;



Conter processos de remoção de falhas por meios de manutenção
preventiva;



Adicionalmente, estratégias para continuidade operacional; e



Ter executado testes válidos: todos os elementos e estruturas devem ser
testados e ter confirmado o seu correto funcionamento dentro do quesito
avaliado: volumetria, acionamento de componente redundante, notificação
de falha, notificação de recuperação entre outros.
Esta análise avalia mecanismos, elementos e estruturas arquiteturais

qualitativamente quanto à sua construção realizados conforme a necessidade de
abstração e decomposição considerada pelo

avaliador. Está fora do escopo
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deste trabalho a avaliação dos métodos e critérios para realização dos testes. A
Figura 30 mostra um fluxo de verificações adotado neste trabalho como método
para buscar eventuais exposições a indisponibilidade por causa de ausência de
mecanismos arquiteturais, por ausência de testes ou por decisão arquitetural,
denominado em RM-ODP como trade-off. A conclusão que este fluxo permite dar
à análise arquitetural do sistema identifica: 1- Se a arquitetura atende aos meios
de tolerância, detecção e remoção de falhas de Avizienis et al. (2004) e aos
padrões de redundância de Ahluwalia e Jain (2006); 2- Se houve testes realizados
e, confirmado o funcionamento, esta avaliação considera que a arquitetura
apoiada nos testes não teve exposição detectada; e, 3- Se a arquitetura atende
parcialmente, fez testes com alguma imprecisão e o arquiteto possui dados que
asseguram que o sistema está suficientemente bem construído e testado para
atender aos requisitos e as limitações para o projeto são de conhecimento do
gestor, há um trade off, a avaliação considera que há alguma exposição, mas o
risco é controlado.

Caso a arquitetura atenda parcialmente os meios e padrões,

tenha sido testada com alguma imprecisão e não há conhecimento do arquiteto
do porque das imprecisões, a exposição é considerada detectada. E em última
análise, se a arquitetura não atende aos meios e padrões e não há testes, a
condição de exposição é detectada.
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Figura 30: Fluxo de verificação de exposições arquiteturais
Fonte: o autor

Este fluxo é base para conclusões das análises dos tópicos seguintes. A
Tabela 6 mostra as condições e tipos de exposições a serem apresentados no
relatório final, indicando a localização na camada, qual elemento e tipo de
exposição identificado.

Tabela 6: Condições e tipos de exposições
Camada

No da
camada

Elemento / Estrutura
ou mecanismo

Nome do elemento,
estrutura ou
mecanismo

Fonte: o autor

Condição da
exposição

 Detectada,
 Controlada com
trade off
 Não detectado

Tipo de exposição

 Volumetria
 Potencial de gargalo
 Presença de ponto único de
falha
 Redundância com
deficiência
 Elemento de controle com
fragilidade
 Mecanismos de previsão
com deficiência
 Processo de remoção de
erros com deficiência
 Estratégia para continuidade
com deficiência
 Testes inexistentes ou
inadequados
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A análise dos elementos, estruturas e mecanismos deve ser efetuada
seguindo as considerações dos itens de 3.5.1 a 3.5.7 para cada camada ou
estrutura arquitetural e repetida tantas vezes quantas forem as estruturas ou
camadas existentes no sistema. No final dos ciclos deste 3º passo, deve ser
elaborada uma matriz de exposições para auxiliar na análise das estratégias para
continuidade operacional, no item 3.5.6.
3.5.1

Capacidade em Atender Volumetria do Processo
Este método considera que o volume total de transações suportado pelo

processo de um sistema, uma vez definidos seus limites, é nivelado pelo
elemento ou estrutura de menor capacidade de execução de transações de uma
sequência dos componentes, semelhante ao caso físico onde existem sequências
de barreiras para se regular fluxos, onde a vazão máxima a ser alcançada será
aquela da menor capacidade entre as barreiras. O grau de exposição a ser
apontado dependerá da existência de testes, capacidade de vazão alcançada
contra estimativas de demanda pelos arquitetos ou gestores. Opcionalmente,
pode-se considerar como alternativa para substituição de dados obtidos com
testes, valores obtidos por simulações em ambientes e componentes isolados,
desde que os valores sejam ajustados com base em algoritmo que represente a
realidade do ambiente produtivo.
Um segundo ponto a ser considerado para avaliação deste tipo de
exposição é a estimativa de crescimento, ou escalabilidade estimada, obtida no
levantamento de informações do 1º passo. Este número pode ter sido dado pelos
arquitetos e gestores diretamente em percentual ou em volume transacional. Em
qualquer dos casos, deve-se considerar esta estimativa como mínima a ser
atendida utilizando capacidade plena da infraestrutura, sem picos nem gargalos.
Para fins de análise, um gráfico pode ser gerado comparando as capacidades
estimadas e aqueles volumes alcançados em situações de testes ou simulações.
Casos em que as estimativas de volumetria, considerando o crescimento,
estejam atendidas e comprovadas por testes, a condição de exposição quanto à
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capacidade será inexistente, para o tipo volumetria. A Tabela 7 mostra os tipos de
exposição detectados durante a fase de análise sob aspectos de volumetria.
Tabela 7: Tipos de exposições de volumetria
Camada

Elemento /
Estrutura ou
mecanismo

Elementos
funcionais e
não funcionais
Fonte: o autor
No da
camada

3.5.2

Tipos de exposição

 Volumetria
 Potencial de gargalo
 Testes inexistentes ou inadequados

Pontos Únicos de Falha
A decomposição deve abstrair ou considerar tanto quanto seja necessário

o grau de detalhes dos elementos e estruturas funcionais e não funcionais por
onde fluem os dados e requisições de serviços. De acordo com o conceito de
Avizienis et al. (2004), a falha de um único elemento na cadeia de
interdependências pode causar uma mudança de estado num sistema e
representar com isso interrupção de serviços, logo, indisponibilidade, mesmo que
temporária. Este método considera como ponto único potencial de falha aquele
elemento, objeto, estrutura ou mecanismo funcional ou não funcional uma
construção arquitetural que não possua mecanismo equivalente apto a executar a
mesma funcionalidade, mais especificamente, redundância, num momento
imediatamente seguinte a ocorrência de um desvio. A transferência de função de
um elemento que apresentou desvio para elemento alternativo, para este ponto
da análise, pode seguir um padrão qualquer desde que tenha mecanismos de
ativação manual ou automática.
Testes que comprovem um correto funcionamento de um elemento ou
estrutura e capacidade dos recurso em atender volumetria pelo elemento
alternativo são insuficientes para esta análise considerar exposição não detectada
para ponto único de falha. É preciso que haja processo de transferência de função
para o elemento alternativo, com respectivos testes válidos, para que esta
avaliação considere o elemento ou estrutura como um potencial ponto único de
falha não detectado. Se houver conhecimento de eventual deficiência pelos
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arquitetos e gestores e a avaliação detectar limitação no processo documentando
e expondo as limitações aos gestores operacionais e houver aprovação destes
caracterizando um trade off, a análise considerar esta exposição como um risco
controlado.
Mecanismos de persistência de dados, mesmo que possuam estruturas e
infraestrutura com replicação, devem também ser analisados pela ótica de pontos
únicos de falha com a condição de exposição parcial detectada e controlada,
mesmo que os mecanismos de persistência de dados possuam redundância
internamente, isto porque o dado final válido é único por certo intervalo de tempo.
A ausência de mecanismos de consistência de dados entre mecanismos
persistência distribuídos deve ser considerada como exposição detectada, do tipo
consistência de dados. Para mecanismos de persistência de dados, em especial,
averiguar se existe processo de guarda e recuperação de dados com testes
comprovando seu funcionamento. A ausência de redundâncias e processos de
extração e cópias com retornos testados joga a condição de exposição como
detectado para o elemento mecanismo de persistência de dados. A Tabela 8
mostra os tipos de exposição detectados durante a fase de análise sobre
aspectos de potenciais pontos únicos de falha.
Tabela 8: Tipos de exposições de ponto único de falha
Camada

Elemento /
Estrutura ou
mecanismo

Tipos de exposição

No da
camada

Elementos
funcionais e
não funcionais

 Ponto único de falha
 Potencial de gargalo em mecanismos não redundante
 Consistência de dados

Fonte: o autor
3.5.3

Redundâncias
Um dos principais trade offs nas fases de análise e planejamento de um

sistema é a definição pela introdução de elementos ou estruturas que possuam
redundância ou não, uma vez que significam inserção de complexidade pela
presença de estruturas duplicadas e presença de mecanismos adicionais para
controle de fluxo. Segundo Ahluwalia e Jain (2006), a inserção de redundâncias é
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um degrau adicional no sentido de se obter maior disponibilidade, entretanto,
Goh, Lee e Kaakani (2006) observam que estes mecanismos podem inserir
latência imprevisível aos mecanismos.
Este método considera que a presença de elementos redundantes não
agrega por si só qualquer degrau adicional na escala de disponibilidade. Ao
contrário disso, todo elemento ou estrutura que possuir redundância deve ser
exaustivamente testado em todas as suas possibilidades e incertezas, funcionais
e não funcionais, inclusive em seus mecanismos de controle, de detecção e
recuperação de falha se for o caso. Este método considera esta complexidade
adicionada sem a confirmação do seu correto funcionamento através de testes
uma condição de exposição detectada, do tipo redundâncias, uma vez que pode
implicar em interrupções por propagação de falhas de elementos adicionais às
especificações do processo de negócios, conforme prevê Avizienis et al. (2004).
A Figura 31 mostra um segmento de sistema com uma simulação de falha
em elemento funcional redundante. Como aparecem outros elementos sem
redundância, que são o mecanismo de controle “ContrReq” e o nó, a análise deve
considerar uma condição de exposição detectada, composto por dois elementos
arquiteturais como potenciais pontos únicos de falha.

Figura 31: Redundâncias e pontos únicos de falha

Fonte: o autor
3.5.3.1

Ativo-Passivo
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O padrão arquitetural ativo-passivo, dos padrões arquiteturais de alta
disponibilidade de Ahluwalia e Jain (2006), prevê a existência de elementos
redundantes onde um deles está ativo em tempo integral e um segundo parado
aguardando ser invocado, não necessariamente com a presença de um terceiro
mecanismo que verifique a disponibilidade do elemento primário nem mecanismo
automatizado que execute função de detecção de desvio e ativação do elemento
secundário.
É das implementação de modelos redundantes a mais simples do ponto
de vista de construção arquitetural, entretanto deixa a cargo de mecanismos de
gerenciamento ou mesmo de processos manuais a detecção de desvios e, na
sequência, a ativação de elementos redundantes.
A análise por este método deve confirmar nas entrevistas com os
arquitetos de desenvolvimento e operacionais a existência de elementos que
representem redundância para os elementos primários, existência de mecanismos
de detecção de desvio ou falha e processos de ativação do elemento redundante.
Caso estes elementos não estejam todos completos e rigorosamente testados, a
análise deve considerar a redundância ativo-passivo como condição de exposição
detectada. A Figura 32 mostra exemplo de presença de objetos redundantes
ativo-passivo onde a função de verificação de qualquer desvio e comunicação ao
elemento chamador fica na responsabilidade do elemento que invoca a interface
destes objetos.

Figura 32: Camada com redundância ativo-passivo e elementos de monitoração
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Fonte: o autor

3.5.3.2

Ativo-Ativo ou N+1 e Elementos de Controle
O padrão ativo-ativo ou N+1, quando possui mais que dois componentes

instanciados e redundantes entre si, dentro dos conceitos de Ahluwalia e Jain
(2006) é um degrau adicional no sentido de se obter melhor percentual de
disponibilidade. Entretanto para que elementos possam funcionar em paralelo é
requerida a inserção de elementos de controle de fluxo ou serialização de
requisições de serviços na utilização de componentes e mecanismos ou mesmo
para reter informações de identificação e controle sobre a transação que está
trafegando por entre os elementos do sistema. Estes elementos de controle
significam inserção de complexidade no sistema, requer algum grau de
sofisticação no projeto para evitar retenção na capacidade de vazão do fluxo de
solicitação de serviços e podem representam um ponto único de falha, mesmo
que seja construído sob elementos não funcionais usando componentes de
mercado.
Para

este

modelo padrão,

este

método

considera os mesmos

apontamentos dos itens 3.5.3 e 3.5.3.1 nas considerações da avaliação da
condição de exposição e adicionalmente do item 3.5.2 para o mecanismo de
controle. A Figura 33 mostra exemplo de elementos redundantes ativo-ativo e a
presença do elemento de controle com o estereótipo <<semaphore>>, que pode
ser um elemento físico de serialização ou mecanismo de controle de fluxo de
transações e paralelismo, entre outros.
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Figura 33: Padrões Ativo-Ativo ou N+1
Fonte: o Autor

Este método deve confirmar se todos estes elementos foram construídos
considerando padrões arquiteturais de redundâncias para que todos os elementos
executem em paralelo, que o mecanismo de controle, mecanismos de
persistência e demais mecanismos não funcionais tenham capacidade de garantir
a vazão da volumetria estimada pelos arquitetos e gestores. Adicionalmente, que
os testes evidenciem funcionamento correto de todos os mecanismos de controle
e mecanismos redundantes, em especial em situações de exceções.
alguma

dessas condições não

seja

evidenciada, ou

seja,

Caso

evidenciado

funcionamento inadequado, o método deve considerar a condição de exposição
detectada para o elemento arquitetural, estrutura ou mesmo camada arquitetural
do processo em análise. A Tabela 9 mostra os tipos de exposição considerados
na análise de redundâncias.
Tabela 9: Tipos de exposições de meios de tolerância
Camada

Elemento /
Estrutura ou
mecanismo

Tipos de exposição

No da
camada

Elementos
funcionais e
não funcionais







Ausência de redundância
Elementos de distribuição com limitações
Potencial de gargalo
Fragilidade no elemento de controle
Ausência de testes

Fonte: o autor

3.5.4

Meios de Previsão de Falhas
Este método considera para análise de mecanismos de previsão de falhas

aqueles mecanismos construídos como meios de monitoração, notificação e
recuperação de funções do sistema para serem capazes de contornar ou
minimizar desvios de estado do sistema com precedência à manifestação de
falhas.
Para que a análise destes elementos possa considerá-los aplicáveis e
corretos para atender requisitos de disponibilidade, um sistema que possua
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previsão de falhas deve ser construído com componentes que atendam aos
seguintes requisitos:


Elementos funcionais e não funcionais devem gerar informações que
permitam rastreabilidade;



Os elementos funcionais e não funcionais devem disponibilizar interface que
permitam chamamentos para verificações do correto funcionamento dos
componentes monitorados;



O sistema deve possuir elemento ativo de monitoração, com ciclo definido
de verificações, do correto funcionamento dos elementos monitorados;



O elemento de monitoração deve possuir componente com interface para
receber informação de componente com mau funcionamento e que seja
responsável pela notificação e controle do mau funcionamento detectado a
elementos chamadores e de monitoração;



Possuir elemento ou estrutura responsável por processo de reciclagem de
componente com mau funcionamento; e



Remover a informação de mau funcionamento dos controles e notificar
elementos chamadores e de monitoração que o elemento que apresentava
desvio de estado foi recuperado.
Estes requisitos todos, em conformidade com Ahluwalia e Jain (2006) e

com Avizienis et al. (2004), tem função de verificar e adotar solução de contorno e
notificação de desvio de estado de um elemento. A correção ou remoção em
definitivo de falhas deve ser buscada por outros meios.
A Tabela 10 mostra os tipos de exposições que podem ser identificadas
da análise de meios de previsão de falhas. A presença destes mecanismos não
representa elevação direta em qualquer nível na disponibilidade, mas a ausência
é um indicativo que o sistema não está construído dentro dos padrões de
disponibilidade, conforme estabelecem Ahluwalia e Jain (2006).
A Figura 34 mostra a presença de elementos de monitoração,
“MonitorNFunc” e “MonitorFunc”, utilizados no sistema como meios de previsão,
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notificação a outros elementos e recuperação de estado do sistema. As
mensagens da figura indicam com quais componentes, elementos ou estruturas
Tabela 10: Tipos de exposições para meios de previsão de falhas
Camada

No da
camada

Elemento /
Estrutura ou
mecanismo

Tipos de exposição

Elementos de
monitoração e
notificação









Ausência de mecanismos de rastreabilidade
Ausência de interfaces para verificação de desvio
Ausência de mecanismos de verificação de desvio
Ausência de mecanismo de notificação de desvio
Ausência de mecanismo de recuperação de desvio
Ausência de mecanismo de notificação de recuperação
Ausência de testes

Fonte: o autor

o elemento de monitoração está atendendo chamamentos ou disponibilizando
interfaces com informações.

Figura 34: Modelagem de sistema com meios de previsão de falha
Fonte: o auto

3.5.5

Meios de Remoção de Falhas
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Conforme Avizienis et al. (2004), meio de remoção de falhas é um
processo de caráter preventivo e realizado em períodos de tempo determinados.
Eventuais erros detectados e contornados por meios de detecção e previsão de
falhas são corrigidos em definitivo por processo preventivo de manutenção e em
data e horário planejados. Assim, este método analisa o sistema sob os aspectos
de manutenção em elementos funcionais, não funcionais, de controle e
mecanismos de persistência.
Processo

de

manutenção

de

software

significa

invariavelmente

indisponibilidade de elemento, estrutura ou mecanismo. Caso o requisito do
sistema seja de alta disponibilidade e o acordo de nível de serviços seja da ordem
de alguns minutos de indisponibilidade por ano, a presença de redundâncias e
mecanismos que permitam alternâncias de funcionalidades deve ser considerada
pela análise como condições necessárias para que indisponibilidades ocorram em
parte dos elementos que executam requisições de serviços, nunca no todo, de
maneira a respeitar as considerações de transparência da norma ISO/IEC 10.746
de 1998. Adicionalmente, a arquitetura do sistema deve ser construída de modo a
permitir que os elementos invocados pelos chamadores possam se alternar sem
qualquer dependência funcional, serem desativados e ativados e os elementos
chamadores devem possuir mecanismos de detecção de indisponibilidade e
redirecionamento

da

chamada

para

outro

elemento

equivalente.

Nas

circunstâncias de desativação dos elementos a sofrerem manutenções, a análise
deve considerar que os elementos de controle devem conter informações
suficientes e necessárias para que a requisição de serviço possa ser retomada a
partir do ponto anterior à interrupção e continuada sem interrupção do serviço
requisitado pelo usuário. A análise pode considerar como um trade off a
especificação que permita que as requisições de serviços que eventualmente
forem interrompidas nas circunstâncias de desativação por manutenção possam
ser consideradas perdidas em definitivo e deixar a cargo do usuário a decisão
pela retomada a partir do ponto inicial. Constatadas todas estas considerações
presentes no sistema, a análise deve considerar num primeiro momento como

86

condição de exposição não detectada para o aspecto de remoção de falhas nos
processos de manutenção.
Como pontos de apoio, a análise pode utilizar as considerações de
transparência de RM-ODP. Respostas positivas para as questões a seguir
indicam ausência de exposições arquiteturais para processos de remoção de
erros:
1. O acesso aos dados está preservado em caso de manutenção em
mecanismos de persistência (acesso)?
2. O elemento não encontrado num endereço conhecido anteriormente pode
ser localizado e invocado em outro endereço alternativo (localização)?
3. O elemento pode ser executado alternadamente em localizações distintas
(migração e balanceamento)?
4. O elemento a ser desativado pode ser localizado novamente em outro local
por elementos chamadores (relocalização)?
5. O elemento possui réplica com comportamento compatível em outro local e
com possibilidade de ser invocado mutuamente (replicação)?
6. O elemento desativado e ativado na sequência poderá ser localizado e
invocado novamente por seus chamadores após ativação (persistência)?
7. Existe elemento de controle para garantir integridade nas interações das
requisições de serviços (transações)?
Qualquer destas condições que não forem atendidas, a condição para a
estrutura deve ser de exposição detectada, para o tipo de processo de remoção
de erros em situação em que o requisito do processo de negócios exija
disponibilidade da ordem de 99,999% ao ano.
Caso

o

requisito

e

o

acordo

de

nível

de

serviços

permitam

indisponibilidade por determinado período de tempo para manutenções, a análise
deve considerar que redundâncias são opcionais e a consideração de exposição
deve ser controlada para o tipo de processos de remoção de erros.
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A Tabela 11 mostra os tipos de exposição a indisponibilidade para a
análise do processo de manutenção de um sistema. Estas exposições são
semelhantes, mas não iguais, às condições de detecção de falhas e recuperação.
Em ambos os casos as considerações de transparências de RM-ODP podem ser
avaliadas,

entretanto

processos

de

manutenção

ocorrem

sempre

em

circunstâncias cujas variáveis são previstas e controladas, enquanto que em
situações de falhas há a margem de imprevisibilidade das razões de uma falha, o
que agrega complexidade ao projeto do sistema.
Tabela 11: Tipos de exposições para meios de remoção de erros
Camada

No da
camada

Elemento /
Estrutura ou
mecanismo

Tipos de exposição

Elementos
redundantes










Acesso
Localização
Migração ou balanceamento
Relocalização
Replicação
Persistência
Transações
Ausência de testes

Fonte: o autor

3.5.6

Estratégias para Continuidade Operacional
Arquitetos de infraestrutura podem ter tomado decisões arquiteturais para

compensar eventuais pontos fracos do sistema e terem definido estratégias para
continuidade do processo de negócios em situações de desvio de estado de
estruturas ou mesmo do sistema inteiro.
As mesmas considerações de transparência de RM-ODP, com abstração
de limitações físicas de geografia, podem ser verificadas para obter respostas
para as seguintes questões:
1. Existe réplica de elemento ou estrutura total ou parcial do sistema com
comportamento compatível capaz de recuperar o processo de negócios em
caso de desvio de qualquer tipo? Em caso negativo, existe trade off?
2. Existem meios de previsão de desvios aptos a recuperação e notificação?
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3. Os elementos replicados podem ser ativados de maneira planejada ou
emergencial, para cenários de recuperação parciais ou totais?
4. Existem processos para manutenção de componentes compatíveis ou
sincronizados com os demais elementos ou estruturas replicadas?
5. Existe realização de testes periódicos para averiguações de
comportamento dos elementos ou estruturas replicadas?
Respostas afirmativas para todas estas questões devem dar condição de
exposição como não detectada para estratégias de continuidade operacional. Em
caso negativo, haverá condição de exposição detectada. A Figura 35 mostra
exemplo de um sistema distribuído em 3 sítios com componentes funcionais
replicados e simulação de falhas. A Tabela 12 mostra os tipos de exposições com
possibilidades de serem identificadas por esta análise.

Figura 35: Estratégia de replicação de componentes em sítios remotos
Fonte: O autor
Tabela 12: Tipos de exposições para estratégias de continuidade operacional
Camada

Elemento /
Estrutura ou
mecanismo

Tipos de exposição

No da
camada

Estruturas
funcionais ou
não funcionais






Ausência de réplicas de elementos ou estruturas
Réplicas com deficiência em elementos ou estruturas
Processo deficiente de manutenção
Ausência de testes
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Fonte: o autor

3.5.7

Testes
Todos os elementos, estruturas, componentes e mecanismos analisados

por este método, dos itens 3.5.1 ao 3.5.6, são considerados corretos e válidos
quando possuem evidencias do seu correto funcionamento pela realização de
testes. Conforme Eriksson et al (2004, p.371), teste consiste de um plano de
casos de teste onde diferentes aspectos do sistema são checados. Cada caso
deve especificar o que fazer, qual dado usar e qual resultado esperar. Os
resultados corretos ou com desvio devem ser anotados e guardados como
evidências de um protocolo de testes. A existência de testes minimiza exposições
a indisponibilidade e, existindo com evidências de correto funcionamento, esta
análise deve considerar que os elementos testados, estruturas, componentes e
mecanismos não tiveram exposição detectada. A inexistência de testes, por outro
lado, por si só é adotado nesta análise como indicador de exposição arquitetural.
Quando testes são executados isoladamente para as funcionalidades dos
mecanismos, elementos e estruturas, em suas respectivas camadas ou estruturas
em particular, e ocorrem para todas as possibilidades de variações de solicitações
e requisições de serviços, podem ser considerados como válidos para toda a
cadeia de componentes do sistema. Em outros termos, os testes parciais válidos
feitos isoladamente em todas as partes do sistema são suficientes para
considerar que todo do sistema foi adequadamente testado. Nestes casos, a
análise deve considerar a condição de exposição como não detectada.
3.6

Relatório da Avaliação do Sistema – 4º Passo
No relatório final da análise será gerada uma tabela contendo um resumo

de todos os elementos, estruturas, camadas e tipos de exposições detectados na
análise do 3º passo. A Tabela 13 mostra os itens averiguados nas análises, ao
longo das camadas e elementos presentes, com informações de eventuais
exposições detectadas.
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A legenda identifica o tipo de exposição e dá oportunidade ao avaliador
de anotar os trade offs considerados para as fases de desenvolvimento e
decisões arquiteturais de infraestrutura.
Tabela 13: Resumo de exposições detectadas e tipos de exposições

Fonte: o autor
3.6.1

Contextualização Para Conclusão da Avaliação
O relatório apontará eventuais pontos no sistema, identificados na tabela

acima, onde este método detectou oportunidades de adição de mecanismos ou
elementos arquiteturais que permitam atender aos requisitos de disponibilidade
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dentro dos padrões arquiteturais de Ahluwalia e Jain (2006) identificados no 1º
passo. A conclusão será expressa sob um modelo de questionamento aos
arquitetos e desenvolvedores dos potenciais pontos de exposição detectados ao
longo da avaliação do sistema que possam representar deficiências que
comprometam o objetivo de disponibilidade requerido. Caso a análise não detecte
pontos que possam sugerir deficiências, a conclusão apenas encerra o processo
de análise com a frase indicando que não detectou exposições ou deficiências no
sistema.
Questões padrão focadas em pontos de possíveis fragilidades podem ser
endereçadas, como as seguintes, para compor a conclusão:
1. Elemento funcional poderia ter redundância?
2. Elemento funcional poderia ter mecanismo para receber notificação de
desvio e restabelecimento de função de outro elemento com quem tem
dependência?
3. Elemento funcional poderia possuir monitoração para detecção e
notificação de situações de exceção?
4. Quando uma situação de desvio é restabelecida, outros elementos
funcionais que possuem dependências conseguiriam detectar?
5. Elemento não funcional poderia ser configurado para detecção de condição
de desvio de elemento funcional?
6. Elemento de monitoração poderia detectar desvio de estado em elemento
funcional e fazer notificação a outros elementos interdependentes?
7. Testes evidenciam continuidade operacional de elementos redundantes
após simulação de falha?
8. Elementos de monitoração de run-time conhecem elementos do sistema?
9. Existe processo de remoção de falha para elementos funcionais?
10. Os processos de remoção são planejados para serem transparentes?
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4

ESTUDO DE CASO

4.1

Introdução
Este capítulo aplica o método proposto no capítulo anterior em um

sistema real do segmento bancário, em processo de reestruturação e em fase de
ativação dos seus primeiros componentes em ambiente produtivo. Este sistema
centraliza todas as operações bancárias em um único canal e é estratégico para a
organização por representar potencial de negócios fácil de ser levado até os
clientes com um processo de baixo custo. A escolha por este sistema foi devido
ao seu requisito ser de alta disponibilidade e proposta de atendimento em tempo
real.
O sistema é constituído de um portal multitarefa aberto aos clientes
através da internet. Os serviços são constituídos em parte de informações
institucionais e na maior parte por funções que invocam serviços de transações
bancárias. Há elementos funcionais de segurança para identificação dos clientes,
contas e origem das requisições de transações. Na sequência, a conexão é
repassada ao elemento responsável pela execução do serviço requerido, como
consulta de saldo, extrato, pagamentos de contas, transferências entre outros.
Esta camada de aplicação identifica a solicitação de serviço, colhe informações
necessárias à transação bancária e invoca o serviço central onde são realizadas
as transações e onde residem as informações contábeis das operações dos
clientes. A Figura 36 mostra uma visão macro da topologia dos componentes e
não funcionais do sistema, construído a partir dos elementos de rede pra dentro.
Há uma camada de servidores para funções de apresentação, uma camada de
servidores de aplicação e elementos de controle de fluxo e de interfaceamento e a
camada principal dos servidores centrais com seus mecanismos de paralelismo,
controle e de persistência.
O escopo deste estudo de caso se apóia em um plano de testes
elaborado pelos arquitetos do sistema que considerou suficiente a chamada aos
serviços de consulta de saldo e extrato de um número muito reduzido de clientes.
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Estes dois serviços respondem no sistema antigo por cerca de 40% das
requisições de serviços. A transação “Saldo” é um tipo de transação técnica curta,
no sentido de consumo de recursos de processador, banda de rede e operações
de leitura e gravação de dados, e a de “Extrato” é do tipo longa. Exercitam a
capacidade dos elementos funcionais e não funcionais em atender situações de
alto volume transacional e também são suficientes para observação do
comportamento dos mecanismos de controle e serialização e do fluxo de ida e
volta das requisições de serviços entre as camadas.

Figura 36: Visão macro da topologia do sistema em estudo
Fonte: o autor

Participaram deste teste os arquitetos, analistas e programadores pela
área de desenvolvimento, e os gestores operacionais de infraestrutura, gestores
de produto pelas Unidades de Negócios da Organização, engenheiros de
software e hardware, analistas de capacidade e armazenamento.
4.2

Requisitos e Características do Sistema – 1o Passo
Nome do Sistema: Serviços Bancários Via Internet em Tempo Real
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Seguindo o método ATAM, foi realizada reunião com desenvolvedores,
arquitetos e gestor onde foram apresentados objetivo e critérios de avaliação com
foco em disponibilidade.
Os arquitetos fizeram explanação completa do propósito do processo dos
serviços

oferecidos

via

internet,

suas

camadas

e

detalhamentos

da

componentização do software, plataforma e principais atributos de qualidade. Os
principais que compõe os requisitos são:


Integração com outros componentes;



Exatidão na execução dos serviços;



Disponibilidade; e



Manutenibilidade

A árvore utilitária de disponibilidade assumida pelos arquitetos considera
requisitos para elementos funcionais, não funcionais e de monitoração. Há
preocupação em igual nível para outros atributos de qualidade e principalmente
com a complexidade representada por qualquer requisito que insira elemento no
sistema. Há um trade off considerado para a falta de elementos de detecção de
falhas e recuperação de funcionalidade. A decisão foi por cumprir o prazo para
ativação do run-time e atender requisitos de negócios e a posteriori desenvolver
novos componentes, tudo em razão da complexidade. A Figura 37 mostra a
árvore utilitária para o atributo disponibilidade e prioridades especificadas para o
sistema. Para os produtos de mercado tem alta prioridade (A- Alta) atender
requisitos de disponibilidade, uma vez que já possuem componentes prontos
dentro deles (E- já existente) com redundâncias, detecção e notificação de falhas,
sendo necessárias apenas especificações técnicas para ativá-los. Aplicativos têm
prioridade alta apenas para correção de erros, uma vez que o negócio tem isto
como requisito. Detecção de falhas tem prioridade média pelo trade off acima (MMédia) e é considerada difícil (D-difícil) e complexa (C-complexa) de ser
implementada. Os elementos de monitoração são considerados difíceis de
desenvolvimento e tem este requisito atendido com funcionalidade parcial. Os
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funcionais ainda serão desenvolvidos em uma fase futura e os não funcionais já
foram especificados pelas áreas operacionais e estão em operação.

Figura 37: Árvore utilitária de disponibilidade
Fonte: o autor

4.3

Averiguação de Cenários e Abordagens Arquiteturais – 2º Passo
A Figura 38 mostra tradução da arquitetura do sistema, dentro da

modelagem do diagrama de classes. Verifica-se a presença de elementos de
monitoração não funcional, para todos os objetos ativos. A Figura 39 mostra a
tradução da mesma arquitetura completa com abstração de componentes não
funcionais no diagrama de atividades. Verifica-se presença de elementos de
monitoração funcionais ou de rastreabilidade apenas na camada do servidor
central.

Figura 38: Classes e camadas do sistema
Fonte: o autor
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Figura 39: Visão macro da topologia funcional do sistema
Fonte: o autor

Todos os próximos passos que seguem farão a análise por segmento do
sistema, considerando elementos presentes em cada camada, capacidades
estimadas pelos arquitetos de run-time dos elementos não funcionais, elementos
de controle, redundâncias, meios de remoção de falhas e estratégias para
continuidade.
4.3.1

Capacidade em Atender Volumetria
Testes preliminares de capacidade de execução de requisições de

serviços com o sistema novo em ambiente de homologação detectaram
incremento no consumo médio de recursos de processador para algumas funções
principais da ordem de quatro vezes, chegando a casos extremos a 14 vezes
maior que o sistema atual. O consumo de memória se demonstrou semelhante ao
sistema atual. Para o elemento de controle de fluxo transacional, desenvolvido
com dependência do software MS-SQL 2000 e ativo na 2ª camada, de aplicação,
demonstrou capacidade de vazão cerca de 20 a 50% apenas acima do volume
atual, que está com uma média de 1200 transações por segundo em horário de
pico. Há um segundo elemento que se mostrou potencial ponto de atenção que é
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o mecanismo de persistência desta configuração da segunda camada, o
“ContrThread”. Apesar da utilização média do sistema antigo ser de 920
operações de leitura e gravação por segundo, de não haver por parte dos
arquitetos estimativas de incremento desse volume e a capacidade nominal do
dispositivo ser cerca de 10 vezes maior, segundo o fabricante, a dependência
deste mecanismo preocupa. Em especial, pela limitação do MS-SQL 2000 em
executar um máximo de 200 threads simultâneos por segundo, porque qualquer
tempo adicional na resposta do periférico pode provocar um efeito dominó sobre
os tempos dos demais elementos.
4.3.2

Pontos Únicos de Falha
As averiguações detectaram uma estrutura de controle para o

gerenciamento do fluxo transacional da 2ª camada, o “ContrThread”, após
execução dos elementos funcionais “Aplicação” que utilizam a infra do
gerenciamento transacional IBM WebSphere, em que os objetos ativos interagem
com os elementos de controle de fluxo sob o elemento não funcional MS-SQL
2000, o “ContrReq”. A Figura 40 mostra em maior grau de detalhes os
mecanismos funcionais “ContrThread” e “ContrReq”, item a, sob o MS-SQL 2000
trabalhando de maneira serial, itens b e c, representado pelos estereótipos
<<time>> e <<semaphore>> do diagrama de classes,

para controle do fluxo

transacional. Cada thread registra uma identificação numa base de dados que
associa a transação com a thread específica por onde ela passou, porque esta
thread preserva a informação de conexão com o elemento que fez a solicitação
da transação “ContrThread” e o retorno obrigatoriamente volta para esta mesma
thread por ter a informação de quem fez a chamada. O ponto único de falha em
potencial está exatamente nos mecanismos que gerenciam estas informações de
controle do elemento chamador.
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Figura 40: Elemento de controle de fluxo na 2ª camada
Fonte: o autor

4.3.3

Cenários de Tolerância a Falhas
Todos os elementos em todas as camadas possuem redundância, desde

a entrada na camada de web services, na camada de aplicativo, camada de
interfaceamento e camada do servidor central. Os mecanismos de persistência de
dados possuem redundâncias em todos os elementos de software e hardware.
4.3.4

Elementos de Controle
Há elementos de controle na 2ª camada, por infra de software, e na

camada de servidor central por infra de hardware. O elemento de controle da 2ª
camada, estruturado pelo software MS-SQL 2000, possui um limite teórico de 200
threads simultâneos quando estimativas dos arquitetos e gestores apontam para
necessidade de algo em torno de 400 transações por segundo, que em horários
de pico atingem este limite com relativa frequência. Nestes elementos da 2ª
camada há risco de exposição, com trade off, porque os elementos não funcionais
podem ser ajustados.
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4.3.5

Meios de Previsão de Falhas
O sistema possui mecanismos de previsão de falhas apenas em

elementos não funcionais e dispõe de maior grau de detalhes apenas na camada
do servidor central, onde permite algum detalhamento de fluxo de serviços em
componentes de aplicativos.
Eventual necessidade de informações para identificação de causa de
erros dormentes ou problemas sem uma razão explicita do aplicativo ou
interfaceamento deste com mecanismos de infra não possuem qualquer
estratégia de rastreabilidade.
4.3.6

Meios de Remoção de Falhas
O sistema possui processo de remoção de falhas periódico em todas as

camadas e estruturas arquiteturais. Para os mecanismos de persistência de
dados os procedimentos requerem indisponibilidade parcial da conectividade
entre o servidor e os dados em situações de manutenção de firmware ou
hardware.
As diversas atividades do processo macro de remoção de falhas
consideram os conceitos de transparência de RM-ODP, podendo os elementos
ser desativados de maneira alternada entre eles e suas redundâncias têm
capacidade para vazão das requisições de negócios. Após reativação dos
elementos, as interfaces têm capacidade de reconhecer o retorno do elemento
adjacente e faz o restabelecimento do estado de máquina. A exceção é para a
transparência quanto à localização dos elementos, pois a interface apenas
procura restabelecer o estado com o elemento originalmente conectado. Não há
função de procura por elemento alternativo em outra localização da rede.
4.3.7

Estratégia para Continuidade Operacional
Toda estratégia para continuidade foi planejada pelos arquitetos do

sistema e arquitetos de infraestrutura para oferecerem alta disponibilidade local.
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Não há infraestrutura ou parte dela replicada com capacidade de absorção do
processo de negócios em caso de indisponibilidade do sitio primário.
4.3.8

Testes
Análise preliminar por método próprio da organização identificou alguns

elementos com potencial de apresentar limitações no atendimento à volumetria
estimada, exatamente entre as camadas de aplicação e interfaceamento com o
servidor central. Demais elementos tiveram avaliações satisfatórias em termos de
disponibilidade.
Um plano de testes foi elaborado, então, e executado em ambiente runtime real em horário e dia de baixa utilização. Os recursos não funcionais,
elementos funcionais e cenários de testes foram relacionados e delimitados entre
a 2ª camada, de aplicação, e a camada de interfaceamento com simuladores de
entrada e retorno das chamadas do servidor central. O tempo e escopo do teste
foram bastante limitados, sendo de 03h00min de duração e executando apenas 5
serviços bancários considerados principais via internet: pagamento de conta de
consumo, transferência entre contas, transferência interbancária, saldo/extrato e
recarga de celular.
Outro fator limitante do escopo dos testes foi o grau de risco, considerado
pela organização como muito alto, pelo fato do teste transcorrer em ambiente runtime e eventual imprevisto poder vir a interferir e interagir com elementos do
sistema ativos no ambiente produtivo. Eventuais modificações feitas para o teste
poderiam ter imprevistos e deixar vestígios no ambiente ou inviabilizar a
reativação dos componentes.
Foram eleitos componentes estratégicos da nova versão do sistema e
ativados no ambiente de run-time. Simuladores e cenários foram preparados para
sensibilizar transações contábeis. Simuladores também foram preparados para
responder aos aplicativos em lugar da camada do servidor central, para que os
dados dos clientes fossem preservados.
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Foram ativados coletores de informações de desempenho nos elementos
de interfaceamento entre a 2ª camada e o servidor central e nos elementos
funcionais da 2ª camada, para os seguintes indicadores:


Processador



Memória



Utilização do mecanismo de persistência de dados



Interfaces de rede



Sistema operacional

Especificamente para o MS-SQL 2000 foram coletadas informações dos
seguintes objetos:


Gerenciador de buffer



Bases de dados



Estatísticas gerais dos objetos



Chamadas de objetos



Locks de objetos



Gerenciador de memória



Estatísticas dos objetos do SQL

Os horários foram planejados para causar o menor impacto possível no
atendimento aos clientes: domingo, entre 02h00 e 05h00 da madrugada.
Durante execução dos testes foi detectado comportamento anormal na
capacidade de vazão em elementos funcionais da 2ª camada responsável pela
lógica de negócio dos serviços de transferências interbancárias. A Figura 41
mostra o tempo de execução médio das procedures acima de 800ms no intervalo
entre 02:37h e 02:59h e entre 03:07h e 03:17h. No intervalo entre 03:00h e
03:06h houve um procedimento de back-up de diversas bases de dados do MSSQL 2000 que interferiu negativamente nos tempos, portanto deve ser
desprezado. Este tempo está consideravelmente elevado se considerado o fato
que não há atividade de baselines. Em momento de pico do sistema anterior, o
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tempo de execução desta mesma procedures é em média 2.5ms a 3.0ms com
forte atividade nas baselines. Uma consideração importante coletada pelos
arquitetos de infraestrutura é a limitação de threads do MS-SQL 2000, de 32 bits.
Esta limitação cria filas no atendimento a solicitações e aumenta o tempo de
resposta das mesmas. Há nestas procedures uma oportunidade de melhorias
futuras.

Figura 41: Resultado de testes em elementos funcionais da 2ª camada
Fonte: o autor

A Figura 42 mostra a quantidade de execuções de procedures máxima
em média de 2500 por minuto. O número do sistema antigo registrado em
momento de pico fica entre 1200 a 1600 execuções por minuto. Considerando
novamente que para este teste não houve atividades em baselines e dada a
limitação de paralelismo do MS-SQL 2000, este pode ser um indicador que a
capacidade de execução de carga em momentos de volume médio de solicitação
de serviços já terá esgotada a capacidade de execuções desta estrutura.
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Figura 42: Resultado de testes - quantidade de execuções
Fonte: o autor

4.4

Análise das Decisões Arquiteturais – 3º Passo
O escopo deste estudo de caso ficará restrito aos serviços de consulta de

saldo

e extrado, por restrições de ambiente run-time para determinação do

escopo e pontos de função.
4.4.1

Capacidade em Atender Volumetria
Os testes apontaram restrições na 2ª camada de aplicação quanto à

volumetria. Na camada de interfaceamento também foi identificado necessidade
de melhoria para adequar elementos às estimativas de volumetria dos arquitetos
e gestores. O componente de negócios que efetiva as transações do serviço de
transferências interbancárias foi o principal elemento funcional afetado pelos
testes na 2ª camada. Neste ponto há um potencial de exposição do tipo potencial
de gargalo, apontando claramente que as procedures precisam de melhorias.
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4.4.2

Pontos Únicos de Falha
A análise de pontos únicos de falha detectou apenas uma estrutura não

funcional de controle que possui algum tipo de fragilidade por limitação no
paralelismo de execução de threads para os controles de fluxo de transações. A
Figura 43 mostra na área pontilhada os elementos “ContrThread” e “ContrReq”
que compõe as estruturas de controle de fluxo dos serviços, que apesar de
estarem distribuídas entre 3 servidores físicos possuem dependência entre si
pelos mecanismos de locks do MS-SQL 2000. Este elemento é um produto de
mercado, o mesmo citado acima com incertezas para aspectos de volumetria, não
por qualquer problema técnico ou ausência de redundância interna do produto,
mas por ser elemento de controle com limitação em cerca de 200 threads
simultâneos quando a estimativa dos arquitetos é o sistema atingir até 400
threads em momentos de pico de utilização. Se uma destas condições ocorrer:


os servidores do MS-SQL 2000 trabalharem sobre utilizados; ou



o mecanismo de persistência apresentar degradação; ou



o volume de solicitações de serviços for maior que 200 simultaneamente,

todo o fluxo transacional estará comprometido. O serviço que estiver em
processamento não terá sequência e novas requisições terão o sistema
caracterizado como em estado de indisponibilidade, logo há risco de exposição,
com trade off, porque os mecanismos não funcionais podem ser adequados à
volumetria e a condição de desvio pode ser evitada.
4.4.1

Elementos de Controle
O sistema possui 2 elementos de controle de fluxo de transações, na

camada 2 e na camada do servidor central. No primeiro deles, da 2ª camada,
como já identificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 e mostrado na Figura 43 da página
105, possui sob determinadas condições característica de ponto único de falha ou
falta de redundância nos processos de armazenamento temporário dos registros
de controle de fluxo: as mensagens precisam saber de quais componentes foram
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originadas na camada de aplicação, porque é para o mesmo endereço que as
solicitações de serviços executadas retornarão.

Figura 43: Análise de redundâncias
Fonte: o autor

No segundo caso, no elemento de controle da camada do servidor central
não há qualquer tipo de exposição: o elemento de controle possui mecanismos
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redundantes de software e hardware e foram exaustivamente testados pelo
fabricante. As informações armazenadas em seus buffers permitem que a
transação possa ser iniciada, processada e terminada alternadamente por
qualquer dos elementos funcionais. As informações de controle de fluxo são
armazenadas em duplicidade em 2 mecanismos de persistência simultaneamente
e podem ser recuperadas de qualquer um deles.

Portanto, há exposição

detectada com trade off apenas para os componentes “ContrThread”, na 2ª
camada.
4.4.2

Redundâncias e Elementos de Controle
As redundâncias em todos os elementos e estruturas do sistema remetem

num primeiro momento a que o sistema esteja no mais alto nível de presença de
mecanismos para alta disponibilidade, entretanto testes exaustivos precisam ser
aplicados em cada elemento e estrutura para confirmação do correto
funcionamento de cada um. Como neste caso os testes realizados foram muito
parciais, há potenciais de exposição dos tipos ausência de testes.
4.4.3

Meios de Previsão de Falhas
Não há presença de meios de previsão de falhas para os elementos e

estruturas funcionais das camadas 1 e 2 e para a estrutura de interfaceamento.
Os arquitetos informaram que foi avaliada a necessidade, entretanto por
representar inserção de complexidade ao sistema e incremento no prazo de
entrega dos componentes e ativação em ambiente de run-time, a decisão
arquitetural foi por entregar o sistema em partes. Em fase posterior serão
implementadas funcionalidades e integrados componentes com meios de
previsão de falha e infraestrutura para detecção e recuperação de falha em
elementos

funcionais

adjacentes,

com

interfaceamento.
4.4.4

Meios de Remoção de Falhas

prioridade

para

a

camada

de
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Os processos de manutenção que permitem a remoção de erros
permanentes dos elementos funcionais e não funcionais permitem garantir
disponibilidade em razão das redundâncias presentes. Todas as camadas
permitem manutenção em componentes de hardware e software de mercado
através da desativação parcial do nó ou do elemento não funcional, como BIOS,
sistema operacional e software de gerenciamento transacional e elemento de
controle, exceto mecanismo de persistência de dados, da camada 2, que causaria
indisponibilidade total dos serviços.
Estes processos atendem parcialmente aos conceitos de transparência,
nas seguintes transparências: acesso, localização, migração, persistência,
mudança de local e replicação. O motivo de atender parcial se deve à
característica de perda das transações que estavam em evolução para situações
onde ocorrem interrupções dos elementos. A Figura 44 mostra nas áreas
marcadas com um “X” cenários hipotéticos de interrupções em elementos funcio-

Figura 44: Análise de meios de remoção de erros
Fonte: o autor

nais e não funcionais. Verifica-se que as redundâncias são suficientes para
continuidade dos serviços, com indisponibilidades apenas parciais, logo para o
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sistema como um todo não há desvio. Nestas situações hipotéticas o fluxo de
requisições de serviços continua normalmente, apenas com alguma contenção na
capacidade. Não há, portanto, para os processos de remoção de falhas exposição
detectados.
4.4.5

Estratégias Para Continuidade Operacional
Este sistema foi planejado para atender requisitos de alta disponibilidade,

entretanto para fatores potenciais de interrupção fora do escopo de software e
hardware não há estratégias de continuidade operacional. Portanto, há exposição
detectada para todas as condições onde poderia haver alternativas arquiteturais
estratégicas para retomada dos serviços remotamente em casos de falhas que
comprometam o sitio de processamento inteiro.
4.4.6

Testes
Testes confirmam potencial de exposição do tipo gargalo nos elementos

de interfaceamento entre a 2ª camada e a camada de interfaceamento. Seria de
se supor que testes aplicados em outros pontos do sistema possam identificar
outros pontos de potenciais exposições. Portanto, foram aplicados testes, mesmo
que limitados, mas foram suficientes para detectar na prática o que a análise por
este método detectou apenas pela análise da arquitetura.
4.5

Relatório da Avaliação do Sistema – 4º Passo
A avaliação detectou diversos pontos potenciais de vulnerabilidades

arquiteturais nas diversas camadas do sistema. A Tabela 14 relaciona todos os
pontos identificados e camadas onde estão presentes potenciais de exposição a
indisponibilidades

detectadas,

exposições

controladas

com

trade

offs

documentando a decisão arquitetural e pontos onde as decisões arquiteturais
cobriram totalmente as especificações por disponibilidade.
Como se nota nesta tabela, nas camadas mais interiores do sistema fica
evidente, dentro dos conceitos do arcabouço TOGAF, que as decisões
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arquiteturais sobre os componentes demonstram claramente preocupações em
atender aos requisitos de disponibilidade, em razão da componentização que se
verifica nos diagramas de atividades, enquanto que para os elementos não
funcionais das camadas mais exteriores as decisões arquiteturais deixam de ter
as mesmas considerações. Os elementos não funcionais de mercado têm algum
grau de redundância, entretanto a sua implementação em atendimento às
especificações não é trivial, precisa ser especificada, testada e operacionalmente
planejada para atender em especial aos processos de remoção de falhas e a
estratégias de continuidade.
Tabela 14: Resumo de pontos de vulnerabilidade identificados
Quadro Resumo de Potenciais de Exposições Arquiteturais - 4 o passo

Dados

Trade off

Replicação

Mudança de local

Persistência

Migração

Localização

Testes periódicos

O1

Cenários de Manutenção

x

Cenários de recuperação

x

x

Meios de previsão

x

x

O1

Acesso

Notificação da Recuperação
x

Trade off

Recuperação
x

Testes

Notificação de falhas

Trade off

x

x
x

x

x

x

x

x

O2

x

x

x

x

x

O2

x

x

x

x

x

O2

x

x

x

x

x

O2

x

x

x

x

x

O2

x

x

x

x

x

O2

x
x

Funcionais
Camada de
interface Não funcionais
De controle
Servidor
central

x

Meios de remoção de falhas
Estratégias para
(transparências)
Continuidade Operacional

Estruturas redundantes remotas

Funcionais
2a camada
Não funcionais
(aplicativo)
De controle

Monitoração

1a Camada Funcionais
(web
Não funcionais
services) De controle

Meios de Previsão de Falhas

Testes

Redundâncias N+2

Redundâncias Ativo-Ativo

Redundâncias

Elementos

Ponto único de falha

Camadas
do
processo

Volumetria do sistema

Quesitos
Avaliados

Redundâncias Ativo-Passivo

Meios de Tolerância

x

x

x

O1

Funcionais
monitoração
De controle
Mecanismos de
Conectividade
Mecanismos de
persistência

O

Legenda
X

Potencial ponto de exposição detectada

O

Potencial de exposição detectada com trade off
exposição arquitetural não detectada

Trade Offs:
1. Meios de previsão foram avaliados na fase de análise e especificação, mas se fosse feito esforço por implementar não seria cumprido prazo, por representar
incremento de complexidade funcional e exigir maiores testes. Será impelementado em fases posteriores.
2. Há intenção da organização em desenvolvimento de estruturas replicadas para atender estratégias de continuidade operacional, mas por representar
incremento de complexidade, prazo e custos adicionais significativos, a decisão foi fazer em fases futuras e implementar replicação apenas para mecanismos
de persistência de dados.

Fonte: o autor
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4.5.1

Conclusão da Avaliação do Sistema do Estudo de Caso
Algumas

questões

podem

ser

propostas

para

os

arquitetos,

desenvolvedores e arquitetos de infraestrutura para apoio à decisão de aceite ou
não destes componentes em ambiente de run-time, seguintes:
1. Em razão de dúvidas sobre capacidade da infraestrutura de absorver
volumetria de serviços em algumas estruturas, não seria adequado
executar testes de maior abrangência e apuração de capacidades pontuais
de atendimento de fluxo de serviços?
2. Seria possível considerar aumento de capacidade de recursos instalados
de processadores e mecanismos de persistência?
3. Seria possível corrigir ponto de vulnerabilidade identificado em elemento de
controle antes da ativação?
4. Seria possível integrar os elementos funcionais com ferramentas de
mercado para disponibilizar meios de previsão de falhas?
5. Processo de remoção de falhas com necessidade de retomada da
solicitação do serviço pelo usuário em situação de interrupção de
elementos funcionais ou não funcionais poderia representar perda de
credibilidade junto aos clientes?
6. A importância do sistema para a estratégia de negócios da organização
não mereceria maiores considerações quanto a estratégias de
continuidade operacional?
7. Dada a complexidade do sistema e importância estratégica, não seria
viável que o processo de desenvolvimento tivesse profissionais dedicados
e infraestrutura disponíveis para testes exaustivos para todos os
componentes?
8. A visível diferença de preocupações quanto a atender requisitos de
disponibilidade nas camadas mais interiores que nas mais exteriores não
seria consequência de diferenças de linguagem, preocupações e mesmo
diretrizes entre projetistas da fase de desenvolvimento e da fase de uso?
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5
5.1

CONCLUSÕES
Introdução
O método atende ao objetivo de avaliar se a arquitetura do software a ser

disponibilizado em plataforma run-time está coerente com a infraestrutura
construída para atender requisitos de disponibilidade. O processo de avaliação
ATAM permite o levantamento das decisões arquiteturais em cada uma das
atividades de desenvolvimento seguindo os passos de water fall. Apoiado no uso
de abstrações de níveis de detalhes pelo conceito de decomposição de RM-ODP
faz averiguações de padrões de construção de estruturas arquiteturais para
mecanismos funcionais e não funcionais e constrói a diagramação do modelo
dinâmico da arquitetura. Por esta modelagem é possível identificar a presença de
mecanismos que atendem a disponibilidade pela análise com base nos meios de
tolerância, previsão e remoção de falhas considerando os conceitos de Avizienis
et al. (2004). Adicionalmente, a análise sobre existência de estratégias para
continuidade operacional estende as averiguações sobre as estruturas padrões
locais de Ahluwalia e Jain (2006) para o conceito de componentes distribuídos e
se apóia também nas considerações de transparência de RM-ODP para avaliar se
um sistema disperso por sítios remotos possui mecanismos ou estruturas de
tolerância a falhas como meios de persistência operacional em caso de ativação
de eventuais defeitos dormentes ou potenciais causas de indisponibilidade que
estejam além das decisões arquiteturais do sistema como fatores ambientais,
naturais ou sociais.
Além disso, trabalhos de diversos outros autores pesquisados durante o
desenvolvimento deste método expressam que elementos adicionais construídos
para atender disponibilidade, ou outros requisitos de qualidade, frequentemente
inserem complexidade ao sistema, conforme alerta Clements et al. (2002). Isto
expõe o sistema a um número muito maior de possibilidades de falhas, gerando
um número exponencial de potenciais de impacto na disponibilidade. Por este
motivo, este método constata especial importância na realização de testes em
cada um destes elementos, ou estruturas, a tal ponto de considerar a inexistência
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de exposições a riscos de disponibilidade se, somente se, houver comprovação
de sucesso nos testes de cada elemento, estrutura ou sistema como um todo.
5.2

Necessidades de Modelagem Detectadas
Durante o desenvolvimento deste método houve, para determinadas

estruturas, um grau de dificuldade na representação das diagramações dinâmicas
do sistema para modelagens que representam estruturas e fluxos de solicitações
de serviços para sistemas de tempo real do ponto de vista de disponibilidade. Os
diagramas de modelagem de UML que disponibilizam elementos para
representação

arquitetural

dinâmica

exigem

alguma

criatividade

para

representação de arquiteturas, conforme pontuam Eriksson et al. (2004).
Entretanto, em se tratando da representação de execuções de elementos ou
estruturas arquiteturais com paralelismo, da existência de mecanismos de
controle e de elementos de monitoração, seria oportuno considerar, de alguma
forma, figuras geométricas que representem os componentes e que estabeleçam
limites entre elementos funcionais e não funcionais e, com maior especificidade,
qualificarem elementos de controle.

Além disso, nas representações de

estruturas dinâmicas, este método poderia se beneficiar de algum tipo de
diagramação que representasse os relacionamentos entre elementos que
executem em paralelo, que possuam dependências entre si e respectivos
elementos de controle de uma mesma estrutura.
A distinção entre elementos funcionais e não funcionais na diagramação
permitiria, com auxílio de componentes de monitoração, numa eventual ativação
de defeito dormente, a rápida identificação de áreas de responsabilidades pela
manutenção sobre o componente com desvio. Este tempo de identificação do
responsável a para dar tratamento em análise de um problema, quando se trata
de sistemas grandes inseridos num contexto de relacionamentos com outros
sistemas de tempo real, pode ser o fator de maior relevância no cômputo do
tempo total para solução ou contorno de problemas.
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A identificação direta de elementos de controle em estruturas que
executam em paralelo na diagramação poderia auxiliar os avaliadores da
arquitetura ou de análises de problemas a identificar mais rapidamente potenciais
pontos de gargalos ou pontos únicos de falha de uma estrutura. Isto também
contribuiria com os arquitetos da infraestrutura na priorização de recursos para
atendimento das funcionalidades críticas do sistema.
5.3

Objetivos Alcançados
O desenvolvimento deste método e sua aplicação em avaliações de

sistema permitiram alcançar alguns resultados adicionais além do objetivo inicial
de estudar a coerência entre a componentização funcional e não funcional,
seguintes:
1. Estruturação da arquitetura para análise de fluxo transacional de sistemas
de tempo real do ponto de vista de disponibilidade;
2. Introdução de considerações de monitoração funcional a aspectos de
disponibilidade;
3. A linguagem transparente e abordagem baseada em modelagem e padrões
arquiteturais permitem aproximação entre desenvolvedores e arquitetos de
run-time, uma vez que não há crivo de aprovação e o padrão está
previamente definido;
4. Auxílio na definição do processo de manutenção preventiva do sistema,
alternando indisponibilidade de elementos redundantes ou indicando
necessidades de redundâncias, mecanismos de detecção e recuperação
de falhas entre outros;
5. Pode auxiliar na elaboração de um plano de testes sobre determinados
elementos, estruturas ou camadas do sistema uma vez identificados os
principais pontos de atenção.
5.4

Pontos Negativos
Este método identifica potenciais pontos de exposição pelo processo de

decomposição dos componentes, entretanto não avança no sentido de averiguar
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código, estratégias ou conceitos aplicados na fase de desenvolvimento do
sistema. Por isso, iminentes falhas dormentes causadas por má qualidade de
código ou má especificação em produtos de mercado não são detectadas.
Ainda, por estar próximo do contexto de riscos, este método pode ser
investigado por algum pesquisador interessado em análise de riscos, mas este
tema está fora do escopo e por isso não foram juntados elementos suficientes
para permitir conclusões seguras sobre riscos.
5.5

Trabalhos Futuros
Um desafio dos métodos de avaliação arquitetural é encontrar um modelo

de avaliação quantitativa que possa identificar um ponto de equilíbrio para auxílio
em momento de decisão arquitetural na determinação do ponto a partir do qual a
complexidade introduzida por mecanismos que aprimoram o atendimento a
requisitos,

como

alta

disponibilidade,

seja

de

maior

benefício

que

a

vulnerabilidade representada pela introdução destes mecanismos. Apesar de
Avizienis et al. (2004) considerarem prematuro se falar em avaliações
quantitativas de qualidade de software, Lamouchi et al. (2008) propõe formulação
à semelhança das propostas de McCall (1977) que poderia ser investigada, em
especial para o atributo de qualidade disponibilidade.
Adicionalmente, outros trabalhos poderão partir deste método e
considerar as possibilidades de:


Avaliar aplicação deste método para desenvolvimento de planos de teste
para aspectos de disponibilidade de software; e



Ampliar as considerações de exposição e evoluir para análise de riscos
arquiteturais através do processo deste método.
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