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RESUMO

Avanços nas tecnologias de processamento e de telecomunicações
alteraram a percepção dos usuários sobre a latência dos sistemas de software,
que se tornaram mais críticos para os negócios pelos impactos significativos
que podem causar aos stakeholders e usuários nas operações cotidianas, e
pela instantaneidade esperada das informações. Os avanços também
contribuíram para o aumento da complexidade dos sistemas trazendo, com
isso, a adoção de abordagem voltada a serviços que facilitam o reuso e a
interoperabilidade. Esse modo de desenvolvimento facilita a manutenção e a
criação de sistemas e melhora a modificabilidade, mas pode apresentar
tradeoff em relação ao desempenho. Na entrega dos sistemas para uso em
produção, diferenças de configuração entre os ambientes de desenvolvimento
e produção também podem influenciar o desempenho. Esta dissertação propõe
um roteiro para aferir o desempenho de sistemas críticos em ambiente de préprodução, antes de sua entrega em produção, averiguando o valor e a utilidade
do sistema.
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sistemas críticos, roteiro, aferição de desempenho,

abordagem de serviços e ambiente de pré-produção.

ABSTRACT

Roadmap for performance measuring of critical systems in pre-production
environment

Advances in processing technologies and telecommunications have
changed the perception of users on the latency of software systems, which
have become more critical to the business that can cause significant impacts to
stakeholders and user’s daily operations, and the immediacy of information
expected. The advances also contributed to the increasing complexity of
systems bringing with it the adoption of service-oriented approach to facilitate
reuse and interoperability. This mode of development facilitates maintenance
and the creation of systems and improves modifiability, but may have regarding
the performance tradeoff. In delivery systems for production use, configuration
differences between development and production environments can also
influence performance. This paper proposes a roadmap for measuring the
performance of critical systems before delivery in production, verifying the value
and usefulness of the system.

Keywords: critical systems, roadmap, performance benchmarking, services
oriented approach and pre-production environment.
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1

INTRODUÇÃO
A evolução das tecnologias de processamento e de telecomunicações

tem alterado a percepção dos usuários sobre a latência das informações
geradas pelos sistemas de software. Informações financeiras que demoravam
horas para serem produzidas passaram a ser disponibilizadas em poucos
segundos, a qualquer momento, em quaisquer localidades e nos mais diversos
tipos de dispositivos. Os sistemas passaram a fazer parte da rotina dos
usuários e com isso aumentou-se a exposição aos incidentes relacionados com
o seu uso.
A melhoria na conectividade dos equipamentos e na interatividade
contribuiu para diminuir esse tempo de resposta, mas também fez com que se
aumentasse a complexidade e o tamanho dos sistemas, que por sua vez,
passaram a ficar cada vez mais pervasivos e distribuídos, de acordo com
Balasubramanian (2009).
Com o intuito de acelerar a entrega de sistemas para o atendimento dos
negócios, as empresas procuram adotar abordagens como as orientadas a
serviços que aumentem a produtividade do desenvolvimento. Isso contribui
para a diminuição do tempo de verificação e validação pelo adiantamento na
entrega dos serviços, resultante das composições que propiciam o seu uso e
reuso.
Com a abordagem orientada a serviços aumenta-se a dificuldade no
mapeamento dos serviços a serem avaliados. Bianculli e Ghezzi (2008)
argumentam que a natureza das composições nessas arquiteturas, forçam a
uma nova abordagem no ciclo de vida das aplicações, em particular, na
fronteira entre o desenvolvimento e a produção, onde a validação que pertence
ao tempo de projeto, passa a se estender ao tempo de execução.
A capacidade dos sistemas em tornar visíveis os atributos de qualidade
relacionados às funções de negócios é determinada pela arquitetura de
software. Clements et al. (2002, p.20) afirmam que a arquitetura de software
permite ou impede a consecução dos atributos de qualidade. Babar e Capilla
(2008) reiteram que, em função desta importância, vários métodos de avaliação
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arquitetural têm sido propostos para assegurar a conformidade da arquitetura
com os requisitos de qualidade.
Dentre os atributos de qualidade, neste trabalho, foi escolhido o
desempenho, por ser prioritário em organizações financeiras de grande porte,
pelos impactos no próprio sistema e em outros, e até no ambiente de
execução.
A resolução da ocorrência de problema de desempenho em produção
usualmente é feita de forma reativa. O prazo para o atendimento do problema e
obtenção da solução depende do porte e da complexidade do sistema, da
carga de trabalho recebida e do monitoramento que é feito.
Situações como

a ocorrida no final de 2012,

com

o portal

“BuscaDescontos” no sítio de comércio eletrônico www.blackfriday.com.br,
promovendo liquidações de produtos no “Black Friday”, demonstra essa
necessidade de atenção para com o desempenho entre outros atributos de
qualidade. Em sua terceira edição anual, nos moldes do evento comercial
americano, o sistema apresentou problema de atendimento, lentidão, chegando
a deixar o sítio indisponível por algumas horas. A sobrecarga no sistema
impactou outros sítios de grandes empresas varejistas associadas ao evento.
Esta seção apresenta a motivação da pesquisa para atender aos
problemas relacionados, o objetivo deste trabalho, as contribuições esperadas,
o estado da arte, o método da pesquisa e a organização do texto desta
dissertação.
1.1

Motivação
Pela importância que os sistemas críticos têm para as organizações e

pelos impactos que podem ser causados pela ocorrência de problemas de
desempenho, direcionou-se a pesquisa na aplicação de métodos e técnicas de
engenharia de software baseadas em requisitos desse atributo de qualidade.
Considerou-se como sistemas críticos aqueles não podem interromper o
processamento, que são interoperáveis, que causam impacto direto no usuário
e que podem ocasionar perdas financeiras.
Pesquisas preliminares foram realizadas sobre os conceitos e teorias de
desempenho e métodos de avaliação arquitetural. A taxonomia do atributo de
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desempenho, com base em Barbacci et al. (1995), fornece as características e
teorias associadas ao desempenho, mas não fornece um guia ou modelo de
como o desempenho é conseguido. Os métodos de avaliação arquitetural
baseados em cenários de atributos de qualidade, como os propostos por
Kazman et al. (2000), aplicados nos projetos de desenvolvimento, advertem
sobre os riscos de projeto em não atender aos requisitos de qualidade.
Esperam-se que esses métodos sejam executados ao longo do projeto para
fazer com que a arquitetura esteja alinhada com os objetivos de negócios,
atendendo as necessidades e a qualidade esperada pelos negócios.
O desempenho bem como outros requisitos não funcionais, é tratado no
ciclo de desenvolvimento de sistemas e considerado desde a sua elicitação até
a aceitação do sistema pelos usuários, usualmente de modo ad hoc, conforme
Kim et al. (2009) que afirmam que os requisitos não funcionais são distribuídos
no sistema inteiro ou em serviços individuais e não podem ser alocados em um
único artefato do sistema ou serviço, o que dificulta que sua avaliação seja feita
de modo independente.
Os requisitos funcionais e não funcionais são tratados de modo
ortogonal nas várias etapas do ciclo de desenvolvimento, de acordo com Bass
et al. (2003) e Reza e Grant (2005), o que possibilita a escolha do nível de
qualidade desejado para cada função, influindo nos resultados de verificação e
validação. O desempenho dos sistemas de software tem sido avaliado por meio
de técnicas de mensuração, conforme Thakkar et al. (2008) e Westerman
(2010), mas os resultados dessa avaliação são parciais em situações onde o
ambiente de produção é de alta complexidade e atendem sistemas de negócios
de alta criticidade.
Para instalações grandes e complexas, configurações de hardware e
software estão dotadas de recursos para contingência, disponibilidade e
segurança para atender aos usuários finais. Com isso, os ambientes de
desenvolvimento e de produção apresentam normalmente uma série de
diferenças como escala, configurações, volumes de dados e softwares entre
outros, que dificultam ou até impossibilitam avaliações dos possíveis impactos
diretos no ambiente produtivo. Em algumas situações, os limites dos sistemas
podem aparecer somente algum tempo depois das implantações totais ou
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parciais. Balasubramanian et al. (2009) apontam as dificuldades com relação a
validações de sistemas na abordagem SOA (Service Oriented Architecture) e
Magro (2008) com ambientes especializados em domínios de problemas, antes
dos sistemas serem entregues em produção.
1.2

Objetivo
O objetivo desta dissertação é estabelecer um roteiro para aferir em

ambiente de pré-produção, o desempenho de um sistema financeiro e crítico,
no todo ou em suas partes, desenvolvido e liberado para entrar em produção.
Tal roteiro será avaliado por meio de aplicação prática no estudo de casos
extraídos de um sistema crítico da indústria financeira.
1.3

Contribuições desta pesquisa
A principal contribuição deste trabalho consiste na identificação e

caracterização de mecanismos arquiteturais que propiciam averiguações de
desempenho de sistemas críticos, com a aplicação de conceitos e técnicas
propostos pelo método ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method) para
avaliação de arquiteturas de sistema de software.
Contribui, também, com melhoria no entendimento da estrutura
arquitetural de decisões de projetos de sistemas e da avaliação quantitativa do
comportamento do sistema com base nos parâmetros estipulados nos cenários
estabelecidos pelos stakeholders.
Outra contribuição deste trabalho consiste na seleção, delimitação e
preparação adequada de ambiente de pré-produção para que a aferição se
torne uma atividade sistemática na transição entre o desenvolvimento e a
produção, dos sistemas importantes para os negócios.
1.4

Estado da arte
Pesquisas relacionadas ao desempenho de sistemas antes de sua

liberação em produção, sumarizadas nas subseções seguintes, expuseram
questões relativas à aderência do sistema à arquitetura que verifiquem a
estrutura arquitetural adequada ao atendimento do desempenho do sistema de
software, à avaliação das propriedades do desempenho de acordo com os
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negócios e aos ambientes para aferição de desempenho dos artefatos de
software representativos dos objetivos de negócios.
1.4.1 Aderência arquitetural
Todo sistema tem sua arquitetura e incorpora as decisões de projeto.
Normalmente as decisões são tomadas com base em táticas arquiteturais, que
são registros padronizados do conhecimento para a tomada das decisões em
atender aos requisitos de qualidade. São as bases do projeto a partir das quais
são criados os padrões e estratégias arquiteturais.
Uma tática arquitetural é uma construção arquitetural reusável que
fornece uma solução genérica para atender atributos de qualidade e influenciar
o seu controle da resposta. Táticas encapsulam mecanismos e que chegam até
o nível do código de software. As táticas de desempenho controlam o tempo
dentro do qual uma resposta é gerada, dentro de três categorias relacionadas a
recursos: demanda, gestão e arbitração de recursos.
Os requisitos de negócios determinam as táticas que são usadas, e
dessas táticas são derivadas as decisões e mecanismos até a construção do
código. A análise das táticas de desempenho permite estabelecer o valor do
sistema pelo conhecimento do tradeoff do desempenho em relação aos outros
atributos de qualidade.
A seguir destacam-se as pesquisas relativas às táticas arquiteturais.
Para a identificação das táticas e decisões arquiteturais, Bachman et al.
(2003) fornecem um guia de referência técnica para que os atributos de
qualidade dos projetos gerados sejam mais previsíveis e melhor entendidos.
Eles escrevem que há uma relacionamento sistemático entre cenários, táticas
arquiteturais e fragmentos de projetos. A tática arquitetural é o mecanismo que
satisfaz a resposta do atributo de qualidade modelado pelo cenário. As
decisões resultantes aplicam o conhecimento das teorias que embasam o
atributo, como teoria de fila ou de agendamento para operacionalizar o modelo
de desempenho. A pesquisa contribui na demonstração do processo para a
obtenção das estruturas de projeto a partir da decomposição dos cenários
gerais em concretos, que são específicos do sistema e aplicação combinada
com as táticas arquiteturais. Essa base conceitual que contribui para a tomada
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de decisão nos projetos constitui a referência para a identificação e análise das
táticas arquiteturais.
Um dos meios de se identificar as decisões é pelo levantamento nas
documentações existentes do sistema ou do projeto. Jansen et al. (2008)
relatam que as arquiteturas são documentadas depois do fato. Isto é, são
mantidas ou criadas depois das decisões de projeto terem sido implementadas.
Eles escrevem que para documentar as decisões de projeto, duas questões
aparecem, sendo a primeira relativa à natureza vaga da decisão que leva a
problemas na documentação, e a segunda que na prática a documentação não
é mantida nem criada. Os autores descrevem uma abordagem para
recuperação das decisões baseadas em diferenças de releases ou de versão
de software e como transformar o conhecimento tácito do arquiteto em um
conhecimento explícito, com o uso de modelo conceitual proposto. O
mecanismo para obtenção das decisões a partir de comparações de versões
de projetos, chamados de deltas arquiteturais, é a contribuição do artigo, para a
identificação de decisões tomadas em projetos.
A identificação das decisões dos projetos envolve o conhecimento da
forma como as decisões são criadas. Kim et al. (2009) relatam que a
incorporação de atributos de qualidade em projetos pode ser feita de dois
modos, sendo um deles com a especificação dos requisitos não funcionais na
mesma linguagem que os requisitos funcionais, o que ajuda na verificação da
satisfação do atributo, mas não ajuda no projeto de sua incorporação; e de
outro modo os requisitos não funcionais são especificados em um domínio com
restrições como blocos de construção arquitetural reusáveis que são usados na
construção de uma arquitetura de sistema, cujas bases são formadas pelas
táticas arquiteturais. Os autores representam as táticas arquiteturais com o uso
de uma linguagem adaptada e baseada em UML (Unified Modeling Language).
Usa os atributos de desempenho, disponibilidade e segurança como exemplo
para o desenvolvimento de uma arquitetura de um sistema de comércio de
ações. As táticas são relacionadas a atributos de qualidade e podem estar
relacionadas entre si. Sua contribuição para este trabalho é a identificação das
táticas e a sua aplicabilidade na seleção das decisões a serem tomadas
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relativas ao atributo de qualidade desejado, considerando a relevância dos
outros atributos.
O conhecimento do racional da decisão e sua análise é abordado por
Habli e Kelly (2007). Eles escrevem que projetar arquitetura de software de
sistemas complexos é uma atividade que consome recursos financeiros,
humanos e de tempo e que a arquitetura de software pode ser considerada
como uma coleção de decisões de projeto, tais como táticas e padrões de
projeto, que são incorporados no processo arquitetural. Eles ponderam que as
razões e motivações das decisões precisam ser conhecidas para que a
arquitetura de um projeto possa ser analisada e reusada em outros projetos.
Os autores recorrem ao conceito de analogia, que não fornece um
entendimento conclusivo mas é um dos meios científicos para estabelecer
certo grau de confiabilidade no conhecimento adquirido. Eles sugerem ainda o
uso de cenários de atributos de qualidade no contexto do método ADD
(Attribute Driven Design) para definir a arquitetura e capturar o racional das
decisões de projeto. Eles afirmam que sem este racional o reuso da arquitetura
é um processo de risco, que pode contrariar as premissas ou dependências do
projeto arquitetural. O artigo contribui no detalhamento do processo de
iterações

de

validação,

decomposição

e

refinamento

dos

requisitos

arquiteturais para obter o conhecimento do racional da decisão de projeto. Ele
contribui também com a proposição de uma abordagem sistemática para
capturar

e

documentar

o

conhecimento

arquitetural,

definindo

os

direcionadores do projeto arquitetural, as decisões e análise arquitetural.
O impacto causado pelas decisões e sua correspondente análise é
tratado por Harrison et al. (2007). Os autores escrevem que as decisões de
projeto podem trazer impactos no sistema, quando essas decisões são
postergadas ou conflitam com outras decisões de atributos de qualidade
diferentes, durante as iterações ou fases do desenvolvimento, não importando
o método de desenvolvimento adotado. Alertam que essa falta pode ter origem
na depreciação dos benefícios, pelo não reconhecimento da importância das
decisões entre outros pontos. As decisões de projeto podem adicionar
componentes à arquitetura, impor funcionalidade a componentes existentes,
firmar um requisito no comportamento esperado, impor restrições ou regras em
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parte ou no todo da arquitetura de software. Os autores relatam que o
conhecimento genérico dos sistemas obtido por experiências prévias em um ou
mais domínios como padrões, referências ou estilos arquiteturais, é aplicado
para a tomada de decisões em um sistema e assim construir o conhecimento
específico do sistema, com o domínio das soluções arquiteturais que
implementam essas decisões. Cada decisão reflete uma solução individual do
sistema e padrões descrevem soluções provadas para muitos sistemas. O
racional da decisão arquitetural, ou seja, o reconhecimento e a razão da
tomada da decisão pelo arquiteto, é a contribuição dos autores para esta
pesquisa.
Para a análise das decisões de projeto, Babar e Capilla (2008) dividem
os requisitos de software em requisitos funcionais e não funcionais. Requisitos
funcionais correspondem a características desejadas de um sistema, enquanto
os requisitos não funcionais especificam as propriedades requeridas de um
sistema, que contribuem para a qualidade geral do sistema. Descrevem como
obter as decisões arquiteturais em métodos de avaliação arquitetural, cujos
resultados permitem estabelecer os riscos do projeto e os balanceamentos
entre os diversos atributos de qualidade com os devidos pesos dados pelos
diversos stakeholders. Os autores declaram que existem abordagens para
elicitação, estruturação e organização dos cenários de atributos de qualidade,
mas não há abordagens para suportar e capturar conhecimento dos atributos
de qualidade relativos ao racional das tomadas de decisões efetuadas. A
contribuição deles está na apresentação de uma abordagem organizada pela
árvore de utilidade, que é uma técnica usada em método de avaliação
arquitetural, em que se coloca no nó raiz a decisão e se efetuam as
associações das decisões com os elementos da decisão.
Para Xu et al. (2010) a arquitetura de software é crítica para o sucesso
de grandes sistemas de software e que o projeto arquitetural tem profundo
impacto no atingimento dos requisitos do sistema. Relatam dois métodos para
ajudar a obter o projeto arquitetural com base nos requisitos, sendo um
baseado em riscos e o outro baseado em cenários de atributos de qualidade. A
proposta do artigo é efetuar uma análise comparativa entre os métodos, tendo
o risco como base para o estudo e analisando processos de tomadas de
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decisão baseados nos requisitos. Os métodos baseados em riscos focam no
uso da arquitetura no nível do sistema em termos de estilos o que propicia o
entendimento

dos

comportamentos

essenciais

podendo

ter

diferentes

propriedades arquiteturais e responsabilidades em sistemas com o mesmo
estilo. No caso de métodos baseados em cenários, o método foca na derivação
de um conjunto de táticas arquiteturais relevantes para determinar fragmentos
do projeto para concretizar os objetivos de qualidade, o que permite uma
granularidade menor. A contribuição do artigo é que do ponto de vista de
análise os métodos podem ser complementares mas do ponto de vista de
avaliação do sistema, o método baseado em cenários permite uma
granularidade menor e uma maior profundidade na análise da decisão.
Para automatizar as tarefas de derivação das táticas arquiteturais,
Champagne e Gagne (2011) pesquisaram e implementaram em um software
especialista de auxílio a elaboração de arquiteturas de software. Aplicaram em
um experimento de pequeno porte, de controle de robôs para validar a
abordagem de táticas. Confirmaram que o uso de cenários para descrição de
atributos de qualidade, ao invés do uso de linguagem natural contribuiu para o
entendimento das táticas arquiteturais. Tal afirmação contribui para este
trabalho no sentido de fornecer uma direção para a especificação de táticas
arquiteturais. A ferramenta sugere as melhorias, mas é o usuário quem decide
se a sugestão é aplicável. Contribuem com a identificação e aplicação de
táticas arquiteturais de desempenho e sua aplicação automática em projetos
arquiteturais, e que documentadas de modo automático permitem a sua
recuperação para análise da estrutura do sistema em termos da sua
composição de decisões. A proposta do trabalho é interessante, na medida em
que as decisões são documentadas e servem para posterior uso, mas não é
uma ferramenta de uso geral, o que impede a sua aplicação para todos os tipos
de projetos.
Na pesquisa para a melhoria das arquiteturas de software de sistemas
obtida a partir da análise das decisões, Koziolek (2011) escreve que arquitetos
de software usam o conhecimento de estilos e táticas para melhorar as
propriedades de qualidade de uma arquitetura de software, aplicam o ATAM
para analisar os efeitos das decisões de projeto nos atributos de qualidade.
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Ressalta ainda que o método é usado em larga escala e foca na identificação
de atributos relevantes de qualidade para diferentes stakeholders, descreve as
métricas de qualidade para a sua avaliação, riscos e pontos de sensitividade,
bem como discutir as decisões arquiteturais. A autora propõe um método
automatizado proposto ajuda o stakeholder a escolher a melhor arquitetura por
permitir a identificação e análise das decisões envolvidas nas alternativas
arquiteturais. No contexto de melhoria de qualidade, relacionou táticas para
melhoria de desempenho, de confiabilidade e de custos. A autora cobre o ciclo
de desenvolvimento, focando melhoria de modelos arquiteturais para
atendimento de desempenho e de outros atributos de qualidade de forma
automática. As táticas de melhoria de desempenho de software estabelecem
as principais diretrizes para avaliação estrutural de um sistema com vistas a
seu desempenho. A aplicação das táticas depende do nível de abstração ou
detalhamento do projeto. O trabalho é direcionado a componentes e com suas
características de encapsulamento e interfaces, tornar a arquitetura baseada
em

componentes

mais

previsível

na

composição

bem

definida

de

componentes. No nível da arquitetura de software, os componentes são
considerados com os atributos de qualidade.
Os atributos de qualidade são fortemente influenciados pela arquitetura
de software e são materializados em decisões de projetos, com o uso de
táticas e mecanismos arquiteturais. Os artigos representam a codificação do
conhecimento sobre as decisões tomadas para atender aos requisitos de
qualidade e citam a importância e os vários fatores relacionados à sua
documentação, recuperação e momento de uso.
1.4.2 Avaliação de desempenho arquitetural
A avaliação de desempenho arquitetural faz uso de modelos de
desempenho

para

responder

questões

relativas

aos

parâmetros

de

desempenho do sistema de software. Os modelos são importantes para o
entendimento do comportamento dinâmico dos sistemas e usam técnicas
analíticas, de simulação e de medição que são aplicáveis em momentos
distintos do ciclo de vida do desenvolvimento e que em função disso,
apresentam resultados com níveis diferentes de acurácia de acordo com os
artefatos produzidos.
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Relacionam-se a seguir as pesquisas relacionadas às questões de
avaliação de desempenho arquitetural.
A lei operacional de desempenho é um dos principais conceitos relativos
ao desempenho e Osogami (2007) o usa com o objetivo de definir qual
medição apresenta maior acurácia: tempo de resposta ou throughput. Para um
sistema transacional de software, emulando um número fixo de usuários,
considerado como um ciclo fechado, o autor afirma que quando um termo é
informado o outro é calculado. Pela lei operacional do tempo de resposta,
aplica a fórmula para um sistema interativo fechado:
𝑅=

𝑚
𝑥

− 𝑧 , onde R é o tempo de resposta, z é o tempo médio de

pensamento, m é o número de usuários e x o throughput. Note que z e m são
conhecidos, desde que são parâmetros especificáveis por ferramentas de
injeção automática de carga de trabalho. A contribuição do autor é considerar a
possibilidade de se trabalhar com somente um parâmetro de desempenho.
Entretanto, não se achou uma medida de consenso ou padrão para quantificar
o tempo de resposta ideal para qualificar o tempo de resposta ideal. Molineux
(2009) fornece uma lista mapeando produtividade com o tempo de resposta
com base em uma pesquisa nos anos 1990, em que o autor acredita que as
conclusões ainda sejam relevantes:


Maior que 15 segundos: é aceitável somente para certos tipos
específicos de aplicações, mas para operadores de call-center ou
situações assemelhadas, isso pode ser considerado intolerável.



Maior que 4 segundos: é um tempo muito grande em conversações
em que o usuário precise memorizar informação de curto prazo, para
alimentar o sistema. Ao final da transação, demoras de 4 a 15
segundos são toleráveis.



2 a 4 segundos: operações com alto nível de concentração podem ser
inibidas por demoras neste intervalo. Em operações do tipo cadastral,
esse período de tempo pode ser aceitável.



Menos de 2 segundos: quando o usuário de aplicação tem de
relembrar a informação por meio de várias respostas o tempo de
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resposta deve ser curto. Quanto mais detalhada a informação, menor
deve ser o tempo de resposta.
Na necessidade de evidenciar o desempenho de sistemas de software,
Sankarasetty et al. (2007) apontam uma série de pontos entre os quais a de
não subestimar a preparação de ambientes, a alocação da equipe de
desempenho incluindo-se desenvolvedores e stakeholders, o conflito de
interesses entre desenvolvedores e analistas de desempenho e a estrutura
organizacional. Os autores afirmam que o esforço de desempenho é a última
atividade no desenvolvimento. Escrevem que as estimativas, que antecipariam
estudos de desempenho frequentemente apresentam problemas na sua
elaboração, causadas por problemas nas premissas, na acurácia das
informações e no entendimento por parte do desenvolvedor para fornecer as
informações. Eles relatam o uso de ITIL (Information Technology Infrastructure
Library) como um conjunto de princípios dentro do mundo de operações, que
fornecem um senso de ordem para as áreas de TI (Tecnologia de Informação).
Eles declaram que o uso desses princípios antes da entrega em produção
corresponde a uma fase proativa e em ciclo de produção já entra na fase
operacional e reativa aos problemas operacionais. Eles afirmam que SPE
(Software

Performance

Engineering)

é

o

braço

de

integração

do

desenvolvimento de software, relacionado à modelagem, teste de carga e
planejamento de capacidade. No estudo de caso apresentado, mostrou-se a
importância da aplicação de técnicas de medição de desempenho para
demonstrar a confiabilidade do sistema antes da entrada em produção.
Dentre as técnicas de avaliação de desempenho, categorizadas como
técnicas de medição, analíticas e de simulação, Thakkar et al. (2008) escrevem
que as medições são geralmente adotadas na prática e apresentam uma
abordagem para a construção de modelo de desempenho baseado em
medições. Eles também determinam as configurações adequadas com
capacidade para suportar a entrega de novos sistemas, para atendimento do
sistema assim que o mesmo estiver construído, desenvolvido e disponível para
implantação. As outras técnicas citadas como analítica e de simulação, além de
requererem um bom entendimento da aplicação, exigem uma documentação
acurada do seu comportamento. Eles apontam dificuldade de teste como fator
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inibidor na avaliação de desempenho, pois demandam um grande número de
execuções para construir modelos acurados de desempenho. Além disso,
precisam ser repetidos para todo novo sistema ou para a sua manutenção. A
contribuição dos autores está no estabelecimento do foco em medição dentre
as diversas técnicas de desempenho possíveis de serem usadas em modelos
de desempenho.
Westerman et al. (2010) consideram que as abordagens de avaliação de
desempenho baseadas em métricas (tempo de resposta, throughput e uso de
recursos) são as mais usadas para a aferição de um sistema, principalmente
daqueles mais complexos, onde não há conhecimento detalhado sobre a
estrutura e os componentes internos do sistema em estudo. Tal abordagem
torna-se mais complexa à medida em que as aplicações empresariais são
construídas em uma grande base de software e hardware existentes, com
compartilhamento de recursos, uso de plataformas heterogêneas e sistemas
operacionais diversos. Como o desempenho de um sistema é afetado por
múltiplos fatores em cada camada do sistema, analistas de desempenho
requerem conhecimento detalhado do sistema sob estudo e têm de lidar com
um grande número de ferramentas de monitoração e benchmarking. Sua
contribuição reside na proposta de se ter uma centralização de todas as
informações relativas ao desempenho do sistema em diversas plataformas.
Agrega com isso o conhecimento de diversas áreas especialistas e com esses
dados permitem uma análise holística do ambiente como um todo a partir dos
dados dos vários locais e respectivos interfaces.
Complementarmente, Illieva et al. (2010) apresentam um arcabouço
para validação do comportamento funcional e não funcional de aplicações
baseadas em serviços. Fornece uma visão integral nas camadas de serviços,
composição e coordenação de serviços e de processos de negócios. O
arcabouço é motivado pela complexidade adicionada pelo SOA em relação a
projeto, construção, implantação e manutenção de aplicações baseadas em
serviços. Colabora com isso o fato que os web services são projetados para
uso por múltiplas aplicações, o que torna importante assegurar alta qualidade
da verificação e validação para prevenir impactos em números significativos de
aplicações baseadas em serviços. A contribuição dos autores consiste na
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proposta da geração de loopbacks e instrumentação para permitir a execução
do arcabouço para automatizar a validação dos serviços.
As capacidades dos serviços online são determinadas principalmente
pela carga de trabalho. Huang et al. (2011) escrevem que com o aumento da
complexidade da infraestrutura de TI é difícil combinar as capacidades dos
vários serviços sem o conhecimento de seus comportamentos. O desafio aos
trabalhos existentes é conservar o modelo de desempenho consistente com os
serviços sob a carga de trabalho em produção, porque a carga de trabalho e os
comportamentos têm alta variação. Em geral, há dois fatores importantes a
considerar para o planejamento de capacidade: de um lado os operadores
alocariam tão poucos recursos quanto possível; de outro, recursos suficientes
estariam

disponíveis

para

garantir

acordo

de

nível

de

serviço.

Independentemente do método de alocação, um motivador para a avaliação é
o impacto que o desempenho ou o que a sua falta pode trazer na capacidade
do ambiente. A escolha por um dos fatores pode trazer implicações diretas no
comportamento dos sistemas, levanta a necessidade de monitoramento
constante do processo produtivo para evitar incidentes por falta de recursos e
garantir entradas planejadas de novos sistemas com recursos provisionados.
A aplicação das técnicas de avaliação de desempenho nos diversos
momentos do ciclo de vida do sistema apresenta resultados com diferentes
acurácias. Ao se aproximar o modelo de desempenho ao mundo real,
problemas de desempenho podem ser identificados, principalmente naqueles
que envolvem o processo construtivo do sistema e os ambientes de execução.
1.4.3 Ambientes para aferição
Em instalações de grande porte com alta complexidade para atender
sistemas de negócios de alta criticidade, a arquitetura técnica para produção é
planejada para prover a infraestrutura com recursos para atender aos requisitos
não funcionais como disponibilidade, segurança, confiabilidade e desempenho,
entre outros. A configuração dos ambientes é definida de acordo com as
características de uso e pode envolver o uso de diversos tipos de servidores,
de mainframes e volumes de trabalho e frequência de acessos, para atender às
demandas de processamento das transações de negócios.
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Ambientes de desenvolvimento simulam com algum grau de similaridade
as condições de operação do ambiente produtivo para a validação dos
sistemas antes da liberação para o seu uso em situação real. Em função da
prioridade

dedicada

à

funcionalidade,

na

prática,

os

ambientes

de

desenvolvimento têm sido focados nos requisitos funcionais.
Ambientes de pré-produção procuram reproduzir as configurações de
produção e são voltados para o atendimento de requisitos não funcionais e
funcionais. São várias as razões que justificam a sua utilização, dentre elas a
de isolamento, de integração de sistemas e proteção à produção.
Pesquisas relacionadas aos ambientes para aferição estão relatadas a
seguir.
As diferenças entre ambientes de desenvolvimento, de pré-produção
apontadas por Ford et al. (2008) são relativas ao comportamento dos usuários,
dos volumes de suas entradas, das taxas de uso médio e no pico das
transações e também das diferenças de escala no hardware. Os autores
apontam, ainda, diferenças que são devidas a fatores não específicos do
sistema de software como rede, banco de dados e outros em ambiente de
serviços compartilhados. Escrevem ainda que testes de aceitação do usuário
não contemplam os testes de: carga, pelo fato do mesmo ser conduzido por um
pequeno número de usuários e de transações e longe de simular o modelo de
uso em produção; failover, que pela diferença dos equipamentos em relação ao
ambiente produtivo podem apresentar condições de interrupção diferentes no
ambiente de validação; capacidade onde a infraestrutura usada para aceitação
é em muitos casos diferente do ambiente produtivo; e de configuração em que
as diferenças entre os ambientes pode não permitir a avaliação do
comportamento do sistema para tratamento de condições de exceção. Eles
propõem o planejamento e montagem de um conjunto de ambientes para
testes não funcionais para efetuar extrapolações e simulação das condições de
produção. A consideração dos autores em ambientes segregados para os
requisitos não funcionais apresenta limitações em relação ao povoamento e ao
uso das bases de dados na execução dos sistemas tanto para validar os
requisitos funcionais quanto para os requisitos não funcionais. A convivência no
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mesmo espaço para atendimento de requisitos funcionais e não funcionais
pode ser conflitante em função das necessidades específicas.
Ao usar o conceito de linha de produtos na aplicação da montagem e
preparação de ambientes de execução para suportar a análise de requisitos,
Magro et al. (2008) definiu como objetivo atender as questões relacionados ao
comportamento do sistema. Requisitos funcionais devem ser testados para
adequar o sistema como o usuário espera. Ambientes de validação são usados
ou pretendidos para testar a funcionalidade do código e os requisitos
comportamentais não funcionais. A proposição é interessante do ponto de vista
de preparação e de montagem de ambientes. A contribuição do conceito de
linha de produtos, embora não contemple ambientes onde há integração de
múltiplos sistemas, compartilhando bancos de dados e sistemas de software
em estágios diferentes de desenvolvimento, reside no estabelecimento de um
espaço de domínio por tipo de validação.
Para software empresarial ou de alcance corporativo, que se comunica
com um grande número de outros sistemas de software, Hine et al. (2009)
justificam a necessidade de ambientes com propósitos firmados para efetuar a
sua validação no caso de mudanças que precisem ser implantadas. Esse tipo
de atividade é uma tarefa desafiadora que é difícil replicar um ambiente real de
produção face o tamanho e a heterogeneidade dos ambientes empresariais.
Em particular, é desafiador conduzir teste de propriedades não funcionais
relacionadas à escalabilidade, desempenho e robustez de sistemas de
software empresarial em tais ambientes. Contribui com o conceito de máquina
de estado finito para definir abordagem na avaliação do atributo e uso de
protótipo de ambiente reativo de emulação. Os autores tratam no estudo de
caso, da mudança de versão de software de segurança corporativo e o impacto
ocasionado nos ambientes para essa averiguação. Uma das preocupações no
trabalho foi com relação à carga de trabalho suportada pela versão atual e as
projeções para a nova versão.
Hauck et al. (2010) afirmam que em ambientes de multiprocessamento
simétrico, que são à base da maioria dos sistemas operacionais atuais, o
desempenho de um sistema depende do paralelismo das aplicações, das
regras de agendamento e de uso de plataformas para balanceamento de carga
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do sistema operacional e da infraestrutura onde está sendo executado. Os
autores escrevem que prever o desempenho em tais ambientes é uma tarefa
desafiadora no contexto da SPE, pois depende de rotina de scheduling do
sistema operacional, do workload do sistema e da concorrência interna do
sistema de software. A contribuição do artigo está na proposta da separação
das responsabilidades para se conseguir desempenho: sistemas operacionais,
hardware e sistemas, em um estudo de caso de diferentes sistemas
operacionais.
Nas atividades de validação, verificação e monitoração das propriedades
de desempenho como latência e throughput, Balasubramanian et al. (2009)
expõem as diferenças dos serviços web em relação à tecnologia de
processamento distribuído. Os autores comentam que a avaliação se torna
complexa pela indisponibilidade de código fonte ficando assim mais
desafiadora a tarefa de verificação empírica do desempenho. Eles afirmam
ainda que se torna muito difícil conhecer o caminho de execução, e em
consequência disso, dificulta-se apontar os gargalos de desempenho. Serviços
web compostos são mais difíceis de analisar em termos de desempenho
porque os elementos de um serviço composto podem não ser conhecidos a
não ser em tempo de execução. Essa dificuldade de se obter o conhecimento
do fluxo decorre da natureza dinâmica de alocação dos serviços. Os autores
sugerem que o melhor que pode ser feito é monitorar a execução dos serviços
de modo a não ultrapassar limites aceitáveis estabelecidos para os sistemas de
software. Eles alertam que o efeito de cargas nesses sistemas orientados a
serviços podem ter efeitos drásticos pela não realização dos devidos testes de
desempenho. Concluem que implementações SOA apresentam desafios para
atender os objetivos de QoS (Quality of Services). Algumas das características
de sistemas orientados a serviços apontados pelos autores afetam os
processos de desenvolvimento de sistemas e apresentam a dificuldade de
reproduzir no ambiente de desenvolvimento as configurações dos ambientes
de produção.
Maule e Lewis (2011) revelam a importância para a função de
mensuração e das dificuldades na sua obtenção com o uso da abordagem
voltada a serviços, que se tornam mais complexos em relação à abordagem
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tradicional. Ambientes adequados para a validação são fundamentais para que
a simulação ocorra, dentro do conceito de que qualquer atividade que for
executada antes da entrada em produção é uma simulação do que pode
ocorrer em ambiente de produção. Descrevem métricas para validação dos
QoS de serviços contratados, em ambiente federado de SOA, estabelecendo
um padrão para implementação de infraestrutura de serviços compartilhados.
Sua contribuição é a definição das métricas que servem como baseline para
análise dos serviços contratados.
Os artigos descrevem a importância dos ambientes para a validação da
funcionalidade e dos requisitos não funcionais. Citam também as dificuldades
na reprodução em desenvolvimento das configurações do ambiente de
produção. Ambientes de pré-produção são ambientes que procuram simular o
ambiente de produção para a realização das avaliações de desempenho, entre
outros atributos de qualidade.
1.5

Método de trabalho
Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas pesquisas em

bibliotecas virtuais, sítios de universidades, associações de profissionais e de
desenvolvedores de software.
As principais bibliografias foram identificadas, baixadas ou adquiridas
dos seguintes sítios:
1. www.acm.org, www.ieee.com
2. www.teses.usp.br, www.unicamp.org
3. www.amazon.com, www.science.direct.com, www.elsevier.com
Para atingir o objetivo de construir um roteiro e analisar sua
aplicabilidade, inicialmente é descrita a base teórica contendo os tópicos
relacionados ao desempenho em termos de taxonomia, de sua associação com
os tipos de sistemas e pela sua caracterização nos métodos de avaliação
arquitetural.
A estruturação do roteiro partiu da compilação e análise das pesquisas
relacionadas às decisões arquiteturais de desempenho, para entender a
robustez do sistema de software; às mensurações de desempenho, como
avaliação quantitativa da qualidade e do consequente objetivo de negócios,
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determinadas pelas evidências e minimizam o risco da ocorrência de
problemas de desempenho em produção.
Seguiu-se na pesquisa com trabalhos que agregassem argumentação
favorável ou contraditória à criação e uso de um roteiro para aferição de
desempenho em ambientes apropriados, dentro dos preceitos da engenharia
de software.
Para a avaliação do roteiro então concebido, foi realizado estudo de
casos em um sistema real e crítico da indústria financeira. Partes do sistema
estão em fase de desenvolvimento e outras em fase de entrega em produção.
O sistema é composto de funções disponibilizadas na internet via web
services e de camada de aplicação front-end para clientes e gestores e de
processamento centralizado das funções de negócios.
1.6

Organização do trabalho
A seção 2, Fundamentos de Desempenho, detalha conceitos e métodos

que fornecem a base conceitual da pesquisa em relação ao desempenho. Os
assuntos pesquisados tratam da taxonomia, do tratamento do desempenho nos
sistemas e métodos de avaliação arquitetural.
A seção 3, Fundamentos da Aferição de Desempenho, detalha
conceitos, métodos, técnicas e mecanismos para aferir o desempenho, na
transição do sistema do desenvolvimento para a produção. As pesquisas
abrangem a aderência e avaliação arquiteturais de desempenho e os
ambientes de aferição.
Na seção 4, Roteiro de Aferição de Desempenho de Sistemas
Financeiros Críticos em Ambiente de Pré-Produção, é apresentado o roteiro,
elaborado para atender aos seus requisitos de aferição de desempenho.
Procurou-se estabelecer os passos para averiguar o modelo estático e o
comportamento

dinâmico

do

sistema

alinhado

às

expectativas

dos

stakeholders.
Na seção 5, Exemplo de Aplicação do Roteiro, são expostos e
analisados os resultados com a aplicação do roteiro proposto em estudo de
casos de um sistema financeiro crítico, em fases distintas no ciclo de
desenvolvimento de sistemas.
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A seção 6, Conclusões, apresenta as conclusões relacionadas ao
problema da pesquisa, relata os resultados da aplicação do roteiro no sistema
selecionado e fornece uma conclusão geral do trabalho.
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2

FUNDAMENTOS DE DESEMPENHO
Nesta

seção

são

apresentados

os

conceitos

de

desempenho

referenciados neste trabalho. As subseções compreendem a taxonomia com
definições e conceitos de desempenho, nos preceitos da Engenharia de
Software; uma conceituação dos tipos de sistemas e a sua relação com a teoria
de desempenho e métodos de avaliação arquitetural para determinação de
riscos e direcionamento para os projetos em relação a atributos de qualidade
no geral e de desempenho no detalhe.
2.1

Taxonomia do desempenho
Desempenho é uma função da demanda colocada no sistema, dos

recursos utilizados e alocados por ele. Os requerimentos são os parâmetros
pelos quais o desempenho é elicitado, medido e avaliado. Os fatores são as
propriedades e mecanismos que impactam os requerimentos. Os métodos são
usados para relacionar os fatores e os requerimentos. A taxonomia do
desempenho está representada na figura 1, com base em Barbaccci et al.
(1995) e explicitada nas subseções seguintes.
Figura 1 - Taxonomia do Desempenho
Taxonomia do Desempenho
Janela
Precedência
Latência
Jitter
Criticidade
Intervalo de observação
Requerimentos Throughput Taxa de processamento
Criticidade
Utilização
Capacidade Agendamento
Spare
Modos
Carga
Chegada
Demanda
Tempo de Execução
Fatores
Tipo de Recurso
Sistema
Serviço de Software
Alocação de Recursos
Síntese
Composição
Teoria de Agendamento
Métodos
Análise
Teoria de Fila
Métodos Formais

Fonte: Barbacci et al. (1995)
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2.1.1 Requerimentos
Latência é o intervalo de tempo para a produção da resposta a partir do
processamento de um evento. A janela de resposta compreende o início e o
término do evento, categorizada em mínima, média ou máxima. A latência
máxima também é conhecida como deadline. Precedência é o ordenamento
parcial ou total da sequência dos eventos. Jitter é a variação das latências. A
criticidade considera a importância da função dentro do sistema.
Throughput é o número de respostas de eventos que foram completados
dentro de um dado intervalo de tempo de observação. Intervalo de tempo de
observação e taxa de processamento são informações referentes ao período
em que se observa o comportamento dos eventos e a velocidade com que isso
acontece. Usa o mesmo conceito de criticidade de latência.
Capacidade é a medida da quantidade de trabalho que um sistema pode
executar. É definida geralmente em termos de throughput. Utilização é o
percentual de tempo em que um recurso encontra-se ocupado. Agendamento é
a utilização máxima atingível por um sistema enquanto atende os requisitos de
tempo. Spare é a medida da capacidade não usada.
Os modos podem ser caracterizados pelo estado da demanda que é
colocada no sistema e também pelo estado do sistema (isto é, a configuração
dos recursos usados para satisfazer a demanda). Os modos mais comuns são
sobrecarga e carga reduzida. Um sistema pode ter que operar com capacidade
reduzida se os recursos cessarem de funcionar de modo apropriado.
2.1.2 Fatores
Demanda é a caracterização de quanto recurso é necessário para
atender a um evento. O padrão de chegada e tempo de execução é importante
na teoria de agendamento e/ou teoria de filas para prever latência e/ou
throughput.
O sistema representa o artefato necessário para executar e obter as
respostas dos eventos. Ele é visto em termos de tipos de recursos, serviços de
software para gestão dos recursos e alocação dos recursos. Os tipos comuns
de recursos são CPU, memória, dispositivos periféricos, rede e objetos de
dados.

32

2.1.3 Métodos
Os métodos são usados para entender o relacionamento entre os fatores
e os requerimentos. Métodos de síntese são aqueles usados em metodologias
de projetos de sistemas de tempo real ou com o uso de princípios de síntese
desenvolvidos por meio de experiência em grandes sistemas de software.
Por outro lado, os métodos de análise são aqueles usados para analisar
o desempenho do sistema, tais como, análise de fila ou de agendamento ou
métodos formais. O uso de métodos formais envolve a elaboração de uma
especificação formal do comportamento temporal desejado de parte ou de todo
o sistema, e, também, a condução de uma validação formal para que o sistema
satisfaça o comportamento desejado. Tipicamente, esses métodos envolvem o
uso de notações matemáticas formais para descrever as características de um
sistema e usa técnicas de inferência para deduzir as propriedades do sistema.
A taxonomia do desempenho fornece a base teórica para análise do
desempenho. Entretanto, não fornece um modelo ou guia que oriente para a
sua operacionalização.
2.2

Desempenho aplicado a sistemas
Os métodos de análise de desempenho, de agendamento e de filas,

apresentam

características

diferentes

no

tratamento

dos

parâmetros

independentes para se conseguir obter os parâmetros dependentes, conforme
figura 2.
Figura 2 - Características das Teorias de Desempenho
Teorias

Parametros independentes
Tempo de execução com baixa
variabilidade
Numero limitado de unidades
Agendamento de concorrência
Numero de processadores
Na sobrecarga preocupação
com estabilidade
Tempo de execução de acordo
com os eventos
Chegada estocástica
Fila
Numero de servidores
Na sobrecarga preocupação
com igualdade

Fonte: Bachman (2003)

Parametros dependentes

Deadline

Latência assegurada de pior
caso

Hard

Latência de caso médio

Soft
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Ao se determinar um “hard deadline” como uma medida de resposta
para um sistema ou artefato, por exemplo, direciona-se para a determinação
dos parâmetros independentes relativos ao agendamento. Considera-se que a
teoria de agendamento usa parâmetros independentes para determinar o
parâmetro dependente para a latência de pior caso: tempos de execução,
distribuição da chegada dos eventos, número de unidades de concorrência,
prioridade de cada unidade de concorrência e o número de processadores.
A análise dessas características auxilia na determinação do método de
análise a ser usado. Por exemplo, se o caso for para latência assegurada de
pior caso, o método a ser usado é o do agendamento. Em outro exemplo, na
distribuição estocástica de serviços, com origem em processos não
determinísticos com base em eventos aleatórios, o desempenho é analisado
pela teoria de filas.
A seguir, uma breve descrição dos sistemas e teorias que têm influência
direta ou indireta no desempenho.
2.2.1 Sistemas de tempo real
O comportamento de tempo é importante para todos os sistemas de
software. Para sistemas de tempo real o tempo é absolutamente crítico. Tais
sistemas têm várias tarefas que devem ser completadas em um deadline
especificado. Hard deadlines são críticos e soft deadlines não são.
Não atender aos hard deadlines pode resultar em perdas financeiras e
dependendo do sistema, vidas humanas, como em casos de aplicações
aeroviárias, espaciais ou militares. Pelo conceito, o jitter tende a zero, pela
invariabilidade das latências.
Um dos maiores fatores que diferenciam tais sistemas de outros
sistemas é o desempenho. É o seu critério de conformidade. Se esse dado não
for atendido, o sistema falha. O principal ponto é a confiabilidade dos eventos
críticos de tempo que tem como requisito principal a predicabilidade. Esse tipo
de sistema é baseado na teoria de agendamento. A estabilidade em
sobrecarga significa que o sistema atende a todos os deadlines críticos, e as
situações de sobrecarga são administradas nesse sentido. Se todos os
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deadlines não puderem ser atendidos, o conceito é relativo ao de latência de
caso médio.
Teoria de agendamento tem suas raízes no agendamento de jobs. A
teoria de agendamento está relacionada ao cálculo da latência de pior caso, ao
tempo dado de execução, ao período de chegada e à prioridade associada com
cada unidade de concorrência, com o número de unidades de concorrência e
com o modo como cada unidade é alocada a um ou mais processadores.
Quando o comportamento de pior caso é de interesse da função de negócios, a
análise de agendamento é o tipo mais apropriado.
RMA (Rate Monotonic Analysis) é a abordagem matemática que ajuda a
assegurar que um sistema de tempo real atenda aos requisitos de desempenho
e o termo RMA deriva de um método de assinalar prioridades para um conjunto
de processos, isto é, assinalar prioridades como uma função monotônica da
taxa de um processo periódico, para assegurar que o sistema seja agendável,
conforme Sha et al. (1991).
As principais características de sistemas de tempo real são: tempo de
resposta, reatividade, processo de controle de execução concorrente,
comunicação síncrona e assíncrona e mecanismos de controle e rastreamento
de eventos.
2.2.2 Sistemas distribuídos orientados a serviços
A teoria de fila representa tipicamente um campo da teoria de
probabilidade. É conhecida por ter várias aplicações em grande número de
domínios como rede de comunicação, sistemas de computador e transportes.
Considera um sistema de serviços e uma população de clientes ou itens, que
em alguns instantes entram no sistema para acessar um serviço. É frequente o
caso do sistema de serviço poder atender a um número limitado de clientes. Se
um cliente chega e o serviço está exaurido, ele entra em uma linha de espera
ou fila e espera até que o serviço se torne disponível. Os três maiores
componentes do sistema de serviço são a população de clientes, o serviço e a
fila de espera. As previsões de modelos derivados da teoria de fila como os de
rede de fila, Petri ou de álgebra de processo estocástico permite aos arquitetos
avaliarem diferentes alternativas de projeto com respeito ao desempenho de
software. Esse benefício de antecipação dos resultados do desempenho
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depende da acurácia da predição atingida por esses modelos de desempenho,
conforme Hauck et al. (2010). A teoria de fila é a base de trabalho do ponto de
vista de desempenho dos sistemas distribuídos.
Os sistemas distribuídos consistem de processadores heterogêneos e
de mecanismos de interconexão, de topologia mista, de entradas concorrentes
e de separação geográfica. Em sistemas distribuídos com alta complexidade,
compostos de múltiplos componentes de comunicação executando em
diferentes processadores ou em diferentes tarefas, a depuração de problemas
pode apresentar dificuldades, especialmente para detectar questões de baixo
desempenho, conforme Jogalekar e Woodside (2000) e Aguilera et al. (2003).
Sistemas distribuídos diferem de sistemas de tempo real, pois têm o
desempenho como mais um dos atributos de qualidade. Ele é importante e é
relativizado junto aos outros atributos de qualidade pelos stakeholders.
Os atributos de qualidade associados ao aumento da complexidade dos
sistemas que traz um acréscimo no esforço do desenvolvimento de sistemas e
a diminuição relacionada ao tema da produtividade para a sua entrega, tornou
atrativa a adoção de abordagens orientada a serviços para os que procuravam
reuso e composição de serviços.

Reuso é conveniente para abordagens

tradicionais, mas essencial para serviços. Isso facilita a manutenção e acelera
o “time to market” em relação a entregas de sistemas e serviços à disposição
do usuário.
A descoberta dinâmica e a chamada de serviços são dois conceitos
principais do SOA, conforme Voelz e Goeb (2010) e que trazem benefícios da
interoperabilidade e modificabilidade. Com isso, o intervalo de tempo entre
projeto e implantação diminui bastante pela reusabilidade dos componentes de
serviços. Por conseguinte, aumenta a dificuldade no mapeamento dos serviços
a serem avaliados. Também, Juszczyk e Dustdar (2011) afirmam que um dos
conceitos chave do SOA é a alocação dinâmica que favorece a integração de
componentes e serviços à medida da demanda dos serviços em um sistema
em execução, e que esta flexibilidade torna complexa a atividade de validação
dos serviços.
Bianculli e Ghezzi (2008) argumentam que a natureza das composições
nas arquiteturas orientadas a serviços força a um novo pensamento no ciclo de
vida das aplicações, em particular na fronteira entre o tempo de projeto e
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tempo de execução, em que a validação que tradicionalmente pertence ao
tempo de projeto, estende-se agora ao tempo de execução. A abordagem
orientada a serviços tem dificuldades com atributos avaliados em tempo de
execução como interoperabilidade, segurança, confiabilidade e desempenho,
de acordo com Balasubramanian et al. (2009). Uma das razões é que
determinados serviços somente passam a ser conhecidos no momento de sua
chamada para execução, o que pode contribuir para o desconhecimento do
comportamento dos serviços em face de cargas com aumentos drásticos,
conforme O’Brien (2007).
Mani (2011) afirma que padrões empregados em serviços afetam as
propriedades não funcionais. Usam modelos para caracterizar o impacto dos
padrões no desempenho. No caso de ambientes distribuídos com SOA, uma
consideração é relativa a sistemas de tempo real que estejam nessa
configuração. Sem uma latência determinística, ou seja, mesmo que o sistema
esteja preparado para o deadline à estrutura da comunicação não garante uma
latência determinística, o que pode fazer o SOA com sistema de tempo real
uma escolha com riscos.
2.3

Métodos de avaliação arquitetural baseados em cenários
A bibliografia reconhece que o projeto arquitetural tem um profundo

impacto no atendimento dos requisitos do sistema, que são refletidos nos
cenários de atributos. Clements et al. (2002, p.20) afirmam que a qualidade é
um dos itens mais importantes no desenvolvimento de sistemas de uso
intensivo de software. Segundo eles, a arquitetura de software permite ou
impede a consecução dos objetivos de qualidade, sendo crítica para o sucesso
de grandes sistemas.
A aplicação da avaliação arquitetural ocorre após a especificação da
arquitetura do sistema e antes de sua ativação em produção, ou no final de um
ciclo de modificação considerando o ciclo de vida de um sistema. Babar e
Capilla (2008) reiteram que em função desta importância, vários métodos de
avaliação arquitetural têm sido propostos para assegurar a conformidade da
arquitetura com os requisitos de qualidade. Sharma et al. (2006) afirmam que a
aplicação do método se encerra à medida que a previsão é feita e que os
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riscos estimados tendem a deixar para as comunidades específicas os
caminhos para melhorar o sistema.
Os benefícios da avaliação arquitetural podem ser listados como
financeiros, trazendo a detecção antecipada de problemas, o aumento do
racional do projeto, a validação dos requisitos não funcionais e a melhoria na
arquitetura, conforme Bass et al. (2003, p.262). Na mesma linha de pesquisa,
Sharma et al. (2006), além de apontar os riscos potenciais na arquitetura
proposta, analisa atributos de qualidade e identifica oportunidades de reuso de
artefatos arquiteturais e componentes.
A base de trabalho dos métodos são os cenários usados para a
caracterização do atributo de qualidade. Apontam os riscos e direções dos
projetos, mas não são responsáveis pela sua realização.
2.3.1 Cenários
Um cenário é uma especificação precisa e independente de sistema de
um atributo de qualidade. Cenários são usados para descrever os atributos de
qualidade

tais

como

desempenho,

modificabilidade,

disponibilidade,

confiabilidade entre outros. Cenários são expressos em uma linguagem natural
e a sua descrição compõe-se das seguintes partes: estímulo, fonte do estímulo,
artefato, ambiente, resposta e medida de resposta, de acordo com Bass et al.
(2003) e mostrada na figura 3.
Figura 3 - Cenário de Atributo de Qualidade

Fonte: Bass et al. (2003)

Os cenários permitem a caracterização plena dos atributos de qualidade
e contemplam casos de uso, cenários de crescimento e cenários exploratórios,
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correspondendo à situação atual do comportamento dos negócios, previsões
de crescimento e situações excepcionais que devam ser consideradas.
O cenário é a o artefato adequado para elicitar de modo claro os
objetivos de qualidade em relação à qual a arquitetura será julgada. Um
cenário é uma sentença curta, que descreve uma interação de um dos
stakeholders com o sistema, que se torna efetivo por ser simples de se criar e
de se entender.
A fonte do estímulo é qualquer entidade, pessoa ou sistema de
computador que gere uma ação no artefato. O estímulo é o caso de uso a ser
considerado na chegada ao sistema. As condições ambientais determinam sob
que situações o artefato irá trabalhar.
A condição ambiental direciona o modo de execução. A resposta é o
resultado da execução do artefato que pode ser o sistema todo ou parte dele.
As condições ambientais estão associadas aos tipos de casos de uso, que
expressam variabilidade no objetivo e na carga de trabalho a qual o artefato é
submetido.
Os casos de uso descrevem a interação pretendida do usuário com o
sistema completo e em execução, em condições normais. Representam os
processos de negócios e os desejos dos stakeholders em relação ao
desempenho.
Os casos de crescimento representam mudanças típicas e antecipadas
de um sistema, mantendo-se o desempenho, com cargas crescentes, e aportes
correspondentes de recursos.
Os casos exploratórios são usados para estressar o sistema, do ponto
de vista do desempenho. O objetivo desses cenários é expor os limites ou as
fronteiras do projeto corrente.
Os sistemas não são frequentemente projetados para manipular essas
alterações ou esses limites, conforme Clements et al. (2002, p. 55), mas em
algum ponto no futuro a situação poderá apresentar requisitos realistas para a
mudança, em que os stakeholders podem querer entender as implicações de
tais mudanças e da adequação do sistema para esse atendimento.
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2.3.2 PASA
PASA (Performance Assessment of Software Architecture) de Williams e
Smith (2002) é um método de avaliação de arquiteturas de software que usa os
princípios e as técnicas do método SPE para identificar potenciais áreas de
risco dentro da arquitetura relativo ao desempenho e para determinar se uma
arquitetura é capaz de suportar os objetivos de desempenho.
PASA pode ser aplicado em novos desenvolvimentos para descobrir
problemas potenciais quando são mais fáceis e menos custosos de se corrigir.
Pode também ser usado quando houver a atualização de sistemas legados
para decidir se continua a comprometer recursos na arquitetura atual ou migra
para uma nova arquitetura. Usa padrões e antipadrões de desempenho para
recomendar melhorias em projeto. Se um problema é encontrado, o método
também identifica estratégias para reduzir ou eliminar esses riscos.
PASA é uma abordagem baseada em cenários, onde são identificados e
documentados importantes cargas de trabalho. Os cenários fornecem um meio
de raciocinar sobre o desempenho do software e outros atributos de qualidade.
Eles também servem como um ponto de partida para construir modelos de
desempenho da arquitetura se estudos mais detalhados forem necessários.
Cenários são documentados usando diagramas de sequência UML. Embora
restrito ao desempenho, o método é interessante porque explicitamente
considera variações de cargas de trabalho no tempo, considerando o
desempenho que é atingido para cada conjunto de cenários e objetivos.
Os passos do PASA estão relacionados a uma visão geral da arquitetura
atual ou planejada, à identificação dos casos críticos de uso e dos
comportamentos externamente visíveis do software que são importantes para a
latência ou escalabilidade, à seleção dos cenários chave dos casos críticos
voltados ao desempenho, à identificação dos objetivos de desempenho,
precisos e mensuráveis de cada cenário, à clarificação, discussão e análise da
arquitetura e das características dos cenários críticos, à identificação de
alternativas e apresentação dos resultados. Os passos do método levam à
construção de modelos de desempenho. Um dos passos do método ainda
apresenta os custos e benefícios do estudo.
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Os autores relatam que as decisões arquiteturais estão entre as
primeiras que são tomadas em um projeto de desenvolvimento de software.
Assim, é importante ser capaz de avaliar o impacto das decisões arquiteturais
no tempo em que elas são tomadas. Entretanto, falta ao método detalhamento
para a especificação de cenários e objetivos de desempenho. Os autores
reconhecem que os objetivos de desempenho não são atingidos isoladamente.
Devem ser balanceados com outros atributos de qualidade, mas não definem o
modo de se efetuar esse balanceamento.
2.3.3 ATAM
ATAM de Kazman et al. (2000), é um método de avaliação arquitetural
que trata de múltiplos atributos. Um único atributo de qualidade de software
não pode ser considerado isoladamente, porque melhorar um sistema com
respeito a um atributo de qualidade pode ter um efeito em outros atributos de
qualidade de software, conforme Bass et al. (2003, p.73).
Decisões arquiteturais de projeto implicam em tradeoff entre atributos de
qualidade. Isto é, há um conflito entre os atributos de qualidade para esta
decisão. Por exemplo, segurança e confiabilidade podem conflitar em decisões
arquiteturais relativas a armazenamento de dados: enquanto um sistema é
seguro se oferece poucos lugares para conservar dados sensitivos, tal
organização pode levar a pontos únicos de falha e confiabilidade diminuída.
Similarmente, muitas decisões arquiteturais feitas para melhorar atributos de
qualidade de software podem conflitar com o desempenho devido aos cálculos
adicionais requeridos e custos para aumentar o esforço de desenvolvimento.
De acordo com Clements et al. (2002, p. 48), os passos do ATAM para a
avaliação

arquitetural

do

sistema

estão

diretamente

relacionados

ao

entendimento dos Business Drivers, ou seja, aos objetivos primários dos
negócios que motivam o desenvolvimento.

Focam as funções mais

importantes, as relevantes restrições gerenciais ou políticas e os principais
stakeholders. Consideram-se, também, nesse método, a arquitetura do
sistema, com as restrições técnicas como sistema operacional, hardware e
middleware prescritos para uso no sistema, a integração com outros e as
abordagens arquiteturais usadas para atender aos requisitos de qualidade e
cenários de uso normal, de crescimento e de estresse.
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ATAM usa a árvore utilitária para permitir a análise quantitativa dos
atributos e permitir o balanceamento dos atributos em face de diversas
perspectivas. Os resultados da aplicação do método são riscos e não riscos,
requisitos de qualidade priorizados e balanceados, estilos arquiteturais
analisados e pontos de sensitividade. Esses resultados são produzidos nas
avaliações dos casos arquiteturais que evidenciam os parâmetros para a sua
comprovação, como objetivos de medição, carga e ambientes.

Um risco é

uma decisão arquitetural que pode resultar em impactos indesejáveis à luz dos
requisitos dos atributos. Um não risco é uma decisão arquitetural que após
análise é considerada segura sob uma visão específica. Risco, segundo
Xiaosong et al. (2009), é um evento incerto ou uma condição com
consequências negativas em um sistema de software. Os riscos são vistos em
três dimensões: causa raiz futura, que, se eliminada ou corrigida, preveniria
uma possível ocorrência indesejada; probabilidade da ocorrência da causa raiz
futura, calculada no momento atual; e a consequência dessa ocorrência futura,
se nada for feito.
A árvore utilitária é trabalhada pelos tomadores de decisão para
identificar, priorizar e refinar os atributos de qualidade mais importantes. É o
mecanismo para traduzir os business drivers para cenários concretos de
atributos de qualidade. Ela mostra a utilidade como nó raiz, da qual se
ramificam os atributos de qualidade e sob estes, se encontram os subfatores
do atributo. Estes subfatores, por sua vez, são refinados em folhas contendo
uma descrição geral do cenário preparado para atender ao objetivo de
negócios.
A priorização dos cenários referenciados pela árvore serve para tornar
concreto o atributo de qualidade ao forçar arquitetos e representantes de
clientes a definirem com precisão os requisitos relevantes de qualidade.
2.4

Conclusões da seção
Nesta seção foram relacionados os principais conceitos e métodos

usados no decorrer desta pesquisa em relação ao desempenho. A taxonomia
contempla os requerimentos, os fatores e os métodos do desempenho. As
teorias de desempenho com suas aplicações nos sistemas referenciados
definem as diferenças que são fundamentais no momento do desenvolvimento
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dos sistemas. Esses conceitos formam a base para o conhecimento dos
atributos de qualidade do sistema. Os métodos de avaliação arquitetural são
utilizados para apontar os riscos de projeto relativos aos atributos de qualidade
e direciona o projeto de desenvolvimento do sistema em relação a riscos, não
riscos, sensitividade e tradeoffs.
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3

FUNDAMENTOS DA AFERIÇÃO DE DESEMPENHO
Esta seção aborda as questões relacionadas ao atendimento do

problema da pesquisa. Aferir é o ato de comparar alguma coisa em relação a
um padrão pré-estabelecido. É o ato de determinar o valor, o preço, a
importância de alguma coisa.
Aferir o desempenho de sistema tem o sentido de averiguar se o modelo
estático e dinâmico do sistema estão de acordo com os objetivos declarados
pelos

stakeholders,

em

ambientes

que

permitam

evidenciar

esse

comportamento desejado. Estes itens estão detalhados nas subseções
seguintes.
3.1

Aderência arquitetural
A aderência arquitetural é determinada pela análise das táticas aplicadas

e implementadas nas decisões de projetos associadas aos atributos de
qualidade. O que atribui portabilidade a um sistema confere desempenho a
outro e determina a integridade a um terceiro são as decisões fundamentais de
projeto, que são chamadas de táticas arquiteturais. Cada uma destas, inserida
num conjunto de táticas arquiteturais, é uma opção de projeto para o arquiteto.
As decisões são implementações das táticas nos projetos de sistemas.
3.1.1 Táticas arquiteturais
Táticas

arquiteturais

são

padrões

de

referência,

mecanismos,

estratégias e opções para subsídio dos arquitetos conforme Bass et al. (2003,
p.100). Um padrão ou estratégia arquitetural implementa uma coleção de
táticas. A tática arquitetural relaciona as decisões de projeto e a resposta do
atributo de qualidade. Uma tática arquitetural é um meio de satisfazer a
resposta para uma medição esperada para o atributo de qualidade tal como a
latência para o desempenho ou então o tempo médio de falha para a
confiabilidade, manipulando alguma característica de um modelo de atributo de
qualidade por meio das decisões arquiteturais de projeto. Tem-se como
exemplos o modelo de fila de desempenho ou modelo de Markov para
confiabilidade por meio de decisões arquiteturais de projeto. A diferença entre a
tática e o modelo é que este pode requerer somente tempo médio de execução
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como entrada, enquanto as táticas podem requerer várias fontes de tempo de
execução que são usadas para serem investigadas em um projeto arquitetural.
Os artigos relacionados à tática arquitetural representam o registro do
conhecimento sobre as decisões tomadas para atender aos requisitos de
qualidade. Cada atributo de qualidade tem o seu próprio conjunto de táticas.
Para o desempenho, o objetivo da tática é gerar resposta a um evento
que chega ao sistema dentro de alguma restrição de tempo. A tática influencia
os parâmetros de throughput, latência e uso de recursos do sistema. A figura 4
representa as táticas agrupadas em Gestão de Demanda, composto por táticas
que controlam tempos de execução e de transferência de dados, Gestão de
Recursos, para um uso eficiente dos múltiplos recursos e Arbitração de
Recursos que controla a preempção e tempo de espera entre demandas
conflitantes. O uso adequado das táticas pelos desenvolvedores influencia na
qualidade do atributo e são importantes nos artefatos de software.
Figura 4 - Táticas Arquiteturais de Desempenho

Fonte: Clements et al. (2002) e Bachman et al. (2003)

Para o desempenho, as táticas podem variar de acordo com a camada
de software que se pretende aplicar, variando desde o nível de software básico
operacional, ao de rotinas corporativas, ao de arcabouços arquiteturais, ao de
middleware e assim por diante:

45

1. Aumentar a eficiência computacional: A melhoria nos algoritmos usados
em áreas críticas diminui a latência. Substituir um recurso por outro
também pode ser considerado adequado nesta tática. Esta tática
também é aplicada a processadores e efetiva quando aplicada a outros
recursos tais como acessos a discos e outros dispositivos.
2. Reduzir overhead computacional: As necessidades de processamento
são reduzidas, se não houver solicitação de trabalho para um recurso. O
uso de intermediários para facilitar as manutenções aumenta o uso dos
recursos consumidos no processamento de um evento principal e
removê-los diminui a latência. Esse uso é considerado um clássico
tradeoff entre modificabilidade e desempenho.
3. Limitar tempo: A limitação do tempo é uma condição imposta pelo
negócio de acordo com o tipo de desempenho aplicado no sistema. No
caso de sistemas de tempo real, o tempo é estabelecido e verificado
com o deadline e que precisa ser atendido. Nos casos em que essa
restrição não é mandatória, considera-se que o sistema trabalha sem um
prazo fixado e que o negócio não deixa de ser realizado por limitação de
tempo.
4. Introduzir concorrência: Com os modernos bancos de dados, em
particular os de grande porte envolvendo grandes volumes, a
granularidade conseguida pelos softwares é muito baixa, permitindo que
a retenção do recurso fique no nível de linha da tabela. Desse modo
esse tipo de acesso ao recurso de banco de dados faz com que a
contenção seja extremamente reduzida, o que introduz no sistema alto
grau de dependência deste tipo de atuação em termos de eficiência
computacional, para não gerar filas em transações. Mesmo que a
tecnologia forneça elementos preparados para o tratamento da
concorrência, cabe avaliar no projeto a quantidade de usuários
simultâneos que geram as entradas no sistema e de outros sistemas
que acessam recursos compartilhados.
5. Introduzir paralelismo: Se um sistema não estiver preparado para o
paralelismo, mesmo que a arquitetura técnica esteja disponível nesse
sentido, faz com que o sistema não seja escalável, tanto no sentido
vertical com o acréscimo de recursos compartilhados como memória,
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processador, armazenamento aos já existentes quanto no sentido
horizontal, com o crescimento de recursos interconectados como
servidores, para atender demandas crescentes e manter o desempenho.
Conforme Jwo (2008), serviços stateless são os mais adequados para
tornar-se um serviço paralelizável, desde que o serviço não tenha de
armazenar o estado entre as requisições. Serviços stateful por outro
lado, necessitam manter o controle de estados e das mudanças,
normalmente por meio de atualizações em bancos de dados, remetendo
a questão para a introdução de concorrência ou de manter múltiplas
cópias.
6. Manter múltiplas cópias: Essa tática privilegia o desempenho na questão
do acesso, permitindo processamento em paralelo nas bases replicadas.
A sua aplicação depende das necessidades do projeto e de eventuais
compromissos que são inerentes a junção dos dados em uma base
centralizada. O uso dessa tática pode ser implementada em projetos ou
pode-se fazer uso de softwares comerciais que operam e controlam a
particionamento de bases de dados. Isso às vezes pode ser necessário,
pois mesmo que os modernos bancos de dados suportem uma grande
quantidade

de

acessos

concorrentes,

simulando

processamento

paralelo, ainda que com baixo nível de granularidade, não se garante
que não ocorram contenções de acesso que tragam impactos no
desempenho do sistema.
7. Definir política de agendamento: Determina se as políticas e as
prioridades sobre as solicitações de processos e mensagens aos
recursos serão atendidas.
8. Usar protocolos de sincronização: São mecanismos tais como locks e
semáforos usados para controlar o acesso a recursos compartilhados
como repositórios de dados ou de filas de modo mutuamente exclusivo.
3.1.2 Decisões de projeto
Um projeto de sistema consiste de um conjunto de decisões. Algumas
dessas decisões ajudam a controlar as respostas dos atributos de qualidade;
outras asseguram o atendimento da funcionalidade. A arquitetura de software é
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o conjunto dessas decisões, que são tomadas ad hoc ou baseadas em táticas
arquiteturais.
As decisões influenciam e são influenciadas por outras decisões
relativas aos atributos de qualidade, como por exemplo: necessidade de
redundância no elemento funcional pode reger a duplicação de componentes e
de dados. Isso pode aumentar a necessidade de funções extras de segurança
e integridade para o sistema, e restabelecimento do processamento. A
redundância pode melhorar a disponibilidade, e aumentar a confiabilidade, mas
também pode aumentar a complexidade do sistema.
complexidade

pode

impactar,

também,

as

Esse aumento da

situações

de

exceção

e

contingenciamento. Isso pode ocasionar até parada no sistema e diminuir a
confiabilidade e disponibilidade.
A aplicação das decisões conduz a estruturação do sistema e reflete a
qualidade desejada pelos stakeholders. Durante o projeto de sistemas, se
contemplam vários atributos de qualidade e desse modo, a arquitetura do
sistema é o conjunto combinado das táticas arquiteturais dos atributos
considerados.
As decisões para o desempenho são baseadas nas táticas arquiteturais,
dependem do entendimento da tecnologia usada pelo sistema e são
empacotadas nos projetos como estruturas arquiteturais, conforme Bass et al.
(2003, p.40).
Nos ambientes de grande porte a questão de concorrência vem sendo
estudada e implementada em sistemas operacionais básicos, transacionais ou
de bancos de dados. Processamento assíncrono, locking e alocações de
memória não são recursos nem mecanismos novos nesse ambiente e já têm
sido implementados dentro de ambientes tradicionais de mainframe, e de
outros ambientes. Entretanto, isso não significa que não há necessidade de
aplicação das táticas arquiteturais de desempenho.

Salsburg et al. (2006)

escrevem que aplicações Windows não foram originalmente requeridas para
executar em ambiente com um alto nível de concorrência. Schroeder et al.
(2006) afirma que sistemas de processamento de transações permanecem
como núcleo de aplicações modernas de comércio eletrônico tais como lojas de
departamentos on-line, bancos e sistemas de reservas de passagens aéreas.
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Recomendam o uso, quando possível, de classes de processamento para
acomodação de transações que são melhores do ponto de vista econômico,
para atender aos clientes preferenciais de modo diferenciado.
3.2

Avaliação de desempenho arquitetural
Os objetivos de negócio determinam quais atributos de qualidade devem

ser incorporados na arquitetura do sistema. Esses atributos são caracterizados,
quantificados e registrados no projeto e em eventuais avaliações arquiteturais
executadas no ciclo de desenvolvimento. Dentre os atributos de qualidade, o
desempenho é um dos requisitos averiguados quantitativamente, por meio de
seus parâmetros de latência, do throughput e do uso de recursos.
A medição dos parâmetros de desempenho dos sistemas é uma das
técnicas da engenharia de software para averiguação quantitativa de
desempenho e frequentemente é o único tipo de análise usado na prática
conforme Thakkar et al. (2008). É considerado como um método complementar
de avaliação arquitetural conforme Clements et al. (2002, p.263).
Para que a medição seja efetiva, as expectativas de desempenho
precisam ser explicitadas de modo quantitativo com base nas situações e
projeções de negócios. Essas expectativas são colocadas na forma de
cenários, que expressam o desejo dos stakeholders em termos de estímulos e
respostas; e atendem os casos normais, de crescimento e de estresse.
A figura 5 mostra os critérios usados e o tipo de avaliação em relação ao
desempenho para cada tipo de cenário.
Figura 5 - Critérios e Avaliação por Cenário

Fonte: Adaptado de Clements et al. (2002)
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A figura cobre as diversas situações de desempenho de um sistema de
software. Os cenários dos casos de uso normal objetivam descobrir os
gargalos de desempenho a partir de situações usuais de concorrência.
Os cenários de crescimento se referem às mudanças antecipadas do
sistema, que podem ser decorrentes da migração de um sistema tradicional
para uma abordagem de serviços e verificar se o desempenho permanece
linearmente constante com o aumento das cargas em rampas. Outras
situações de mudanças antecipadas são aquelas relacionadas à evolução dos
negócios, com projeções de vendas, entregas, e assim por diante.
Os cenários exploratórios são as mudanças extremadas esperadas para
estressar o sistema, ao expor os limites da capacidade dos sistemas e se o
desempenho não é afetado ao atingir os limites dos recursos. Algumas das
situações de estresse podem ser previstas para as épocas de vendas já
conhecidas com esperados grandes volumes de negócios. Situações de
estresse pode ser por exemplo, a combinação de eventos de negócios com
condições externas.
A avaliação arquitetural é a averiguação dos diversos casos do sistema,
com cargas estipuladas a ser realizado em ambiente apropriado, de acordo
com o cenário pretendido. Os casos estabelecem as medidas efetivas pelos
quais os atributos de qualidade serão avaliados de modo progressivo. A
escalabilidade, por exemplo, só pode ser considerada para aferição se os
problemas básicos de gargalos do sistema tiverem sido resolvidos.
O número de condições e permutações dos casos que surgem nas
avaliações é muito grande. O limite da análise é estabelecido pelo tempo
disponível para a aferição, risco associado em não considerar determinadas
condições, potencial mitigação no caso do risco associado se materializar e
pelo orçamento existente para conduzir casos adicionais.
Os ambientes têm um papel importante na avaliação arquitetural por
serem os locais de evidência dos comportamentos dos sistemas. Quanto mais
próximo um ambiente de desenvolvimento estiver em relação ao ambiente de
produção melhor a assertividade ou a extrapolação em relação ao ambiente
destino.
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Nas subseções seguintes serão tratadas as análises de gargalo,
escalabilidade e capacidade com base nos principais casos de uso de
desempenho.
3.2.1 Gargalos
O recurso dentro de um sistema que tem a maior demanda de trabalho é
conhecido como recurso de gargalo. Esse recurso é o primeiro limitador do
desempenho possível do sistema. Da retirada da condição de maior uso deste,
podem surgir outros limitadores de menor demanda de trabalho, e assim por
diante.
O software, de acordo com Woodside (2001), pela sua natureza de
funcionamento, introduz recursos artificiais ou lógicos para coordenar e
controlar o uso de recursos físicos como memória ou dispositivos periféricos.
Esse conceito também se aplica a recursos lógicos como bancos de
dados e mecanismos como lock são recursos que ajudam a garantir a
segurança e integridade dos bancos de dados. Tabelas e mecanismos de
acessos são recursos, do mesmo modo que componentes de sistema
operacional, como no caso de buffers, que estão associados às latências no
armazenamento, atualização e controle de dados.
Os recursos podem ser bloqueados por um evento, uma mensagem,
uma resposta de alguma tarefa ou por qualquer outro recurso. Bloqueios típicos
são relacionados a operações de entrada e saída, áreas de memória, thread,
alocação e locks, que pode ocorrer por ineficiência ou por conflitos decorrentes
de acessos simultâneos.
O uso ineficiente dos recursos aumenta a latência, pode segurar o
recurso e essa espera para adquirir e liberar recursos normalmente é o que
causa gargalos.
A análise dos gargalos tem por objetivo descobrir os fatores que afetam
o desempenho do sistema nos pontos citados, nas contenções de recursos
ocasionados por uso excessivo ou indevido de hardware e software. Do ponto
de vista de sistema, o desenvolvedor ao dedicar a sua preocupação a
funcionalidade, pode abstrair-se de questões da eficiência do código, de
acesso aos recursos e de questões de concorrência.
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3.2.2 Escalabilidade
Um sistema é considerado escalável sobre um conjunto de requisitos se
o uso do recurso físico por unidade de capacidade permanece constante. Os
requisitos e

a capacidade

devem

ser definidos nas dimensões de

processamento, armazenamento e capacidade.
Um sistema tem escalabilidade de carga se tiver a habilidade de
funcionar com o mesmo desempenho, sem um consumo improdutivo de
recursos ou com contenção de recursos, com aumentos contínuos da carga de
trabalho, de acordo com Bondi (2000).
Um sistema tem escalabilidade de espaço se os requisitos de memória
não crescerem a níveis intoleráveis. Várias técnicas de programação podem
ser usadas para obter a escalabilidade de espaço, mas é mais útil alocar a
menor quantidade possível e liberar sempre que necessário. Os recursos são
usados tanto pelo sistema, quanto pelos sistemas operacionais e softwares
gerenciadores de bancos de dados e de transações on-line.
Um sistema tem escalabilidade tempo-espaço se as estruturas de dados
permitirem uma operação eficiente. Tem escalabilidade de distância se o
sistema trabalhar bem sobre distâncias curtas e longas.
A escalabilidade, do ponto de vista dos recursos, é do tipo horizontal,
quando os sistemas podem ser entregues em um número massivo de
servidores pequenos e interconectados e ao surgir necessidade de melhoria de
desempenho, o acréscimo de servidores ajuda a resolver esse quesito. A
escalabilidade é vertical, se na mesma condição, o acréscimo é dos recursos
internos de um servidor centralizado, como ocorre pela estrutura centralizada
dos mainframes.
Em relação aos servidores distribuídos, a escalabilidade horizontal dota o
sistema de transparência com relação a necessidade de recursos. No entanto,
essa alternativa de crescimento de recursos pode por sua vez trazer questões
de organização e controle do parque instalado, ao aumentar a complexidade do
ambiente e correspondente gestão.
As cargas de trabalho com condições de usos simultâneos do sistema
para submeter questões relacionadas à concorrência e paralelismo e permitem
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estabelecer o grau de escalabilidade do sistema, de acordo com as rampas
projetadas.
Essas cargas têm o desafio de representar um modelo de desempenho
que ao se colocar o sistema em produção não sofra impactos por ter sido
realizado em outro ambiente. Duttagupta e Nambiar (2011) apresentam
pesquisa sobre a extrapolação de throughput a partir de um mix de workload
com um número pequeno de usuários, levando em consideração as
características

do

sistema,

ambiente,

capacidade

dos

servidores

compartilhados. Afirmam também que não é possível criar um ambiente de
validação igual ao ambiente de produção devido aos altos custos envolvidos.
Os ambientes com mainframe, considerados monolíticos, seguros,
confiáveis e escaláveis no sentido vertical, mas isolados, fazem parte do
mundo distribuído, como mais um servidor de aplicações, conforme Barnett
(2010). Eles permitem extrapolação do sistema em boa parte dos casos em
que a escalabilidade é um requisito definido pelos stakeholders.
3.2.3 Estresse
Cargas de trabalho exploratórias ou de estresse são aquelas que
permitem avaliar o sistema em termos de uso de memória, hardware e
serviços, capacidade de processamento e comunicação entre outros, dentro de
um

conjunto

de

transações

ou

usuários

com

acessos

simultâneos,

ultrapassando os limites da capacidade do sistema ou dos componentes do
sistema operacional.
A carga de estresse serve também para analisar as configurações de
servidores para desempenho de sistemas de larga escala. As abordagens
podem ser centradas em recursos, como propostos por Woodside et al. (2001)
e por Delimitrou e Kozyrakis (2011). A abordagem chamada de in-breadth é
centrada em recursos como memória, CPU, armazenamento entre outros, de
um modo que captura as características da solicitação no correspondente
subsistema, porém é de difícil aplicação, pois os recursos nesse tipo de
ambiente são recursos de uso corporativo e não permitem uma análise isolada
dos consumidores de recursos. A outra abordagem, chamada de in-depth,
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segue a requisição do usuário por meio do sistema nas diversas camadas,
permitindo assim um mapeamento do uso dos recursos por sistema.
Quanto mais complexo for o sistema, maiores são as implicações e as
possibilidades de contenção de recursos, seja do próprio sistema, seja de
outros. Eventualmente questões de indisponibilidade de recursos podem
impactar o comportamento dos sistemas se eles não estiverem preparados
para isso, pela dificuldade de sua aferição em ambiente funcional.
3.3

Ambientes para aferição
Ambientes

de

desenvolvimento

são

usualmente

construídos

e

configurados para o atendimento dos requisitos funcionais dos sistemas. Os
estágios em que os sistemas se encontram nos projetos de desenvolvimento,
determinam os tipos de testes funcionais e não funcionais que são feitos e as
características do ambiente em relação à produção.
A figura 6 mostra os tipos de testes relativos aos aspectos funcionais e
as características de similaridade de configuração do desenvolvimento em
relação à produção.
Figura 6 - Ambientes por Tipo de Teste Funcional

Fonte: Adaptado de Ford et al. (2008)

Testes do sistema exigem pouca similaridade de configuração entre os
ambientes, pois a preocupação neste momento é a realização das provas
unitárias e de integração dos componentes do sistema.
Testes integrados, que envolvem vários sistemas, não têm necessidade
de similaridade com a produção, mas condições de executar procedimentos de
carga, com capacidade mínima de processamento.
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Teste de aceitação envolve basicamente o processo de homologação
por parte do gestor, normalmente dos processos funcionais. A similaridade
entre os ambientes precisa existir para que averiguações feitas para aceitação
não tenham configurações diferentes na produção, causando situações de
erros.
O nível de similaridade entre os ambientes de desenvolvimento com o
ambiente de produção irá depender de uma série de fatores, entre os quais, a
maturidade da organização em relação aos testes, o nível de aproximação dos
dados, tipos de verificação e validação que são feitos no ambiente, grau de
participação dos gestores nos processos de homologação dos sistemas, e
assim por diante.
Nos ambientes de desenvolvimento, é possível a execução de testes de
desempenho, mas pelas próprias características de evolução do ciclo de
desenvolvimento, do tempo necessário para a sua realização e do
conhecimento, esses tipos de testes são pouco realizados, conforme relatam
McGriffy (2001) e Abbors e Truscan (2010). Para a validação de requisitos não
funcionais, apresentam necessidades de ambientes como os de pré-produção.
Os autores apontam que para suprir a diferença com os ambientes de
produção, existem alternativas como duplicar a produção ou fazer uso do
ambiente fora do horário regulamentar.
As razões para se ter ambiente de pré-produção, conforme Ford et al.
(2008) são de isolamento da produção para os trabalhos de não produção e
segurança operacional em termos de acessos a dados, entre outras. Um
ambiente ideal de pré-produção é composto de hardware, software e dados
isolados que espelhem o ambiente de produção em todas as suas
configurações.
Ambiente de Pré-produção é um ambiente similar ao ambiente de
Produção, que por questão de orçamento ou tempo e em relação a escala em
produção pode apresentar as seguintes alternativas:
1. Ambiente de escala reduzida. A redução da escala pode afetar as
configurações e isso pode envolver risco no momento de extrapolar
os resultados dos testes para o ambiente de produção. Abbott e
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Fisher (2009, p.286) e Duttagupta e Nambiar (2011) apontam a
dificuldade de replicar ambiente de produção, em função de altos
custos envolvidos e necessidade de acurácia dos resultados.
2. “Re-purpose” do ambiente de produção. Um novo sistema não estará
em produção se não tiver sido disponibilizado para tal uso. As
validações podem ser feitas até que o sistema seja entregue.
Entretanto, para sistemas de missão crítica, com atualização em
outros sistemas interoperáveis, essa condição poderá não ser
verdadeira.
3. “Time-shift”: A convivência de um mesmo ambiente por diversas
funções de validação funcional e não funcional apresenta questões
de

gestão

de

uso,

com

compartilhamento

de

tempo

e

responsabilidades de manutenção do ambiente na situação original.
Não é eficiente no uso de recursos e compromissos de prazos.
4. Instancias Lógicas de servidores e recursos. Propicia um uso
diferenciado do ambiente físico. Apresenta riscos pelo desvio do uso
original. De acordo com a situação pode apresentar a condição mais
real para avaliação do sistema no ambiente de produção.
5. Ambiente de Contingência (Recuperação de Desastres): São
recursos que ficam em prontidão para o uso no caso de desastre. Os
recursos são de altíssima similaridade com os de produção e podem
ser negociados e destinados a validações no desenvolvimento.
3.4

Conclusões da seção
A funcionalidade do sistema é definida pelos negócios em termos de

tarefas, serviços e comportamento do sistema. Os negócios determinam a
qualidade que deve ser incorporada na arquitetura do sistema. Os atributos de
qualidade são incorporados à funcionalidade de forma ortogonal, ou seja, são
relativamente independentes no processo de seleção de alternativas de
projeto.
A aderência arquitetural descreve os conceitos e métodos para a
fundamentação das decisões dos projetos de sistemas, em relação a
arquitetura do sistema, para que esteja estrutural ou estaticamente pronto para
atender ao desempenho.
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A avaliação de desempenho arquitetural descreve os conceitos e
métodos voltados as técnicas de mensuração de desempenho e reforça que é
voltada a questão de negócios. Depende também do projeto do sistema, de
sua implementação, da carga de trabalho a qual é submetida, a métrica e a
interação entre esses fatores.
Operação com sucesso nos projetos de entrega de sistemas em
produção é dependente do investimento apropriado em ambientes de validação
e ferramentas para permitir sistemas aderentes e aferidos antes da entrada em
produção. Diferenças nas plataformas de desenvolvimento em relação às de
produção dificultam assegurar que o funcionamento correto no ambiente de
desenvolvimento irá se repetir em produção.
Até onde é do conhecimento, não foram encontrados na literatura,
artigos com a combinação dos três assuntos na composição desta dissertação.
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4
ROTEIRO DE AFERIÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS
FINANCEIROS CRÍTICOS EM AMBIENTE DE PRÉ-PRODUÇÃO
A entrada de sistemas financeiros críticos de software em produção
envolve diversas disciplinas e processos de acordo com o porte e maturidade
das organizações, as quais procuram estabelecer controles nas implantações
para evitar incidentes em sua operação, relacionados à falta de qualidade.
Esta pesquisa propõe um roteiro de aferição de desempenho de
sistemas financeiros de software de missão crítica, da área financeira, antes de
sua disponibilização em produção, assegurando que o sistema seja aferido
para atender ao atributo de qualidade pretendido do sistema, tendo como
referência o método ATAM, por meio do atendimento aos business drivers,
tratando as visões estáticas e dinâmicas do sistema de software.
A análise da visão estática revela a aderência do sistema à arquitetura,
comprovando a coesão das decisões de desempenho aplicadas no sistema e
em relação a outros atributos de qualidade. Considera-se que o sistema pronto
é o resultado dos tradeoffs analisados ou simplesmente implementados.
O comportamento dinâmico do sistema é averiguado em tempo de
execução pelo atendimento quantitativo do objetivo de negócio, em ambiente
de pré-produção, preparado com a similaridade possível com o ambiente de
produção.
Como os atributos de qualidade são ortogonais à funcionalidade do
sistema, o nível de qualidade depende das escolhas arquiteturais no decorrer
do projeto e das realizações efetuadas com a construção do sistema. Dentre os
atributos de qualidade, foi selecionado o desempenho por ser um importante
indicador da percepção do stakeholder sobre a qualidade do sistema em seu
processo de negócios.
Não é escopo deste roteiro atender sistemas não financeiros, como os
aviônicos e os educacionais entre outros, pelas diferenças que podem existir
em relação às características e portes de ambientes, pela distribuição das
informações e pelo modo como o desempenho é aplicado em cada um dos
tipos de sistemas. Também não é escopo o uso de modelagem e simulação de
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desempenho, pela acurácia dos resultados para averiguação dos parâmetros
de desempenho e pelo momento da aferição no ciclo de desenvolvimento.
4.1

Visão geral do roteiro de aferição
A análise das principais necessidades e preocupações determinou o

momento de aplicação do roteiro para antes da entrada do sistema em
produção e os requisitos abaixo relacionados para a elaboração do roteiro:
1. Aferir se o desempenho do sistema atende ao comportamento desejado
pelos stakeholders.
2. Aferir se a estrutura do sistema atende aos mecanismos arquiteturais de
desempenho.
O roteiro associa-se ao modelo descrito na norma ISO/IEC/IEEE
42010:2011 (International Organization for Standartization / International
Electrotechnical Comission / Institute of Electrical and Electronics Engineers),
conforme figura 7 em que relaciona os principais elementos usados nas
práticas recomendadas para a descrição arquitetural de sistemas.
Figura 7 - Descrição Arquitetural de Sistemas

Fonte: Elaborado pelo autor

O sistema representa os blocos de construção resultantes das
implementações das decisões de projeto. São entidades arquiteturais que
encapsulam um subconjunto de funcionalidades do sistema, restringem acesso
a esse subconjunto via uma interface e tem dependências definidas de maneira
explícita.
Um sistema no contexto de sua descrição arquitetural:
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É útil para satisfazer uma ou mais missões. A missão é um uso ou uma
operação para a qual um sistema é pretendido por um ou mais
stakeholder para atender um conjunto de objetivos.



Coexiste em ambiente ou contexto que determina as circunstancias da
influência sobre o sistema. As influências do ambiente no sistema e do
sistema no ambiente são mais perceptíveis à medida das semelhanças
existentes entre os ambientes de produção e desenvolvimento.



Tem um ou mais stakeholders que exercem várias funções em relação a
criação e uso das descrições arquiteturais, que levam a várias decisões
relativas ao sistema.



Tem uma arquitetura. A arquitetura é a estrutura do sistema, o conjunto
das principais decisões de projeto que são realizadas no sistema, com a
interação de componentes e as propriedades não funcionais.



Tem uma descrição arquitetural. A descrição contempla os modelos de
comportamento dinâmico e modelos estáticos que mostram a arquitetura
do sistema de software.
Para sistemas que apresentam criticidade, ou seja, o atendimento aos

seus atributos de qualidade é fundamental para o sucesso dos negócios, a
averiguação adequada da qualidade, na transição do sistema do ciclo de
desenvolvimento para o ciclo de produção demanda um roteiro específico e
direcionado para esse objetivo.
A seguir é apresentada a visão geral do roteiro de aferição na notação
IDEF0 (Icam DEFinition for Function Modeling, onde ICAM é um acrônimo para
Integrated Computer Aided Manufacturing), conforme figura 8.
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Figura 8 - Roteiro de Aferição do Desempenho

Fonte: Elaborado pelo autor

Os passos do roteiro foram definidos como:


Passo 1 - Estabelecer os objetivos da aferição: avalia a solicitação da
aferição com base nos business drivers e arquitetura do sistema. Os
cenários críticos obtidos dessa avaliação definem os valores dos
parâmetros de desempenho para a aferição do sistema.



Passo 2 - Analisar as decisões arquiteturais: a partir dos cenários
críticos, identifica os elementos arquiteturais e verifica a adequação dos
mecanismos em atender aos requisitos de desempenho do sistema de
software. Concluindo-se pela adequação arquitetural do sistema, são
gerados o plano de aferição e os casos arquiteturais.



Passo 3 - Evidenciar o desempenho dos casos arquiteturais: a partir do
plano de aferição averiguar se os resultados do sistema correspondem
aos valores dos parâmetros de desempenho (latência, throughput ou
uso de recursos) estipulados pelos stakeholders nos casos arquiteturais,
no ambiente de processamento mais adequado a esse exame dos
resultados.



Passo 4 - Apresentar os resultados: os resultados obtidos na aplicação
do roteiro são apresentados, demonstrando a qualidade do modelo
estático e dinâmico do sistema em sua aferição de desempenho.
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Os passos do roteiro organizam os pontos de retorno ao desenvolvedor
para correções. O retorno ao desenvolvedor é definitivo se as condições de
aferição não puderem ser atendidas, como por exemplo, sistema apresentar
defeitos graves de funcionalidade no sistema, no decorrer da execução do
roteiro.
A equipe de aferição está indicada somente no primeiro nível do roteiro.
Os participantes de cada passo estão indicados na figura 9 de matriz de
responsabilidades.
Figura 9 - Matriz de Responsabilidades

Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir é apresentado o detalhamento de cada um dos passos do
roteiro.
4.2

Estabelecer os objetivos de aferição
No passo um do roteiro são definidos e refinados os objetivos de

aferição com base na solicitação da demanda, na arquitetura do sistema e nos
business drivers, obtidas de documentações de projeto e de informações dos
arquitetos e demais stakeholders, conforme figura 10.
Neste passo a equipe de aferição recepciona a demanda, analisa a
solicitação e a devolve ou prossegue com o roteiro. A equipe de aferição neste
passo é composta por arquiteto, desenvolvedor, analista de desempenho e
stakeholder e como participante o analista de configuração. O arquiteto é o
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principal interlocutor da equipe de aferição e o principal intérprete das
necessidades de qualidade dos stakeholders.
O roteiro tem seu uso previsto para sistemas novos e para sistemas em
manutenção com mudanças arquiteturais relevantes.
Como saída deste passo, a indicação de que o sistema não está
adequado para a aferição, relacionado principalmente a questão de prioridade
e importância arbitrada pelos negócios.
Figura 10 - Estabelecer os Objetivos da Aferição

Fonte: Elaborado pelo autor

Para definir e refinar os objetivos da aferição, Babar e Capilla (2008)
escrevem que as informações dos business drivers e da arquitetura do sistema
constituem uma forte base para a solicitação da aferição de desempenho do
sistema.
Dos business drivers são obtidos os objetivos primários de negócios, as
funções mais importantes, as descrições dos fluxos de negócios, o volume e
período de execução previsto para as funções e serviços.
Em relação as informações da arquitetura do sistema, estas contemplam
os elementos arquiteturais, os estilos, as abordagens arquiteturais e restrições
técnicas gerenciais ou políticas, bem como as visões de deployment.
A compilação dessas informações de situações de negócio relevantes e
importantes resultam em cenários dos atributos de qualidade, que são os
mecanismos pelos quais as descrições dos atributos de qualidade se tornam
verificáveis e mensuráveis, e de acordo com Bachman et al. (2003) torna
concreto o requisito de qualidade.
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Cada cenário é caracterizado por importância aos negócios e dificuldade
técnica de consegui-los. Para os casos críticos a serem aferidos, a importância
aos negócios é alta e a dificuldade técnica também. Os cenários mais
detalhados referenciam os pontos de sensitividade, tradeoff e riscos das
principais decisões arquiteturais adotadas.
Destes cenários críticos são obtidos os objetivos de aferição. Os
indicadores de volume de transações de negócios por horário de pico, tipos de
carga e processamento, valores médios e de pico das transações durante o
dia, necessidades de recursos especiais e índice de disponibilidade são dados
relevantes para ajustar esses objetivos.
4.3

Analisar as decisões arquiteturais
No passo dois do roteiro são identificadas e analisadas as decisões de

projeto e são gerados o plano de aferição e os casos arquiteturais, conforme
figura 11.
A equipe de aferição é composta de arquiteto, desenvolvedor e analista
de desempenho. O arquiteto é o responsável pela avaliação da aderência
arquitetural e o analista de desempenho pela preparação do plano de aferição.
O desenvolvedor e o arquiteto são os responsáveis pela preparação dos casos
arquiteturais para a validação do comportamento do sistema.
Figura 11 - Analisar Decisões Arquiteturais

Fonte: Elaborado pelo autor

As entradas para este passo são os cenários críticos e o sistema
funcionalmente correto. A hipótese de trabalho é que o sistema está pronto,
codificado, verificado e validado em seus requisitos, para que a análise das
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decisões possa ser efetuada. Admite-se que as decisões foram implementadas
no sistema de modo ad hoc ou com base nas táticas arquiteturais de
desempenho e nas restrições técnicas existentes no ambiente de execução.
A combinação das decisões relativas a diversos atributos de qualidade
levanta questões de tradeoff entre os mecanismos para o tratamento do
desempenho. A análise das decisões fornece a indicação da aderência do
sistema do ponto de vista arquitetural às necessidades declaradas nos
business drivers. Dessa avaliação estática positiva, parte-se para a elaboração
dos planos e casos arquiteturais para que o desempenho seja evidenciado
quantitativamente, do ponto de vista dinâmico.
A análise das decisões está detalhada nas subseções seguintes
conforme figura 12.
Figura 12 - Analisar Decisões Arquiteturais - atividades

Fonte: Elaborado pelo autor

As táticas arquiteturais de desempenho são aplicadas em sistemas
operacionais, servidores de aplicação, sistemas gerenciadores de bancos de
dados e sistemas gerenciadores de transações e podem ser aplicadas ou
implementadas em diversos artefatos dentro do processo de desenvolvimento.
São consideradas neste roteiro, as táticas que foram usadas para o
desempenho do ponto de vista do desenvolvimento de sistema, ou seja, as de
gestão de demanda e de gestão de recursos.
As restrições técnicas são os limites pré-existentes da tecnologia, como
velocidade de acesso, capacidade de transmissão, tamanho máximo da banda
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de rede, capacidade do canal de comunicação, quantidade de transações
simultâneas e assim por diante.
Como exemplo de restrição, a largura de banda de rede em
determinadas regiões geográficas, pode apresentar um limite que pode
impactar diretamente no tamanho das mensagens e consequentemente os
sistemas, e podem apresentar problemas em tempo de execução.
4.3.1 Identificar as decisões arquiteturais
As decisões arquiteturais são obtidas a partir das informações de
desenvolvedores e arquitetos, como também dos códigos fontes e do
mapeamento da execução dos serviços.
A clara identificação das decisões de projeto, derivadas de táticas e
padrões, que são incorporados nos processos arquiteturais do sistema e o
conhecimento do racional que fundamenta o processo arquitetural, é de acordo
com Habli e Kelly (2007) um dos pontos chave para se ter o conhecimento
arquitetural do sistema.
As

decisões

são

implementações

feitas

nos

conjuntos

de

funcionalidades, dos principais componentes, das estruturas e da distribuição
das funções. Exemplo de decisão de projeto no diagrama arquitetural está
representado na figura 13.
O exemplo mostra um cenário de acesso ao endereço do CEP, em que
a decisão foi a de centralizar as informações em um banco de dados. Essa
decisão tem como tradeoff a quantidade de transmissões que são feitas de
uma estação distribuída até o servidor central por ter que se efetuar a
manutenção de uma base de modo centralizado versus transferência de bases
para locais distribuídos em um determinado horário fora de pico e acessos
locais que facilitem o desempenho.
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Figura 13 - Exemplo de Acesso a Endereço

Fonte: Clements et al. (2002, p.59)

A documentação inexistente ou incompleta das decisões de projeto é
uma das dificuldades que se pode ter para se poder identificar e analisar as
decisões. Jansen (2007) relata que usualmente as decisões são reportadas
após o fato e para a sua recuperação alguns mecanismos precisam ser
criados. Algumas atividades como as de avaliação e reconstrução arquitetural
contribuem na geração desses documentos ou na produção dessas
informações.
Outro modo de se identificar as decisões arquiteturais é por meio da
arquitetura de software do sistema, das visões de deployment e das camadas e
módulos para ter o entendimento inicial do diagrama arquitetural do serviço. O
fluxo dinâmico e estático de funcionamento do serviço também pode ser obtido
a partir de trace de execuções, efetuando-se abstrações para determinar os
elementos arquiteturais, que representem os blocos de construção do sistema.
4.3.2 Analisar o desempenho pelas táticas arquiteturais
As decisões de projeto resultam da combinação das táticas arquiteturais,
das tecnologias e das restrições técnicas bem como são tomadas de modo ad
hoc. As decisões e funcionalidades formam a estrutura arquitetural do sistema.
Em sistemas modelados com arquitetura, a qualidade pode ser controlada e é
o que distingue dos sistemas monolíticos. As decisões afetam a demanda
pelos recursos, gerem os recursos e arbitram os recursos. Os recursos,
artificiais ou lógicos, são criados para coordenar o uso de recursos físicos
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como memória ou dispositivos periféricos, para proteger a integridade dos
dados e vários outros propósitos.
Pela questão da gestão da demanda, o conhecimento da carga de
trabalho ao sistema, dos recursos disponíveis para processar essa carga e o
modo como o recurso é manipulado e afeta o processamento é fundamental
para a análise do desempenho do sistema, conforme Harrison (2007).
As decisões de projeto impactam um ou mais atributos de qualidade,
como também podem sofrer o impacto da adoção de decisões relativas a
outros atributos. Adotar um banco de dados de back-up, por exemplo, é
claramente uma decisão arquitetural que afeta confiabilidade de modo positivo
e assim é um ponto de sensitividade com respeito à confiabilidade. Entretanto,
conservar o back-up consome recursos e afeta o desempenho gradativamente.
Aqui há um tradeoff entre desempenho e confiabilidade, por exemplo, que
precisa ser analisado e decidido.
Um dos recursos pode efetuar o acesso e a atualização dos bancos de
dados e pela granularidade de lock operar ao nível da linha da tabela. Essa
concorrência que é resolvida nesse nível de granularidade na maioria dos
sistemas gerenciadores de bancos de dados não cobre o cruzamento de
processos que precisem dos mesmos recursos.
Apesar dos sistemas gerenciadores de bancos de dados terem
mecanismos de concorrência de acesso, permitindo um controle de acesso e
atualização dos mesmos, isso não garante que no uso de bancos de dados, a
concorrência deva ser controlada unicamente pelo sistema gerenciador. Se o
sistema de software não tiver sido construído com base nas decisões voltadas
a concorrência, somente o do sistema gerenciador não será suficiente.
A análise das decisões de projeto com base nas táticas arquiteturais
determina se a estrutura do sistema está adequada de modo arquitetural para o
atendimento dos business drivers e desse modo preparado do ponto de vista
estático para atender ao desempenho esperado.
4.3.3 Preparar plano de aferição e casos arquiteturais
O plano de aferição descreve as condições de averiguação dos casos
arquiteturais. Definem o local de execução, fluxo de trabalho, os métodos de
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carga e condições de execução das cargas, o período de realização da
execução, impactos no ambiente e necessidades especiais.
Os casos arquiteturais são produzidos neste passo tendo como fonte de
informações os cenários para projetar os volumes, períodos, casos de uso,
condições usadas para a averiguação e rampas. Para essa preparação
também conta o conhecimento das restrições técnicas, para a colocação das
cargas nos limites dos recursos tecnológicos.
4.4

Evidenciar o desempenho
O comportamento atual e projetado é averiguado no passo três. O plano

de aferição e os casos arquiteturais são os insumos para evidenciar o
desempenho do sistema, conforme figura 14.
A equipe de aferição é composta por desenvolvedor, analista de
desempenho, analista de testes e analista de configurações. O analista de
configurações exerce no dia a dia uma função de manter uma configuração o
mais próxima possível do ambiente de produção.
Figura 14 - Evidenciar Desempenho dos Casos

Fonte: Elaborado pelo autor

As entradas para este passo são o plano de aferição, os casos
arquiteturais, sistema, e laudo preliminar com a indicação dos ajustes a serem
feitos.
O laudo preliminar é um dos resultados deste passo, que fornece uma
indicação de que o roteiro está em progresso e que alguns ajustes são
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necessários no sistema ou no ambiente onde o sistema está sendo averiguado,
sem comprometer a própria aferição.
Para evidenciar o desempenho, as etapas do passo 3 estão
representadas na figura 15.
Avaliar o desempenho (comportamento do tempo, throughput e uso de
recursos dos sistemas que são construídos em uma grande base de sistemas
existentes é extremamente complexa e afetado por múltiplos fatores, como
apresentado por Westerman et al. (2010).
Figura 15 - Evidenciar Desempenho dos Casos - atividades

Fonte: Elaborado pelo autor

Os fatores que influenciam o desempenho são:


Modo como a funcionalidade foi implementada; serviços com a mesma
funcionalidade podem exibir diferentes tempos de execução ainda que
usem os mesmos recursos, entradas e resultados;



Fluxo do serviço; o tempo real da execução de um serviço depende da
somatória

das

atividades

síncronas.

As

atividades

assíncronas

eventualmente podem trazer impacto no consumo de recursos;


Perfil de uso; fluxo pode variar de acordo com as entradas demandadas
pelo cliente e com a solicitação de outros serviços;



Plataforma; uma plataforma pode incluir diferentes camadas de software
como container de componentes, máquina virtual e sistema operacional
e de hardware (como processador, discos, canais, redes entre outros;
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Contenção de recursos; os tempos de espera para acessar recursos
limitados adicionam tempo aos serviços.

4.4.1 Preparar ambiente de aferição
Esse item define e disponibiliza o ambiente, define a instrumentação e
ferramentas necessárias para a aferição do desempenho. Ajusta o plano de
carga e as condições de execução.
A matriz representada na figura 16 registra o uso dos cenários de casos
para a averiguação de desempenho e os ambientes destinados para esse
propósito.
Figura 16 - Tipos de ambientes e cenários de desempenho

Fonte: Adaptado de Ford et al. (2008)

Cenários
A avaliação do caso de uso normal é adequada em ambientes
funcionais, onde há o povoamento das bases de dados e os problemas de
gargalo podem ser descobertos. É possível, mas não recomendável, aplicar os
casos de uso normais em ambiente de pré-produção nas situações em que o
uso de ferramentas que possam ser intrusivas no ambiente pode atrapalhar as
atividades funcionais neste ambiente, como também questões de integridade,
segurança e outros atributos de qualidade.
Em relação aos casos de crescimento, não é recomendável a execução
desse tipo de caso em ambiente funcional, pois as similaridades de
povoamento dos dados e de ambiente com relação à produção são pequenas.
Casos de crescimento são avaliáveis em ambientes de pré-produção,
atentando-se nesse ponto que o ambiente pode estar sendo usado para
validação de outros sistemas.
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Casos de estresse não são adequados de serem tratados no ambiente
funcional pelas diferenças de configuração e porte existentes entre este e o de
produção, pelas condições de povoamento dos dados e pelos tipos de uso do
ambiente que podem impactar os demais desenvolvedores. O tipo de ambiente
adequado para o estresse é o ambiente de pré-produção, embora seja possível
realizar em ambiente de produção de acordo com as características de estado
dos sistemas.
Ambientes
Consideram-se para efeito deste trabalho, que ambiente funcional é o
ambiente que contempla os testes unitários e de integração do sistema
efetuados pelo desenvolvedor e que ambiente de pré-produção é o ambiente
que abrange os testes integrados de sistemas, testes de aceitação e de
homologação, para efeito de padronização de nomes.
O ambiente funcional, pelos tipos de testes que são feitos, é um
ambiente com pouca similaridade com a produção, e como tal, a avaliação de
desempenho é feita usualmente de forma ad hoc, e nesse sentido, inadequada
para ser considerada como ambiente para aferição.
O ambiente de pré-produção, por sua vez, é um ambiente com uma
similaridade maior com a produção, com percentuais proporcionais de dados
armazenados que permitem analisar os casos de uso dos cenários de
crescimento e de parte de cenários exploratórios.
Para que tenha uma maior similaridade com a entrega, a reprodução do
ambiente de produção em pré-produção é sempre desejada. Mas em função do
porte das configurações envolvidas, do volume de serviços, da quantidade de
sistemas e da frequência das execuções nas organizações de grande porte,
essa reprodução de ambientes que envolve custos, logística, segurança e
integridade, pode apresentar uma complexidade maior para a sua realização.
Em situações específicas, averiguações no ambiente físico de produção
podem ser necessárias, por questões de configurações existentes somente em
produção e cujos caminhos precisam ser consolidados. Em circunstâncias
especiais, a aferição de determinados componentes de rotinas corporativas,
com usos compartilhados por vários sistemas e que podem ocasionar efeitos
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indesejados em outros sistemas em produção, pode ser realizada somente em
ambiente que tenha grande similaridade com o ambiente produtivo.
Quaisquer que sejam os motivos para usar o ambiente físico de
produção, é conveniente a realização de tradeoff entre as características dos
ambientes para atender aos diversos cenários e a conformidade para atender a
segurança e integridade da instalação e dos negócios.
Instrumentação e Estado
Uma

das

instrumentações

usadas

de

modo

rotineiro

em

telecomunicações é a do loopback, que é um meio de testar a infra de
transporte ou transmissão. No caso de sistema de software, o loopback
funciona como um mecanismo de controle de execução da transação ou do
serviço, e incorporar ou acionar outros instrumentos para o controle da
execução, entre as camadas de hardware e software, conforme Illieva et al.
(2010).
A criação e preparação da infraestrutura para avaliação dos requisitos
não funcionais depende de investimentos e é o reflexo da preocupação
estratégica em atender aos requisitos não funcionais e os impactos que o não
atendimento tem para as organizações. É reflexo direto da importância dada ao
atendimento dos business drivers.
Para o uso efetivo dos ambientes, é importante o conhecimento dos
estados que os sistema apresenta nas diversas camadas do ambiente. Definese o estado como do tipo stateless para os sistemas que não precisam manter
o controle do estado da execução e do tipo stateful para aqueles que a
manutenção do estado do sistema é condição importante e necessária para o
seu funcionamento. A máquina de estado é um bom mecanismo para
representar o comportamento dos elementos arquiteturais porque cada estado
é uma abstração de todas as possíveis histórias que levam a esse estado.
4.4.2 Preparar plano de carga
O objetivo desta etapa é preparar o plano de carga de acordo com o
plano de aferição e o caso arquitetural. No plano de carga prevê-se ajustes dos
scripts das cargas, que estão relacionados com os tipos de movimentos, o
“think time”, ciclo do negócio, rampas de cargas e análise dos resultados.
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A carga é um mecanismo normalmente usado para avaliar o
desempenho, a escalabilidade e a capacidade do sistema. A elaboração da
carga objetiva emular a carga em produção para identificar condições que
ocasionem throughput ou latência abaixo do esperado ou indisponibilidade de
recursos nas situações de concorrência de recursos. Huang et al. (2011)
aponta as questões relacionadas a combinação de cargas frente as
capacidades dos serviços online dos sistemas de software.
Os parâmetros de desempenho que devem ser medidos são estipulados
no plano de carga. Algumas medidas são baseadas em dados históricos de
desempenho passado, com variações que são calculadas em função das
características do sistema em aferição.
Para a preparação da carga, são consideradas as seguintes
necessidades de informações:


Número de usuários virtuais, que é o número de threads concorrentes
executando carga contra o sistema. Para cenários de carga que emulam
o uso humano, o termo “usuário” é apropriado porque o software de
execução de carga está emulando os usuários humanos;



Ramp-up refere-se à taxa que a carga é aumentada no período das
execuções. Duas abordagens podem ser adotadas, sendo a primeira
iniciando com o número máximo de usuários e a segunda programando
cargas em faixas até chegar ao número máximo de usuários sobre um
intervalo de tempo;



Think time refere-se ao intervalo entre as execuções de cada script. É
uma pausa nesse script que simula o tempo que uma pessoa gasta;



Duração das cargas a serem executadas.
Com o script dos casos arquiteturais de aferição e a o ambiente

adequadamente preparado, o analista de desempenho submete a execução
das cargas para averiguar o desempenho no ambiente definido. Execuções
preliminares fornecem informações do tempo de resposta dos serviços e de
eventuais falhas de desempenho do sistema.
As primeiras cargas permitem obter os conhecimentos preliminares de
desempenho do sistema, das situações de gargalo, o que gera um laudo
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preliminar de desempenho com necessidades de ajustes no sistema ou no
ambiente que precisem ser efetuados. Também podem fornecer informações
relativas às capacidades de processamento e memória entre as várias
camadas de infraestrutura que podem estar desbalanceadas, ou seja, a
capacidade de uma plataforma ser desproporcional fazendo com que ela seja o
gargalo do ambiente e não do sistema.
4.4.3 Executar e analisar carga no sistema
A execução das cargas e coleta dos resultados é um processo
progressivo com o aumento das cargas de acordo com o plano de carga
definido no passo anterior. É normal o uso de ferramentas disponíveis no
mercado de software, baseadas em scripts para efetuar injeção automática de
cargas.
As coletas de dados são feitas a partir das logs dos sistemas e por
monitores de desempenho que apontam entre outros o consumo de memória,
threads e consumo de CPU, com o uso de ferramentas.
A análise dos resultados procura detectar o ponto de ruptura na curva de
desempenho para apurar o limite suportado pelo sistema, que pode resultar em
não aprovação do sistema relativamente ao desempenho.
4.5

Apresentar os resultados
No passo 4 a equipe de aferição prepara o laudo final ou preliminar com

a análise dos resultados das execuções das cargas, conforme figura 17.
A equipe de aferição é composta por desenvolvedor, analista de
desempenho, analista de testes e arquiteto. A apresentação dos resultados tem
a participação ativa do arquiteto e do analista de desempenho.
Para a aferição é fundamental a medida estipulada pelo stakeholder, e
registrada no cenário. Os resultados dessa aferição podem ser categorizados
em termos do seu atendimento total, parcial ou de seu não atendimento, tanto
na visão estrutural e estática, quanto na visão comportamental do sistema ou
serviço.
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Figura 17 - Apresentar os Resultados

Fonte: Elaborado pelo autor

Como saídas deste passo são compiladas as árvores utilitárias, que é
uma técnica comumente usada em métodos de avaliação arquitetural de
sistemas, como o ATAM para analisar os tradeoffs entre os atributos de
qualidade e mitigar riscos dentro da arquitetura de um sistema complexo de
uso intensivo de software.
A árvore fornece uma visão geral dos pontos críticos do sistema, neste
caso, em termos de desempenho, apontando a criticidade das funções de
negócios e as medidas de controle para a sua aferição. É incluída no laudo.
O laudo final é preparado pela equipe de aferição e posto para
divulgação, no caso de seu atendimento total ou de seu não atendimento. Os
resultados demonstram a capacidade que o sistema tem em função das
necessidades apontadas nos business drivers. Entre outros itens, procura
concluir se o sistema é escalável vertical ou horizontalmente e suporta as
condições de estresse.
4.6

Conclusões da seção
A utilidade do roteiro justifica-se por aferir qualitativa e quantitativamente

o desempenho na situação da entrega do sistema e em situações futuras
correspondentes às projeções de negócios. A figura 18 sumariza o roteiro
descrito nesta seção e mostra a contribuição de cada passo para a sua
realização.
Estão representadas para cada passo, as saídas, os resultados e os
riscos relativos ao não atendimento do passo do roteiro.
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Com a aplicação do roteiro é analisada a arquitetura do sistema em seus
diversos cenários de uso e avalia se o comportamento está de acordo com os
parâmetros do atributo de qualidade determinados para satisfação do objetivo
de negócio.
Figura 18 - Sumário do Roteiro de Aferição

Fonte: Elaborado pelo autor

Os riscos associados ao passo um referem-se a dedicação de custo e
tempo de aplicação do roteiro para sistemas não críticos ou para os que não
tenham ambiente para a sua aferição. No passo dois o risco da arquitetura não
estar adequada impacta na estrutura do sistema e eventuais mudanças nesse
sentido trazem risco ao projeto. No passo três a aferição pode indicar risco de
não atendimento das condições dos negócios em condições extremadas. No
passo quatro, o risco é do negócio se o resultado final indicar que o sistema
não atende os objetivos de negócio demandados para o sistema.
O roteiro finaliza a transição entre o desenvolvimento e a produção e
agrega valor por definir e implementar um ponto de controle antes da entrega
para uso em produção. O roteiro propicia o compartilhamento das informações
no decorrer de sua aplicação com os stakeholders envolvidos. Atua na questão
do risco, de forma prática, pela avaliação do impacto do atendimento ou não
dos sistemas críticos para as questões relativas a desempenho.
Um resumo das atividades do roteiro é apresentado na forma de Check
List, figura 19, para aproveitamento e uso nos exemplos práticos da próxima
seção.
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Figura 19 - Check List do Roteiro

Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda que os passos sejam numerados, sugerindo linearidade, isto não
é um processo estritamente waterfall. Haverá vezes em que o analista volte a
uma etapa anterior ou salte para um passo superior ou interagirá entre passos,
de acordo com a necessidade. A importância dos passos é claramente delinear
as atividades no roteiro ao longo das saídas dessas atividades.
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5

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO ROTEIRO
Nesta seção descreve-se a aplicação do roteiro em um sistema

financeiro de software, de organização de grande porte, em fase de ativação de
seus serviços em ambiente produtivo.
5.1

Sistema de Recebíveis
Para o trabalho foi escolhido um sistema crítico do ponto de vista de

negócio, pertencente ao domínio de serviços bancários cuja missão é oferecer
serviços de cobranças de títulos, mediante contratos firmados com os clientes,
chamados de cedentes. Estes contratam serviços de recebíveis para que a
organização efetue a gestão e cobrança de seus títulos junto aos seus clientes
(dos cedentes) denominados sacados.
A estrutura macro funcional de serviços de recebíveis está exposta na
figura 20.
Figura 20 - Estrutura Macro Funcional de Serviços de Recebíveis

Fonte: Elaborado pelo autor

Desse sistema de recebíveis foram selecionados três casos principais
para estudo, compreendendo rotinas relativas a uma função de negócios ou
relacionadas a outros serviços, que exemplificam a aplicação do roteiro.
Para cada caso são descritos os objetivos de aferição, as decisões
arquiteturais, a avaliação quantitativa e resultados, de acordo com o roteiro
proposto.
A seguir, os estudos de casos desenvolvidos neste trabalho.
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5.2

Estudo de Caso 1: Rede Empresarial
Este estudo de caso contempla a função de serviços bancários

disponibilizados a partir de um portal de serviços para pessoas jurídicas,
usando rede Internet, compondo um canal de distribuição chamado de rede
empresarial. As operações e serviços são concretizados na camada de
sistemas de negócios.
Os clientes dependem da realização desses serviços para a tomada de
decisões de negócios como empréstimos, investimentos, financiamentos,
aplicações de curto prazo, entre outras decisões financeiras.
5.2.1 Objetivos de aferição
O business drivers para este caso revela que em função dos altos
volumes financeiros envolvidos, da importância dos clientes em relação ao
market share, o atendimento aos clientes é prioritário e não pode apresentar
falhas de desempenho. O ambiente foi projetado para dotar a infraestrutura de
disponibilidade e contingência.
O cenário registrado na figura 21 descreve as características do atributo
relacionadas a rede empresarial.
Figura 21 - Cenário de "Rede Empresarial"

Fonte: Elaborado pelo autor
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O objetivo estabelecido para a aferição de desempenho de que 90% do
movimento de serviços e transações da rede empresarial, em volume similar ao
de produção, passe por 10 servidores em paralelo e que 10% do movimento
passe pelo menos em 5 servidores.
O risco R1 aponta para o uso no limite dos recursos e as configurações
realizadas no ambiente de produção que podem afetar o desempenho do
sistema. Qualquer problema de desempenho ou de indisponibilidade nesse
serviço traz impactos sérios de imagem da organização perante o cliente.
Pelo fato da camada de negócios ser comum aos diversos canais de
distribuição e não apresentar questões relativas a desempenho para atender a
rede empresarial, não está sendo objeto de aferição no sentido de uso dos
recursos.
5.2.2 Decisões arquiteturais
O

sistema, pela

documentação

e informações de

arquiteto e

desenvolvedor, foi arquitetado, desenvolvido e construído dotando o sistema de
condições de trabalhar em paralelo, na camada de apresentação. Pelo objetivo
declarado, o desempenho é avaliado face aos caminhos alternativos,
paralelismo do sistema, persistência dos dados e estado do sistema.
O plano de aferição define que a evidência do desempenho será
realizada em ambiente de produção, tendo como hipótese que os sistemas
aplicativos da rede empresarial na camada de apresentação são stateless. A
instrumentação na camada de negócios é preparada para controle da
integridade dos dados. Os casos arquiteturais são preparados a partir de casos
de uso dos negócios da rede.
5.2.3 Avaliação quantitativa
A avaliação de desempenho na camada de apresentação é feita com os
diversos serviços solicitados pelos clientes. As cargas de trabalho são mistas,
com dados de produção e simuladas, com ferramentas de automação, para
emularam as cargas de produção, no próprio ambiente de produção, conforme
plano de aferição, pela dificuldade da reprodução do ambiente de produção no
ambiente de pré-produção.

81

No ambiente de produção, o uso de “sítios especiais” são mecanismos
que devem ser considerados, para permitir e controlar acessos de usuários
específicos e não pelo público geral, em horário de menor uso por parte dos
clientes e com aumentos crescentes de carga de acordo com as projeções de
aumentos normais e excepcionais demandados pelos stakeholders.
A carga de trabalho passa por uma série de balanceadores, proxys,
virtualizadores e demais servidores para chegarem à segunda camada de
negócios, que para o propósito deste caso foi instrumentada com loopback
para evitar atualização nos sistemas de negócios.
Essa instrumentação tem o propósito de garantir e preservar o ambiente
da camada de negócios em relação à disponibilidade e à segurança e auxiliar
na coleta de dados para a aferição. Permite ainda que o próprio instrumento
estabeleça

condições

similares

às

de

produção

como

time

delay,

correspondente ao tempo de processamento das rotinas de negócios.
5.2.4 Resultados
A aferição de desempenho desse caso revelou parâmetros de
configuração no ambiente produtivo que trariam repercussão no desempenho
quando liberado em produção por ter limites estreitos para a carga próxima ao
limite estipulado.
O uso do ambiente de produção foi permitido em horários determinados,
para não se ter problemas em atender ao objetivo pretendido. O erro
encontrado evitou situação de parada total do sistema em uma condição de
desvio de rota para caminho alternativo de contingência.
5.3

Estudo de Caso 2: Inclusão de títulos
Este estudo de caso contempla a função de Inclusão de títulos de

cobrança no sistema, no modo transacional, cuja importância aos negócios
deve-se ao fato de estar diretamente ligada à percepção dos clientes com
relação ao comportamento do sistema em termos de desempenho.
5.3.1 Objetivos de Aferição
O business drivers para este caso é direcionado ao atendimento aos
clientes em termos de latência na entrada de títulos, que por questões
concorrenciais, poderiam ser negociados com outras organizações.
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A aferição de desempenho usa o objetivo declarado que na rotina de
inclusão de títulos, a latência seja de 1 segundo para inclusão de cada título e
que permita a inclusão simultânea de 3.000 títulos, no período de 16 as 17hs.
A rotina “Inclusão de títulos” atende a diversos atores, como agência,
internet ou sistemas nos processos de transmissão de arquivos, que fornecem
as informações dos títulos para o seu cadastramento.
5.3.2 Decisões Arquiteturais
O cenário de inclusão de títulos, é de alta importância para os negócios,
com dificuldade técnica média para a sua realização, de acordo com as
prioridades definidas no cenário de atributo de qualidade, descrito na figura 22.
Figura 22 - Cenário de "Inclusão de Títulos"

Fonte: Elaborado pelo autor

A sensitividade S1 relaciona a questão de overhead de tarefas
corporativas que se por um lado pode impactar no desempenho com o
acréscimo de funções gerais que são sempre executadas, por outro facilita o
atributo de manutibilidade pela concentração de funções de negócios e
abstração das funções técnicas e corporativas.
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O

arcabouço

da

arquitetura

do

sistema

procura

balancear

o

compromisso entre desempenho e manutibilidade a ser obtida pela
estruturação de rotinas com condições pré e pós, que são incorporadas às
funções de negócio. Essas rotinas são comuns e corporativas e são repetidas
em todas as aplicações de negócios. Elas são colocadas para facilitar a
abstração das funções técnicas repetidas, especializadas e distintas das
funções dos sistemas de negócios, como por exemplo, rotinas de
traceabilidade, registro de logs e segurança. Com isso, o desenvolvedor trata
somente das funções de negócios. Essa arquitetura facilita o reuso dos
serviços e manutibilidade mas pode comprometer o desempenho.
O risco R1 refere-se a cenário relativo à rotina corporativa projetada na
arquitetura para privilegiar os aspectos de manutibilidade do sistema e
possíveis impactos no desempenho pelo uso corporativo da rotina.
O tradeoff T1 que afeta o desempenho pode ser declarada como manter
uma base centralizada de CEP, na qual são feitas todas as consultas para
manipulação e verificação de endereços, o que pode trazer uma taxa de
transmissão de dados nas transações de consultas de endereços. A
centralização

facilita

a

manutenção

das

informações

e

simplifica

a

disponibilização das informações. O tradeoff desta decisão é a colocação da
base de dados em locais distribuídos de modo que o acesso a esse tipo de
informação seja local, mas embora traga o inconveniente de tratamento no
caso de alteração na base cadastral do CEP. A vantagem é que a transmissão
das informações pode ser feita em períodos onde o custo da comunicação é
mais baixo.
Na análise das decisões que afetam o desempenho, pode-se: 1) analisar
o overhead computacional, pela verificação do endereço através do CEP que
pode ser feito por pesquisa em repositório central ou através de bases
distribuídas periodicamente, analisar o registro das logs, pela incidência de
chamadas de rotinas de outros sistemas. Na primeira situação há um fluxo
constante de dados entre a estação e o servidor central e na segunda,
acontece

o

inverso.

As

alternativas

privilegiam

respectivamente

a

manutibilidade e o desempenho; 2) aumentar a eficiência computacional

84

relativo às “condições pré” e “condições pós” que funcionam como camadas de
software.
Como resultado da análise da decisão arquitetural na camada de
negócios, as decisões estavam estruturalmente corretas, donde se partiu para
a evidência do desempenho, com a elaboração dos planos de aferição, para
atender a duas situações, sendo a primeira relativa a latência e a segunda
relativa a capacidade de processamento e simultaneidade.
O primeiro plano de aferição trata de rotina corporativa na camada de
negócios que usa um arcabouço arquitetural, formatando funções prévias e
posteriores às funções de negócios. Essa rotina foi considerada em função do
impacto ocasionado em termos de desempenho. Essa avaliação do
desempenho em relação a latência usa ambiente de pré-produção.
O segundo plano de aferição foi elaborado para evidenciar o
desempenho na capacidade de processamento e simultaneidade na inclusão
de 3.000 títulos. A rotina tem alto volume de carga de trabalho e alta
importância para os negócios. Ela tem um impacto direto na usabilidade
representada pela percepção da latência diretamente pelos operadores de
negócio (cliente) e na escalabilidade em função do impacto causado com o
aumento dos negócios.
5.3.3 Avaliação quantitativa
Deste estudo de caso foram derivados dois planos de aferição. Os dois
planos foram executados em ambiente de pré-produção, usando-se o
povoamento de dados existente dos ambientes funcionais, de acordo com o
plano. Foi considerada para efeito de aferição a camada de negócios.
Plano de aferição 01
No plano de aferição 01, os tempos medidos na rotina foram separados
em dois grupos, conforme indicados na tabela 1.
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Tabela 1 - Tempos de Resposta da “Inclusão de Títulos”

Fluxo
Tela
Menu
Tela1

Tela2
Tela3

Transação Função
8AAC
LOGIN
8ABD
8AJ9
8AJR
8AJ6
8AJ7
8AJ8
8AKA
8AJ3

Club
Espécie
Produto
Cabeçalho
Cabeçalho
Bonificação
Endereço
Inclusão

Condições Negócio
(em ms) (em ms)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
72

2
3
2
7
7
5
2
47
83

Fonte: Elaborado pelo autor

O primeiro grupo, na coluna de “condições”, é relativo ao arcabouço
arquitetural composto de uma série de serviços e transações que atuam na
coordenação, nos serviços pré e pós das regras de negócio implementadas
nos sistemas. Estes serviços são chamados de condições. O segundo grupo
refere-se aos serviços e transações de negócios. Todos os tempos estão
anotados em milisegundos (ms).
Com a análise dos resultados da tabela 1, foram observados que as
condições estavam repetidas para a mesma funcionalidade e foram
remodeladas e resubmetidas apresentando os resultados na tabela 2.
Tabela 2 - Tempos de Resposta da "Inclusão de Títulos" - alterado

Fluxo
Tela
Menu
Tela1

Transação Função
8AAC
LOGIN
8ABD
8AJ9
8AJR
8AJ6
8AJ7
8AJ8
8AKA
8AJ3

Condições Negócio
(em ms) (em ms)
8
8

Club
8
Espécie
Produto
Cabeçalho
Cabeçalho
Tela2
Bonificação 8
Tela3
Endereço
8
Inclusão
32
Fonte: Elaborado pelo autor

2
3
2
7
7
5
2
47
83
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Na análise arquitetural do caso, avaliou-se a questão da estrutura do
arcabouço. Em função da maior importância dada à manutenção, o stakeholder
optou em manter as informações centralizadas com maior prioridade na
manutibilidade em relação ao desempenho. Apurado neste estudo de caso, as
condições de manipulação das regras de composição das condições do
arcabouço foram alteradas, resultando no ganho de desempenho.
Plano de aferição 02
O plano de carga prevê vários usuários simultâneos para que a aferição
de desempenho permita a simulação dessa situação, com a carga e ambiente
selecionado. A inclusão de títulos fica disponível a vários canais de
atendimento, podendo ser transacionado diretamente pelos cedentes, pelas
agências ou áreas de negócio em nome do cliente. Um modo massivo de
inclusão de títulos ocorre por meio de arquivos transmitidos por meio
eletrônico, de acordo com padrões normatizados por órgãos regulatórios, mas
não tratado neste estudo de caso.
A reprodução da condição de 3.000 acessos simultâneos que podem
ocorrer em uma hora, pode levar a concentração da simultaneidade para o
mesmo segundo. Para esse objetivo a equipe de aferição instrumentou a
injeção de transações, diretamente no ambiente de pré-produção de sistemas
de negócios, com cargas programadas por instância de processamento de
modo a estabelecer carga e simultaneidade em condições de estresse. A
necessidade do injetor na camada de negócios deveu-se pela insuficiência dos
injetores na camada de front-end não conseguirem trafegar e efetuar uma
carga adequada para a aferição na camada centralizada de negócios.
Para a simulação da carga, foi introduzida em cada AOR (Application
Owning Region), rampas de transações simultâneas, por instancia de CICS
(Customer Information Communication System) e dentro de um segundo. Os
valores foram anotados em duas instâncias de CICS, chamadas de X e Y,
conforme tabela 3.
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Tabela 3 - Tempos por transações simultâneas

Fluxo: Inclusão de Títulos
Transações CICS AOR X
Simultâneas
(ms)
1
34,60
2
26,60
3
35,73
4
46,60
5
48,22
6
53,95
7
54,77
8
76,45
9
65,93
10
81,48

CICS AOR Y
(ms)
49,30
26,40
36,13
48,70
45,50
60,55
55,57
77,46
76,36
69,73

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados obtidos mostram que o ambiente de pré-produção, com 2
instâncias de CICS, é capaz de suportar no máximo 10 transações simultâneas
por instância, totalizando 240 transações por segundo. Em ambiente de
produção, o número de instâncias é de 30, e mesmo que a velocidade de
processamento fossem iguais, o total na produção seria por volta de 3.600
transações por segundo.
5.3.4 Resultados
A arquitetura foi concebida de maneira adequada, implementada
incorretamente e corrigida. A análise do tradeoff e a participação dos principais
stakeholders envolvidos na questão determinaram a direção arquitetural para o
sistema. O laudo apresentado mostra que no retorno ao desenvolvedor previsto
no roteiro, permitiu uma correção que foi importante por se tratar de rotina
corporativa, trouxe ganhos significativos não só para a rotina, mas para o
ambiente como um todo, onde coexistem os sistemas.
Neste estudo de caso, em função da característica stateful do sistema e
pelas características de integração da rotina com outros sistemas, o uso do
ambiente de pré-produção com a injeção de transações. Permitiu ainda que os
resultados pudessem ser extrapolados para o ambiente de produção, pela
similaridade das características dos processadores envolvidos nos ambientes,
embora com capacidades diferentes.
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Pelos tempos anotados conclui-se que são suficientes para atender a
meta estipulada de um segundo de latência e a simultaneidade de transações
no período de uma hora, ultrapassando-se o limite de 3.000 transações
simultâneas por segundo.
Como a chegada dessas cargas segue uma distribuição estocástica e a
previsão de negócios é menor do que esse número, a extrapolação neste caso
desta rotina assegura que esse número é suficiente para atender as
expectativas dos stakeholders em termos de necessidades atuais e futuras de
negócios.
5.4

Estudo de Caso 3: Receber Pagamentos
Os pagamentos dos títulos podem ser efetuados em diversos canais de

atendimento como também em outras instituições da rede bancária e de
correspondentes.
5.4.1 Objetivos de aferição
O business drivers para este caso é direcionado ao atendimento aos
clientes em termos de latência no pagamento de títulos estipulado em no
máximo 1 segundo e atender cerca de 100.000.000 de transações por dia que
impactam diretamente os usuários finais em termos de sua percepção da
eficiência do sistema.
A importância para os negócios reside na contribuição que a rotina de
tratamento dos pagamentos exerce sobre o serviço de caixa e no tempo sala
desse atendimento ao cliente.
O cenário de recebimento no caixa é o de pagamentos de diversas
contas de consumo e boletos de cobrança por meio de saque em cartão de
débito.
5.4.2 Decisões arquiteturais
A rotina Receber Pagamentos é chamada de uma função de negócios
no terminal de caixa, em que o operador atende clientes e não clientes. No
atendimento de clientes, uma das funções é efetuar o saque da conta e receber
os pagamentos conforme figura 23, representando no cenário o diagrama da
função de negócio.
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Figura 23 - Cenário de "Receber Pagamentos"

Fonte: Elaborado pelo autor

O cenário de recebimento com débito em cartão envolve atendimento no
canal agência. Nele o tempo de resposta do atendimento envolve o tempo de
resposta da transação e as atividades operacionais exercidas pelo caixa da
agência. A eficiência da tarefa depende do comportamento de cada um dos
componentes e isso tem impacto e influência no tempo de atendimento do
serviço.
O uso do chip é o ponto de sensitividade S1 por ser um ponto crítico na
resposta do atributo de qualidade do desempenho. Para o usuário o
desempenho conta no sentido de não tornar o seu tempo sala grande demais
de modo a sentir algum desconforto no uso do serviço bancário. Para o sistema
o desempenho conta no sentido de se ter um throughput que seja suficiente
para atender a latência desejada.
O risco R1 refere-se ao tempo de atendimento que pode ser apontado
por órgãos fiscalizadores como indicador de satisfação no atendimento dos
clientes. O objetivo de desempenho em relação a latência, ao considerar a
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latência do sistema e da rede, seria estipulado por meio de uma média de
vezes em que o objetivo seria atingido e não por um valor absoluto.
O risco R2 relativo ao cenário de recebimento de títulos deve-se ao
volume envolvido nas operações diárias de recebíveis na camada de negócios.
Mudanças de versões de serviços do registro de pagamentos precisam ser
aferidas em função dos impactos que podem ser ocasionados por eventual
problema de desempenho.
As táticas arquiteturais envolvidas neste caso de uso são aquelas
ligadas diretamente ao tempo de resposta: 1) aumentar a eficiência do
sincronismo das transações de serviços diferentes e integrados como
saque/pagamentos, 2) melhorar a eficiência do algoritmo em si, 3) viabilizar
caminho rápido e direto entre o cliente e o servidor. Este estilo arquitetural
tradicional é dos mais eficientes para tratar das questões de desempenho
permitindo um bom balanceamento com outros requisitos de qualidade como
disponibilidade, segurança e contingência.
Esse cenário interage com os serviços de recebíveis, quando há
recebimento de títulos emitidos pela organização ou por outras organizações. É
um serviço que passa por efetivação do saque e registro dos pagamentos,
resultando no plano de aferição 03.
Outro cenário de recebimentos é associado ao comportamento de
throughput na camada de negócios. O objetivo é aferir a escalabilidade da
rotina nessa camada, onde se concentram todas as transações de efetivação
dos recebimentos de todos os canais de distribuição, avaliado conforme plano
de aferição 04.
Por se tratar de rotina de alto volume de carga de trabalho, tem
implicações diretas na capacidade de processamento, pois o serviço de
registro dos pagamentos é acionado por diversos canais de distribuição de
negócios, com pico em determinada faixa de tempo no expediente comercial.
5.4.3 Avaliação quantitativa
Este caso de uso foi executado em ambiente de pré-produção na
camada de apresentação e projetado para uso em produção no caso de
aferição.
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Plano de aferição 03
Na rotina “Receber Pagamentos”, os tempos médios foram anotados
para cada serviço dentre os vários executados no caixa, conforme valores
indicados nas colunas como atual na figura 24. Nos serviços envolvendo o uso
de cartão de débito, foram detectados altos tempos de resposta em
componente adquirido no mercado, na filosofia COTS (Commercial Off The
Shelf), para atender a funcionalidade de cartão com chip.
O acesso apresentava tempos variáveis nas respostas à leitura e
processamento do chip do cartão. Por se tratar de típico exemplo de sistema
de tempo real, a entrega da informação baseada tinha de ser determinada com
valores de latência assegurada de pior caso. No desenvolvimento, havia sido
aplicado o conceito de soft deadline para o desempenho do chip que ocasionou
problemas em seu desempenho.
Definiu-se que a latência de pior caso ou de hard deadline seria de 15
ms. O componente foi alterado e os ganhos refletiram nos serviços como um
todo conforme mostram os valores indicados nas colunas como nova na figura
24.
Figura 24 - Tempo Médio por Transação

Fonte: Elaborado pelo autor

Rotinas de tempo real podem estar inseridas em sistemas distribuídos e
a latência é determinada e devem ser cumpridas 100% das vezes. O
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desempenho para sistemas de tempo real é mandatório. A latência é o
requisito não funcional mais importante e tudo deve ser feito para atendê-lo.
Sistemas distribuídos, no geral, podem definir uma faixa de tolerância
ocasionada pela variação na latência da rede de comunicações.
Plano de aferição 04
O plano de aferição desse estudo de caso trata do recebimento de
títulos na camada de negócios. Trata de serviço de efetivação de pagamentos
realizado na camada de negócios, após mudança de versão com melhorias
introduzidas para aumentar o throughput do serviço, no sentido de atender ao
crescimento dos negócios.
Neste cenário foi configurado o uso de ambiente do tipo stateful, com
aferição direta em produção. Em função das características do sistema,
precisou-se efetuar todas as averiguações em pré-produção, mas também
efetuar a aferição no ambiente produtivo, em uma instância virtual de préprodução, antes da sua liberação definitiva.
Em função do volume das operações, da complexidade na reprodução
das situações, da criticidade do negócio e das variáveis envolvidas, e com a
necessidade de aferição antes do serviço entrar em regime de uso em
produção a aferição de desempenho precisa ser feita com essas condições
antes de sua liberação definitiva em produção.
Em ambiente de produção para este caso foi criada uma instância de
pré-produção em termos de versionamento da função, mas não dos dados,
com as tecnologias existentes, para poder efetuar a aferição no ambiente de
produção.
Sua topologia é apresentada na figura 25 e usada para segregar em um
ambiente de produção, um ramo virtualizado de execução para colocar em
produção, rotinas muito críticas, sem afetar o ambiente como um todo, na
primeira execução da nova versão.
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Figura 25 - Ambiente Segregado
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Para essa aferição, a nova versão precisa estar irrepreensível, a nova
versão não pode ter problema de funcionalidade e testes básicos de
desempenho já foram efetuados. A aferição não interfere com o funcional mas
obtém dados da nova versão em ambiente de produção.
Um programa pode ser executado em qualquer AOR. O balanceamento
de carga nos AOR é feito pelos TOR (Terminal Owning Region). O
balanceamento dos TOR é feito pelo sistema operacional. Todos os CICS
acessam o mesmo banco de dados DB2 (Data Base2), implementados com
espelhamento em partições distintas.
A aplicação neste caso permite colocar uma versão nova do serviço em
produção, nos AOR especificados para isso, para que sua execução seja
monitorada e os seus resultados aferidos com os outros de produção. Essa
plataforma estava sendo testada para implementação em ambiente de
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produção no momento da preparação deste trabalho. Validações iniciais
mostraram a viabilidade desse tipo de alternativa para permitir a convivência
controlada em um ambiente de produção de instância de pré-produção.
A instanciação da pré-produção em ambiente de produção permite
efetuar uma distribuição de carga processada de acordo com o número de
instâncias alocadas. Pela figura, ambiente operacional de produção trata de
87,5% da carga com a versão atual e em torno de 12,5% é atendido pela
instância de pré-produção, em função das quantidades de instâncias.
No caso de uma instalação que precise atender cerca de 100.000.000
de transações por dia de diversos sistemas e no horário de pico atenda cerca
de 20.000.000 de transações por hora, o que em termos médios,
corresponderia a 5.555 transações por segundo (tps).
Em um ambiente mainframe e CICS, com 30 instâncias de CICS com 10
classes, poderiam ser executadas 300 transações simultâneas, equivaleria a
dizer que cada instância executaria cerca de 18,5 transações por segundo e
desse modo uma transação teria que executar em torno de 54 milissegundos,
para não se gerar contenção de espera pela execução da transação.
Esse número de 54 milisegundos pode ser colocado como um requisito
de tempo de processamento para as transações nesta configuração. Nessa
configuração de processamento a instância de CICS equivaleira a um “core” ou
núcleo de processamento.
5.4.4 Resultados
A arquitetura e a implementação estavam corretas. No detalhamento da
especificação do projeto do sistema deveria ter sido coberto o conceito de
sistema de tempo real na rotina que deu origem ao plano de aferição 03. O
tempo de resposta é o requisito básico que deveria ser cumprido, além do
requisito funcional.
O cenário de recebimento de pagamentos por cartão compreende a
rotina executada em ambiente de pré-produção, no conceito de desempenho
ponto a ponto. A latência de rede não foi considerada no estudo deste caso,
pela multiplicidade de canais, mas considerada como loop fechado para
compor os resultados de desempenho ponto a ponto.
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O plano de aferição 04 preparou como ambiente de validação a
instalação de instâncias de pré-produção em ambiente de produção, do ponto
de vista de infraestrutura, para aferição de rotinas corporativas extremamente
sensíveis, cuja liberação em produção pode trazer efeitos no ambiente de
produção como um todo.
Nos dois planos, mostrou-se a utilidade da aferição do desempenho.
5.5

Conclusões da Seção
Na apresentação dos resultados de aferição dos casos de estudo do

sistema, a árvore de utilidade define o escopo e abrangência da aferição de
desempenho aplicado no sistema. O escopo é definido com clareza nos
cenários de atributo de qualidade descritos para o sistema. Os cenários críticos
são os que têm prioridade alta de negócios e alta dificuldade técnica para sua
obtenção. A figura 26 mostra a árvore de utilidade, indicando o comportamento
observado, as prioridades e os cenários relativos aos casos de estudo.
Figura 26 - Árvore Utilitária
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comportamento prioridade cenário
Processamento da rede empresarial em que 90% do movimento da
uso de recursos alta,alta
rede passe por pelo menos 10 servidores em paralelo e que os
restantes 10% do movimento em pelo menos 5 servidores.
Serviço de inclusão de títulos de cobrança executa em vários canais
de distribuição. A latência esperada para o serviço é que 99% das
latência
alta, média
vezes se situe na faixa de 1 segundo, para a inclusão de 10.000 títulos
em um período de 1 hora, das 16 as 17hs.
Rotina corporativa com condições pré e pós processamentos das
funções de negócio atende cerca de 14.000.000 de transações no
throughput
alta,alta
período crítico de 14 as 15hs. Atualmente a versão executa em 72 ms
e a meta de execução da nova versão é de 32ms.
Serviço de recebimento de títulos diversos, com pagamento por
meio de saque com cartão, no caixa de agência. A latência esperada
latência
alta, média
para o serviço é que 95% das vezes se situe na faixa de 3 segundos,
no período de 15hs as 16hs, para cerca de 90.000 operações.
throughput

alta, alta

Serviço de recebimento de títulos diversos na camada de negócios
efetua o registro de cerca de dois milhões de operações no dia, com
pico de 240.000 transações no período das 15 as 16hs.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os exemplos práticos ajudam a perceber a importância da aplicação do
roteiro em casos diferentes:


Modo de especificação do desempenho para tipos de sistemas tem de
ser também diferentes: para sistemas de tempo real, a latência precisa
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ser fixada com hard deadline e desse modo o ciclo do desempenho
precisa estar controlando o atendimento desse número definido.


Nos cenários de escalabilidade e de estresse, mostrou-se que o uso do
paralelismo e da concorrência como táticas importantes para que esses
objetivos sejam atingidos.



Casos mais críticos que levam o sistema ao estresse são relativamente
poucos, mas o ambiente precisa estar instrumentado e fazer uso de
ferramentas adequadas. São os casos que trazem impacto aos
stakeholders em ambiente produtivo em diversos momentos ao longo
do ciclo de vida do sistema.



Determinação dos cenários críticos decorre da derivação dos business
drivers, que em essência determinam a criticidade do sistema perante
os negócios.



A análise das decisões arquiteturais de projeto permite identificar os
pontos críticos de desempenho do sistema.
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6

CONCLUSÕES
Este trabalho teve como objetivo a elaboração de um roteiro de aferição

de desempenho de sistemas críticos em ambiente de pré-produção. Para a sua
elaboração contou com os critérios, técnicas e conceitos do método ATAM e do
modelo da ISO/IEC/42010:2011.
O roteiro procurou atender aos seguintes requisitos:


Aferir se o desempenho do sistema atende ao comportamento desejado
pelos stakeholders.



Aferir se a estrutura do sistema atende aos mecanismos arquiteturais
de desempenho.
O roteiro contribui com a aplicação coerente dos métodos e técnicas da

Engenharia de Software para aferição do desempenho de sistemas críticos,
focando mais especificamente em medição de desempenho e ambientes
voltados a avaliação de requisitos não funcionais. O roteiro contempla a parte
estática das estruturas arquiteturais e a parte dinâmica do comportamento do
sistema.
6.1

Objetivos Alcançados
A aplicação do roteiro a partir do estudo dos casos permitiu confirmar o

atendimento dos requisitos do roteiro no estudo de casos de um sistema crítico
com diversas funcionalidades em várias fases de desenvolvimento. Foram
aferidas as funções de negócios cujos artefatos de software correspondentes
estavam sendo disponibilizados em produção.
Os exemplos de aplicação demonstraram a viabilidade de seu uso e
obtenção dos resultados propostos, na identificação dos problemas, no uso da
teoria e de tornar o processo repetível, com alguns dos itens detalhados a
seguir:


Atender as necessidades dos stakeholders. As necessidades dos
stakeholders representadas pelos requisitos e pelos business drivers,
conforme estudo de caso apresentados, foram atendidas tanto na parte
estática quanto na dinâmica.



Identificar os tipos de desempenho aplicados nos sistemas. No estudo
de caso, algumas situações precisam ter o foco no desempenho em
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primeiro lugar, como foi o caso do chip que tinha o conceito de sistema
de tempo real, conforme estudo de caso 03 no plano de aferição 03.


Efetuar extrapolações e aferições em ambientes apropriados. Ambiente
de pré-produção não é simplesmente um padrão de nome, mas
principalmente um ambiente onde a aferição é realizada antes da
efetivação em produção, conforme estudo de caso 02.

6.2

Pontos de melhoria
Este roteiro não atua no sentido de avaliar código, estratégias ou

conceitos aplicados na fase de desenvolvimento do sistema de rotinas não
críticas. Por isso, defeitos causados por má qualidade de código ou
componentes mal especificados podem não ser detectados, e eventualmente
ocasionar alguma situação de desempenho não adequado, mas não trazendo
impacto nos negócios.
O processo de criação e preparação de ambientes para aferição faz
parte do roteiro e depende das condições em que o mesmo está inserido em
relação ao momento em que a aferição será realizada. O tradeoff para escolha
do melhor ambiente para aferição leva em consideração o estado do sistema, o
risco que o mesmo pode apresentar ao ambiente de produção. O ponto de
melhoria com relação ao ambiente de aferição seria o de configurar o ambiente
nos ciclos iniciais do desenvolvimento, configurável a todas as situações e que
seja menos ad hoc em sua preparação, com o uso de conceitos como os de
linha de produtos.
6.3

Trabalhos futuros
O trabalho foi desenvolvido com foco na resolução do problema de

desempenho no sistema, antes de sua entrada em produção. Avaliar a
possibilidade de pesquisa para outros atributos de qualidade, aferíveis em
tempo de execução, como disponibilidade e confiabilidade, por exemplo, com o
uso da estrutura proposta no roteiro.
Os cenários de crescimento e de estresse são informações fornecidas
pelos stakeholders em relação às estimativas de crescimento dos negócios. O
acompanhamento quando já estiver em produção dessas informações
permitiria o monitoramento do comportamento dos sistemas em ambiente
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produtivo e acompanhamento dos trabalhos de planejamento de capacidade e
de infraestrutura para o uso otimizado dos recursos, acompanhado do
mapeamento dos recursos e o impacto da indisponibilidade dos mesmos no
desempenho.
A confecção de ferramenta de injeção de transações concorrentes em
ambiente transacional foi um dos mecanismos criados do ponto de vista da
instrumentação. Isso permitiu averiguar as condições de estresse do sistema e
do ambiente e fornecer informações para o planejamento de capacidade. Essa
ferramenta conjugada com outras para mapeamento de recursos e análise de
impacto na disponibilidade dos sistemas poderia ser de grande valia para as
organizações com estruturas grandes e complexas de processamento em
prestar serviços aos stakeholders nas suas demandas de qualidade.
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