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Resumo
A utilização de padrões de projeto pode prover as práticas de construção
necessárias para migração adequada de um aplicativo para nuvem. A falta de uma
abordagem estruturada para selecionar padrões de projeto pode influenciar a
elasticidade do aplicativo futuro. Neste trabalho é proposto um método para seleção
de padrões de projeto baseado em requisitos de elasticidade do aplicativo a ser
migrado. O método proposto é baseado na composição de um método e uma
abordagem existentes, onde os requisitos de elasticidade da nuvem são satisfeitos
por meio do tratamento da escalabilidade. O método empregado na proposta
realiza a análise do aplicativo para se elencar quais são os obstáculos que possam
prejudicar a escalabilidade. A abordagem foi empregada para guiar a seleção dos
padrões de projeto para cumprir o tratamento dos obstáculos levantados no
primeiro método. A utilização do método para identificação de requisitos de
escalabilidade e da abordagem de seleção de padrões de projeto foi precedida pela
análise e seleção das técnicas existentes, resultando posteriormente na sua adoção
na composição. O método foi demonstrado em um experimento de migração para
nuvem de um aplicativo existente em ambiente usual (sem nuvem). Na
demonstração, além de se exemplificar o método proposto, pôde-se verificar o
comportamento elástico do aplicativo pós-método.

Palavras Chaves: computação em nuvem, migração, padrões de projeto,
elasticidade, escalabilidade.

Abstract

Selection of design patterns in application migration to the cloud: a method
based on requirements of elasticity

The use of design patterns can provide construction practices required for proper
migration of an application to the cloud. The lack of a structured approach to select
design patterns can influence the elasticity of the future application. This work
proposes a method for selecting the design patterns based on elasticity
requirements of the application to be migrated. The proposed method is based on
the composition between a method and an approach available where the elasticity
requirements satisfaction of the cloud are addressed by the treatment of scalability.
The method was used to perform the analysis of the proposed application to outline
what are the obstacles that may prevent the scalability. The approach was used to
guide the selection of design patterns to fulfill the treatment of obstacles. The use of
the method for identifying scalability requirements and an approach for selecting the
design patterns has been preceded by analysis and selection of existing techniques,
resulting in its later adoption in the composition. The method was demonstrated in a
migration experiment to the cloud of an existing application in an usual environment
(without cloud). The elastic behavior of the application after method could be verified
in the demonstration besides exemplifying the proposed method.

Keywords: cloud computing, software migration, design patterns, elasticity,
scalability
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Contexto
No passado recente algumas empresas construíram imensos parques

computacionais para o seu próprio negócio, visando atender a variabilidade do
processamento conforme a época do ano. Esses parques ficavam ociosos em
grande parte do tempo, com a possibilidade de serem reutilizados para outros fins;
então, foi identificada a alternativa de fornecer serviços a terceiros, ou seja, nascia
a prestação de serviços computacionais de infraestrutura como oportunidade de
negócio, disponibilizando o poder de processamento ocioso para o mercado em
geral (Taurion, 2009).
A computação em nuvem (do inglês, cloud computing) – denominada apenas
nuvem neste texto – está associada ao fornecimento de infraestrutura de
computação. Para Armbrust et al. (2009), um dos objetivos deste paradigma é
mudar a localização da infraestrutura interna para a Internet com o objetivo de
reduzir os custos associados à gestão de software e recursos de hardware.
A nuvem faz uso de uma grande variedade de tecnologias, o que pode
ocasionar várias interpretações do termo. A interpretação utilizada nesta pesquisa,
proposta por Vaquero et al. (2009), é a nuvem como o resultado da composição de
recursos computacionais virtualizados (hardware, plataformas de desenvolvimento
ou aplicativos para usuários finais) facilmente utilizáveis e acessíveis via Internet.
Esses recursos podem ser dinamicamente reconfigurados para se ajustar à
demanda variável de processamento, possibilitando a utilização eficiente do
ambiente.
Para Watson (2010), a adoção da nuvem pela indústria pode ser uma opção
se considerarmos também a modernização das aplicações para esse paradigma.
As empresas podem analisar a utilização da nuvem não somente como uma nova
plataforma, mas como uma forma adicional para extrair valor dos aplicativos
existentes, conforme Chee et al. (2011).
Antes da migração para nuvem, algumas aplicações precisarão ser
transformadas para se obter os benefícios, como a elasticidade (capacidade
automática para aumento ou diminuição de processamento conforme a variação da
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demanda). Para Frey e Hasselbring (2011), executar um aplicativo existente na
nuvem

envolve,

usualmente,

uma

extensa

quantidade

de

atividades

de

reengenharia durante a migração.
Na indústria, alguns provedores de nuvem fazem uso de padrões de projeto
para descrever boas práticas de construção e também capturar decisões
arquiteturais que impactam aspectos funcionais e não funcionais das aplicações,
segundo Fehling et al. (2011). A utilização de boas práticas visa aplicar o
conhecimento de especialistas em cada problema de reengenharia encontrado.
Apesar de um padrão de projeto representar uma boa prática para o tratamento de
problemas, sua seleção pelo programador ainda é, na maioria das vezes, realizada
caso a caso por meio do entendimento adequado dos requisitos do aplicativo.
A migração de aplicativos para nuvem pode ser considerada uma tarefa
complexa pelo programador, dado o número de possibilidades de alteração no
aplicativo e pela quantidade de serviços oferecidos pelo fornecedor. Segundo
Mohagheghi e Sæther (2011), os métodos de migração baseados na arquitetura do
aplicativo utilizam abordagens pontuais e falta uma metodologia direta para utilizar
padrões de projeto e realizar transformações no aplicativo durante a migração para
nuvem.

1.2

Motivação
A principal motivação deste trabalho é a necessidade de um método

estruturado para tratar os requisitos de elasticidade de um aplicativo a ser migrado
para nuvem. É importante que o tratamento dos requisitos de elasticidade seja
realizado por meio de técnicas que explorem a análise da escalabilidade do
aplicativo e identifiquem problemas para serem possivelmente resolvidos com boas
práticas de construção (padrões de projeto).
A ausência do tratamento adequado dos requisitos de elasticidade na nuvem
pode ocasionar a baixa escalabilidade do aplicativo migrado e possivelmente um
baixo desempenho da elasticidade. A migração de um aplicativo para nuvem requer
o atendimento simultâneo de múltiplos requisitos, como baixo acoplamento de seus
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componentes internos, processamento de requisições durante picos com tempo de
resposta satisfatório e funcionamento independentemente da organização física de
seus componentes.
A nuvem, em geral, possui políticas de provisionamento que controlam o
ambiente em execução, podendo adicionar ou remover recursos computacionais a
qualquer momento. A remoção dos recursos na nuvem pode ocasionar problemas
de processamento em aplicativos não preparados. Caso um aplicativo necessite
manter algum dado entre as requisições de serviços e, para isso, grave algum dado
em um arquivo local na própria máquina virtual, é possível perder as informações
quando a máquina virtual for removida do ambiente pelo gerenciador de recursos.
Um aplicativo síncrono, com acoplamento excessivo entre seus componentes
distribuídos na nuvem, pode diminuir a eficiência da elasticidade. A requisição de
um serviço pode, por exemplo, causar a espera do aplicativo durante o
processamento da requisição por um longo período de tempo. A espera do retorno
da chamada ao serviço pelo aplicativo pode diminuir a eficiência da elasticidade do
ambiente por não permitir que o gerenciador de recursos remova os recursos no
momento adequado.
Um aplicativo na nuvem pode usufruir dos benefícios da elasticidade caso
trate adequadamente os requisitos de escalabilidade. Duboc (2009) propôs um
conjunto de técnicas para que arquitetos e programadores possam identificar e
analisar problemas de escalabilidade. A abordagem para o tratamento da
escalabilidade é fundamentada na satisfação de metas do aplicativo por meio da
remoção de cenários indesejáveis que possam surgir quando a carga de
processamento ultrapassa os limites esperados.
Fehling et al. (2011) propuseram uma abordagem para guiar o programador
durante a seleção de padrões de projeto para construção de aplicativos na nuvem.
A abordagem utiliza um repositório de padrões de projeto para seleção e também
dispõe de uma tabela de afinidade entre os padrões, para sugestão de utilização
em conjunto. Ao final do processo, o programador ou arquiteto tem disponível um
conjunto de padrões de projeto para o aplicativo a ser construído na nuvem.
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1.3

Objetivo
Esta dissertação tem por objetivo propor um método para selecionar um

conjunto de padrões de projeto (boas práticas) quando se migra um aplicativo para
nuvem, tratando os obstáculos oriundos da análise da escalabilidade.

1.4

Contribuições
As principais contribuições desta pesquisa são:


Estender a abordagem de seleção de padrões de projeto da nuvem
proposta por Fehling et al. (2011) utilizando-se um método estruturado,
guiado por táticas para indicar o tratamento de determinado problema
de escalabilidade;



Estender a abordagem de Duboc (2009), propondo padrões de projeto
para nuvem como forma de tratamento das táticas de escalabilidade
para remoção de obstáculos às metas de um aplicativo;



Auxiliar arquitetos de software e programadores na elaboração dos
requisitos não funcionais de escalabilidade necessários para o projeto
de aplicações na nuvem, ou seja, tratar os requisitos de elasticidade em
nuvem por meio da análise das propriedades de escalabilidade do
aplicativo.

16

1.5

Método de trabalho
Esta pesquisa realizou as seguintes atividades:
Atividade I – Fundamentação teórica
Essa atividade realizou o levantamento bibliográfico referente aos
conceitos básicos da nuvem, camadas de serviços, elasticidade e multiinquilinos. Os principais padrões de projeto e as abordagens de migração para
nuvem também foram pesquisados.

Atividade II – Analise da técnica para tratamento dos requisitos de elasticidade
Essa atividade definiu uma das possíveis formas de tratamento dos
requisitos de elasticidade na nuvem a serem utilizadas na pesquisa. Uma
abordagem encontrada foi realizar este tratamento por meio da análise da
escalabilidade do aplicativo.

Atividade III – Análise e seleção do método para análise da escalabilidade
O objetivo desta atividade foi pesquisar um método disponível para
análise da escalabilidade de um aplicativo. Foram levantados os métodos
existentes, além de serem definidos os requisitos mínimos que deveriam ser
atendidos. A escolha do método foi baseada na aderência aos requisitos
estipulados.

Atividade IV – Análise e seleção da abordagem para seleção de padrões de
projeto de nuvem
O objetivo desta atividade foi pesquisar uma abordagem existente para
seleção de padrões de projeto de nuvem. O processo utilizado foi o mesmo da
Atividade III, ou seja, foram levantados as abordagens existentes bem como
foram definidos os requisitos que deveriam ser atingidos. A escolha da
abordagem foi baseada na aderência aos requisitos estipulados
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Atividade V – Elaboração da proposta do método para seleção de padrões
baseado em requisitos de elasticidade
Essa atividade resultou na elaboração da proposta do método deste
trabalho empregando o método selecionado na atividade III e a abordagem
selecionada na atividade IV.

Atividade VI – Realização do experimento
Essa

atividade

demonstrou

o

método

proposto

realizando

um

experimento de migração de um aplicativo para nuvem. O experimento foi
utilizado para observar se a junção do método e da abordagem empregados
conseguiu guiar a seleção de padrões de projeto de forma a cumprir as táticas
de tratamento de problemas de escalabilidade.

Atividade VIII – Conclusão
Nessa atividade foram descritas as considerações finais sobre a
pesquisa, as dificuldades encontradas e as sugestões para trabalhos futuros.

1.6

Organização do trabalho
Este trabalho de pesquisa está estruturado em seções, conforme descrito:


Na

seção

dois,

nomeada

CONCEITOS

FUNDAMENTAIS,

são

apresentados os conceitos de nuvem, camadas de serviço, elasticidade
e multi-inquilinos, também são abordados os princípios de migração
para nuvem e suas alternativas. Posteriormente são discutidos os
padrões de projeto para nuvem, concluindo-se a seção com a descrição
do método KAOS (Keep All Objects Satisfied), com seus conceitos e
termos básicos utilizados na pesquisa.
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Na seção três, nomeada SELEÇÃO DE MÉTODOS E ABORDAGENS
A SEREM UTILIZADAS NO MÉTODO, é discutido o tratamento
utilizado na pesquisa para análise de elasticidade na nuvem. São
descritos os métodos de análise de escalabilidade e abordagens de
seleção de padrões existentes, encontrados na pesquisa. Como critério
de seleção do método e da abordagem a serem utilizados no método
proposto, é definido um conjunto de requisitos mínimos que deveriam
ser atendidos pelos candidatos. Posteriormente, o método e a
abordagem selecionados são detalhados.



Na seção quatro, nomeada MÉTODO DE SELEÇÃO DE PADRÕES DE
PROJETO BASEADO EM REQUISITOS DE ELASTICIDADE, são
apresentados o embasamento do método proposto, o contexto de
utilização do método e os pré-requisitos de utilização. Posteriormente é
apresentada uma visão geral do método e suas atividades, contendo o
seu objetivo, o procedimento e o resultado esperado.



Na

seção

cinco,

nomeada

EXPERIMENTO,

é

apresentada

a

demonstração do método proposto realizando-se a migração de um
aplicativo para nuvem. Na demonstração do método são descritas as
etapas realizadas e o comportamento elástico da aplicação migrada.



A seção seis, nomeada CONCLUSÕES, contém as considerações
finais sobre a pesquisa, dificuldades encontradas durante a elaboração
do trabalho e a sugestão de trabalhos futuros dado as limitações do
escopo.
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2
2.1

CONCEITOS FUNDAMENTAIS
Introdução
Esta seção contém os conceitos fundamentais utilizados na pesquisa sobre

nuvem, migração para nuvem, padrões de projeto e o método KAOS. Inicialmente
são apresentados os conceitos que formam a natureza da nuvem e as suas
características que influenciam o projeto de aplicativos. A seguir é abordado o tema
de migração e também a modernização de aplicativos baseada nas alternativas
atuais disponíveis para nuvem. Posteriormente são destacados os padrões de
projeto de nuvem com sua estrutura, além de uma breve descrição do método
KAOS.

2.2

Nuvem

2.2.1 Introdução
O termo nuvem foi concebido para descrever um conjunto de serviços
complexos, organizados em camadas, com poder de processamento sob demanda.
Segundo Buyya et al. (2011), a nuvem foi resultado da padronização e adoção em
larga escala pela indústria de um conjunto de tecnologias já existentes: serviços
web, SOA (Service Oriented Architecture), computação em grid, virtualização,
computação autônoma, automação da infraestrutura e computação como utilidade
que, combinadas, resultou neste modelo - Figura 1.
Um dos propósitos da utilização do estilo SOA na nuvem - Figura 1, é prover
baixo acoplamento, um modelo padronizado de integração e também uma forma de
computação distribuída independentemente de protocolo. Os serviços web servem
como uma forma bem difundida de integrar aplicações, permitindo sua exposição
na Internet. A padronização por meio dos serviços web tem se tornado uma forma
homogênea de acesso a recursos da nuvem.
A utilização da computação em grid na nuvem - Figura 1, permitiu a
agregação de recursos computacionais distribuídos por meio de um acesso
transparente e homogêneo pelos usuários dos serviços. A exposição dos recursos
computacionais por meio de serviços também possibilitou sua descoberta e a
utilização via rede além do provisionamento de forma simples pelos fornecedores.
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Figura 1: O modelo de nuvem.
Fonte: Buyya (2011), adaptado e traduzido para o português pelo autor.

Nuvens são baseadas em plataformas computacionais de virtualização de
hardware. Essa virtualização - Figura 1, contribuiu para a execução de diferentes
sistemas operacionais e softwares básicos, como banco de dados no mesmo
hardware. Segundo Rubens (2012), a camada de software que abstrai logicamente
o hardware é chamada de hypervisor; ela também gerencia o acesso ao
computador físico pelo sistema operacional, por meio de uma máquina virtual. O
isolamento do processamento em máquinas virtuais possibilita um melhor
aproveitamento do processamento do hardware, o que por sua vez permite que
cada máquina virtual seja copiada ou migrada para execução em mais de uma
plataforma de hardware.
A computação autônoma na nuvem - Figura 1, consiste em se utilizar
sensores de monitoramento e um software de controle para adaptação dinâmica do
ambiente. O intuito da adaptação do ambiente é realizar otimizações no
processamento por meio da análise dos dados coletados. O monitoramento do
ambiente e a adaptação dinâmica permitiram que várias atividades corriqueiras na
administração de infraestrutura da nuvem fossem automatizadas. A nuvem utiliza a
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computação autônoma como forma de gerenciamento dos níveis de serviço com o
provisionamento automatizado de recursos baseado na carga de processamento.
Uma nuvem composta das tecnologias de virtualização, grid, computação
autônoma e serviços web possibilitou a criação de serviços de computação.
Koziolek (2011) propôs um estilo de arquitetura de nuvem com multicamadas
físicas independente da tecnologia chamado SPOSAD (Shared, Polymorphic,
Scalable, Application and Data), ilustrado na figura 2. A separação em múltiplas
camadas físicas permite que se escale horizontalmente cada parte da aplicação
conforme a variação da demanda de requisições.

Figura 2: Estilo de arquitetura de nuvem SPOSAD.
Fonte: Koziolek (2011).

A nuvem proposta pelo estilo SPOSAD - Figura 2, é diferente de uma
arquitetura multicamadas tradicional, pois a camada com a lógica de negócio da
aplicação pode ter a distribuição dos componentes de software adaptada
automaticamente, por meio de sensores de monitoramento, conforme a carga. A
alocação de recursos no ambiente é realizada por meio de serviços web, sendo
controlada por políticas de provisionamento. Quando um novo servidor de aplicação
virtualizado é alocado na camada de lógica de negócio, o componente chamado
balanceador de carga (do inglês, load balancer) é automaticamente configurado
para enviar novas requisições ao servidor.
A prestação de um serviço de nuvem, utilizando, por exemplo, o estilo
SPOSAD, na indústria recebe o nome de computação como utilidade (do inglês,
utility computing). O conceito de uso é similar ao serviço de energia elétrica provida
em residências domésticas, onde o consumidor não precisa saber sobre o
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funcionamento de toda a cadeia de fornecimento para utilizar a energia e somente
tem interesse no produto final. A computação por utilidade permite que o
consumidor não precise obrigatoriamente do conhecimento da tecnologia para
utilizar o serviço. Para Armbrust (2009), os principais aspectos percebidos pelos
clientes quando utilizam a computação como utilidade são:
a) Ilusão de recursos computacionais infinitos e sob demanda: a
percepção deste aspecto de recursos infinitos pode, por exemplo,
eliminar a necessidade de planejar antecipadamente o provisionamento
de recursos computacionais para pequenas e médias empresas.
b) Eliminar o alto investimento inicial de pequenas empresas em
infraestrutura: o aspecto de provisionamento sob demanda permite
que

pequenas

empresas

comecem

com

poucos

recursos

de

infraestrutura e aumentem esses recursos conforme a necessidade.
c) Permite que se pague apenas pelo recurso utilizado: o aspecto de
pagamento somente pelos recursos computacionais utilizados (por
exemplo, espaço para armazenamento de dados) ou serviços (por
exemplo, contas de usuários de correio eletrônico) permite que uma
empresa possa, potencialmente, reduzir investimentos com um
ambiente completo de infraestrutura interno.

Nuvem pública é um termo utilizado quando um provedor de serviços
comercializa recursos computacionais para o público em geral e utiliza o formato de
pagamento por uso no modelo de computação por utilidade, como o Google App
Engine (2012) que possui o estilo SPOSAD de nuvem. Quando uma nuvem é
utilizada internamente na infraestrutura da empresa, o termo utilizado é nuvem
privada, sendo que seu pagamento pelo uso realizado geralmente ocorre por
licença de software e não por pagamento por uso; na indústria temos o exemplo do
Microsoft Azure (2012).
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2.2.2 Camadas de serviços
A arquitetura de uma nuvem pode ser descrita como um conjunto de camadas
de software sobrepostas. Estas camadas são utilizadas para classificar o tipo de
serviço oferecido pelo provedor de nuvem. As camadas que exigem menos
conhecimento pelo usuário sobre seu funcionamento escondem características
técnicas do ambiente de execução e de construção de software. As camadas mais
importantes segundo Rimal, Choi e Lumb (2009) são:
a) Infraestrutura como serviço ou IAAS (Infrastructure as a Service):
é a camada de software mais básica onde o hypervisor executa as
máquinas virtuais; as máquinas virtuais contêm, por exemplo, sistemas
operacionais, sistemas de armazenamento de dados e comunicação de
rede, sendo todos fornecidos como serviço. A IAAS é considerada
fundamental e praticamente todas as formas de nuvem as detêm. O
desenvolvimento de um aplicativo nesta camada de serviço requer o
conhecimento dos fundamentos técnicos para nuvem por parte dos
programadores e administradores do ambiente.
Um exemplo de serviço IAAS oferecido na indústria é o Amazon Elastic
Compute Cloud (2012), onde é fornecida uma interface web para
gestão dos recursos virtualizados utilizados pelo aplicativo. Nessa
camada de serviço IAAS, quando é necessário utilizar mais capacidade
de processamento pelo aplicativo, o provisionamento deve ser feito
pelo administrador do ambiente, o que muitas vezes é realizado
manualmente.
b) Plataforma como serviço ou PAAS (Platform as a Service): esta
camada visa prover como serviço uma plataforma para desenvolver,
implantar e operar aplicativos na nuvem. O objetivo da PAAS segundo
Lenk (2009) é desvincular o desenvolvimento de um aplicativo da sua
plataforma de execução, ou seja, poupar o programador das
configurações básicas do ambiente de infraestrutura, como DNS
(Domain Name System) ou IP (Internet Protocol). O provisionamento de
recursos é feito de forma elástica, sendo em sua maioria controlada
automaticamente pelo provedor do serviço por meio de políticas de
provisionamento.
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Uma PAAS pode ser subdividida em duas camadas de software.
Uma camada para servidores de aplicação e outra camada para
gerenciadores de banco de dados. Conforme Watson (2011),
atualmente existem três estilos de construção de aplicativos disponíveis
para uma PAAS na indústria:
b.1) Pseudocódigo fonte: a aplicação é construída utilizando-se
uma interface visual web do provedor de serviços na qual as regras
de negócio são expressas por meio de pseudocódigo, sendo
interpretadas em tempo de execução. Os conhecimentos dos
princípios para construção de aplicativos na nuvem não são
necessários ao programador. Um exemplo de serviço oferecido na
indústria é o Salesforce (2012), onde o usuário pode criar aplicativos
de força de vendas por meio de uma interface web, em que o
provisionamento de recursos é realizado pelo provedor;
b.2) Arcabouço: a aplicação é construída localmente utilizando um
arcabouço do provedor de nuvem. Ao final do processo de
desenvolvimento o aplicativo é implantado na nuvem em instâncias
de servidores web. Os fundamentos da nuvem para a construção de
aplicativos precisam ser conhecidos pelos programadores. Na
indústria um exemplo de oferta de serviço PAAS baseada em
arcabouço é o serviço Google App Engine (2012), onde o
programador recebe um arcabouço de desenvolvimento;
b.3) Instância: a aplicação é construída localmente, porém, na fase
implantação ela ocorre em instâncias virtualizadas, podendo ser um
servidor web ou não. A maioria dos fundamentos técnicos da nuvem
para construção de aplicativos precisa ser conhecida pelos
programadores. O serviço Microsoft Azure (2012) é o exemplo da
indústria para PAAS baseada em instância onde o provisionamento
pode ou não ser controlado pelo provedor, baseado em regras
definidas pelo usuário.
c) Software como serviço ou SAAS (Software as a Service): nesta
camada de nuvem o software é oferecido para os clientes em sua
forma final, estando pronto para utilização. Geralmente existe o
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compartilhamento dos recursos virtuais no modelo de múltiplos
inquilinos com o pagamento por uso.
Um exemplo de SAAS oferecido na indústria é o Google Gmail (2012),
onde um software completo de gestão de mensagens eletrônicas é
fornecido ao usuário final. Neste serviço de gestão de mensagens
eletrônicas na nuvem, toda a gestão do ciclo de vida e ambiente de
execução do aplicativo é transparente ao usuário.

Durante a migração de um aplicativo para nuvem, as camadas de serviço
abordadas na pesquisa serão as camadas que possibilitam a reengenharia do
aplicativo existente. A reengenharia do aplicativo pode ser realizada por meio da
adaptação do código fonte para atender os requisitos do ambiente futuro. As
camadas de serviço inicialmente tratadas pelo método proposto na pesquisa serão
IAAS e PAAS (estilo de arcabouço e instância).

2.2.3 Elasticidade e escalabilidade
A elasticidade pode ser relacionada com a capacidade de aumento ou
diminuição de poder de processamento por meio de provisionamento dinâmico de
recursos computacionais conforme a demanda. A apresentação conceitual do
funcionamento da alocação dinâmica de recursos computacionais na plataforma de
nuvem Microsoft Azure (2012) foi explorada por Guest (2012).
O provisionamento dinâmico de recursos pode fazer uso de duas abordagens
para configurar a capacidade de processamento utilizada no ambiente. A primeira,
chamada escalabilidade horizontal, aloca mais recursos por meio da utilização de
hardware de outro servidor no ambiente em execução. A segunda abordagem,
chamada escalabilidade vertical, aloca mais recursos do mesmo hardware, por
exemplo, pela alocação de mais CPU (Central Processing Unit) por uma máquina
virtual. A propriedade da elasticidade é diretamente proporcional a capacidade de
escalar, pois sem essa capacidade não é possível satisfatoriamente configurar a
variação dinâmica da alocação de recursos de processamento do ambiente.
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O controle da distribuição dos componentes virtualizados em execução no
ambiente de nuvem pode ser baseado em políticas de provisionamento. É possível,
dependendo do serviço oferecido pelo provedor de nuvem, configurar esses
parâmetros de controle nas próprias políticas. Em geral os parâmetros utilizam as
informações sobre a quantidade de processamento da CPU e quantidade de
memória RAM (Random Access Memory) alocada no servidor.
Segundo Armbrust et al. (2009) - Figura 3, o provisionamento de recursos em
um ambiente pode ser abordado por meio de quatro cenários de variação de
processamento versus a capacidade. No cenário (a), o provisionamento da
capacidade do ambiente é exagerado, sendo dimensionado pelo pico de
processamento, o que pode ocasionar a ociosidade de recursos. No cenário (b) a
capacidade do ambiente é inadequada frente às necessidades de picos de
processamento. No cenário (c) a capacidade do ambiente é inadequada, porém,
satisfaz poucos casos de picos de processamento. No cenário (d) a capacidade do
ambiente é adequada, sem deixar recursos ociosos (elasticidade).
Por meio da elasticidade, a nuvem visa otimizar a utilização dos recursos
disponíveis no ambiente. Para Zhang et al. (2011) existem três grandes benefícios
originados pela elasticidade:
a) Alocação de recursos sob demanda: criação ou destruição de
máquinas virtuais dinamicamente para resolver o problema do
provisionamento de capacidade exagerado conforme figura 3(a) ou
insuficiente conforme figura 3(b) e figura 3(c).
b) Alocação seletiva de recursos: alocação de máquinas virtuais que
estejam sendo executadas em hardwares fisicamente mais próximos
para diminuir o tempo de resposta entre servidores, podendo poupar
tráfego de rede;
c) Flexibilidade de alocação de recursos: migração de serviços de
infraestrutura entre plataformas de hardware para um melhor
aproveitamento do processamento, podendo reduzir custos pelo uso
eficaz de recursos de hardware.
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Figura 3: Exemplos de provisionamento de recursos.
Fonte: O autor baseado em Armbrust (2009).

2.2.4 Multi-inquilinos
Multi-inquilinos (do inglês, multitenancy) é uma abordagem utilizada pela
nuvem para dividir a utilização dos recursos. Uma arquitetura com multi-inquilinos é
essencial para a nuvem porque permite que se compartilhem recursos físicos e
virtuais, permanecendo logicamente isolados, favorecendo a elasticidade. Os
modelos de uso de recursos são:
a) Inquilinos isolados: não existe compartilhamento de recursos de
software ou hardware, isto é, cada inquilino possui suas máquinas
virtuais

dedicadas

no

hardware

dedicado.

Esta

forma

de

compartilhamento é a mais próxima de um ambiente usual sem nuvem;
b) Multi-inquilinos: cada inquilino tem sua própria máquina virtual e os
recursos são alocados dinamicamente. É bastante similar ao modelo de
inquilinos isolados, permitindo elasticidade na IAAS por compartilhar o
hardware. Geralmente a menor unidade de alocação de recurso é uma
máquina virtual;
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c) Multi-inquilinos via servidor de aplicação: multi-inquilinos são
executados

na

mesma

instância

do

servidor

de

aplicação

compartilhando a mesma máquina virtual, porém, cada inquilino utiliza
uma instância exclusiva de banco de dados;
d) Multi-inquilinos totalmente compartilhados: todas as camadas de
serviço na nuvem são compartilhadas (hardware, máquina virtual e
servidor de aplicação) incluindo também o compartilhamento da
instância do banco de dados do aplicativo.

No método proposto na pesquisa todos os modelos de compartilhamento de
recursos pelos inquilinos podem ser utilizados. Não está no escopo da pesquisa
abordar a seleção de padrões de projeto de nuvem para banco de dados, dessa
forma, os modelos de multi-inquilinos totalmente compartilhados, que inclui padrões
para banco de dados, não serão abordados.

2.3

Migração para nuvem

2.3.1 Introdução
A evolução de um aplicativo durante seu ciclo de vida (figura 4) é uma área
ampla, que cobre atividades como manutenção, modernização e substituição
segundo Comella-Dorda et al. (2000). A manutenção do aplicativo é um processo
incremental e interativo com pequenas mudanças. A modernização conserva partes
significantes do sistema e é mais abrangente que a manutenção de atividades
como a reestruturação da arquitetura e o aprimoramento de funções importantes de
negócio. A substituição é adequada quando o sistema não atende mais aos
requisitos de negócio e a modernização não é possível.
O processo de modernização de um aplicativo pode ser diferenciado pelo
nível necessário de entendimento do funcionamento interno. Caso seja requerido o
entendimento das partes internas ou código fonte ela é chamada de modernização
caixa branca. A modernização caixa branca pode realizar atividades de engenharia
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reversa do código fonte. Caso a atividade de modernização exija apenas o
conhecimento das interfaces externas ela é chamada de modernização caixa preta.
As atividades da modernização caixa preta envolvem o mapeamento das entradas
e saídas do aplicativo dentro do contexto de operação para entendimento do
funcionamento das interfaces.

Figura 4: Ciclo de vida de um aplicativo.
Fonte: Comella-Dorda (2000).

Segundo Sommerville (2007), um processo em alto nível de reengenharia de
um sistema começa com o aplicativo existente, ocorrendo em seguida o processo
de desenvolvimento baseado na compreensão e posteriormente a transformação,
resultando em uma versão do aplicativo com a reengenharia, estruturado e
modularizado; a figura 5 ilustra o conceito do processo. No processo de
reengenharia, em alguns casos a atividade de modularização pode envolver a
transformação da arquitetura do aplicativo existente.

Figura 5: Processo de reengenharia de um aplicativo.
Fonte: O autor, adaptado de Sommerville (2007).
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Seacord, Plakosh e Lewis (2003) propuseram uma abordagem genérica para
modernização de aplicativos baseada em gerenciamento de riscos (figura 6). O
objetivo desta abordagem é o gerenciamento efetivo dos riscos por meio do
desenvolvimento de um plano de modernização que minimiza o risco do esforço de
modernização. A abordagem requer o entendimento detalhado do aplicativo a ser
modernizado e as tecnologias envolvidas que farão parte do aplicativo futuro.
No processo de modernização baseada em gerenciamento de riscos a
atividade nomeada “definir a arquitetura alvo” (na figura 6, do inglês define target
architecture) representa a visão futura do aplicativo com o resultado desejado. Sem
essa visão pode ser complexo controlar a qualidade do aplicativo futuro, uma vez
que ela ajuda a identificar riscos e problemas de projeto oriundos de requisitos
contraditórios.
A visão da arquitetura alvo contém as descrições dos elementos que
compõem o aplicativo, seus relacionamentos, padrões que guiam a composição e
as restrições. Nesta atividade são selecionados e indicados os padrões de
arquitetura necessários para satisfazer os requisitos do aplicativo futuro.
Para Watson (2010) é importante notar que a decisão de migrar uma
aplicação para nuvem é, em sua essência, uma forma de modernização. O estilo de
modernização utilizado na pesquisa é o estilo caixa branca conservando partes
importantes do aplicativo; porém, em alguns casos o código fonte será adaptado
para o novo ambiente, por meio da reengenharia da arquitetura.
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Figura 6: Abordagem de migração de um aplicativo baseada
no gerenciamento de riscos.
Fonte: Seacord, Plakosh e Lewis (2003).

2.3.2 Alternativas de migração
Na indústria os serviços de nuvem estão divididos em camadas que
potencialmente influenciam a estratégia de migração utilizada na modernização de
um aplicativo. Para Watson (2010), as estratégias a serem consideradas são:
a) Nova hospedagem: nesta alternativa o aplicativo não é modernizado,
ele é diretamente hospedado em um ambiente de hardware diferente.
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Esta alternativa é indicada para casos em que as modificações no
código fonte são impossíveis e se utiliza uma máquina virtual para
executar o aplicativo original. A estratégia utiliza basicamente a camada
de serviço IAAS. O aplicativo pode não se beneficiar da elasticidade na
nuvem, pois não há reengenharia de modernização.
b) Refatorar: nesta alternativa o aplicativo (usualmente aplicações web) é
modernizado por meio de mudanças no código fonte ou em suas
configurações parametrizadas para conectar a novos serviços de
infraestrutura. Esta alternativa é indicada para casos em que se possui
familiaridade com as linguagens, os arcabouços e os servidores de
aplicações utilizados pelo fornecedor de nuvem. A estratégia utiliza
basicamente a camada de serviço IAAS e PAAS. Após a modernização
do aplicativo ele pode ficar fortemente atrelado ao arcabouço exclusivo
do fornecedor, o que potencialmente pode dificultar a migração para
outro provedor.
c) Revisar: o aplicativo é modernizado nesta alternativa por meio da
modificação do código fonte para comportar novas funcionalidades,
como a elasticidade, para posteriormente utilizar a alternativa “refatorar”
para ajuste das configurações parametrizadas. Esta alternativa é
indicada quando são necessários esforços para adequar o aplicativo a
requisitos de elasticidade ou reconfiguração dinâmica do aplicativo,
podendo

envolver

uma

grande

quantidade

de

atividades

de

modernização e conhecimento dos princípios de padrões de projeto
para construção de aplicativos para nuvem.
d) Reconstruir: o aplicativo é totalmente reconstruído nesta alternativa
utilizando a plataforma do provedor de nuvem onde o código fonte
original pode ser descartado durante o processo de modernização. Esta
estratégia é normalmente utilizada em serviços de PAAS. Uma das
características dessa abordagem é utilizar as funcionalidades mais
recentes do provedor. O aplicativo migrado pode ficar atrelado ao
arcabouço utilizado pelo fornecedor requerendo que os programadores
se familiarizem com novas linguagens e abordagens de construção.
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e) Descarte: nesta alternativa o aplicativo não é modernizado, ele é
descartado e substituído por um software baseado em SAAS. Pode ser
necessário que os dados do aplicativo sejam migrados para o ambiente
do fornecedor. O aplicativo pode ser utilizado antes da substituição e as
atividades de evolução e manutenção do software são transferidas para
o fornecedor de nuvem. Nesta alternativa podem ocorrer problemas
com a migração dos dados.

As alternativas de migração utilizadas na pesquisa são as alternativas
baseadas na modificação do código fonte. A modificação do código fonte possibilita
a reengenharia interna da arquitetura por meio de padrões de projeto conservando
as partes principais da lógica do aplicativo. As alternativas de migração utilizadas
na pesquisa são revisar e refatorar.

2.4

Padrões de projeto para nuvem

2.4.1 Introdução
Para Buschmann et al. (1996), quando especialistas trabalham em um
problema em particular, não é usual inventar uma resposta inédita para cada novo
problema, que seja diferente de uma abordagem já existente. Muitas vezes
especialistas recorrem a problemas similares que já foram resolvidos para entender
e reutilizar a essência da resposta ao novo problema. Este tipo de comportamento é
conhecido como pensamento problema-solução. Em projetos de software, este par
problema-solução é recorrente e tende a aparecer em formas parecidas ou famílias
que apresentam o comportamento do problema e sua respectiva abordagem,
criando-se um padrão.
Os padrões de projeto representam técnicas de construção testadas e
utilizadas em uma grande quantidade de projetos, promovem previsibilidade e
organizam o conhecimento adquirido da experiência de campo (BERNARDI, 2010),
podendo também ser utilizados para prover consistência e padronização conforme
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discutido por Gamma et al. (1995). Eles servem também como fundamento de
estudo para combinação e adaptação no caso de novos problemas.
Um padrão de projeto é uma abordagem estruturada e bem aceita para um
determinado problema de construção de software. Para sua correta aplicação é
necessário realizar o entendimento dos requisitos do ambiente para decidir sobre a
utilização. A utilização de padrões de projetos na arquitetura de aplicativos para
migração para nuvem demanda a aplicação de técnicas para analisar os requisitos
necessários do aplicativo e também do serviço da nuvem que, em sua falta,
poderiam levar à negligência de requisitos, causando a seleção inadequada de um
padrão.
A complexidade de construção de aplicativos na nuvem pode ser enfrentada
com a utilização de padrões de projeto descritos de forma inteligível para
programadores, conforme tratado por Fehling et al. (2012). Estes padrões
influenciam diretamente as decisões arquiteturais que impactam os requisitos
funcionais e não funcionais das aplicações. As relações entre os padrões também
tratam dos interesses comuns entre os aplicativos e os serviços de nuvem.
Para Buschmann et al. (1996), os padrões contam com uma cobertura ampla
em escala e abstração. Para refinar a classificação dos padrões foi proposta uma
classificação em três categorias: 1) padrões de arquitetura que expressam a
organização estrutural de um aplicativo; 2) padrões de projeto que fornecem um
esquema para o refinamento de partes menores do aplicativo; 3) idiomas, que
tratam especificamente de padrões específicos da linguagem de programação alvo.
Os padrões de projeto são comumente organizados em forma de coleção e
documentados por relação (em formato de catálogo), podendo ser agrupados pela
camada do software onde são aplicados, conforme Gamma et al. (1995), Erl (2009)
e Daigneau (2011).

2.4.2 Estrutura de um padrão de projeto
Segundo Gamma et al. (1995), Buschmann et al. (1996), Erl (2009) e
Daigneau (2011), um padrão de projeto deve possuir uma forma padronizada da
descrição do problema e sua respectiva abordagem de tratamento. Existem
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diversas formas textuais de descrição de um padrão de projeto, que deve ser
simples para facilitar o entendimento. O quadro 1 descreve um padrão de projeto
segundo Fehling et al. (2012), Daigneau (2011) e Buschmann et al. (1996).

Item do Padrão de
Projeto

Descrição

Nome

O nome do padrão de projeto é a referência
para o problema, tornando-se parte do
vocabulário do programador.

Ícone

Cada padrão possui uma identificação gráfica
com os elementos mínimos para descrever sua
função.

Contexto

Descreve em que circunstâncias o problema
surge. Este item é normalmente escrito como
um cenário em geral.

Problema

O problema é normalmente expresso por uma
pergunta ou por uma formulação resumida.

Forças ou Desafios

Explora por que o problema é particularmente
difícil de resolver provendo mais detalhes sobre
sua natureza. A narrativa deve naturalmente
guiar para a resposta do problema.

Sumário da Resposta

Em poucas frases é descrita a resposta para o
problema. Descreve os elementos básicos que
fazem parte da abordagem.

Resposta

Esta seção apresenta em detalhes os vários
aspectos da resposta podendo ser
representada como um esboço gráfico. Este
item expande a abordagem detalhadamente
explicando como os elementos são aplicados
para resolver o problema e suas forças.

Relação com outros
padrões

Descreve a utilização do padrão em contexto
com outros padrões.
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Considerações

Descreve os itens que são considerados
importantes para se levar em consideração na
utilização do padrão como tecnologias ou
outros tópicos pertinentes.

Usos conhecidos

Para facilitar o entendimento do seu uso,
alguns padrões fornecem exemplos de
aplicação e aplicações conhecidos.

Quadro 1: Formato de descrição de um padrão de projeto de aplicativo.
Fonte: Fehling et al. (2012), Daigneau (2011) e Buschmann et al. (1996).

O quadro 2 traz um exemplo de padrão de projeto chamado componente
elástico obtido do catálogo de padrões para nuvem proposto por Fehling et al.
(2012):

Nome

Componente Elástico

Ícone
Figura 7: Ícone do padrão de projeto componente elástico.
Fonte: Fehling et al. (2012).

Contexto

Uma aplicação componentizada utiliza múltiplas instâncias
de seus componentes para processamento, providas por
uma infraestrutura elástica.

Problema

Como o número de instâncias dos componentes da
aplicação, que são escaláveis horizontalmente, pode ser
ajustado automaticamente baseado na carga do
aplicativo?

Forças ou
Desafios

Para se beneficiar da dinâmica de uma infraestrutura
elástica, o processo de gerenciamento das instâncias deve
ser automatizado. Desta forma o número de instâncias dos
componentes pode ser alinhado com a demanda
rapidamente. O gerenciamento manual pode não ser ágil o
suficiente.
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Sumário da
Resposta

Monitorar a utilização e automatizar o provisionamento.

Monitorar a utilização da instância de processamento que
hospeda o aplicativo e automaticamente ajustar o número
de instâncias usando a funcionalidade de provisionamento
fornecida pela infraestrutura elástica.
Caso a aplicação seja componentizada, cada componente
pode ser distribuído entre várias instâncias de
processamento.

Resposta

A utilização de recursos computacionais, como o uso de
memória, quantidade de CPU e volume de tráfego na rede,
são monitorados e os dados coletados são utilizados para
se decidir se o recurso em utilização pelo componente
deve ser escalado ou não.
Esboço:

Figura 8: Esboço do padrão componente elástico.
Fonte: Fehling et al. (2012).

Relação com
Para monitorar e dinamicamente alocar recursos pode ser
outros padrões utilizado o padrão de projeto infraestrutura dinâmica.
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Para diminuir o tempo do processo de alocação de uma
instância, arquivos contendo as máquinas virtuais dos
componentes do aplicativo estão armazenados em disco e
prontos para serem carregados e colocados em execução.
Considerações
A distribuição e granularidade dos componentes do
aplicativo presentes nas máquinas virtuais têm um papel
fundamental na capacidade de escalonamento do
aplicativo.

Usos
conhecidos

A empresa Amazon (2010) fornece seu próprio serviço de
infraestrutura elástica, chamado Amazon Auto Scaling
(2012).

Quadro 2: Padrão de projeto componente elástico.
Fonte: Fehling et al. (2012).

2.4.3 Padrões de projeto para nuvem
Na indústria existem iniciativas dos fornecedores de serviços de nuvem como
Microsoft Azure (2012), Google App Engine (2012) e Amazon (2012) para prover
boas práticas de construção de aplicativos e utilização do ambiente do serviço.
Essas práticas fornecem o conhecimento sobre os produtos e serviços para os
programadores. A comparação das boas práticas entre fornecedores muitas vezes
pode não ser viável devido a características individuais do ambiente ou das
tecnologias utilizadas.
Fehling et al. (2012) propuseram uma abordagem para identificação de
padrões de projeto baseada na captura de boas práticas utilizadas nas aplicações
já existentes na nuvem. Os padrões resultantes da utilização do método são
independentes do fornecedor do serviço ou de tecnologias específicas, facilitando a
utilização por programadores. Na descrição dos padrões, cada um possui um ícone
simbolizando graficamente a utilidade do padrão. Cada ícone é o resultado da
composição de outros símbolos elementares que formam uma descrição rápida da
utilidade, conforme a figura 9:

39

Figura 9: Exemplos de símbolos que compõem os ícones dos padrões.
Fonte: O autor baseado em Fehling et al. (2012).

Os padrões de projeto para nuvem do catálogo proposto por Fehling et al.
(2012) estão disponíveis e contêm uma semântica de termos de nuvem bem
definida, ajudando a sua descoberta e sua aplicação em problemas concretos. Os
padrões estão classificados por tipo de domínio, como modelos de serviços de
nuvem: domínio utilizado para agrupar os padrões das camadas de prestação de
serviços de nuvem; arquiteturas de aplicativos na nuvem: domínio utilizado para
classificar os padrões para construção de aplicativos; tipos de nuvem: domínio
utilizado para classificar os padrões dos tipos de serviços prestados pelos
fornecedores de nuvem.
Os padrões utilizados na pesquisa estão descritos de modo resumido na
seção “ANEXO C: PADRÕES DE PROJETO UTILIZADOS NA PESQUISA”.

2.5

Método KAOS
O método KAOS foi proposto por Lamsweerde e Letier (2000), sendo

realizado por meio do levantamento de requisitos orientado a metas para a
construção de aplicativos, abrangendo desde da etapa de elaboração de um
conjunto de metas que um aplicativo deve possuir para atingir seus objetivos até a
atribuição das atividades de processamento para cada agente envolvido no
sistema. A atividade de criação do modelo de metas de escalabilidade proposta na
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pesquisa deve ser realizada utilizando as técnicas do método KAOS para
elaboração dos requisitos.
As principais definições e conceitos do método KAOS, utilizados na pesquisa,
segundo Lamsweerde (2009) são:
a) Objeto: parte específica do aplicativo, suas instâncias podem ser
envolvidas na transição entre estados da lógica do aplicativo;
b) Operação: relação de entrada e saída entre objetos, para realização de
uma operação; resulta na transição entre estados do aplicativo;
c) Agente: componente ativo no sistema, atuando como processador para
alguma operação;
d) Meta: objetivo que o aplicativo deve atingir, ou seja, uma intenção que
o aplicativo deve cumprir pela interação entre seus agentes. A meta
captura um conjunto de comportamentos desejáveis do aplicativo;
e) Propriedade do domínio: propriedade do ambiente, independente do
aplicativo, que influência os agentes e os objetos com suas operações.
É caracterizada por políticas, restrições físicas e regulamentos;
f) Cenário: sequência de transições de estado entre objetos controlados
pelos agentes envolvidos, consistentes com as precondições e póscondições do domínio do aplicativo;
g) Obstáculo: cenário indesejado de execução ou de projeto do
aplicativo, podendo ser indesejado por não respeitar as condições do
domínio do aplicativo;
h) Requisito de escalabilidade: meta atribuída a um agente no aplicativo
futuro;
i) Expectativa de escalabilidade: meta atribuída a um agente no
aplicativo atual.

O método KAOS utiliza uma linguagem própria e bem definida para especificar
uma meta como cenário desejável. A especificação é baseada em se declarar um
verbo expressando a ação que se pretende realizar, os agentes envolvidos, caso
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existam, e o nome de uma meta mais abrangente daquela que está sendo refinada.
Por fim, é também descrita uma definição informal do escopo da meta e uma
declaração do escopo de modo formal, normalmente utilizada em aplicativos de
tempo real, segundo Lamsweerde (2009):

Meta [verbo sobre a característica desejada] [Nome da Meta]
Preocupações [Nome dos Agentes envolvidos]
Refina [Nome de uma meta mais abrangente, caso exista]
Definição Informal [Descreve o escopo da meta de forma textual simples e
objetiva]
Definição Formal [caso seja necessário, pode ser utilizada uma descrição
baseada em uma linguagem formal de tempo real para
especificar a lógica]

Exemplo de especificação de uma meta utilizando o padrão e a linguagem do
método KAOS:
Meta Atingir [Realizar vendas de comercio eletrônico no horário de pico]
Preocupações [Aplicativo de Vendas, Banco de Dados]
Refina [Vendas de Comércio Eletrônico]
Definição Informal [Durante o horário de pico das 18:00 às 21:00, o
aplicativo de comércio eletrônico de vendas não deve
sofrer atrasos devido à quantidade de requisições de
compras realizadas pelos clientes. As requisições (100%)
devem possuir um tempo de resposta máximo de 3
segundos para até 30 requisições/segundo no aplicativo e
no banco de dados].
Definição Formal [Não é utilizado nenhum aplicativo de tempo real neste
sistema]
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2.6

Considerações finais
Nesta seção foram apresentados os conceitos da nuvem como suas camadas

de serviços, elasticidade e multi-inquilinos. Em seguida, foram apresentados os
conceitos de modernização, um método baseado em gerenciamento dos riscos
para planejar uma migração de software e também as alternativas atuais quando se
pretende migrar um aplicativo para nuvem. Foram abordados os conceitos sobre
padrões de projeto, possíveis formas de representação e um repositório de padrões
de nuvem que será utilizado na pesquisa. A seção foi concluída com a descrição
dos principais conceitos do método KAOS, além de um exemplo de meta.
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3

SELEÇÃO DE MÉTODOS E ABORDAGENS A SEREM UTILIZADOS NO
MÉTODO

3.1

Introdução
O método deste trabalho visa compor um método de análise de escalabilidade

e uma abordagem de seleção de padrões de projeto de nuvem. Esta seção
descreve o processo realizado para selecionar, entre os existentes, o método e a
abordagem a serem empregados na proposta da pesquisa. A seleção do método e
da abordagem mais adequada foi realizada por meio do cumprimento de requisitos
definidos previamente. Em seguida são descritos o método e a abordagem
selecionados.

3.2

Método de análise de elasticidade
Para Varia (2010), a elasticidade é um dos fundamentos da computação em

nuvem, sendo a habilidade de alocar ou desalocar recursos com o mínimo de
problemas quando a carga de processamento varia além dos limites suportados
pela capacidade atual. Uma das possíveis abordagens utilizadas pela elasticidade
na nuvem é fazer uso da escalabilidade horizontal para atender a variação da
capacidade de processamento.
Elasticidade não é apenas um recurso que deva ser realizado pelo servidor de
aplicação ou pela camada de serviço na nuvem; a aplicação em si deve ser capaz
de usufruir da elasticidade por meio da escalabilidade. Isto significa que a aplicação
também precisa ser projetada para tratar a variação dos recursos necessários
(elasticidade) que o ambiente utiliza dependendo do serviço de nuvem em uso.
Projetar um aplicativo para usufruir da elasticidade significa, também, que
poderá ser necessário desenvolver o tratamento dos requisitos de escalabilidade do
ambiente da nuvem e também atender aos objetivos do aplicativo quando a carga
de processamento ultrapassa os limites esperados.
O método proposto nesta pesquisa, para tratar os requisitos de elasticidade do
ambiente de nuvem, leva em consideração o tratamento da escalabilidade como
caminho para satisfazer os objetivos do aplicativo a ser migrado para nuvem.
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3.2.1 Seleção de abordagem
A pesquisa propõe a análise da escalabilidade do aplicativo como abordagem
para tratamento da elasticidade. A análise de escalabilidade deve ser capaz de
avaliar se o aplicativo a ser migrado para nuvem possui algum impeditivo que
dificulte a elasticidade do ambiente quando a carga imposta ultrapassar os limites
esperados.
Durante a atividade de pesquisa, não foram encontrados trabalhos
relacionados à elaboração de requisitos que um método deva apresentar para
realizar a análise de elasticidade de aplicativos na nuvem. Desse modo, foram
elaborados os requisitos necessários para selecionar um método baseado em
atividades para avaliar se um aplicativo na nuvem tem o comportamento adequado
durante picos de requisições:
a) Abordar o levantamento de cenários futuros de picos de carga. O
método de análise deve auxiliar o levantamento de hipóteses sobre
cenários futuros de execução onde a carga de processamento
ultrapassa os limites esperados. Os cenários futuros são necessários
para se criar as metas que o aplicativo deve atingir e analisar se o
aplicativo migrado não possui nenhum impeditivo a elasticidade;
b) Analisar os requisitos necessários da aplicação durante picos de
carga. O método de análise de escalabilidade deve tratar, para cada
hipótese originada pelos cenários de variação de carga, quais os
requisitos necessários que devem ser tratados pelo aplicativo durante a
variação dos limites de carga e, caso seja possível, indicar uma forma
quantitativa para avaliar se foram atingidos ou não;
c) Auxiliar o levantamento de problemas à escalabilidade do
aplicativo. O método de análise de escalabilidade deve possuir
atividades que auxiliem a elaboração dos problemas futuros que podem
acarretar a baixa escalabilidade do aplicativo, interferindo na sua
elasticidade. A elaboração deve levar em consideração o uso dos
cenários futuros de variação de carga
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d) Auxiliar na atribuição de responsabilidades sobre a escalabilidade
aos envolvidos no sistema. O método de análise de escalabilidade
deve apresentar atividades que atribuam as responsabilidades sobre a
escalabilidade aos envolvidos no sistema em execução. A atribuição de
responsabilidades é necessária para se identificar os componentes
problemáticos, simplificando dessa forma o tratamento do problema e
possibilitando

a

utilização

de

uma

estratégia

direcionada

ao

responsável, como, por exemplo, distribuir a carga em componentes
semelhantes.

A seleção de uma abordagem para análise de escalabilidade do aplicativo
utilizou como critério de avaliação e escolha, entre os possíveis métodos existentes,
a abrangência do atendimento dos requisitos necessários. Na pesquisa, foi
encontrado um único método estruturado, proposto por Duboc (2009), que atende a
todos os requisitos.
Duboc (2009) propôs um arcabouço de análise de escalabilidade baseado em
um método estruturado para suprir a falta do tratamento sistemático e consistente
da escalabilidade para sistemas de propósito geral. O método de Duboc (2009)
utiliza a engenharia de requisitos da proposta elaborada por Lamsweerde (2009),
sendo orientada à satisfação das metas de escalabilidade do aplicativo. O quadro 3
traz a forma que o método proposto por Duboc (2009) atende a todos os requisitos.

Requisitos para
seleção do método

Método de Duboc (2009)

Abordar o
levantamento de
cenários futuros de
picos de carga

O método durante a fase de elaboração do modelo de
metas do aplicativo possui atividades para o
levantamento de hipóteses sobre cenários futuros de
execução. Estas hipóteses auxiliam a criação de
perguntas sobre a escalabilidade do aplicativo que
devem ser respondidas posteriormente.

Analisar os requisitos
necessários da
aplicação durante
picos de carga

O método realiza a análise dos requisitos necessários a
execução do aplicativo por meio do tratamento dos
obstáculos que podem interferir na satisfação de alguma
meta de escalabilidade.
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Auxiliar o
levantamento de
problemas a
escalabilidade do
aplicativo

O método conta com uma atividade que trata os
problemas de escalabilidade como obstáculos à
satisfação das metas. Esses problemas são elaborados
com base em hipóteses para cenários futuros de carga.

Auxiliar a atribuição de
responsabilidades
sobre a escalabilidade
aos envolvidos no
sistema

A proposta de Duboc (2009), por ser baseado no método
KAOS, utiliza como fundamento a atribuição de
responsáveis pela escalabilidade entre os agentes
envolvidos no sistema.

Quadro 3: Atendimento dos requisitos pelo método de Duboc (2009).
Fonte: O autor.

3.2.2 Descrição do método de Duboc
O método de análise de escalabilidade proposto por Duboc (2009) se inicia
com uma questão ou afirmação sobre a escalabilidade do aplicativo que guiará todo
o processo. A questão de escalabilidade se refere a uma característica de
qualidade particular do sistema que estará em foco no processo. Para se responder
à questão é requerido um entendimento aprofundado das metas de qualidade e do
nível aceitável de satisfação das partes interessadas quando as características do
domínio da aplicação e do projeto do aplicativo variam para intervalos além dos
previstos.
As características do domínio do aplicativo são descritas objetivamente por
meio de variáveis como, por exemplo: consumo de memória RAM, tempo médio de
processamento e tempo médio de resposta, que durante os testes de
escalabilidade produzem dados brutos, utilizados por funções de análise para
avaliar quantitativamente as metas e resultando na resposta para a questão ou
afirmação de escalabilidade.
O processo de análise baseado em metas (do inglês, goals), segundo Duboc
(2009), é realizado iterativamente até que todos os riscos tenham sido
considerados aceitáveis. Inicialmente a questão de escalabilidade guia a
elaboração do modelo de metas referindo-se a causas recorrentes de problemas de
escalabilidade em sistemas ou, então, são padrões de comportamento não usuais.
A caracterização da meta é importante para que se possa analisar de forma
eficiente os requisitos de qualidade do sistema. Normalmente a questão foca
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aspectos particulares da escalabilidade – um ou dois objetivos. As características
de escalabilidade do domínio de aplicação são criadas a partir das premissas de
escalabilidade associadas a esses objetivos.
A parte do processo iterativo utilizado nesta pesquisa consiste em se realizar
sistematicamente a identificação de obstáculos que podem atrapalhar a satisfação
de uma meta, requisitos ou expectativas para Duboc (2009), conforme figura 10.
Cada obstáculo é avaliado quanto a sua criticidade e relevância para se atingir as
metas. E, por fim, resolvendo os obstáculos, modificando meta, requisitos ou
expectativas ou gerando novas metas para prevenir, reduzir ou mitigar os
obstáculos.

Figura 10: Processo para elaborar os requisitos de escalabilidade.
Fonte: Duboc (2009) baseado no modelo KAOS, traduzido para o
português.

Duboc (2009) não propõe um tratamento para as táticas de escalabilidade, ou
seja, não propõe uma forma pela qual é possível remover os obstáculos às metas.
Nesta pesquisa é proposto o tratamento das táticas por meio da utilização de
padrões de projeto para remoção dos obstáculos para que se evite os cenários
indesejáveis por meio da utilização boas práticas na migração.
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3.3

Abordagem de seleção de padrões de projeto de nuvem
Alguns provedores de nuvem na indústria se utilizam de padrões de projeto

para descrever boas práticas de construção de aplicativos e também para capturar
decisões arquiteturais que influenciam aspectos não funcionais das aplicações,
segundo Fehling et al. (2011). Apesar de um padrão de projeto representar um
caminho correto para o tratamento de um problema, sua seleção pelo programador
é baseada no entendimento adequado dos requisitos do ambiente, para que se
possa então, decidir sobre a utilização.
Este trabalho de pesquisa propõe a utilização de padrões de projeto como
forma de tratamento das táticas de escalabilidade selecionadas utilizando o método
de Duboc (2009). A aplicação de um ou mais padrões de projeto para cada tática
de escalabilidade pode ser realizada por meio de um conjunto de técnicas
estruturadas para seleção e tratamento de conflitos entre padrões.
Uma abordagem de seleção de padrões de projeto durante a migração de um
aplicativo para nuvem pode levar em consideração que a escolha é baseada na
relevância ao atingimento das metas. A ausência de uma forma estruturada de
seleção de padrões de projeto pode ocasionar a aplicação de um padrão que
resolva apenas um problema em particular sem levar em consideração os
obstáculos gerais à satisfação das metas.
O tratamento de um obstáculo ao atingimento da meta pode utilizar um ou
mais padrões de projeto como resposta a determinado problema. A utilização de
padrões de projeto em conjunto pode potencialmente ocasionar conflitos de
afinidade. A abordagem para seleção de padrões de projeto deve analisar e tratar
os conflitos levando em consideração a relevância para se atender às metas do
aplicativo para cada padrão que se perceba um conflito.

3.3.1 Seleção de abordagem
Os padrões de projeto podem ser escolhidos de forma estruturada utilizandose um conjunto de técnicas ou mesmo uma abordagem para seleção. A abordagem
para seleção deve avaliar se o padrão escolhido é suficiente para se resolver o
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problema, ou deve ser utilizado outros padrões adicionais, levando-se em
consideração se essa composição de padrões não apresenta conflitos de uso.
Durante a atividade de pesquisa, não foram encontrados trabalhos
relacionados à avaliação de métodos para seleção de padrões de projetos para
nuvem ou mesmo os requisitos mínimos necessários. Entre as técnicas
pesquisadas para seleção de padrões de projeto foram encontradas abordagens
em vez de métodos com um processo mais formal e estruturado, portanto, para
seleção de padrões de projeto foram utilizadas apenas abordagens nesta pesquisa.
Desta forma, elaborou-se um conjunto de requisitos para a seleção de uma
abordagem para seleção de padrões de projeto para nuvem. Os requisitos são
baseados em certas atividades necessárias para avaliar se um ou mais padrões
são necessários para atender a esses requisitos e se não possuem conflitos de
utilização conjunta:
a) Guiar a seleção de um ou mais padrões de projeto. A abordagem de
seleção de padrões deve levar em consideração a seleção de um ou
mais padrões como resposta a um problema do aplicativo baseado em
seus requisitos de execução. Um dos objetivos da seleção de padrões
é reutilizar o conhecimento e boas práticas desenvolvidas por
especialistas e também indicadas pelos provedores de nuvem;
b) Auxiliar a análise de outros padrões de projeto relacionados. A
abordagem de seleção de padrões deve levar em consideração a
existência de padrões que podem complementar o tratamento de um
problema do aplicativo durante a migração caso sejam utilizados em
conjunto, sendo necessário realizar uma análise da possibilidade de
uso em conjunto com outros padrões pelo programador;
c) Utilizar um repositório de padrões de projetos de nuvem. A
abordagem de seleção de padrões deve levar em consideração que
pode ser necessário utilizar um repositório de padrões de projeto para
promover o reuso de boas práticas e facilitar a utilização dos padrões;
d) Relacionar os padrões de projeto com serviços de nuvem. A
abordagem de seleção de padrões deve levar em consideração quais
são os padrões de projeto comportados pelos serviços de nuvem
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disponíveis na indústria. Essa relação entre o padrão de projeto e o
serviço oferecido pelo provedor auxilia a escolha de um provedor de
serviços adequado para implantação do aplicativo futuro;

Na atividade de pesquisa foram encontradas duas abordagens candidatas
para a seleção:
a) A abordagem proposta por Fehling et al. (2011) sugere um conjunto de
atividades para guiar o programador durante a seleção de padrões de
projeto. O processo de seleção de padrões é baseado na utilização de
um repositório de padrões de projeto contendo também a relação de
afinidade de uso em conjunto para todos os padrões.
b) A abordagem proposta por Chee et al. (2011) é baseada na utilização
de um padrão especializado contendo as informações sobre o estilo de
arquitetura da nuvem, informações do ambiente de nuvem do provedor
e da arquitetura do aplicativo para se encontrar a melhor alternativa de
transformação do aplicativo a ser migrado.

O quadro 4 traz os requisitos de seleção do método e como cada abordagem
encontrada na pesquisa atende ou não os requisitos necessários.

Requisitos para
seleção do método

Fehling et al. (2011)

Atende. A abordagem
menciona a utilização de
Guiar a seleção de
um ou mais padrões padrões para solução de
problemas. Depende da
de projeto
habilidade do usuário em
utilizá-lo de forma relevante.
Auxiliar a análise de
outros padrões de
projeto relacionados

Atende. A abordagem
utiliza um repositório de
padrões contendo a
afinidade entre padrões.

Chee et al. (2011)

Não atende. A abordagem
utiliza estilos de arquitetura
de nuvem genéricos.

Não atende. A abordagem
utiliza estilos de arquitetura
de nuvem genéricos.
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Utilizar um
repositório de
padrões de projetos
de nuvem

Atende. A abordagem
utiliza um repositório para
selecionar padrões.

Não atende. A abordagem
utiliza estilos de arquitetura
de nuvem genéricos.

Relacionar os
padrões de projeto
com serviços de
nuvem

Não atende. A abordagem
não trata da relação entre
os padrões e os serviços
disponíveis nos provedores.

Atende parcialmente. A
abordagem relaciona as
informações sobre serviços
disponíveis na indústria e os
estilos de arquitetura de
nuvem.

Quadro 4: Atendimento dos requisitos por Fehling et al. (2011) e Chee et al. (2011).
Fonte: O autor.

A abordagem utilizada neste trabalho para selecionar padrões de projetos de
nuvem é a proposta por Fehling et al. (2011). A proposta atende à maioria dos
requisitos; o requisito “relacionar os padrões de projeto com serviços de nuvem”
não é atendido; porém, ele pode ser abordado realizando-se uma analogia com o
conceito “modelo geral de transformação” proposto por Chee et al. (2011).
O modelo geral de transformação proposto por Chee et al. (2011) relaciona
todas as informações sobre a transformação (perfil da aplicação, capacidades da
plataforma de nuvem e padrão capacitador) para prover um caminho da aplicação
atual para a aplicação futura. O padrão capacitador é um tipo especializado de
padrão de projeto que contém as informações:
a) Informação sobre o perfil da aplicação: o perfil da aplicação captura
todas as informações necessárias sobre aplicação e seu contexto de
fatores necessários para uma transformação para nuvem;
b) Informação sobre as capacidades da plataforma de nuvem: contém
a descrição das funcionalidades que são comportadas por um provedor
de nuvem em particular. Nem todos os provedores comportam a
mesma quantidade de serviços de nuvem, e dependendo do objetivo da
transformação uma plataforma pode ser uma escolha melhor que a
outra;
c) Informações do padrão: captura o conhecimento sobre as melhores
práticas utilizadas para utilizar uma funcionalidade da nuvem.
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A relação entre o padrão de projeto e o serviço oferecido pelo provedor auxilia
também a escolha de um provedor de serviços durante a fase de implantação do
aplicativo migrado. A plataforma do provedor a ser escolhida é aquela que atende
ao conjunto de padrões de projeto selecionados. A seleção do provedor pode ser
realizada por meio do cruzamento das informações sobre o perfil da aplicação e
das capacidades da plataforma de nuvem conforme sugerido por Chee et al.
(2011).

3.3.2 Descrição da abordagem de Fehling.
Fehling et al. (2011) propôs uma abordagem para guiar o programador
durante a seleção de padrões de projeto de nuvem. O início da identificação de
padrões de projeto aplicáveis pode ser realizado pelo programador com a seleção
de padrões que descrevem o ambiente de nuvem na qual a aplicação será
implantada; baseado nessa seleção, os padrões de arquitetura da aplicação podem
ser recomendados para construção. O programador utiliza uma tabela de relação
de afinidade entre os padrões para identificar padrões relacionados e descartar as
incompatibilidades. O programador deve resolver os conflitos de seleção
manualmente, decidindo qual o padrão é mais importante para o projeto.
O resultado da seleção de padrões da abordagem de Fehling et al. (2011),
utilizando o repositório e a tabela de afinidades, são quatro conjuntos de padrões:
padrões escolhidos explicitamente pelo programador; padrões que também são
aplicáveis sendo relacionados por apresentarem muita afinidade de uso; padrões
que a aplicabilidade em conjunto é indeterminada; e padrões que são
incompatíveis. O conjunto final de padrões aplicáveis como resposta ao problema
do aplicativo é o resultado do refinamento manual sucessivo realizado pelo
programador. Caso seja selecionado um padrão de projeto como possível
candidato, por possuir uma afinidade de uso muito forte, os padrões são novamente
avaliados para se confirmar se existem conflitos em potencial, conforme figura 11.
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Figura 11: Abordagem para seleção de Padrões de Projeto.
Fonte: Autor, baseado em Fehling et al. (2011).

A abordagem proposta por Fehling et al. (2011) guia o programador na
seleção de padrões por começar restringindo as possibilidades de escolha por meio
da seleção dos padrões de ambiente de nuvem, que basicamente descrevem as
camadas de serviços. A seleção de padrões relacionados baseada na afinidade
(muita afinidade, indeterminado e incompatível) pode auxiliar o programador a
definir quais padrões são compatíveis entre si, podendo poupar esforço de análise.
A seleção dos padrões de arquitetura do aplicativo para nuvem na abordagem
de Fehling et al. (2011) não propõe explicitamente uma forma estruturada de
seleção de padrões baseado em requisitos de aplicativo. Por ventura, esta falta
pode levar o programador a selecionar um padrão que pode não atingir
satisfatoriamente as metas de escalabilidade do aplicativo. A falta de uma forma
estruturada para avaliar o atendimento de uma meta de escalabilidade na nuvem
pode também ocasionar problemas no tratamento de conflitos entre padrões e
dificultar a seleção do padrão mais relevante durante um conflito.
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3.4

Considerações finais
Esta pesquisa propõe o tratamento dos requisitos de elasticidade por meio da

análise estruturada da escalabilidade do aplicativo a ser migrado. Foram descritos
os requisitos necessários para selecionar um método de análise de escalabilidade,
seguido pela descrição do método selecionado, proposto por Duboc (2009).
As táticas para remoção dos problemas de escalabilidade são tratadas por
meio da utilização de padrões de projeto. Foram descritos os requisitos necessários
para escolher uma abordagem de seleção de padrões de projeto, posteriormente
sendo descrita a abordagem selecionada, proposta por Fehling et al. (2011).
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4

MÉTODO DE SELEÇÃO DE PADRÕES DE PROJETO BASEADO EM
REQUISITOS DE ELASTICIDADE

4.1

Introdução
O objetivo desta seção é apresentar o método proposto. Inicialmente são

apresentados os embasamentos do método e seu contexto de utilização. A seguir
são apresentados os pré-requisitos que devem ser atendidos para o uso do
método. A visão geral do método é descrita, sendo posteriormente detalhada por
meio das suas atividades.
O método para seleção de padrões de projeto durante a migração para nuvem
compreende um conjunto de atividades distintas. As atividades do método proposto
devem ser realizadas pelo programador ou arquiteto do aplicativo em uma ordem
pré-definida. O método proposto pode ser dividido em três etapas (figura 12):

Figura 12: Etapas do método proposto.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A primeira etapa do método, o entendimento dos objetivos do aplicativo, visa
detalhar as metas de escalabilidade desejadas para o aplicativo. As metas são
baseadas em hipóteses sobre cenários futuros de variação de carga além dos
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limites esperados pelo aplicativo. O tratamento da elasticidade do aplicativo
proposto na pesquisa é realizado por meio da abordagem de análise de
escalabilidade proposta por Duboc (2009);
A segunda etapa do método, o entendimento dos obstáculos aos objetivos de
elasticidade, visa levantar os obstáculos que podem interferir no atingimento da
elasticidade necessária. O levantamento dos obstáculos é baseado nas hipóteses
de escalabilidade;
A terceira e última etapa do método, o tratamento dos obstáculos com padrões
de projeto, visa selecionar os padrões como forma de resposta às táticas adotadas
para o tratamento dos obstáculos. Esta etapa estende o método de análise de
escalabilidade proposto por Duboc (2009) por meio da utilização de padrões de
projeto na nuvem como forma de cumprir as táticas para remoção dos obstáculos
de escalabilidade do aplicativo.
A seleção de padrões realizada na última etapa do método utiliza e estende a
abordagem de Fehling et al. (2011) por meio da seleção dos padrões de projeto de
forma estruturada baseado no tratamento dos obstáculos à escalabilidade do
aplicativo na nuvem.

4.2

Embasamento do método proposto
O método proposto visa na pesquisa selecionar os padrões de projeto

necessários para tratamento dos obstáculos que possam impedir que os requisitos
de escalabilidade do aplicativo sejam atingidos; para isso, é feita a composição
entre um método de análise de escalabilidade e uma abordagem para seleção de
padrões de projeto.
O método de análise de escalabilidade utilizado na pesquisa é o proposto por
Duboc (2009). Este método faz uso de um processo iterativo, onde cada requisito
do aplicativo que possa surgir durante a análise da escalabilidade em um cenário
hipotético de carga deve ser tratado com base na identificação dos obstáculos que
possam impedir que os requisitos não sejam atingidos. O resultado final do método
é um conjunto de táticas ou estratégias que devem ser realizadas para remover os
obstáculos.
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O método proposto na pesquisa faz uso das táticas (estratégias de remoção
dos obstáculos) resultantes da aplicação do método proposto por Duboc (2009). As
táticas servem como direcionadores no início de uma abordagem de seleção de
padrões de projeto quando um aplicativo está sendo migrado para nuvem (figura
13).
A abordagem para seleção de padrões de projeto utilizada na pesquisa é a
proposta por Fehling et al. (2011). A seleção é baseada no entendimento do
problema e aplicabilidade de cada padrão de projeto ao problema em análise pelo
programador ou arquiteto de software. Essa seleção utiliza uma tabela na qual a
afinidade de uso em conjunto dos padrões pode ser consultada. O resultado final da
aplicação da abordagem de seleção de Fehling et al. (2011) é um conjunto de
padrões que foram selecionados por meio de um refinamento sucessivo e manual.

4.3

Contexto de utilização
O principal contexto do método da pesquisa é ser utilizado como subprocesso

de uma abordagem completa de migração (modernização) como, por exemplo, a
modernização baseada em gerenciamento de riscos proposta por Seacord, Plakosh
e Lewis (2003). Em um processo completo de migração, o método da pesquisa
apoia o programador na atividade de seleção de padrões de projeto durante a
atividade de definição da arquitetura alvo futura do aplicativo.
A motivação principal do método proposto é realizar a seleção de padrões de
projeto de nuvem durante a migração completa de aplicativos utilizando como
referência as táticas para solução de obstáculos. O método pretende tratar dos
obstáculos que podem interferir na elasticidade do aplicativo a ser migrado, porém,
o método também pode ser potencialmente aplicado em outros cenários que não
sejam migrações, por exemplo, durante o planejamento da arquitetura de um
aplicativo na nuvem que pretende utilizar uma camada diferente de serviço.
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Figura 13: Composição do método de Duboc (2009) com a abordagem de
Fehling et al. (2011).
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4

Pré-requisitos de uso
Para utilização do método proposto, como subprocesso de um processo

completo de migração, foram consideradas as seguintes condições básicas:
a) Alternativa de migração do aplicativo deve estar definida: durante a
modelagem das metas do aplicativo para migração é necessário que a
alternativa de migração (refatorar e/ou revisar) esteja definida
anteriormente, porque ela pode interferir diretamente nas táticas para
tratamento de obstáculos e na seleção de padrões de projeto. Este
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método deve ser utilizado para as alternativas de migração refatorar
e/ou revisar.
b) Camada de nuvem a ser utilizada deve estar definida: a definição do
serviço de nuvem (IAAS, PAAS ou SAAS) onde a aplicação será
futuramente implantada deve estar definida porque esta definição pode
interferir na seleção dos padrões. Este método deve ser utilizado para
as camadas de serviços IAAS e PAAS com estilo de arcabouço e
instância.
c) Modelo de compartilhamento de inquilinos deve estar definido: a
atividade de seleção de padrões de projeto faz uso da definição do
modelo de compartilhamento (inquilinos isolados, multi-inquilinos, multiinquilinos via servidor de aplicação ou multi-inquilinos totalmente
compartilhados)

para

selecionar

os

padrões

de

projeto

mais

apropriados.
d) Repositório de Padrões de Projeto com descrição da afinidade
entre os padrões disponível: o método proposto faz uso de uma base
de conhecimento de padrões de projeto previamente definida. As
definições dos padrões de projeto devem conter também as
informações necessárias sobre a afinidade entre padrões para articular
sua utilização conjunta. Nesta pesquisa será utilizado o repositório
proposto por Fehling et al. (2011) por apresentar explicitamente a
informação sobre a afinidade entre os padrões de nuvem.
e) Repositório

de

táticas

para

tratamento

de

obstáculos

de

escalabilidade disponível: durante a atividade de tratamento dos
obstáculos à elasticidade o método proposto faz uso de uma base de
conhecimento de táticas de tratamento de obstáculos previamente
definida. A pesquisa faz uso do repositório proposto por Duboc (2009)
por apresentar uma abordagem de táticas de escalabilidade para
tratamento de obstáculos.

60

4.5

Visão geral do método
O método para seleção de padrões de projeto durante a migração para nuvem

é inicialmente baseado no entendimento dos objetivos de escalabilidade do
aplicativo por meio da criação do modelo de metas. Após a elaboração do modelo
de metas, cada meta é analisada iterativamente para se levantar a existência de
obstáculos. Para cada obstáculo obtido é proposta uma estratégia de tratamento
que deriva para a seleção de um ou mais padrões de projeto de nuvem como forma
de cumprir a estratégia. Por fim, a utilização dos padrões de projeto em conjunto
ganha consistência por meio da análise de conflitos, conforme a figura 14.
A etapa de entendimento é realizada por meio da elaboração de um modelo
de metas de escalabilidade, descritas como comportamentos desejáveis do
aplicativo durante a variação dos intervalos satisfatórios do domínio do aplicativo
como, por exemplo, picos de requisições de clientes em uma loja de comercio
eletrônico. Para confirmar se o aplicativo está cumprindo satisfatoriamente as
metas, faz-se uso de uma ou mais perguntas de escalabilidade cujo objetivo é guiar
a avaliação da satisfação do modelo de metas.
Após a elaboração do modelo de metas e as perguntas de escalabilidade, a
próxima etapa do método é realizar a compreensão dos obstáculos de
escalabilidade durante a execução do aplicativo. A análise é referente aos
obstáculos que possam interferir na satisfação da cada uma das metas do modelo.
A primeira atividade desta etapa é definir uma ou mais metas para análise de
obstáculos dependendo do objetivo que pode ser, por exemplo, analisar uma meta
individual ou todas as metas em conjunto atribuídas a um agente.
Posteriormente, tendo-se as metas para análise definidas, inicia-se a atividade
de identificação dos obstáculos de escalabilidade que possam impedir o
comportamento desejado do aplicativo para cada meta conforme figura 14. Após
todos os obstáculos serem levantados, o prosseguimento do método proposto é
solucionar iterativamente todos os obstáculos. A última atividade desta etapa de
entendimento é selecionar um ou mais obstáculos para análise da tática a ser
utilizada.
A etapa de tratamento dos obstáculos começa com a definição de tática ou
estratégia de solução para o obstáculo definido. Para cada tática proposta é
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selecionado um ou mais padrões de projeto de nuvem como tratamento do
problema de escalabilidade visando à satisfação da meta e a remoção dos cenários
indesejáveis. Para cada padrão de projeto selecionado realiza-se uma atividade
para checar a sua utilização com outros padrões de projeto relacionados.
A seleção de padrões, seja para cumprir a tática ou como padrão relacionado,
ocorre em cada iteração até se finalizar a análise de tratamento para todos os
obstáculos, o que pode potencialmente gerar conflitos de utilização. A abordagem
do método proposto para resolução dos conflitos de utilização é iterativamente
analisar cada conflito e, em casos excludentes de uso, priorizar a utilização
baseado na pergunta de escalabilidade.
Por fim, a análise de conflitos é iniciada pela atividade de analisar se existem
conflitos entre os padrões. Após o entendimento, caso existam conflitos, deve-se
selecionar um conflito para tratamento, priorizando-se os conflitos com maior
impacto ao atingimento das metas de escalabilidade. Para cada conflito
selecionado, resolve-se o conflito por meio do entendimento da contribuição
individual para a satisfação da meta, priorizando o mais relevante utilizando-se
também a pergunta de escalabilidade.

4.6

Detalhamento das atividades do método proposto

4.6.1 Etapa de entendimento dos objetivos do aplicativo
A etapa inicial de entendimento dos objetivos do aplicativo do método
proposto utiliza as mesmas atividades da abordagem proposta por Duboc (2009). A
atividade “definir pergunta de escalabilidade” é necessária para se realizar o
levantamento dos objetivos de escalabilidade do aplicativo durante a variação dos
limites aceitáveis de carga. A atividade “definir a pergunta de escalabilidade” é
necessária como guia para auxiliar a avaliação do aplicativo quanto a atingir seus
objetivos de escalabilidade.
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Figura 14: Descrição das atividades do método proposto agrupadas pelas etapas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.6.1.1 Definir pergunta de escalabilidade
a) Objetivo: o objetivo desta atividade é definir uma ou mais perguntas
sobre a escalabilidade do aplicativo.
b) Procedimento: a pergunta de escalabilidade é relacionada à
confirmação da capacidade do aplicativo de satisfazer as metas de
escalabilidade quando a carga de processamento do domínio da
aplicação varia além dos limites esperados. Analisar a escalabilidade
de um sistema é complexo e, sendo um problema com múltiplas
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variáveis, deve-se levar em consideração todas as metas e estratégias
para atingi-las. A pergunta de escalabilidade também colabora para que
partes do modelo de metas do aplicativo sejam elaboradas e
entendidas.
Muitas das informações necessárias para elaborar a pergunta de
escalabilidade podem ser obtidas das metas do aplicativo. A pergunta
de escalabilidade também pode ser obtida de várias origens como, por
exemplo: causas recorrentes de problemas de escalabilidade; por meio
de auditorias com o objetivo de realizar o levantamento de gargalos de
processamento; estratégias de escalabilidade; modernizações do
aplicativo; variações extraordinárias no domínio do aplicativo e padrões
de uso incomuns. Um exemplo de pergunta de escalabilidade:
O aplicativo de comércio eletrônico da minha empresa é escalável em
relação ao tempo de resposta quando o número de clientes que
realizam compras diariamente triplica?
A pergunta de escalabilidade pode servir como guia durante o método
proposto, devendo ser realizada no início do método, uma vez que
direciona a elaboração das outras atividades. A pergunta auxilia o
descobrimento e refinamento durante a criação do modelo de metas,
ela também colabora na identificação de obstáculos. Na atividade de
seleção de padrões e resolução de conflitos, a pergunta de
escalabilidade funciona como guia na decisão do melhor padrão e
prioriza a utilização de um ou mais padrões em detrimento de outros
em casos de conflitos.
c) Resultado: o resultado da atividade é uma ou mais perguntas de
escalabilidade.

4.6.1.2 Criar modelo de metas
a) Objetivo: elaborar um conjunto de objetivos de escalabilidade que o
aplicativo

deve

atingir

por

comportamentos desejáveis.

meio

de

metas

descritas

como
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b) Procedimento: a criação do modelo de metas de escalabilidade é uma
atividade que dever realizada no início do método de pesquisa, posto
que com as metas estipuladas pode-se realizar posteriormente a
análise dos obstáculos aos objetivos do aplicativo. O tipo de meta é
importante para guiar a forma de tratamento dos obstáculos na
atividade para definir a tática de tratamento.
Na atividade de criação do modelo de metas pode-se fazer uso de uma
abordagem de levantamento de requisitos orientados à meta para a
criação do modelo. A abordagem utilizada na pesquisa é baseada na
metodologia KAOS conforme proposto por Lamsweerde (2009),
utilizando-se também a pergunta de escalabilidade para guiar
elucidação dos requisitos segundo Duboc (2009).
A metodologia KAOS é utilizada na pesquisa por apresentar algumas
características benéficas quando se avalia a escalabilidade de um
aplicativo: produz hipóteses explicitas sobre a escalabilidade do
aplicativo no futuro; faz a atribuição direta de responsabilidades entre
os agentes do aplicativo; faz o tratamento de intervalos de variação do
domínio do aplicativo por meio de metas mensuráveis.
A suposição sobre a escalabilidade é uma hipótese ou cenário futuro
sobre a variação da carga imposta ao aplicativo ao longo do tempo
como, por exemplo, a carga de requisições pelos clientes. Uma meta
de escalabilidade é uma meta que utiliza um ou mais cenários futuros
de variação de carga para expressar os níveis de satisfação exigidos
para a meta. Existem dois tipos de metas de escalabilidade:
b.1) Meta de escalabilidade com objetivos constantes: é uma
meta de escalabilidade onde o mesmo nível de satisfação deve ser
mantido em todas as variações do limites especificados pelas
hipóteses de escalabilidade;
b.2) Meta de escalabilidade com objetivos variáveis: é uma meta
de escalabilidade que consiste em diferentes níveis de satisfação
da meta, o nível de satisfação depende da variação do intervalo do
domínio do aplicativo expresso pela hipóteses de escalabilidade. A
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variação dos objetivos na meta de escalabilidade é utilizada para
especificar como o aplicativo pode degradar sua execução sob
condições excepcionais de carga no domínio do aplicativo, como
picos de requisições.
c) Resultado: o resultado desta atividade é um conjunto de metas
descritas como comportamentos desejáveis do aplicativo.

4.6.2 Etapa de entendimento dos obstáculos aos objetivos de elasticidade
As atividades da etapa intermediária de entendimento dos obstáculos aos
objetivos do aplicativo são baseadas no método KAOS proposto por Lamsweerde
(2000) e na abordagem de Duboc (2009), que enfatiza o tratamento da
escalabilidade do aplicativo. A atividade “definir meta para análise” é útil para iniciar
o processo de análise selecionando uma ou mais metas conforme o objetivo da
investigação a ser realizada. A próxima atividade “analisar os obstáculos para
escalabilidade” é necessária para identificar os cenários de execução indesejáveis
que podem impedir que a meta de escalabilidade seja atingida.
Para o conjunto de obstáculos identificados no método proposto a atividade
“definir um obstáculo para análise” é necessária para priorizar a ordem e quais
obstáculos serão tratados em conjunto. Por fim, a atividade “definir tática de
solução” é útil para selecionar uma ou mais estratégias de tratamento do obstáculo
com base no catálogo de propostas de estratégia.

4.6.2.1 Definir meta para análise
a) Objetivo: esta atividade tem como objetivo selecionar uma ou mais
metas para análise de obstáculos.
b) Procedimento: a seleção de metas para análise pode não ser óbvia
todas às vezes no método proposto, devido ao grande número de
metas ou por depender do objetivo da pergunta de escalabilidade. As
abordagens para se definir uma ou mais metas para análise segundo
Duboc (2009) são:
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b.1) Analisar uma meta isoladamente: é a análise de uma meta
de escalabilidade independentemente das outras metas do
aplicativo. Esta análise é útil quando se pretende entender uma
meta em particular para um agente, sendo considerada por Duboc
(2009) a forma mais simples de análise. Define-se a meta de
interesse diretamente para análise.
b.2) Analisar a capacidade de um agente em suportar a carga: é
uma análise que investiga a capacidade do agente em satisfazer a
meta para um determinado limite no domínio do aplicativo. Nesta
análise são envolvidas uma ou mais metas, uma vez que um
agente pode possuir mais de uma meta atribuída a ele. A análise
requer que sejam avaliados todos os limites de carga e metas
atribuídos aos agentes que podem simultaneamente impor carga.
Selecionam-se para análise todas as metas atribuídas ao agente.
b.3) Analisar o impacto entre metas concorrentes: esta análise
consiste em se avaliar como a satisfação de uma meta de
escalabilidade pode potencialmente afetar outra meta do aplicativo.
Uma abordagem possível para realizar a análise é começar por
uma meta de escalabilidade específica e vasculhar outras metas
que potencialmente podem ser afetadas pela satisfação da meta.
Após encontrar o conjunto de metas relacionadas, pode-se levantar
todas as hipóteses de escalabilidade para os agentes envolvidos.
Seleciona-se a meta de interesse, são vasculhadas todas as metas
afetadas e se realiza a análise dos agentes para encontrar as
outras metas restantes.
c) Resultado: o produto final desta atividade é uma ou mais metas
relacionadas, selecionadas para análise posterior.

4.6.2.2 Analisar obstáculos para escalabilidade
a) Objetivo: o objetivo desta atividade é identificar um ou mais cenários
indesejáveis que podem impedir que a meta selecionada na atividade
“definir meta para análise” seja atingida.
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b) Procedimento: conforme sugerido por Duboc (2009), para se elencar
um ou mais cenários indesejáveis de execução para cada agente podese considerar:
b.1) Identificar o conjunto de metas atribuídas para o agente;
b.2) Para cada meta, identificar o que define a carga imposta ao agente
e que recursos computacionais o agente utiliza para atingir a meta;
b.3) Se a soma de todas as cargas impostas por cada meta é maior
que a capacidade de algum recurso utilizado pelo agente, então definese esse cenário indesejável como um obstáculo ao atingimento da
meta.
c) Resultado: esta atividade tem como consequência um conjunto de
obstáculos elencados como cenários indesejáveis para análise
posterior.

4.6.2.3 Definir obstáculo para análise
a) Objetivo: a finalidade desta atividade é selecionar um ou mais
obstáculos para análise de obstáculos ao atingimento da meta.
b) Procedimento: uma vez que o conjunto de obstáculos foi levantado,
pode ser utilizada uma abordagem para priorização dos obstáculos na
análise, como indicado por Duboc (2009). A abordagem para
priorização da análise pode utilizar como critério os obstáculos que
representam o maior risco ao atingimento da meta e maior
probabilidade de ocorrência.
c) Resultado: o resultado final desta atividade é um ou mais obstáculos
de maior risco e probabilidade de ocorrência, selecionados para análise
na atividade “definir tática de tratamento”.
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4.6.2.4 Definir tática de tratamento
a) Objetivo: a finalidade desta atividade é gerar um conjunto de
estratégias para tratamento do obstáculo com o objetivo de prevenir,
reduzir ou mitigar os obstáculos por meio de táticas.
b) Procedimento: o procedimento para se definir a tática de tratamento
de um obstáculo possui duas etapas. Na primeira etapa, para o
obstáculo em análise seleciona-se uma das estratégias de tratamento
propostas por Lamsweerde (2009) descritas no anexo A. Conforme
proposto por Duboc (2009), cada estratégia de tratamento de obstáculo
detém uma ou mais táticas equivalentes para cumprir o objetivo da
meta. Na segunda etapa, após a seleção da estratégia de tratamento
do obstáculo, a definição de uma ou mais táticas de escalabilidade é
feita diretamente, conforme descrito no quadro do anexo B.
c) Resultado: a consequência desta atividade é o elenco de uma ou mais
táticas para a resolução do obstáculo.

4.6.3 Etapa de tratamento dos obstáculos com padrões de projeto
A etapa de tratamento dos obstáculos com padrões de projeto apresenta as
atividades baseadas na abordagem de Fehling et al. (2011) e Chee et al (2011). A
seleção de padrões de projeto é necessária para se cumprir a tática selecionada
para resolver o obstáculo conforme a atividade “selecionar padrão”. A atividade
“selecionar padrões relacionados” é necessária para se levantar se existem outros
padrões que podem ser utilizados simultaneamente ao padrão selecionado
utilizando-se o repositório de padrões.
A atividade “analisar conflitos” é útil para confirmar se os padrões de projeto
que são relacionados ao padrão principal, utilizado para cumprir a tática, estão
trazendo algum conflito de utilização em conjunto. Caso exista algum conflito entre
os padrões de projeto selecionados, é necessário priorizar o conflito para
tratamento por meio da atividade “definir conflito para análise”. Ao final a atividade
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“resolver conflito” é necessária para realizar o tratamento dos conflitos entre os
padrões de projeto.

4.6.3.1 Selecionar padrão
a) Objetivo: a finalidade desta atividade é selecionar um ou mais padrões
de projetos para cumprir a tática selecionada.
b) Procedimento: a seleção de padrões de projeto é uma atividade
baseada na análise dos problemas de projeto que o cenário indesejável
de execução pelos agentes pode trazer ao aplicativo. A pergunta de
escalabilidade pode auxiliar na identificação de outros problemas para
a meta selecionada. A seleção de um padrão de projeto também pode
ser baseada na análise e entendimento do problema em particular
tratado no aplicativo.
A tática de tratamento do obstáculo no método proposto é uma forma
de empregar recursos utilizados pelos agentes para se conseguir um
cenário de uso favorável, podendo consistir na resposta de um ou mais
problemas de projeto do aplicativo.
Nesta atividade do método proposto, para cada problema elencado
pela tática definida anteriormente é possível selecionar um ou mais
padrões de projeto, compondo-se um conjunto de padrões de resposta.
Por exemplo, pode-se selecionar um padrão de serviços de nuvem
como a “IAAS” e um padrão de arquitetura de aplicativo como o
“componente sem estado”. Posteriormente, no método proposto, outros
padrões de projeto podem ser relacionados ao problema pela afinidade
da utilização em conjunto ou por dependência.
Após a análise dos problemas do cenário indesejável de execução,
pode-se utilizar o repositório de padrões de projeto proposto por
Fehling et al. (2011) como fonte de conhecimento dos padrões
existentes. Para cada padrão de projeto do repositório, a sua utilização
como tratamento do problema do cenário de execução pode ser
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baseada no entendimento dos seus itens de descrição: contexto,
problema, forças e desafios.
c) Resultado: o resultado desta atividade é um ou mais padrões de
projeto de nuvem selecionados como resposta para a tática
selecionada na atividade “definir tática de tratamento”.

4.6.3.2 Selecionar padrões relacionados
a) Objetivo: o objetivo desta atividade é selecionar um ou mais padrões
de projetos relacionados ao conjunto padrões de projeto selecionados
na atividade “selecionar padrão”.
b) Procedimento: a atividade de seleção de padrões de projeto
relacionados com o conjunto de padrões para cumprir uma ou mais
táticas é baseada na afinidade de utilização conforme descrito no
repositório de padrões de projeto para nuvem proposto por Fehling et
al. (2011). A aplicação da relação entre padrões é realizada de forma
direta por meio de indicadores de afinidade: indicador de muita
afinidade (+), assegurando que a combinação entre os padrões é
conveniente; indicador de exclusão (-), assegurando que a combinação
entre os padrões não é possível, e o indicador de indeterminação (o),
que indica que não existe muita afinidade nem exclusão entre os
padrões. O relacionamento entre todos os indicadores de afinidade
para todas as combinações de padrões do repositório de Fehling et al.
(2011) está descrito no quadro 5.
c) Resultado: como consequência da realização desta atividade haverá
um ou mais padrões de projeto de nuvem relacionados com o padrão
de projeto definido pela atividade “selecionar padrão”.
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4.6.3.3 Analisar conflitos
a) Objetivo: a finalidade desta atividade é analisar e elencar as possíveis
oposições de interesse na utilização dos padrões de projeto em
conjunto.
b) Procedimento: a análise de conflitos entre os padrões pode ser
realizada por meio das informações descritas na estrutura do padrão do
projeto, por exemplo, nos itens: problema, forças ou desafios e relações
com outros padrões, ou por meio da tabela de afinidade do repositório
proposto por Fehling et al. (2012). Uma abordagem possível é analisar
e comparar os padrões em pares até cobrir todas as possibilidades.
Após a análise dos conflitos diretos entre pares de padrões, pode-se
fazer uso também da pergunta de escalabilidade como guia na
identificação de mais conflitos entre grupos maiores de padrões (três ou
mais) que podem potencialmente impedir a meta em análise caso
sejam utilizados em conjunto.
c) Resultado: o produto final desta atividade é um conjunto de conflitos
entre os padrões de projeto obtidos nas atividades “selecionar padrão”
e “selecionar padrões relacionados”.

4.6.3.4 Definir conflito para análise
a) Objetivo: o objetivo desta atividade é selecionar um ou mais conflitos
para análise e tratamento.
b) Procedimento: após se analisar os conflitos existentes, a atividade
para definir um conflito para análise pode priorizar um conflito por meio
da escolha do conflito entre os padrões que apresentam uma oposição
de interesses explícita conforme descrito na própria estrutura do
padrão. Posteriormente, após se esgotar os conflitos explícitos, em
analogia à proposta de Duboc (2009) para priorizar metas para análise,
pode-se priorizar os conflitos que exibam maior probabilidade de
ocorrência e maior risco ao atingimento da meta em análise.
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c) Resultado: esta atividade tem como consequência um conflito, para
análise na atividade “resolver conflito”.

4.6.3.5 Resolver conflito
a) Objetivo: a finalidade desta atividade é solucionar um ou mais conflitos
na utilização dos padrões de projeto selecionados para cumprir as
táticas de tratamento dos obstáculos.
b) Procedimento: o tratamento de um conflito de uso entre padrões de
projeto é uma atividade relacionada à priorização de uso por meio do
entendimento da importância relativa de cada padrão para o
atingimento da meta em análise. Para cada par de padrões em conflito
é possível realizar a análise e priorizar o uso por meio da relevância
para o atingimento da meta de escalabilidade. A pergunta de
escalabilidade também serve como guia na decisão de priorização da
utilização do padrão de projeto.
Por ventura, durante o projeto da arquitetura do aplicativo futuro,
podem existir casos onde não é possível a priorização de uso dos
padrões de projeto entre metas distintas sem o detrimento da
satisfação de todos os objetivos. A conciliação de uso entre padrões
excludentes no mesmo aplicativo pode ser alcançada por meio da
modificação do modelo de metas ou na mudança da estratégia de
tratamento do obstáculo.
Em alguns casos específicos de conflitos entre padrões de projeto para
nuvem, a conciliação de utilização de padrões excludentes também
pode ser realizada por meio da reorganização da arquitetura de
execução do aplicativo. A abordagem é realizada por meio da
segregação

das

funcionalidades

em

componentes

distribuídos,

executados de forma individual, onde é possível a utilização dos
padrões de projeto de forma independente.
c) Resultado: como produto final desta atividade haverá um ou mais
padrões de projeto sem conflitos de utilização.
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Quadro 5: Relacionamento de afinidade entre padrões de projeto.
Fonte: Fehling et al. (2012).
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Quadro 5: Relacionamento de afinidade entre padrões de projeto, continuação.
Fonte: Fehling et al. (2012).
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4.7

Validação do método
O método proposto na pesquisa é fundamentalmente composto por um

método para se realizar a análise da escalabilidade de um aplicativo conforme
apresentado por Duboc (2010) e uma abordagem para a seleção de padrões de
projeto para nuvem segundo Fehling et al. (2011).
O método proposto por Duboc (2010) tem como resultado final um conjunto de
táticas para tratar possíveis problemas de escalabilidade. A abordagem proposta
por Fehling et al. (2011) tem como resultado final um conjunto de padrões de
projeto que funcionem como respostas aos problemas de construção, para guiar o
desenvolvimento de um aplicativo para nuvem. O método proposto na pesquisa
baseia-se no seguintes pressupostos:
a) O método de análise de escalabilidade proposto por Duboc (2009) é válido,
ou seja, dado um determinado obstáculo ou problema originado de um cenário
indesejável, o resultado final da aplicação do processo é uma ou mais táticas
adequadas para tratamento do problema.
b) A abordagem para seleção de padrões de projeto sugerida por Fehling et al.
(2011) é válida, ou seja, dado um problema, a aplicação da abordagem direciona
adequadamente o tratamento do problema por meio de um ou mais padrões de
projeto.
A composição do método de Duboc (2009) e da abordagem de Fehling et al.
(2011) é estruturada na hipótese de que o conjunto de táticas ou estratégias de
tratamento de problemas resultantes da aplicação do método de Duboc (2009)
pode ser utilizado como problema de entrada na abordagem de Fehling et al.
(2011).
Dado que os pressupostos descritos para o método e a abordagem
empregados são válidos, a verificação do método proposto na pesquisa resume-se
a constatar a possibilidade de composição de ambos, ou seja, a validar a
possibilidade de uso das táticas propostas por Duboc (2009) como problemas que
podem ser tratados com padrões de projeto da abordagem de Fehling et al. (2011).
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4.8

Considerações finais
Esta seção apresentou a introdução ao método proposto com seu

embasamento, seguido do contexto de utilização em um processo mais amplo e de
pré-requisitos de uso. A visão geral do método foi descrita, além do detalhamento
das atividades, contendo, para cada uma, as informações sobre o seu objetivo,
procedimento e o resultado final esperado. Por último, foi abordada a validação da
composição entre o método de análise da escalabilidade e a abordagem de seleção
de padrões de projeto empregados.
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5
5.1

EXPERIMENTO
Introdução
Esta seção contém os objetivos do experimento, a descrição do aplicativo a

ser migrado, o detalhamento dos ambientes utilizados e o experimento em si.
Posteriormente são apresentadas a modernização para nuvem e a análise do
comportamento elástico do aplicativo migrado.

5.2

Objetivos do experimento
O experimento de migração de um aplicativo para nuvem utilizando o método

proposto na pesquisa teve como objetivos:
a) Exemplificar que a junção do método proposto por Duboc (2010) com a
abordagem proposta por Fehling et al. (2011) consegue de forma estruturada, por
meio das táticas, guiar a seleção de padrões de projeto para a migração de
aplicativos para nuvem;
b) Demonstrar o comportamento elástico do aplicativo após a migração. Após
a aplicação do método (obtendo-se como resultado final um conjunto de padrões de
projeto) e da modernização do aplicativo para nuvem, pôde-se demonstrar o
comportamento escalável do aplicativo durante picos de requisições.

5.3

Aplicativo a ser migrado
A loja JPetStore (Macarron, 2012) é um aplicativo web de comércio eletrônico,

construído utilizando boas práticas de desenvolvimento para a plataforma Java. A
tela inicial da JPetStore pode ser visualizada na figura 15. Os animais a serem
vendidos na loja estão classificados em categorias, tais como: peixes, répteis e
gatos. O aplicativo permite que os animais a serem comprados sejam colocados em
um carrinho de compras virtual para a efetivação posterior da compra. Os usuários
também podem realizar o cadastro antecipadamente para facilitar futuras compras.
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Figura 15: Tela inicial do aplicativo JPetStore
Fonte: Elaborado pelo autor

A JPetStore utiliza fundamentalmente dois arcabouços de desenvolvimento,
Apache Struts (2013) para tratar as requisições HTTP e iBatis (2013) para acesso
ao banco de dados (figura 16):
a) Apache Struts: é um arcabouço de desenvolvimento para criação de
aplicações web em Java. O Apache Struts utiliza uma arquitetura baseada no
padrão de projeto MVC (Model View Controller). As requisições HTTP são tratadas
por um componente central (Action Servlet) que se encarrega de acionar a classe
(Action Classes), utilizando a URI (Uniform Resource Identifier) como identificador.
As Action Classes possuem a lógica de negócio do aplicativo. Após o acesso ao
banco de dados e a execução da lógica de negócio, o Action Servlet se encarrega
de encaminhar os dados para o componente JSP (Java Server Page) que irá
produzir o código HTML de resposta a ser exibido no navegador do usuário
(figura16).
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b) Apache iBatis: é um arcabouço de mapeamento objeto relacional (Ambler,
2013) para persistência de dados. No iBatis os mapeamentos entre objetos e dados
relacionais não são realizados dinamicamente na execução, sendo definidos
durante o desenvolvimento em arquivos de configuração. No aplicativo JPetStore,
todo acesso à camada de dados feitos pelas Action Classes é realizado por meio
do padrão de projeto DAO (Data Access Object) (figura 16) centralizando a lógica
de persistência do banco de dados.

Figura 16: Arquitetura do aplicativo JPetStore
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.4

Ambientes utilizados no experimento
O experimento utiliza dois ambientes, um para exemplificar o funcionamento

da aplicação em ambiente usual (sem nuvem) e outro propriamente na nuvem
(PAAS).

5.4.1 Ambiente usual
A JPetStore tem como requisitos mínimos de execução um servidor de
aplicações Java e um banco de dados relacional. O ambiente da demonstração
utiliza uma máquina virtual com sistema operacional Microsoft Windows 7 com a
tecnologia hypervisor da ferramenta Oracle VM VirtualBox (2013). O servidor de
aplicação utilizado é o Apache Tomcat (2012) e o banco de dados é o HSQLSB
(2013). A figura 17 ilustra a arquitetura das camadas do ambiente de
demonstração.
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Figura 17: Arquitetura JPetStore fora da nuvem.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.4.2 Ambiente de nuvem
A nuvem (camada PAAS) utilizada no experimento do método de migração é a
Google App Engine (2012). O aplicativo JPetStore migrado para nuvem será
denominado JPetStore Cloud no decorrer do texto.
O funcionamento de um aplicativo no Google App Engine é realizado por meio
de requisições HTTP feitas pelo usuário (figura 18). Caso seja necessário realizar
algum processamento de conteúdo dinâmico (regras de negócio), a requisição é
redirecionada para a camada chamada App Server. As regras de negócio do
aplicativo são construídas utilizando-se o arcabouço Google App Engine SDK. As
integrações com outros aplicativos ou acesso a base de dados são realizadas por
meio de componentes específicos da plataforma nomeados de API Proxy Stub.
No experimento do método utilizaremos o banco de dados relacional Google
Cloud SQL (2013), oferecido pela empresa Google como serviço adicional a
plataforma Google App Engine. O Google Cloud SQL é um serviço pago, com custo
variável conforme a utilização, medido pela quantidade de requisições ao banco de
dados.
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Figura 18: Arquitetura JPetStore Cloud
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.4.3 Ambiente de desenvolvimento
As atividades de revisão e refatoração durante o processo de migração da loja
online JPetStore para nuvem foram realizadas com a IDE (Integrated Development
Environment) Eclipse (2013), conforme a figura 19. A empresa Google disponibiliza
gratuitamente um arcabouço (componente para o Eclipse) para desenvolvimento de
aplicações chamado Google Plugin for Eclipse (2013).
As aplicações que são construídas utilizando-se o arcabouço da empresa
Google fazem uso de um servidor de aplicações local para realizar testes de
desenvolvimento, permitindo também que seja configurada a utilização de um
banco de dados relacional para testes. Posteriormente, a implantação da aplicação
no ambiente da nuvem é automatizada pelo mesmo arcabouço no Eclipse.
A plataforma de nuvem do Google trabalha somente com um conjunto
especifico e limitado de componentes ou arcabouços de desenvolvimento em Java.
Essa restrição é importante para manter a integridade do ambiente durante a
execução na nuvem. Os componentes, arcabouços, API e versões de Java
utilizados até o momento desta pesquisa estão disponíveis para consulta em
Google App Engine (2012).
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Figura 19: Ambiente de desenvolvimento
durante a migração.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.5

Cenários de teste
O experimento do método proposto utiliza a variação da quantidade de

requisições para demonstrar o comportamento do aplicativo JPetStore antes e
depois da migração para nuvem. A variação do comportamento do aplicativo loja foi
realizado por meio da simulação de um pico de acessos simultâneos de usuários
realizando navegações e compras na loja.
A variação da quantidade de requisições nos dois ambientes propostos no
experimento foi realizada por meio da ferramenta Apache JMeter (2013). O Apache
JMeter faz uso de scripts de navegação que simulam as requisições realizadas
pelos usuários coletando também dados para análise, por exemplo, tempo de
resposta de uma requisição HTTP.
Foram utilizados dois cenários de testes para simular a variação da
quantidade de requisições HTTP feitas à aplicação JPetStore, um utilizando o
ambiente usual e outro, o ambiente na nuvem:
a) Cenário de teste em ambiente usual: o cenário de teste em ambiente
usual foi projetado para demonstrar o comportamento do aplicativo JPetStore sem
alocação dinâmica de recursos (sem elasticidade), onde o capacidade de
processamento do hardware é limitado (figura 20).
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Figura 20: Cenário de teste fora da nuvem.
Fonte: Elaborado pelo autor.

b) Cenário de teste em ambiente na nuvem: o cenário de teste em ambiente
na nuvem foi projetado para demonstrar o comportamento do aplicativo JPetStore
Cloud com alocação dinâmica de recursos (figura 21). A capacidade de
processamento da plataforma de nuvem, frente à variação de requisições
realizadas no experimento, não oferece limites.

Figura 21: Cenário de teste na nuvem.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.6

Utilização do método proposto
A aplicação do método proposto na pesquisa foi feita por meio da realização

de cada uma das três etapas. A etapa inicial nomeada “entendimento dos objetivos
do aplicativo” visou entender quais eram os objetivos que deveriam ser atingidos
pelo aplicativo quando for necessário alocar novos recursos. A etapa nomeada
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“entendimento dos obstáculos” tinha por objetivo analisar quais eram os obstáculos
que poderiam surgir e que pudessem impedir que os objetivos da etapa anterior
fossem atingidos. A etapa final “tratamento dos obstáculos com padrões de projeto”
realizou o tratamento dos obstáculos utilizando padrões de projeto para nuvem
guiados pelas táticas de escalabilidade.

5.6.1 Pré-requisitos de uso
A utilização do método foi precedida pela definição dos pré-requisitos
necessários para sua aplicação. Seguem as descrições dos pré-requisitos adotados
para demonstração do método:
a) A demonstração do método utilizou simultaneamente duas estratégias de
migração conforme sugeridos por Watson (2010) chamadas “revisar” e “refatorar”,
descritos na seção “Alternativas de migração” no capitulo “Conceitos fundamentais”;
b) A camada de nuvem selecionada para demonstração foi a PAAS, por
proporcionar as funcionalidades de elasticidade sem ser necessário tratar de
problemas fora do escopo do experimento, como por exemplo, criação de máquinas
virtuais e monitoramento de recursos do sistema operacional;
c) O modelo de compartilhamento é o de multi-inquilinos via servidor de
aplicação. A PAAS utilizada no experimento faz uso de multi-inquilinos de forma
nativa para servidores de aplicação;
d) A base de conhecimento de padrões de projeto a ser utilizada é a proposta
por Fehling et al. (2012);
e) A base de táticas de tratamento dos obstáculos a escalabilidade utilizada é
a proposta por Duboc (2010).

5.6.2 Entendimentos dos objetivos do aplicativo
5.6.2.1 Pergunta de escalabilidade
A pergunta de escalabilidade foi utilizada na aplicação do método para guiar
os objetivos que o aplicativo a ser migrado pretendia atingir. A pergunta serve como
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modelo de meta para que se possa analisar cenários futuros que sejam
indesejáveis, por exemplo, um pico de requisições. As perguntas de escalabilidade
utilizadas na demonstração foram aplicadas ao ambiente usual (sem nuvem) e na
nuvem:
a) Ambiente sem nuvem: “A loja online JPetStore é escalável em relação ao
tempo de resposta quando o número de clientes que navegam nos itens à venda ou
realizam compras aumentam de três usuários simultâneos para cinquenta durante
220 segundos?”
b) Ambiente na nuvem: “A loja online JPetStore Cloud é escalável em
relação ao tempo de resposta quando o número de clientes que navegam nos itens
à venda ou realizam compras aumentam de três usuários simultâneos para
cinquenta durante 220 segundos?”

5.6.2.2 Modelo de metas
O modelo de metas descreve um conjunto de comportamento desejáveis que
a loja JPetStore Cloud deve apresentar quando ocorrer a variação além no domínio
projetado do aplicativo, por exemplo, quando o número de requisições simultâneas
for superior à capacidade de processamento do servidor de aplicações. Na
demonstração do método vamos utilizar um conjunto de metas que descrevam a
navegação e a compra dos animais da loja sem problemas perceptíveis ao usuário,
por exemplo, tempo de resposta alto (lentidão) ou exibição de mensagens de erros:
A definição das metas utiliza a linguagem descrita no método KAOS proposto
por Lamsweerde e Letier (2000), conforme descrito na seção “Metodologia KAOS”
no capítulo de “Conceitos fundamentais”:
 Meta Principal Atingir [Vendas e Navegação na JPetStore]
Preocupações [Aplicativo da loja, Banco de dados]
Refina [Nenhuma]
Definição Informal [Durante todos os horários de funcionamento, o cliente
do aplicativo JPetStore Cloud não deve sofrer atrasos
(tempo de resposta elevado) devido à variação da
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quantidade de requisições de compras ou navegação
realizadas].
Definição Formal [Fora do escopo]
 Meta Atingir [Permitir a navegação satisfatória na loja no horário de pico]
Preocupações [Quantidades de Requisições, Aplicativo da Loja, Banco de
Dados]
Refina [Vendas e Navegação na JPetStore]
Definição Informal [Durante o horário de pico iniciando às 18:00, com
duração de 220 segundos, a JPetStore Cloud não deve
sofrer atrasos (tempo de resposta) devido à quantidade de
requisições de navegação realizadas pelos clientes. As
requisições (99%) devem ter um tempo de resposta de no
máximo três segundos para até 50 usuários navegando
simultaneamente].
Definição Formal [Fora do escopo]

 Meta Atingir [Permitir a compra na loja no horário de pico]
Preocupações [Quantidades de Requisições, Aplicativo da Loja, Banco de
Dados]
Refina [Vendas e Navegação na JPetStore]
Definição Informal [Durante o horário de pico iniciando as 18:00 com
duração de 220 segundos, a JPetStore Cloud não deve
sofrer atrasos (tempo de resposta) devido à quantidade de
requisições de compra realizadas pelos clientes. As
requisições (80%) devem possuir um tempo de resposta
de no máximo cinco segundos para até 50 usuários
comprando simultaneamente].
Definição Formal [Fora do escopo]
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No experimento do método as metas de navegação e compras de animais
foram definidas com objetivos de metas diferentes. A diferenciação das metas foi
estipulada para que se possa complementar a análise do comportamento do
aplicativo sobre dois tipos de processamento diferentes. A navegação simples pelo
usuário no aplicativo foi basicamente a execução de consultas de leitura no banco
de dados e exibição de informações e imagens na tela. A compra de animais é
diferente da navegação pois consiste em consultar um ou mais animais no banco
de dados, colocados os animais a serem comprados no carrinho e efetuar a
compra.
A diferença na satisfação das metas (item “definição formal” da descrição da
meta) existe para exemplificar que o aplicativo pode degradar seu processamento
de formas diferentes dependendo do tipo de processamento executado. Na
demonstração, a satisfação do comportamento esperado para a navegação nos
itens da loja é diferente da satisfação do comportamento de uma compra online.

5.6.3 Entendimentos dos obstáculos
5.6.3.1 Meta para análise
Conforme sugerido por Duboc (2010), nesta atividade do método existem três
formas de selecionar uma meta para analise conforme descrito no capítulo “Método
de seleção de padrões de projeto baseado em requisitos de elasticidade”. Adotouse a forma “Analisar a capacidade de um agente em suportar a carga”, onde todas
as metas são analisadas simultaneamente. Esta forma de análise foi adotada na
demonstração por existir somente um agente no escopo (servidor de aplicação
onde a JPetStore Cloud foi executada).

5.6.3.2 Obstáculos à escalabilidade
Os obstáculos são cenários indesejáveis futuros que podem afetar o
atingimento de uma meta estabelecida. Por exemplo, um cenário indesejável na
execução da JPetStore Cloud poderia ser uma lentidão na navegação durante um
pico de requisições afetando o atingimento da meta “Permitir a navegação
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satisfatória na loja no horário de pico”. A carga imposta ao agente, ou seja, no
servidor de aplicações, foi maior que sua capacidade de processamento, definimos
este cenário como um obstáculo.
Nesta pesquisa, estão fora do escopo os cenários indesejáveis relacionados
aos agentes de banco de dados. Para as metas elencadas na demonstração do
método, temos os obstáculos:
a) Obstáculo de pico de requisições para compras: este cenário
indesejável exemplifica a carga imposta ao agente que processa a lógica de
negócio de compras da JPetStore Cloud durante uma variação da quantidade de
requisições HTTP além das quantidades esperadas também para compras.
A variação da quantidade de requisições pode ocasionar um tempo de
resposta elevado no servidor de aplicação por ser necessário mais processamento
além do disponível no momento, podendo ocasionar o não cumprimento da meta
“Permitir a compra na loja no horário de pico”.

b) Obstáculo de pico de requisições para navegação: este cenário
indesejável exemplifica a carga imposta ao agente que processa a lógica de
negócio necessária para exibir as informações dos animais JPetStore Cloud
durante uma variação da quantidade de requisições HTTP além das quantidades
esperadas para navegação nos animais à venda.
A variação da quantidade de requisições pode ocasionar um tempo de
resposta elevado no servidor de aplicação por ser necessário mais processamento
além do disponível no momento, podendo ocasionar o não cumprimento da meta de
“Permitir a navegação satisfatória na loja no horário de pico”.

5.6.3.3 Obstáculos em análise
O método proposto na pesquisa é composto por três etapas distintas que são
utilizadas

em

laço

para

realizar

todas

as

análises

necessárias.

Nesta

demonstração, para cada obstáculo, foram realizadas todas as atividades do
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“tratamento de obstáculos com padrões de projeto” de forma individualizada. O
quadro 6 apresenta os resultados:

Obstáculos

Estratégias de
Tratamento
Lamsweerde (2009)
 Diminuição do
obstáculo

Obstáculo de
pico de
requisições para
compras

Obstáculo de
pico de
requisições para
navegação

 Prevenção do
obstáculo

Táticas de Tratamento
Duboc (2010)
 Medidas de neutralização
 Configurar carga adequada
no agente
 Limitar a carga no agente de
acordo com sua capacidade

 Substituição do agente

 Transferir a meta para uma
agente sem carga excessiva

 Diminuição do
obstáculo

 Medidas de neutralização

 Prevenção do
obstáculo

 Substituição do agente

 Configurar carga adequada no
agente
 Limitar a carga no agente de
acordo com sua capacidade;
 Transferir a meta para uma
agente sem carga excessiva

Quadro 6: Táticas de tratamento de obstáculos.
Fonte: O autor.

A aplicação do método proposto por Duboc (2009) tem como resultado um
conjunto de táticas de escalabilidade para o tratamento das estratégias do método
KAOS. Segundo Duboc (2009), o modo como as táticas são abordadas e
desenvolvidas em sistemas está fora do escopo da sua pesquisa. A transformação
das táticas em problemas que podem ser tratados pode ser feita pela aplicação de
padrões de projeto.
Lamsweerde (2009) propõe um conjunto de estratégias para tratamento de
obstáculos ao atingimento das metas. Não foram utilizadas as estratégias:
substituição da meta, enfraquecer o obstáculo, reestabelecimento da meta e mitigar
o obstáculo. As estratégias que não foram utilizadas visam basicamente modificar

90

os requisitos de negócio e estão fora do escopo da pesquisa. Portanto, no
experimento, foram utilizadas somente as estratégias onde os obstáculos são
tratados e não são relaxados para se atingir a meta.

5.6.4 Tratamento dos obstáculos
As táticas de tratamento da escalabilidade são cumpridas por meio da seleção
de padrões de projeto de nuvem. Esta seleção tem por objetivo resolver o problema
que deu origem ao cenário indesejável. A seleção de um padrão de projeto no
catálogo é realizada por meio da leitura, análise e entendimento do problema que o
padrão de projeto pretende resolver para que se possa comparar com a tática e
enfim selecioná-lo.
Ao selecionar um padrão de projeto foram avaliados os padrões relacionados
que auxiliam a resolução do problema utilizando-se a tabela de afinidades de
Fehling et al. (2012), caso não existam conflitos de utilização em conjunto. No
anexo C estão descritos os padrões de projeto utilizados no experimento.
No experimento, os obstáculos chamados “Obstáculo de pico de requisições
para compras” e “Obstáculo de pico de requisições para navegação”, originaram a
seleção do padrão “Fila elástica” tratar diretamente o problema de “Configurar carga
adequada no agente” e “Limitar a carga no agente de acordo com sua capacidade”.
O padrão “Componente elástico” foi selecionado por tratar a tática “Transferir a
meta para uma agente sem carga excessiva”. Posteriormente, foi realizada a
análise de afinidade para utilização de outros padrões de projeto necessários. Após
análise da tabela de afinidades de Fehling et al. (2012), foram incluídos os padrões
“Cão de guarda” e “Balanceador de carga elástico”.
A seleção de padrões de projeto para banco de dados está fora do escopo do
experimento realizado. O único padrão utilizado para que a JPetStore pudesse
utilizar os dados migrados foi o padrão “Dados Relacionais” mantendo as
características mais próximas com a aplicação em ambiente usual (sem nuvem). No
quadro 7 são descritos as táticas de tratamento e os padrões de projetos.
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Obstáculo

Táticas de Tratamento

Padrões de Projeto

Duboc (2010)

Fehling et al. (2012)

 Medidas de neutralização

 Fila elástica

 Configurar carga adequada
no agente

 Fila elástica

Obstáculo de pico  Limitar a carga no agente
de acordo com sua
de requisições
capacidade
para compras

 Transferir a meta para uma
agente sem carga
excessiva

 Cão de guarda
 Componente elástico
 Balanceador de carga
elástico
 Balanceador de carga
elástico
 Baixo acoplamento
 Componente sem estado
 Componente elástico

 Medidas de neutralização

 Fila elástica

 Configurar carga adequada
no agente

 Fila elástica

Obstáculo de pico  Limitar a carga no agente
de acordo com sua
de requisições
capacidade
para navegação

 Transferir a meta para uma
agente sem carga
excessiva

 Cão de guarda
 Componente elástico
 Balanceador de carga
elástico
 Balanceador de carga
elástico
 Baixo acoplamento
 Componente sem estado
 Componente elástico

Quadro 7: Padrão de projeto para tratamento de táticas.
Fonte: O autor.

Os padrões de projeto selecionados não apresentam conflitos de utilização
entre si. A análise de utilização em conjunto para checagem de conflitos foi
realizada por meio da tabela de Fehling et al. (2012). O único conflito em potencial
detectado foi entre o padrão “Dados relacionais” e o padrão “Consistência
eventual”, porém, devido ao escopo da pesquisa o padrão “Consistência eventual”
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não foi utilizado. O padrão “Consistência eventual” é utilizado em conjunto com o
padrão “Persistência NoSQL” onde os dados são particionados em estruturas de
dados que não fazem uso de SQL, o que não foi abordado na pesquisa.
O método proposto na pesquisa tem como resultado final um conjunto de
padrões de projeto de nuvem que visa guiar a resposta às táticas para tratamento
de obstáculos ao atingimento das metas de escalabilidade (Quadro 10). Este
conjunto final apresenta padrões que não têm conflitos de utilização entre si. Assim,
as três etapas do método foram cumpridas (Figura 22).

Figura 22: Resultado final do método proposto na pesquisa.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.7

Modernização para nuvem
O resultado final do método proposto é um conjunto de padrões de projeto

para resolver os problemas dos cenários indesejados. Após a aplicação do método
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proposto na pesquisa, foram utilizadas no experimento uma ou mais técnicas de
modernização propostas por Watson (2010). A técnicas utilizadas para migrar o
aplicativo para nuvem foram, “revisão” e “refatoração”.

5.7.1 Revisão do aplicativo
A estratégia de “revisão” consiste em se analisar o código fonte do aplicativo
para se adequar aos padrões de projeto selecionados no experimento. A revisão do
código fonte leva em consideração as tecnologias que a PAAS utilizada no
experimento possui (Google App Engine). No experimento a plataforma de nuvem
alvo trabalha com a tecnologia Java, porém, possui restrições de uso a
componentes ou arcabouços, como arcabouços de desenvolvimento que não
possam utilizar a tecnologia de persistência de objetos para arquivos.
Após realizar a revisão do código fonte do aplicativo e da plataforma alvo,
pôde-se perceber que certos padrões de projetos necessários para se atingir as
metas podem estar presentes na própria plataforma da nuvem. A Google App
Engine possui alguns padrões já incorporados à própria plataforma, conforme o
quadro 8.

Padrões de Projeto
Fehling et al. (2012)

Revisão

 Fila elástica

 A própria plataforma Google App Engine já
possui a boa prática de se utilizar filas
elásticas. A profundidade da fila utiliza a
métrica da latência do tempo de resposta
como fator de regulagem da profundidade
das mensagens enfileiradas.

 Cão de guarda

 Esta boa prática é utilizada para
monitoramento dos recursos utilizados nos
agentes. A Google App Engine aloca
elasticamente os recursos necessários para
os servidores de aplicação poderem
continuar respondendo às requisições com
baixa latência.
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 Componente elástico

 No Google App Engine a alocação dos
componentes do aplicativo JPetStore
conforme a variação da demanda é realizado
de forma automatizada via servidor de
aplicação.

 Balanceador de carga
elástico

 No Google App Engine os componentes
necessários para atender a demanda são
alocados dinamicamente. A inclusão e
exclusão de recursos na distribuição de
carga é automatizado pelo balanceador de
carga.

Quadro 8: Estratégia de revisão do aplicativo, padrões presentes na PAAS.
Fonte: O autor.

Os padrões de projeto que não estão presentes na plataforma do provedor de
serviços e cuja revisão do código fonte foi necessária estão descritos no Quadro 9.

Padrões de Projeto
Fehling et al. (2012)

 Baixo acoplamento

Revisão
 O baixo acoplamento foi revisado no
aplicativo JPetStore. Conforme descrito no
item “Aplicativo a ser migrado”, a análise da
estrutura de comunicação entre as camadas
do aplicativo descreve a utilização dos
arcabouços de desenvolvimento Struts e
iBatis, que são modularizados e
independentes.

 Os componentes que não armazenam
estado foram revisados no aplicativo
JPetStore. Após realizada a análise, as
regras de negócio utilizadas na aplicação
 Componente sem estado
não guardam o estado entre uma e outra. A
única guarda de estado em memória RAM
utilizada pelo aplicativo é a sessão do
carrinho de compras.
Quadro 9: Estratégia de revisão do aplicativo, padrões não presentes na PAAS.
Fonte: O autor.
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Durante o processo de revisão do aplicativo, devido a particularidades da
plataforma Google App Engine todas as classes utilizadas no aplicativo foram
ajustadas para implementar a interface “java.io.Serializable” (Figura 23). A
utilização de sessão web necessitou ser configurada no aplicativo. Na plataforma,
por padrão, a utilização de sessão web está desligada.

Figura 23: Ajuste das classes para implementar as condições exigidas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.7.2 Estratégia de refatoração do aplicativo
A estratégia de refatoração do aplicativo consiste em se ajustar os parâmetros
necessários para execução no ambiente de nuvem. Na demonstração de uso do
método foram ajustados parâmetros de configuração de acesso a dados e também
parâmetros de desempenho, como número mínimo de cópias em memória dos
servidores de aplicação e tempo de latência em espera para cada requisição.
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Novos serviços de infraestrutura foram adicionados, como a utilização de um
API para acesso ao banco de dados relacional, conforme quadro 10.
Padrões de Projeto

Refatoração

Fehling et al. (2012)

 Fila elástica

 Na plataforma Google App Engine, os
ajustes do tempo da latência em espera,
ajustam indiretamente a profundidade da fila.

 Componente elástico

 No Google App Engine a alocação dos
componentes do aplicativo JPetStore foram
parametrizados por meio do número mínimo
de cópias do servidor de aplicação em
memória.
 O acesso do aplicativo JPetStore à fonte de
dados relacionais foi parametrizado por meio
da API Google Cloud SQL para o banco de
dados MySQL.

 Acesso a Dados
Relacionais

Quadro 10: Estratégia de refatoração do aplicativo.
Fonte: O autor baseado em Fehling et al. (2012).

A utilização do arcabouço Apache Struts é sustentada pela plataforma do
Google App Engine. Durante o processo de “revisão” foram realizados ajustes para
seu

correto

funcionamento.

Por

exemplo,

foram

realizados

ajustes

nos

redirecionamentos globais (que ocorrem quando uma URI é utilizada sem passar a
extensão,

como

por

exemplo,

http://jpetstore.com/home

em

vez

de

http://jpetstore.com/home.do).
O arcabouço Apache iBatis é sustentado pela plataforma Google App Engine.
Foram realizados pequenos ajustes para seu correto funcionamento, como por
exemplo, a troca do componente de acesso ao banco de dados para o fornecido
pelo Google chamado “com.google.appengine.api.rdbms.AppEngineDriver”. A tela
inicial do JPetStore Cloud (2013) é mostrada na figura 24.
Na atividade de refatoração, entre outras parametrizações, como por exemplo
o acerto do endereçamento URI utilizado pelo arcabouço Struts, parâmetros de
persistência para acesso ao banco e roteamento para as Action Classes foram
realizados para o correto funcionamento do aplicativo na plataforma.
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Figura 24: Aplicativo JPetStore Cloud.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.8

Demonstração do comportamento elástico do aplicativo migrado
O experimento do método levou em consideração a variação da carga de

requisições como fonte de dados a serem utilizados na análise. Os cenários de
teste com suas tecnologias e forma de acesso estão descritos no item “Ambientes
dos cenários de teste”.
Os dois cenários de testes, tanto em nuvem como fora dela, foram realizados
diversas vezes, porém, na nuvem também foram realizados em horários diferentes,
para se tentar diminuir o risco de uma coleta enviesada, devido às variações do
ambiente tanto do Google App Engine como da Internet.
A aplicação pode atingir as metas de forma diferente para cada tipo de
processamento. A compra de um item realiza acesso de leitura e escrita no banco
de dados e insere objetos na memória para efetivação da compra posteriormente. A
navegação nos itens da loja apenas faz acesso de leitura dos itens do banco de
dados. Todos os scripts de teste de carga do JMeter foram criados e executados
separadamente e tiveram a duração de 220 segundos.
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5.8.1 Dados coletados em ambiente usual
O primeiro cenário de coleta de dados foi a navegação do aplicativo com
apenas três clientes simultaneamente. O gráfico da figura 25 descreve o tempo de
resposta do aplicativo (ordenadas) ao longo do tempo (abscissas). Os dados
coletados durante compras e navegações foram dispostos lado a lado para
visualização da diferença entre eles.

Figura 25: Tempo de resposta da JPetStore para três usuários em ambiente usual.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O objetivo do segundo cenário de teste de carga foi realizar um pico de
requisições, ou seja, o número de usuários foi repentinamente aumentado para
cinquenta usuários simultâneos. O gráfico da figura 26 descreve o comportamento
do aplicativo. O comportamento tanto dos testes de compras como de navegação é
similar. Após o trigésimo segundo, o servidor de aplicações não mais retornou
respostas válidas, apenas retornando uma mensagem de erro interno. Pode-se
notar que a resposta com a mensagem de erro interno possui tempo de resposta
fixo para a quantidade de usuários utilizada.
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Figura 26: Tempo de resposta da JPetStore para cinquenta usuários em ambiente usual.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.8.2 Dados coletados na nuvem
O primeiro cenário de carga realizado na nuvem foi a navegação nos itens da
JPetStore Cloud e realização de compras de certos itens utilizando as mesmas
requisições para os testes fora da nuvem. Os scripts anteriores da ferramenta
JMeter foram ajustados para realizar requisições na plataforma Google App Engine.
A quantidade de usuários simultâneos também permaneceu de três nos testes na
nuvem.
Pode-se notar pelo gráfico da figura 27 que mesmo com uma quantidade
pequena de usuários a alocação de servidores demora certo tempo. A demora para
alocar servidores na plataforma Google App Engine é uma característica do projeto
da nuvem. Todos os servidores são desalocados quando não estão em uso, ou
seja, não existe uma quantidade mínima de servidores funcionando todo o tempo
então quando se executa uma requisição HTTP o servidor é alocado naquele
momento, ocasionando uma pequena demora.
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Figura 27: Tempo de resposta do aplicativo JPetStore na nuvem para três usuários.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O segundo cenário de teste é similar ao realizado em ambiente usual. O
objetivo é coletar informações sobre o comportamento da plataforma e do aplicativo
JPetStore migrado. Os scripts da ferramenta JMeter foram ajustados para acessar
a plataforma Google App Engine e o número de usuários simultâneos foi
configurado para cinquenta a partir da execução dos testes para tentar simular um
pico de acesso.
A figura 28 traz o comportamento do tempo de resposta com a quantidade de
cinquenta usuários simultâneos. Pode-se notar que existe um espaço de tempo
necessário (por volta do centésimo segundo) para que a plataforma possa alocar os
servidores necessários para diminuir a latência do tempo de resposta e mantê-la
constante.
As configurações da aplicação na plataforma do Google App Engine em todos
os cenários de teste foram mantidas como automáticas, tanto para alocação de
servidores como para enfileiramento de requisições utilizando as métricas de
latência. O servidor de aplicação foi configurado com a opção “F1 (600Mhz, 128
MB)”. A Google API para banco de dados relacional, a Google Cloud SQL, utilizou-
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se das configurações de tamanho “D0” com replicação síncrona e pagamento por
uso.

Figura 28: Tempo de resposta do aplicativo JPetStore na nuvem para cinquenta
usuários.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A alocação de servidores quando ocorre um pico de requisições é realizada
no momento em que a primeira requisição HTTP chega aos servidores. A falta de
alocação mínima é um característica da plataforma. A quantidade inicial de
requisições no teste de cinquenta usuários simultâneos é alta devido a cada usuário
realizar outras requisições sem aguardar a resposta da primeira (paralelismo). Na
figura 28 é possível notar que existe um tempo de resposta alto devido ao tempo
necessário para se alocar os servidores e depois o tempo de resposta para as
requisições começa a diminuir, porém, aumenta novamente até que sejam alocados
mais servidores.
O segundo pico da figura 28 pode ser explicado devido à quantidade de
requisições represadas aguardando os servidores serem alocados. A plataforma
Google App Engine utiliza filas para conter as requisições até alocar os todos
recursos.
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Os servidores de aplicação foram alocados de acordo com a demanda na
plataforma do Google. A plataforma possui recursos de administração em que é
possível verificar de forma ágil a quantidade de servidores em operação para cada
versão do aplicativo em ambiente de produção conforme figura 29.

Figura 29: Painel de controle do aplicativo JPetStore no Google App Engine.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 30 descreve ao longo do tempo a quantidade de servidores alocados
para responder às requisições utilizando a ferramenta disponibilizada pelo Google.
É possível notar que conforme o tempo de resposta aumenta os servidores vão
sendo alocados para se diminuir a latência interna das mensagens que estão nas
filas do aplicativo.
As filas utilizadas na nuvem possuem um papel fundamental para a
elasticidade. A alocação de recursos deve ser realizada conforme o monitoramento
detecta que os recursos atuais do ambiente estão sendo consumidos. A utilização
de fila de mensagens acompanha a estratégia proposta por Duboc (2010) de
“Limitar a carga no agente de acordo com sua capacidade” uma vez que, em caso
contrário, quando a capacidade de alocar recursos pela plataforma for mais lenta
que a quantidade de recursos consumidos haverá uma sobrecarga no servidor,
podendo ocasionar erros internos.
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Na figura 30, conforme a quantidade de requisições aumenta a plataforma
segue alocando recursos. No ambiente de teste, no início existem apenas dois
servidores. Durante o pico de máximo de requisições a plataforma do Google App
Engine chega a alocar doze servidores de aplicação para tratar das requisições e
manter o tempo de resposta controlado. Após o pico de processamento terminar, a
plataforma reduz o número de servidores para apenas dois novamente.

Figura 30: Alocação de servidores no Google App Engine nos ambientes de
testes.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Pode-se notar que a aplicação JPetStore Cloud não impede que os recursos
sejam desalocados após um pico de processamento. Após aproximadamente 90
segundos a plataforma já não está mais utilizando os recursos extras.

5.9

Considerações finais
Esta seção apresentou a demonstração do método proposto na pesquisa com

os objetivos do experimento, o aplicativo migrado, os ambientes utilizados, a
aplicação do método proposto com a modernização para nuvem e a demonstração
do comportamento elástico do aplicativo pós método.
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6
6.1

CONCLUSÕES
Introdução
Esta seção apresenta as conclusões sobre o trabalho realizado, iniciando com

a descrição sobre os objetivos e os resultados, seguindo com as dificuldades
encontradas para elaboração da pesquisa e as sugestões para trabalhos futuros.

6.2

Sobre o objetivo da pesquisa e os resultados
Na pesquisa realizada foi explorado, como fundamento, que um dos objetivos

da nuvem é oferecer computação como utilidade, ou seja, fornecer uma
infraestrutura de computação de modo que o usuário não precise ter conhecimento
dos aspectos técnicos para utilizar o serviço. Esse fornecimento tem como base o
provisionamento de recursos de processamento conforme a necessidade de cada
usuário do serviço. Explorou-se que a automatização do aumento ou diminuição
dos recursos conforme a demanda é conhecido como elasticidade.
As aplicações atuais podem não estar devidamente preparadas para
aproveitar os benefícios da elasticidade, pois para executar um aplicativo
adequadamente na nuvem pode-se envolver uma extensa quantidade de atividades
de reengenharia. Uma das necessidades discutidas na pesquisa foi a de que a
migração para a nuvem pode ser levada em consideração caso seja possível um
reaproveitamento das aplicações existentes.
Os requisitos de elasticidade em nuvem foram abordados na pesquisa por
meio do tratamento da escalabilidade do aplicativo. Para o tratamento da
escalabilidade utilizou-se o método proposto por Duboc (2009), que faz uso de
metas de escalabilidade que devem ser atingidas, para se elaborar quais são os
possíveis obstáculos que potencialmente podem impedir seu atingimento. Para
cada obstáculo encontrado é proposta uma ou mais táticas baseadas nas
estratégias do método KAOS. O método de análise de escalabilidade sugerido por
Duboc (2009) sugere as táticas, não prosseguindo com as atividades necessárias
para a viabilização da construção e implementação nos aplicativos.
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Nesta pesquisa, a viabilização das táticas obtidas com a aplicação do método
de Duboc (2009) foi realizada por meio do uso de padrões de projeto. As táticas
foram descritas como problemas que podem ser resolvidos com a aplicação correta
de boas práticas de construção. Para selecionar os padrões de projeto, utilizou-se
na pesquisa a abordagem de Fehling et al. (2011), que guia o desenvolvedor na
seleção de um ou mais padrões de projeto que tratem o problema.
O objetivo do método proposto na pesquisa é selecionar um conjunto de
padrões de projeto quando se migra um aplicativo para nuvem, tratando os
obstáculos oriundos da análise da escalabilidade. A proposta do método na
pesquisa faz, então, uso do método de Duboc (2009) para se obter os possíveis
problemas ou obstáculos às metas e as táticas de tratamento; para cada tática
obtida utiliza-se a abordagem de Fehling et al. (2011) para selecionar os padrões
de projetos necessários para se resolver os problemas.
Na pesquisa, a validação do método proposto partiu do pressuposto de que o
método de Duboc (2009) e a abordagem de Fehling et al. (2011) são válidos,
consequentemente, limitou-se a demonstrar que a possibilidade de composição de
ambos é válida. No experimento realizado, o método foi utilizado na migração de
um aplicativo em ambiente usual para nuvem, além de

demonstrar o

comportamento elástico esperado pelo aplicativo migrado.

6.3

Dificuldades encontradas
A pesquisa iniciou-se a partir da necessidade da migração de aplicativos já

existentes para nuvem, de forma que o código ou parte dele fosse reaproveitado e
reutilizado em uma plataforma de nuvem alvo. O método proposto na pesquisa foi
originado com base em duas abordagens, uma para o tratamento da escalabilidade
de um aplicativo e outra para seleção de padrões de projeto de nuvem.
Encontrar um método para tratar a escalabilidade de forma estruturada foi
uma das dificuldades encontradas. As abordagens examinadas durante a pesquisa
para escalabilidade são especificas para certos campos científicos, como
computação paralela, o que dificultou o progresso do trabalho, até que se
encontrasse a abordagem de Duboc (2009) como caminho inicial para o tratamento
da escalabilidade para aplicativos em geral.
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A computação em nuvem é um tema de pesquisa recente. A coleta e
consolidação de boas práticas para a construção de aplicativos na nuvem ainda
está, no tempo desta pesquisa, em fase inicial. Foram encontrados poucos
exemplos de padrões de projeto que constituíssem um catálogo para uso, o que
acabou sendo uma dificuldade adicional. O único catálogo de padrões de projeto de
nuvem encontrado, proposto por Fehling et al. (2012), está em fase de construção e
amadurecimento.
A implementação de um ambiente interno de nuvem para testes utilizando
tecnologias de código aberto e livre para as camadas de IAAS e PAAS, conforme
pretendido inicialmente, apresentou uma dificuldade extra. Devido à fase incipiente
em que se encontram as tecnologias estudadas na pesquisa para compor o
ambiente, como Eucalyptus (2013) e AppScale (2013), houve dificuldades na
depuração de erros e problemas de utilização por falta de documentação de uso
adequada, o que colaborou para que se utilizasse, na demonstração do método,
uma plataforma proprietária de PAAS como a Google App Engine (2012).

6.4

Sugestões para trabalhos futuros
O objetivo da pesquisa foi propor um método para selecionar padrões de

projeto para a migração de um aplicativo para nuvem. Essa seleção é orientada de
forma estruturada para que se possa, de forma direta, selecionar padrões que
tenham a maior probabilidade de ser a resposta a um problema encontrado.
A pesquisa limitou-se a propor um método de migração para nuvem de
aplicativos web, onde é possível avaliar o código fonte bem como seus parâmetros
de configuração, como por exemplo, forma de acesso ao banco de dados e
redirecionamento internos. Uma proposta para trabalhos futuros seria expandir o
método para outros tipos de aplicação, como por exemplo, aplicações que
processam em lote, explorando o paralelismo e a alocação dinâmica de recursos
durante o processo.
Os padrões de projeto em nuvem utilizados na pesquisa foram restritos aos
padrões da camada de regras de negócio sem estado, ou seja, os padrões de
projeto para banco de dados ou camada de apresentação não estão no escopo do
método proposto. Uma proposta para trabalhos futuros seria a expansão do
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tratamento da elasticidade para outras camadas com a utilização de padrões de
projeto e validação da aplicabilidade em processamento de regras de negócio com
estado.
O método proposto faz uso de um catálogo de táticas para se resolver os
obstáculos às metas do aplicativo. Um indicativo para trabalhos futuros é a
possibilidade de expansão do catálogo de táticas com mais estratégias para se
resolver problemas de escalabilidade. A expansão do catálogo com novas táticas
pode possibilitar a indicação de uma quantidade maior de padrões de projeto,
proporcionando um aumento na assertividade das decisões de programadores e
arquitetos.
O método proposto faz uso também de um catálogo de padrões de projeto
para nuvem para tratar os cenários indesejáveis que um aplicativo possa sofrer. Um
indicativo para trabalhos futuros é aumentar a quantidade de padrões de projeto
documentados para se que possa utilizar o conhecimento das boas práticas de
forma estruturada. A expansão da tabela de afinidades entre os padrões de projeto
pode colaborar para que mais projetos sejam testados e recomendados para
utilização em conjunto. Atualmente a tabela de afinidades proposta por Fehling et
al. (2012) possui ainda uma quantidade razoável de pontos sem avaliação, ou seja,
não se consegue afirmar se dois padrões podem ser utilizados em conjunto.
Poder verificar de modo automatizado se uma aplicação em ambiente usual
utilizou padrões de projeto de nuvem na sua construção pode também ser
considerado como sugestão para trabalhos futuros. A verificação automatizada
pode acelerar a migração em certos casos, poupando esforço do desenvolvedor ou
arquiteto, também podendo reduzir erros de interpretação do padrão de projeto em
análise.
O escopo do método proposto nesta pesquisa não tratou da seleção de
padrões de projeto de nuvem para banco de dados. Uma sugestão para trabalhos
futuros é que se expanda o escopo do método tratando também padrões para a
camada de dados. O tratamento de padrões de projeto para banco de dados
também poderia levar em consideração novas abordagens para dados, como por
exemplo, NoSQL e particionamento lógico e físico de dados para se aumentar a
escalabilidade.
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ANEXO A: ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO DE OBSTÁCULOS
Esta seção apresenta um conjunto de estratégias de tratamento de cenários
indesejados para o atingimento das metas do aplicativo. O benefício de um
catálogo de estratégias é agrupar o conhecimento facilitando seu entendimento e
utilização. A utilização das estratégias para tratamento dos obstáculos pode criar
alternativas para tanto prevenir cenários indesejados nas metas como reduzir a
probabilidade de ocorrência ou mitigar seus efeitos. As estratégias, conforme
propostas por Lamsweerde (2009) e Duboc (2009), são:
a) Substituição da meta: esta estratégia propõe uma forma efetiva para
resolver um obstáculo eliminando a necessidade da meta a qual o
obstáculo pertence. O princípio da estratégia é encontrar uma
alternativa que também satisfaz os objetivos do aplicativo e que não
apresente o cenário indesejável;
b) Substituição do agente: a estratégia de substituição do agente ocorre
quando se transfere a responsabilidade pela meta para outro agente
que apresente os recursos necessários para suportar a carga imposta;
c) Prevenção do obstáculo: esta estratégia visa prevenir o cenário
indesejado gerando novas metas para se evitar completamente os
obstáculos impostos pela meta atual;
d) Diminuição do obstáculo: a estratégia de diminuição do obstáculo
consiste em se reduzir a probabilidade de ocorrência do obstáculo por
meio da geração de novas metas contendo medidas de neutralização;
e) Enfraquecimento de obstáculo: a estratégia de enfraquecimento do
obstáculo pode ser realizada por meio do relaxamento dos requisitos
necessários à meta. O relaxamento das restrições pode ser realizado
por meio da mudança dos limites ideais de variação do aplicativo para
as cargas impostas;
f) Reestabelecimento da meta: a estratégia para o reestabelecimento da
meta é uma abordagem para tolerar a ocorrência do obstáculo, dada a
alta dificuldade ou complexidade para se evitar todos os obstáculos de
um aplicativo simultaneamente. Uma das estratégias utilizadas é limitar
artificialmente a carga de processamento ao agente e quando este
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estiver

com

capacidade

livre

submeter

o

restante

da

carga

gradualmente. A diferença da estratégia “reestabelecimento da meta”
para a estratégia “prevenção do obstáculo” é que a prevenção não trata
do excesso de carga, não realizando, portanto, um processamento
posterior;
g) Mitigação de obstáculo: a estratégia para mitigar o obstáculo não
trata da ocorrência do cenário indesejável durante a execução do
aplicativo. A geração de novas metas é realizada para o tratamento
posterior dos efeitos do excesso de carga no atingimento das metas via
processo de contingência.
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ANEXO B: TÁTICAS DE ESCALABILIDADE PARA TRATAMENTO DE
OBSTÁCULOS
Esta seção apresenta um conjunto de táticas de escalabilidade para cumprir
as estratégias de tratamento de obstáculos propondo uma ou mais abordagens
para realizar cada estratégia. As táticas conforme proposto por Duboc (2009):

Estratégias de
tratamento de
obstáculos
Substituição da
meta

Substituição do
agente

Resumo da
estratégia de
tratamento de
obstáculo
Eliminar a
necessidade da meta.

Atribui a
responsabilidade da
meta para outro
agente.

Táticas de tratamento de
escalabilidade
Sem tática, aplicação direta.
 Transferir a meta para um agente
sem carga excessiva;
 Dividir a carga entre múltiplos
agentes;
 Dividir a carga em tarefas
menores;


Dividir a carga por cenário.

 Configurar a carga no agente de
acordo com sua capacidade:
 Configurar a capacidade do
agente para o pior cenário de carga;
 Adaptar a capacidade do agente
em tempo de execução:

Prevenção do
obstáculo

Evitar que o obstáculo
aconteça sem
tratamento posterior
da carga em excesso.

 Aumentar o número de
instâncias dos agentes;
 Aumentar a capacidade
individual do agente.
 Limitar a carga ao agente de acordo
com sua capacidade.


Limitar a carga de acordo com a
capacidade fixa do agente;



Limitar a carga de acordo com a
variação da capacidade do
agente
 Limitar a carga ao longo do
tempo.
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Diminuição do
obstáculo

Reduzir a
probabilidade de
ocorrência do
obstáculo por meio de
medidas de
neutralização.

 Atuar forçosamente na distribuição
de carga entre os agentes.

 Introduzir as suposições de
escalabilidade.
 Fortalecer as suposições de
escalabilidade.
Enfraquecer o
obstáculo

Enfraquecer as
suposições da meta.

 Enfraquecer as suposições de
escalabilidade.
 Diminuir os requisitos de tempo
real;
 Diminuir o nível de satisfação da
meta.

Reestabelecime
nto da meta

Tolerar o obstáculo
enquanto a condição
normal de carga é
reestabelecida.

 Postergar o tratamento das cargas
excessivas geradas pela meta.

Mitigar o
obstáculo

Tolerar o obstáculo
mitigando suas
consequências
posteriormente.

 Sem tática, aplicação direta.

Quadro 11: Táticas de escalabilidade para tratamento de obstáculos.
Fonte: Duboc (2009), traduzido para o português.
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ANEXO C: PADRÕES DE PROJETO UTILIZADOS NA PESQUISA
Esta seção apresenta os padrões de projeto utilizados na demonstração do
método. Os padrões de projeto são apresentados de forma resumida, sendo
descritos de modo completo em Fehling et al. (2012).

Nome

Aplicações compostas

Ícone
Figura 31: Ícone do padrão de projeto aplicações compostas.
Fonte: Fehling et al. (2011).

Problema

Como uma funcionalidade de uma aplicação pode ser
distribuída e posteriormente combinada utilizando várias
origens?

Quadro 12: Padrão de projeto aplicações compostas.
Fonte: O autor, baseado em Fehling et al. (2011).

Nome

Baixo acoplamento

Ícone
Figura 32: Ícone do padrão de projeto baixo acoplamento.
Fonte: Fehling et al. (2011).

Problema

Como podem ser reduzidas as dependências entre
aplicações e entre seus componentes internos?

Quadro 13: Padrão de projeto baixo acoplamento.
Fonte: O autor, baseado em Fehling et al. (2011).
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Nome

Fila elástica de mensagens

Ícone
Figura 33: Ícone do padrão de projeto fila elástica de
mensagens.
Fonte: Fehling et al. (2011).

Problema

Como o número de componentes de uma aplicação,
escaláveis horizontalmente, pode ser ajustado
automaticamente, de modo otimizado, baseado no número
de requisições assíncronas?

Quadro 14: Padrão de projeto fila elástica de mensagens.
Fonte: O autor, baseado em Fehling et al. (2011).

Nome

Cão de guarda

Ícone
Figura 34: Ícone do padrão de projeto cão de guarda.
Fonte: Fehling et al. (2011).

Problema

Como uma aplicação com alta disponibilidade pode ser
criada utilizando nós confiáveis para processamento?

Quadro 15: Padrão de projeto cão de guarda.
Fonte: O autor, baseado em Fehling et al. (2011).
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Nome

Componente elástico

Ícone
Figura 35: Ícone do padrão de projeto componente elástico.
Fonte: Fehling et al. (2011).

Problema

Como o número de componentes de uma aplicação pode
ser ajustado conforme a utilização do sistema?

Quadro 16: Padrão de projeto componente elástico.
Fonte: O autor, baseado em Fehling et al. (2011).

Nome

Balanceador de carga elástico

Ícone
Figura 36: Ícone do padrão de projeto balanceador de carga
elástico.
Fonte: Fehling et al. (2011).

Problema

Como o número de componentes de uma aplicação pode
ser ajustado conforme a quantidade de requisições?

Quadro 17: Padrão de projeto balanceador de carga elástico.
Fonte: O autor, baseado em Fehling et al. (2011).
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Nome

Componente sem estado

Ícone
Figura 37: Ícone do padrão de projeto componente sem estado.
Fonte: Fehling et al. (2011).

Problema

Como a perda de dados pode ser minimizada se um
componente de uma aplicação falha ou é removido da
aplicação?

Quadro 18: Padrão de projeto aplicações compostas.
Fonte: O autor, baseado em Fehling et al. (2011).

Nome

Dados relacionais

Ícone
Figura 38: Ícone do padrão de projeto dados relacionais.
Fonte: Fehling et al. (2011).

Problema

Como os dados podem ser armazenados, porém, as
relações entre os dados ainda possam ser expressas e
requisições a esses dados ainda possam ser realizadas?

Quadro 19: Padrão de projeto aplicações compostas.
Fonte: O autor, baseado em Fehling et al. (2011).

