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RESUMO
Sistemas auto-reconfiguráveis monitoram o ambiente e, dadas certas
condições, efetuam alterações na sua estrutura interna a fim de atingir certos
atributos de qualidade. Este tipo de automatização diminui a necessidade de
intervenção humana no software, diminuindo também a ocorrência de erros, além de
permitir que o software responda rapidamente às mudanças que ocorrem ao seu
redor. No entanto as implementações de arquiteturas auto-reconfiguráveis são
invasivas aos componentes, forçando sua reescrita, além de que a reconfiguração
muitas vezes acaba deixando o software em um estado inválido na combinação dos
componentes. Neste trabalho é apresentado uma arquitetura auto-reconfigurável, de
forma que não seja necessária a total reescrita dos componentes, além de montar
árvores de componentes que podem ser testadas e que não permitem que o
software alcance um estado inválido ou até incompreensível ao homem. Nesta
arquitetura são utilizadas ferramentas como: contêiner de injeção de dependência,
programação orientada a aspectos e motores de regras. A arquitetura será avaliada
através de um exemplo de aplicação em um ambiente financeiro a fim de atender às
necessidades de negócio.
Palavras-chave: Arquitetura de software; Sistema auto-reconfigurável; Contêiner de
injeção de dependência; Programação orientada a aspectos; Motores de regras;
Atributos de qualidade.

ABSTRACT
Self-reconfiguring software architecture using reflective middleware and rules
engine
Self-reconfiguring systems monitor the environment and given certain
conditions effecting changes in their internal structure in order to achieve certain
quality attributes. This type of automation reduces the need for human intervention in
software, reducing the occurrence of errors and allows the software to respond
quickly to changes occurring around them. However implementations of selfreconfiguring architectures are invasive into components, forcing his rewriting, and
reconfiguration that often ends up leaving the software in an invalid state on the
combination of components. This paper will show how to mount an self-reconfiguring
architecture, so it is not so much rewrite the components needed to assemble
besides trees of components that can be tested and not allow the software to reach
an invalid state or incomprehensible to man. In this architecture will be used as tools:
container dependency injection, aspect-oriented programming and rules engines.
The architecture is evaluated through an application example in a financial
environment in order to meet business needs.
Keywords:

Software

Architecture;

Self-reconfiguring

systems;

Container

dependency injection, Aspect-oriented programming, Rules engines; Quality
attributes.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
Sistemas estão cada vez mais complexos em virtude de um mundo mais conectado,
onde os dados precisam trafegar rapidamente e com confiabilidade. A complexidade
acarreta custos operacionais, pois os sistemas se tornaram difíceis de serem
administrados. Esta administração normalmente necessita de um profissional
habilitado na área de computação e que conheça bem o sistema (GARCIA,
MORAND, et al., 2011), este tipo de profissional deve ser capaz de reagir ou antever
problemas que podem ocorrer no software e agir, precisamente, o mais rápido
possível para minimizar possíveis perdas, lembrando que intervenções deste tipo
estão sujeitas a falhas humanas (ZHANG, QU e LIU, 2006). A principal motivação
deste trabalho é que em virtude desta necessidade de reconfiguração não
automatizada, os softwares se tornam suscetíveis a erros não funcionais, tais como,
disponibilidade, desempenho, segurança, confiabilidade e rastreabilidade, e que
afetam toda a arquitetura da aplicação (NETI e MÜLLER, 2007).
A reconfiguração de sistemas e adaptação em tempo de execução são áreas
relevantes de pesquisa, sendo as duas maiores dificuldades, os pontos de
variabilidade do sistema para a reconfiguração em tempo de execução e a tomada
de decisão que o sistema deve executar sobre as reconfigurações (CYBENKO,
BEHRE, et al., 2006). Sistemas auto-reconfiguráveis coletam e analisam o seu
estado e comportamento, e a partir desta análise, decidem como ajustar seu
comportamento (BELLUR e NARENDRA, 2006). Os sistemas autônomos (maiores
detalhes, ver em 2.1), são utilizados no controle de robôs espaciais, em virtude da
limitada comunicação, do custo das operações e da complexidade destes tipos de
projetos (BRAT, DENNEY, et al., 2006).
Para a arquitetura proposta neste trabalho foram utilizados princípios dos sistemas
autônomos com o objetivo de alcançar certo grau de auto-reconfiguração
independente de intervenção humana. Conforme (BELLUR e NARENDRA, 2006), a
auto-reconfiguração é a capacidade computacional do sistema em alterar seu
comportamento dinamicamente e sem nenhuma intervenção humana, baseado em
requisitos informados pelo usuário ou alguma alteração no ambiente. A
reconfiguração pode variar dentro da arquitetura, desde sistemas totalmente
dinâmicos a sistemas totalmente estáticos, onde nenhuma auto-reconfiguração é
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possível. Além disso, verificou-se que, no contexto desta investigação, não foram
encontrados trabalhos de auto-reconfiguração utilizando as ferramentas contêiner de
injeção de dependência, programação orientada a aspectos e motores de regras,
que são contribuições desta proposta de arquitetura de software.
O contêiner de injeção de dependência é uma implementação do padrão de projeto
chamado Dependency Injection (FOWLER, 2004). Neste artigo, Fowler comenta que
o principal benefício deste padrão é a redução de dependência entre os
componentes. Os objetos são conectados em tempo de execução, permitindo que
as classes sejam mais coesas e suas interfaces de comunicação mais bem
definidas.
A programação orientada a aspectos facilita a organização de requisitos
transversais, como: monitoração, gerenciamento de transação e tratamento de erros.
Estes tipos de requisitos são aspectos que ficam espalhados por toda a aplicação,
atingindo todos os componentes. A programação orientada a aspectos possibilita
que estes tipos de requisitos sejam separados da aplicação, durante a construção, e
somente no momento certo são conectados de forma não invasiva aos componentes
envolvidos (PONNALAGU, NARENDRA, et al., 2007). O contêiner de injeção de
dependência consegue controlar o ciclo de vida dos componentes sem que os
mesmos precisem ser alterados e a programação orientada a aspectos permite que
certos comportamentos sejam adicionados ao componente, sem a necessidade de
altera-lo, normalmente os comportamentos não funcionais como, segurança,
transação, entre outros. A junção destas duas ferramentas torna a reconfiguração
mais dinâmica e com a característica da não necessidade de reescrita de código.
Neste caso, este código deverá estar minimamente componentizado.
O motor de regras é um software que executa uma ou mais regras de negócio em
um ambiente de produção (YIN, ZHANG, et al., 2010). As regras são descritas por
meio de uma linguagem específica de domínio (DSL) que serve para facilitar a
interação homem-máquina, de forma que pessoas que não sejam da área de TI
consigam também utilizá-la (FOWLER, 2010).
Uma arquitetura auto-reconfigurável precisa ter o conhecimento de qual o momento
para efetuar a reconfiguração, primeiramente coletando os dados do ambiente, ou
seja, efetuando uma monitoração (BELLUR e NARENDRA, 2006), que pode ser
inserida na arquitetura usando programação orientada a aspectos, pois esta
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monitoração estará espalhada por toda a aplicação. Com os dados coletados a
arquitetura precisa entender qual ação será tomada, passando esses dados para o
motor de regras, que possui as regras sobre quais alterações arquiteturais e em que
condições devem ser feitas. O motor terá como saída a indicação desta ação. O
contêiner de injeção de dependência obtém o resultado do processamento do motor
e carrega dinamicamente uma árvore de componentes1 que atenda às novas
necessidades, esta árvore de componentes será composta pelos componentes
declarados no contêiner e os aspectos da AOP, que podem conter a implementação
de outros requisitos não funcionais do software. Este ciclo é refeito constantemente
para que a arquitetura consiga se reconfigurar.
Esta arquitetura será exemplificada em uma aplicação, onde os requisitos exigiam a
capacidade de alteração do comportamento do software dinamicamente, conforme
houvesse uma alteração em seu ambiente, porém esta alteração não deveria
abranger todas as funcionalidades e usuários do software, apenas uma parcela
destes, conforme regra de negócio especificada, e não deveria forçar a reescrita dos
componentes que já foram modelados de forma coesa 2.
Durante a pesquisa bibliográfica não foram encontradas implementações de
sistemas auto-reconfiguráveis que não sejam invasivos3 nos componentes da
aplicação4, ou que durante a reconfiguração garantam a integridade da árvore de
componentes e da arquitetura gerada, como nos trabalhos de (MEEHAN, PRASAD e
MCGINNITY, 2007), (BELLUR e NARENDRA, 2006) e (WU, WU, et al., 2010). A
abordagem utilizada nos trabalhos de Palma, Popov et al., 2009 e Ju e Bo, 2007,
está bem próxima da proposta apresentada neste trabalho, entretanto, aplicou-se a
reconfiguração apenas na infraestrutura.
1.2 Objetivo
Neste trabalho propõe-se o desenvolvimento de uma arquitetura auto-reconfigurável
que

responderá

rapidamente

às

mudanças

no

ambiente,

aumentando

a

disponibilidade e diminuindo tempo de resposta por meio da degeneração da

1

Uma árvore de componentes é formada por componentes interligados hierarquicamente, que juntos se
comunicam entre si para atender uma determinada funcionalidade.
2
Coesão, conceito que determina que um componente tem apenas um objetivo, faz apenas uma coisa.
3
Entende-se por invasivo, as arquiteturas que forcem a reescrita do componente, seja na refatoração da sua
estrutura interna ou na refatoração de uma interface de comunicação externa do componente.
4
Componentes da aplicação são componentes que implementam os requisitos funcionais e/ou não funcionais do
software.
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aplicação, esta arquitetura tende a ser pouco invasiva aos componentes da
aplicação.
No cenário de exemplo a arquitetura deverá ter como responsabilidade apenas a
detecção de uma situação de sobrecarga do ambiente e efetuar a reconfiguração,
através da recombinação de componentes, enquanto que por se tratar de uma
arquitetura de middleware, todas as requisições que estiverem sendo processadas
no momento da reconfiguração serão atendidas com o modelo de componentes
antigo e apenas as novas requisições serão processadas com a nova configuração.
A arquitetura não se responsabilizará por qualquer indisponibilidade de recursos
externos, ou de qualquer outro requisito não funcional que não esteja relacionado ao
aumento de disponibilidade do software e diminuição do tempo de resposta.
1.3 Resultados esperados e contribuições
A principal contribuição deste trabalho será a obtenção de um modelo arquitetural
com características de reconfiguração que são menos invasivas aos componentes
da aplicação e que sua reconfiguração não geram situações inesperadas em virtude
de uma combinação indesejada de componentes. Além disso é apresentado um
exemplo de aplicação na área financeira, no qual é necessária uma alta
disponibilidade e um baixo tempo de resposta (obs.: não foram encontradas
referências específicas sobre reconfiguração aplicados a esta área). Com esta
arquitetura espera-se diminuir o tempo de resposta da aplicação em função de
alterações ocorridas no seu ambiente operacional. Durante as pesquisas foi possível
perceber que as soluções se concentram em sistemas de infraestrutura de redes de
computadores e robótica, como nos seguintes trabalhos: (JU e BO, 2007),
(MEEHAN, PRASAD e MCGINNITY, 2007), (CALINESCU, 2007), (PALMA, POPOV,
et al., 2009), (BELLUR e NARENDRA, 2006), (ZHANG, QU e LIU, 2006) e (WU, WU,
et al., 2010).
1.4 Método de trabalho
Este trabalho de pesquisa consiste nas seguintes atividades:
1) Estudo de middleware reflexivo, sistemas auto-adaptativos, computação
autonômica,

sistemas

auto-reconfiguráveis,

contêiner

de

injeção

dependência, programação orientada a aspectos e motores de regras.

de
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a. Levantamento bibliográfico a fim de detalhar cada conceito que irá
compor a arquitetura proposta, assim como conceitos de arquitetura de
software, sistemas auto-adaptativos, auto-reconfiguráveis, autonômicos
e requisitos não funcionais.
b. Levantamento dos requisitos de uma arquitetura auto-reconfigurável.
2) Especificação conceitual da arquitetura auto-reconfigurável.
a. Nesta atividade será desenvolvida conceitualmente uma arquitetura
auto-reconfigurável, unindo os conceitos da atividade anterior. A
arquitetura gerada não estará ligada a nenhum tipo de implementação,
no que diz respeito a plataforma ou a modelo de negócio, podendo ser
aplicado em outras áreas ou outras plataformas.
b. Este estudo tem o intuito de verificar a viabilidade de unir estes
conceitos a fim de se obter uma arquitetura auto-reconfigurável com as
características levantadas em (WU, WU, et al., 2010).
3) Levantamento dos requisitos da área financeira.
a. Serão obtidos detalhes das necessidades de negócio, entendendo
quais requisitos funcionais e não funcionais são mais importantes e
quais podem ser degradados, relacionando com os atributos de
qualidade de disponibilidade e desempenho esperados do software.
b. Esta atividade será necessária para entender como a arquitetura autoreconfigurável deverá se comportar, gerando regras que deverão ser
respeitadas, como características de reconfiguração, monitoração e
tomada de decisão, baseado no trabalho de (ANDRESSON, LEMOS,
et al., 2009).
4) Implementar esta arquitetura auto-reconfigurável dentro do ambiente
financeiro.
a. Implementar a arquitetura, conforme os requisitos obtidos na área,
utilizando a plataforma Microsoft (.Net).
5) Analisar os resultados obtidos.
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a. Analisar se os resultados de disponibilidade e desempenho obtidos
com esta arquitetura atendem as necessidades e regras levantadas na
área de negócio, como, tempo de resposta da arquitetura e aumento
da disponibilidade.
1.5 Organização do trabalho
A seção 2, fundamentos conceituais, discorre sobre conceitos de arquitetura de
software, sistemas autonômicos, sistemas auto-adaptativos e também sobre as
ferramentas que serão utilizadas nesta arquitetura, explicando em qual parte do
processo de reconfiguração de um sistema auto-reconfigurável as ferramentas
auxiliarão.
A seção 3, estado da arte, apresenta os trabalhos que inspiraram a elaboração
desta arquitetura direta ou indiretamente.
A seção 4, arquitetura auto-reconfigurável, apresenta todo levantamento de
requisitos

e

preocupações

necessárias

ao

desenvolver

uma

arquitetura

reconfigurável e como os elementos explicados na segunda seção contribuem para
a reconfiguração da arquitetura em cada uma de suas etapas.
A seção 5, descrição do exemplo de aplicação da arquitetura auto-reconfigurável,
apresenta o exemplo de aplicação desta arquitetura no ambiente financeiro,
detalhando tanto os requisitos do exemplo como a implementação da arquitetura
auto-reconfigurável.
A seção 6, análise dos resultados apresenta-se uma análise dos dados de tempo de
resposta e aumento da disponibilidade coletados a partir de testes realizados na
implementação da arquitetura auto-reconfigurável.
A seção 7, conclusões e considerações finais, as contribuições do trabalho e as
sugestões de trabalhos futuros.
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2

FUNDAMENTOS CONCEITUAIS

Este capitulo tem o intuito de explicar os principais conceitos para entendimento
deste trabalho, como: sistemas autonômicos e auto-reconfiguráveis, middleware
reflexivo, contêiner de injeção de dependência, programação orientada a aspectos e
motor de regras.
A abordagem escolhida foi atuar na arquitetura do software, pois nela está o nível de
abstração necessário para atuar nos requisitos de um sistema auto-reconfigurável,
como: componentização e adaptação do software em tempo de execução, sem
contar que a generalidade da solução permite que ela possa ser implementada em
sistemas de domínios diferentes (KRAMER e MAGEE, 2007). A arquitetura de
software consiste em uma estrutura, decomposta em partes, na relação entre elas e
nas propriedades visíveis externamente que essas partes apresentam, e que os
requisitos funcionais e atributos de qualidade são as propriedades que determinam a
arquitetura de um sistema (BASS, CLEMENTS e KAZMAN, 2003).
Requisito funcional é o trabalho que o sistema deve executar, que corresponde a
parte estrutural da arquitetura, já os atributos de qualidade ou requisitos não
funcionais são as formas como o sistema irá executar o trabalho, como,
desempenho,

segurança,

facilidade

de

manutenção,

entre

outros

(BASS,

CLEMENTS e KAZMAN, 2003). Mesmo que apenas um componente consiga
atender a um atributo de qualidade, é a junção de todos os componentes, que fazem
parte da arquitetura, que determinam se um sistema atende a um determinado
requisito (BRAT, DENNEY, et al., 2006). Os atributos de qualidade da arquitetura
são alcançados através das táticas arquiteturais, que são as decisões de
modelagem da arquitetura (BASS, CLEMENTS e KAZMAN, 2003). A arquitetura
proposta permite que árvores de componentes sejam carregadas conforme a
necessidade, e cada árvore de componentes é planejada para atender um, ou uma
coleção de requisitos.
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Figura 1 - Árvore de componentes de uma arquitetura
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 1 apresenta uma árvore de componentes de uma arquitetura de software,
esta árvore define o comportamento do software, caso algum objeto seja substituído
o comportamento do software será alterado.
Por exemplo, caso a arquitetura detecte uma situação de alta demanda e precise
desabilitar alguns serviços privilegiando outros, a arquitetura tratará de carregar uma
outra árvore de componentes diferente da atual, que proverá maior desempenho
para as funcionalidades prioritárias e desabilitará as funcionalidades menos
importantes.
2.1 Sistemas autônomos
Durante as pesquisas realizadas para este trabalho foram encontrados dois termos
distintos: sistemas autônomos e computação autonômica, porém não foram
encontrados textos que diferenciavam um termo do outro. A fim de garantir que
ambos os termos se tratavam do mesmo assunto, foi encontrada a seguinte
definição para sistemas autônomos:
In many cases, AS have to collaborate with humans in a natural and
intuitive way and adapt themselves to varying conditions [28]. Typical
tasks of this kind result from the field of autonomous service robots.
In order to realize a high level of autonomy, the imitation of human
cognition, including the representation of knowledge, learning,
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anticipation, planning etc. can be helpful. (ERTLE, GAMRAD, et al.,
2010)

E a seguinte definição para computação autonômica:
Autonomic computing is a systematic approach to achieving
computer-based systems managing themselves without human
interventions

[…] In

details, autonomic

computation

collects,

measures and analyzes the states and behaviors of basic
computation, and then decides when and how to adjust states and
behaviors of basic computation. (HUANG, LIU, et al., 2004)

Em ambos os trechos, os autores definem os termos como, sistemas que adaptamse conforme a necessidade utilizando um processo para isso, contando com pouca
ou nenhuma intervenção humana. No primeiro artigo publicado sobre sistemas
autonômicos, feito pela IBM em 2001-2002 (CYBENKO, BEHRE, et al., 2006), ficou
definido que sistemas autônomos eram aqueles que conseguiam se gerenciar
conforme políticas definidas por seus administradores (CAPRARESCU e PETCU,
2009). A ideia de sistemas autonômicos não é algo inovador pois já existe um vasto
trabalho a respeito na área da robótica, a diferença é a aplicabilidade deste tipo de
trabalho em sistemas de outras áreas, como negócios (KRAMER e MAGEE, 2007).
Figura 2 - Evolução da autonomia em sistemas
Adaptado de (MULLER, O'BRIEN, et al., 2006)
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Muitos sistemas não são projetados para terem algum tipo de autonomia do início,
sendo assim a autonomia pode ser acrescida ao sistema gradualmente até que o
mesmo alcance o nível de autonomia necessária, conforme Figura 2. Obviamente
que a modelagem do sistema atual determinará a dificuldade de incluir certa
autonomia ao mesmo, quanto mais acoplada a modelagem do software estiver, mais
complexa será sua alteração e por consequência a inclusão de autonomia ao
mesmo. Sem contar que este tipo de classificação permite que os sistemas possam
ser avaliados pelo nível de autonomia que possuem, pois nem sempre existem
recursos ou necessidade de que o software seja totalmente autônomo.
Figura 3 - Modelo técnico da computação autonômica
Adaptado de (HUANG, LIU, et al., 2004)

A Figura 3 ilustra a interação entre o software e a computação autonômica, enquanto
o software atende as funcionalidades de negócio, a computação autonômica
observa o comportamento do software e através de um racional decide se deve
manipular algum estado do mesmo.
Para que um sistema seja considerado autonômico existem características que ele
deve possuir (FUAD e OUDSHOORN, 2007). Quatro características são descritas na
listagem abaixo (KHALID, HAYE, et al., 2009):
a) Auto-configuração: é a habilidade do sistema em se configurar conforme
políticas de alto nível predefinidas e adaptar-se a mudanças causadas por
configurações automáticas;
b) Auto-recuperação: é a habilidade do sistema em automaticamente detectar,
diagnosticar e reparar erros;
c) Auto-otimização: é a habilidade do sistema em monitorar continuamente e
controlar os recursos para melhorar o desempenho e eficiência;
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d) Auto-proteção: é a habilidade do sistema em proativamente identificar e
proteger a si próprio de ataques ou falhas em cascata que não foram
corrigidas pelas métricas de auto-recuperação.
Para

que

as

arquiteturas

dos

sistemas

autonômicos

possam

atingir

as

características citadas acima, durante as pesquisas foram encontrados dois estilos
arquiteturais diferentes: arquitetura centralizada e descentralizada. Na arquitetura
centralizada um sistema controla outro, sendo que o sistema controlado é aquele
que se preocupa com as funcionalidades de negócio, enquanto o sistema que
controla é aquele que se preocupa com as características autonômicas.
Figura 4 - Arquitetura centralizada
Adaptado de (ZHANG, QU e LIU, 2006)

Conforme a Figura 4, a relação entre estes sistemas ocorre por duas vias, o sistema
controlador obtém informações do controlado, analisa estas informações e compara
o estado atual com o desejado, após esta análise, se necessário, envia sinais para
que o sistema controlado altere seu comportamento (ZHANG, QU e LIU, 2006).
Na arquitetura descentralizada o sistema é subdividido em agentes inteligentes, este
tipo de organização acarreta complexidade, pois cada agente é independente dos
outros e eles se comunicam e interagem entre si.
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Figura 5 - Arquitetura descentralizada
Adaptado de (STATHIS, 2010)

Na Figura 5 é apresentado um tipo de organização onde todos os agentes são
governados por um super agente, afim de que haja organização nas decisões
(STATHIS, 2010).
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Figura 6 - Arquitetura do agente
Adaptado de (STATHIS, 2010)

A Figura 6 ilustra a estrutura de um agente, onde cada agente independente, possui
uma inteligência, que permite que este agente controle outro elemento, podendo
coletar informações deste elemento e tomar ações com base nessas informações.
Os agentes também recebem informações de outros agentes e do super agente, que
definem como o elemento gerenciado deve se comportar (STATHIS, 2010).
A lógica utilizada pelos agentes das arquiteturas descentralizadas e dos sistemas
controladores das arquiteturas centralizadas assemelha-se com o racional utilizado
pelo ser humano e é a forma como estes elementos conseguem se auto gerenciar, a
inspiração para este tipo de controle contínuo veio da robótica (KRAMER e MAGEE,
2007). Este ciclo de controle está em aberto na comunidade científica para que
possam aparecer melhorias, ou novos modelos (CAPRARESCU e PETCU, 2009).
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Figura 7 - Ciclo de controle em sistemas auto-adaptativos
Adaptado de (BRUN, SERUGENDO, et al., 2009)

A Figura 7 ilustra os passos, em alto nível, de um ciclo de controle contínuo para um
sistema auto-adaptativo. O ciclo começa pela coleta, onde sensores captam dados
do software e do ambiente, a fim de obter informações sobre o estado atual do
software, depois vai para a fase de análise dos dados coletados, onde os dados que
vieram são filtrados e analisados, então vem a decisão, onde o software decide se a
situação requer alguma alteração de comportamento, ou não, e por último vem a
ação, onde a alteração é executada (BRUN, SERUGENDO, et al., 2009).
No artigo da IBM, de 2003, foi referenciado um modelo de ciclo de controle chamado
de MAPE-K (Monitoring, Analize, Planning, Execute and Knowledge) (STATHIS,
2010), este ciclo é constituído das seguintes fases:
a) Monitoração do sistema;
b) Análise dos dados obtidos com base no conhecimento inserido pelo
administrador;
c) Planejamento das alterações que serão feitas no sistema;
d) Execução das alterações.
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A representação do ciclo MAPE, feito no diagrama de máquina de estados da UML
1.3, demonstra todo o fluxo seguido por este modelo de processamento:
Figura 8 - Ciclo MAPE
Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme representado na Figura 8 é feita a monitoração das características de
interesse, sendo obtidos os dados da monitoração, é feita uma análise para decidir
se existe alguma necessidade de adaptação, caso não exista, a monitoração
continua, caso exista, é feito um planejamento de como efetuar a adaptação e
posteriormente é realizada a execução da mesma, por último, volta-se ao estado de
monitoração, onde é feita uma avaliação para saber se o sistema se adequou a
necessidade. Este processo se mantém em constante execução, em paralelo com
os processos funcionais do sistema.
2.1.1 Atributos de qualidade na arquitetura de software
Tanto os requisitos funcionais quanto os atributos de qualidade são validadores na
escolha da solução arquitetural mais indicada, porém os atributos de qualidade
atingem a arquitetura de software como um todo (BASS, CLEMENTS e KAZMAN,
2003). Estes atributos podem variar desde a facilidade de manutenção do software
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até a usabilidade da interface aos usuários. No que diz respeito ao atributo de
facilidade de alteração, este tipo de atributo recai sobre a modelagem dos
componentes da aplicação, porém o estilo arquitetural escolhido deve facilitar este
tipo de modelagem (BASS, CLEMENTS e KAZMAN, 2003).
Os atributos de qualidade são importantes para definição e avaliação de uma
solução arquitetural, os sistemas que desejam alcançar algum tipo de autonomia
devem possuir atributos de qualidades diferentes dos tradicionais, pois são
softwares mais dinâmicos (NETI e MÜLLER, 2007). Decisões arquiteturais impactam
diretamente na capacidade que um software tem de ser auto-reconfigurável (FUAD e
OUDSHOORN, 2007), pois um sistema auto-reconfigurável além de ter as
preocupações com os requisitos funcionais de negócio, ainda tem que ser
desenvolvido pensando nos requisitos não funcionais de adaptação. Por serem
conceitos distintos, eles precisam estar separados para não aumentar demais a
complexidade do software, afinal quanto maior o componente mais difícil é a sua
manutenção (PRESSMAN, 2001).
O atributo de qualidade mais importante para um sistema auto-reconfigurável é a
facilidade de alteração, que está subdividido na capacidade do sistemas em ser
extendido

e

em

ser

modificado,

pois

estes

sistemas

precisam

estar

componentizados em pequenas partes em virtude da necessidade de dinamismo
(NETI e MÜLLER, 2007). Embora este tipo de atributo de qualidade aumente a
complexidade do desenvolvimento do software e possivelmente diminua o
desempenho, em virtude da maior quantidade de componentes que serão
instanciados em memória.
2.1.2 Monitoração
Monitoração é onde começa o ciclo de controle de uma aplicação autoreconfigurável, pois para que o software possa se adaptar ele precisa obter
informações do ambiente e de si próprio. Umas das maiores dificuldades da
monitoração é determinar qual informação é mais relevante para o comportamento
que deseja-se obter do software (VASSEV e HINCHEY, 2010). A monitoração deve
ser simples e rápida para que não afete a modelagem e o desempenho do software,
também deve prover informação atualizada (ZHENG, 2010).
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2.1.2.1 Requisitos transversais
Os requisitos transversais são os requisitos não funcionais ou atributos de qualidade,
que estão espalhados por toda a arquitetura e provocam grande retrabalho quando
tem de ser modificados depois que a arquitetura já está criada.
Figura 9 - Requisitos transversais
Adaptado de (JU e BO, 2007)

A Figura 9 ilustra como os requisitos transversais estão distribuídos pela arquitetura
de um software. Em softwares orientados a objetos, conceitos como, SoC
(Separation of concerns) e reuso contribuem para que os componentes executem
apenas uma funcionalidade, este tipo de característica facilita a manutenção e o
desenvolvimento também. Porém os requisitos transversais poluem os componentes
com outras responsabilidades, como por exemplo: monitoração, segurança, etc. É
neste contexto que entra a programação orientada a aspectos (JU e BO, 2007).
2.1.2.2 Programação orientada a aspectos
AOP (Aspect Oriented Programming) é uma técnica capaz se separar os requisitos
transversais dos outros módulos, de modo que o código fique modularizado e
permite que cada funcionalidade fique concentrada onde deve e não espalhada pelo
software (JU e BO, 2007). A programação orientada a aspectos é uma forma
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encontrada de unir os requisitos não funcionais e funcionais dentro do software,
sendo que esta junção, pode ser feita tanto em tempo de execução, quanto de
compilação (JU e BO, 2007). De acordo com (WU, WU, et al., 2010) existem dois
tipos de junção entre os aspectos e o código do software:
a) Estática: quando a junção é feita em tempo de compilação.
b) Dinâmica: quando a junção é feita em tempo de execução.
Para que seja utilizada em um software reconfigurável a ferramenta de AOP precisa
fazer a junção do aspecto e do componente em tempo de execução, assim esta
junção será feita e desfeita sempre que necessário e sem a necessidade de
recompilar algum componente.
2.1.3 Análise e decisão
Com os dados obtidos a partir da monitoração, o software precisa avaliar se seu
estado atual condiz com aquilo que é esperado, e decidir, com base nessa
avaliação, por uma reconfiguração ou não. Para alguns softwares a maior dificuldade
é saber qual é o estado desejado, e caso este estado seja claro, saber quais
modificações na arquitetura são necessárias para que o software deixe do estado
atual e para o estado desejado (KRAMER e MAGEE, 2007). Umas das maiores
dificuldades, nesta fase do ciclo, é encontrar uma forma de especificação dos
requisitos que seja compreensiva pelos administradores e também pelas máquinas
(KRAMER e MAGEE, 2007).
Após este tipo de levantamento, todos os dados obtidos da monitoração passarão
por um tipo de validação, esta validação precisa ser implementada de forma que
seja entendível pelo software, mas também pelo administrador. Este tipo de
validação pode ser implementado através de regras, que validam se o dado obtido
da monitoração está dentro do SLA (Service Level Agreement) desejado (WHITE,
HANSON, et al., 2004) (VASSEV e HINCHEY, 2010), por exemplo:
IF (TempoResposta > 2 seg) THEN (Aumentar CPU em 5%)
Existem algumas pesquisas que incentivam o uso de Inteligência Artificial (IA) para
efetuar a análise dos dados obtidos, por exemplo: lógica fuzzy. Embora este tipo de
algoritmo amplie as possibilidades de processamento, eles são muito mais difíceis
de entender, de serem mantidos e podem chegar num nível de evolução
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incompreensíveis ao homem. Além do que as regras podem ser combinadas com
algoritmos de IA (ZHANG, QU e LIU, 2006), juntando o melhor dos dois tipos de
solução para problemas que necessitem deste tipo de complexidade. A idéia de
utilizar regras para validar os dados da monitoração e a partir desta avaliação
provocar, ou não, uma reconfiguração da aplicação não é nova, existe uma pesquisa
que utiliza uma ferramenta Java, chamada Drools, da organização JBoss, que é uma
implementação da especificação JSR-94 (Java Specification Request) a qual define
um motor de regras (PALMA, POPOV, et al., 2009).
Um motor de regras utiliza uma DSL (Domain Specific Language) para interpretar as
regras passadas a ele. DSL é uma linguagem pequena, declarativa, expressiva e
focada em um problema de domínio especifico (CORRADINI, MERELLI e
PIERANTONIO, 2004). Quando uma DSL é adotada, as soluções são representadas
no mesmo nível de abstração do problema, permitindo que fique mais fácil de
entender a solução por quem já conhece o domínio (CORRADINI, MERELLI e
PIERANTONIO, 2004). As DSLs são implementadas por compiladores que
internamente geram programas que são executados pelos computadores, a
programação em DSLs pode ser auxiliada por uma ferramenta visual que
internamente pode gerar um dado estruturado, como: XML (Extensible Markup
Language) (CORRADINI, MERELLI e PIERANTONIO, 2004).
2.1.3.1 Motor de Regras
O motor de regras utiliza internamente uma DSL, que é definida por um conjunto de
atividades organizadas sequencialmente e que são modeladas por ferramentas
especificas, muitas vezes visuais para aumentar a produtividade e ser mais amigável
ao especialista do problema de domínio.
O motor de regras é um sistema que executa uma ou mais regras de negócio em um
ambiente de produção (YIN, ZHANG, et al., 2010). A idéia de motor de regras é
externalizar a lógica de negócio, o motor de regras pode ser visto como um
sofisticado interpretador de declarações IF-THEN (CHEN, XU-PENG e ZHENG-QIU,
2010). Uma regra é composta por duas partes, a condição e a ação, quando a
condição é satisfeita, a ação é executada. A entrada para um motor de regras é uma
coleção de regras e os dados, já a saída, pode ser a entrada com algumas
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modificações, dados novos que podem ser criados e possíveis efeitos colaterais
deste processamento (CHEN, XU-PENG e ZHENG-QIU, 2010).
Motores de regras podem ser utilizados em aplicações com lógicas de negócio
dinâmicas, é uma ferramenta eficiente na tomada de decisão, afinal a tomada de
decisão pode ser feita em centenas de fatos de forma rápida, confiável e repetível
(CHEN, XU-PENG e ZHENG-QIU, 2010). Além de permitir que a lógica de negócio
esteja separada do resto da aplicação (YIN, ZHANG, et al., 2010).
Figura 10 - Elementos de um motor de regras
Adaptado de (CHENG, LEMOS, et al., 2009)

O motor de regras está dividido em três componentes, conforme Figura 10, base de
regras, memória de trabalho e máquina de inferência. A máquina de inferência
também é composta por três componentes, detector de padrão, máquina de
execução e agenda. A memória de trabalho armazena coleções de dados que a
máquina de inferência irá manipular, a base de regras armazena as regras que
foram modeladas pelo especialista de negócio e a máquina de execução armazena
a implementação das regras a serem ativadas e as executa. O pesquisador de
padrão decide quais regras deverão ser executadas, conforme a ordem de execução
e a agenda armazena as regras que serão executadas. A máquina de inferência usa
internamente o algoritmo Rete, que é o mais eficiente na detecção de padrões em
máquinas de inferência (CHEN, XU-PENG e ZHENG-QIU, 2010).
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Sob o ponto de vista de arquiteturas auto-reconfiguráveis, existem tipos de regras de
decisão, regras de ação, são regras em baixo nível de definição, por exemplo, IF
(TempoResposta > 2 segundos) THEN (Aumentar CPU em 5%) e regras em metas,
que estão mais próximas da definição de negócio, por exemplo, Tempo de resposta
não deve exceder 2 segundos (WHITE, HANSON, et al., 2004).
2.1.4 Reconfiguração
A reconfiguração começa após a análise do estado da aplicação e a decisão de que
a aplicação não está se comportando conforme o esperado. É um dos pontos mais
delicados e complexos dos sistemas auto-reconfiguráveis, porém também um dos
mais discutidos. Normalmente a reconfiguração é dividida em dois tipos (ZHANG,
QU e LIU, 2006):
a) Aplicacional: são reconfigurações feitas na estrutura interna do software;
b) Sistêmico, ou infraestrutura: são reconfigurações feitas em componentes de
infraestrutura, como: servidores web, filas de mensagens e máquinas virtuais.
Dentro da reconfiguração aplicacional ainda existem outras subdivisões como
(GARCIA, MORAND, et al., 2011):
a) Reconfiguração por parametrização: Certos softwares podem ser alterados
sem necessariamente alterar seus componentes, apenas atualizando
algumas configurações que são passadas aos componentes;
b) Reconfiguração por componentização: Para adicionar novas funcionalidades,
ou muitas vezes corrigir falhas existentes, é necessário substituir o algoritmo
dos componentes, estas substituições muitas vezes só podem ser feitas
removendo e/ou incluindo novos componentes.
c) Reconfiguração arquitetural: neste tipo de reconfiguração também ocorre a
troca de componentes, porém estes componentes também alteram a
arquitetura do software, tornando este tipo de alteração mais impactante para
o restante do software.
A reconfiguração acarreta um aumento da complexidade do software, para pagar
este custo, a forma de reconfiguração e os pontos de variabilidade devem ser claros
na definição do requisito de reconfiguração do software. Não é novidade a

34

necessidade de que softwares distribuídos consigam se adaptar a mudanças
dinamicamente sem a necessidade de recompilação e implantação, para facilitar a
reconfiguração, foram desenvolvidas linguagens de programação, padrões de
projeto, frameworks e arquiteturas, porém estas ferramentas necessitam que os
pontos de variabilidade do software sejam planejados antecipadamente (BELLUR e
NARENDRA, 2006).
Além dos pontos de variabilidade, durante a reconfiguração, caso seja necessário
remover ou adicionar um componente, o software é que deve ser responsável por se
manter em estado consistente, fazendo a gestão do ciclo de vida de seus
componentes (VASSEV e HINCHEY, 2010), (PALMA, POPOV, et al., 2009) e
(OREIZY, GORLICK, et al., 1999).
2.1.4.1 Componentização
Um componente é a implementação passiva de um conjunto de funcionalidades com
uma interface específica, e que passa a ter algum tipo atividade quando um
processo o executa, sendo um processo uma representação dos recursos físicos de
CPU (Central Process Unit) e memória (BELLUR e NARENDRA, 2006).
Os

componentes

são

os

elementos

que

fazem

parte

do

conceito

de

componentização, definido como a divisão de grandes softwares em pequenas
partes que, em colaboração, executam uma ação (CAPRARESCU e PETCU, 2009).
Com a componentização, uma arquitetura pode ser considerada como uma coleção
hierárquica de componentes conectados e que juntos implementam algum requisito
funcional, ou não funcional (PALMA, POPOV, et al., 2009). Estes componentes
possuem interfaces que definem como deve ser a comunicação entre eles e o
processamento das informações é cadenciado, de forma que a saída do
processamento de um componente serve como entrada para o outro (BELLUR e
NARENDRA, 2006). Os arquitetos visualizam o software como redes de
componentes concorrentes e que se comunicam por conectores. Os analistas
modelam o software de forma abstrata, escondendo os detalhes e se focando na
visão

macro,

como:

estrutura

interna,

interação

entre

os

componentes,

processamento dos componentes e mudanças em tempo de execução (OREIZY,
GORLICK, et al., 1999).
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Cada componente é responsável por uma parte dos requisitos, de forma que seja
mais fácil sua substituição, teste e manutenção, para isso, os componentes devem
ser pequenos e fazer poucas coisas, este tipo de decisão é tomada durante a
modelagem do software e é a aplicação do conceito SoC (Separation of Concerns)
(JU e BO, 2007). A idéia principal da componentização na reconfiguração é que os
componentes consigam se reconfigurar para atender a um requisito, ou que ao
menos consigam informar quando não são capazes de fazer este atendimento
(KRAMER e MAGEE, 2007).
2.1.4.2 Contêiner de injeção de dependência
A função do contêiner é controlar a execução dos componentes no lugar dos
próprios componentes executarem esta tarefa (JU e BO, 2007). O contêiner de
injeção de dependência é a implementação de um padrão chamado injeção de
dependência, que tem este nome pois o contêiner obtém o componente que será
executado em tempo de execução (FOWLER, 2004). Em uma aplicação sem este
recurso, os componentes conhecem suas dependências e escolhem para qual
componente passarão a execução, este tipo de desenvolvimento aumenta o
acoplamento e diminui a testabilidade do software.
O objetivo deste tipo de recurso é que o contêiner injete um componente
dinamicamente no outro, reduzindo a dependência entre eles que fica a cargo do
contêiner, e aumentando assim, a facilidade de troca de componentes (JU e BO,
2007). Um dos desafios da reconfiguração é permitir que a escolha entre um
componente e outro seja assertiva a ponto de realmente alterar o comportamento do
software para o esperado, e não deixa-lo entrar em um estado inconsistente, ou
retorno falho (KRAMER e MAGEE, 2007). Uma das alternativas é o uso de uma
linguagem como a ADL (Architecture Description Language), que é usada para
descrever uma arquitetura e pode ser usada também para descrever as arquiteturas
alternativas que o software pode adotar (PALMA, POPOV, et al., 2009). Alguns
contêineres de injeção de dependência podem ser configurados com diferentes tipos
de arquiteturas, entenda arquitetura como um conjunto de componentes conectados,
sendo que o contêiner consegue decidir qual tipo de arquitetura carregará e altera-la
em tempo de execução, quando necessário. O contêiner de injeção de dependência
sendo utilizado junto com a AOP aumenta a facilidade de reconfiguração da
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arquitetura, pois os aspectos pode ser incluídos e removidos do software em tempo
de execução, como todos os outros componentes, auxiliando não apenas na
monitoração mas também na reconfiguração de uma arquitetura auto-reconfigurável
(CHARFI, DINKELAKER e MEZINI, 2009).
2.1.4.3 Middleware Reflexivo
Para definir o termo Middleware Reflexivo a melhor estratégia é primeiro dividir os
dois termos, ou seja, middleware, conforme a literatura, é tudo aquilo que fica entre a
interface do usuário e o sistema operacional, e é utilizado em sistemas distribuídos,
protegendo o software da complexidade que este tipo de arquitetura agrega (JU e
BO, 2007), reflexivo é o sistema que tem a capacidade de ler seu estado interno e
modificar seu comportamento através de uma representação própria (HUANG, LIU,
et al., 2004).
Figura 11 - Modelo técnico da computação reflexiva
Adaptado de (HUANG, LIU, et al., 2004)

A Figura 11 ilustra como a reflexão atua no sistema, enquanto os componentes da
aplicação representam as funcionalidades, modelando uma representação do
problema de domínio, a reflexão usa uma notação própria, através de meta-dados1,
para atuar nos próprios componentes do software. Esta notação permite que a

1

Meta-dados são dados que um software pode obter de si mesmo através do uso da reflexão. Em componentes
estes dados poderiam ser: número de métodos de uma classe, valores de variáveis, parâmetros e retornos dos
métodos de uma classe e outros.
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computação reflexiva acesse os estados internos dos componentes e carregue, ou
descarregue, algum componente que faça parte dessa árvore.
Figura 12 - Computação autonômica através da computação reflexiva
Adaptado de (HUANG, LIU, et al., 2004)

A computação reflexiva pode servir como uma ferramenta para a computação
autônoma, oferecendo toda a interação necessária com computação básica, a Figura
12 ilustra a reflexão como intermediadora entre o sistema que gerencia e o

gerenciado. O uso de computação distribuída auxilia na inclusão de atributos de
qualidade no software, como: facilidade de implantação, reuso de componentes,
escalabilidade e desempenho (HUANG, LIU, et al., 2004). Porém a computação
distribuída aumenta a complexidade do software e existe uma necessidade que
estes tipos de sistemas sejam mais fáceis de serem mantidos e mais flexíveis, em
virtude das necessidades de negócio que mudam constantemente, sem contar que
muitos sistemas necessitam manter um SLA, como tempo limite de resposta, para
que não haja prejuízo no negócio que o software suporta (MAHMOUD, 2004). O uso
de reflexão é uma tática arquitetural que permitirá o software atingir o atributo de
qualidade de auto-reconfiguração, utilizando DI e AOP, para que os componentes da
aplicação não necessitem conhecer como a auto-reconfiguração será feita, pois toda
esta complexidade está dentro do contêiner de DI. Sendo assim, Middleware
Reflexivo é a união das habilidades da computação distribuída e a capacidade de
reconfiguração, em tempo de execução, que a reflexão proporciona (GARCIA,
MORAND, et al., 2011). A junção do middleware reflexivo e da computação
autônoma é uma área que já tem muito trabalho desenvolvido, mas que ainda tem
pontos em aberto que precisam ser pesquisados (MAHMOUD, 2004). Tecnicamente
middleware autonômico é um middleware capaz de se monitorar (através do seus
estados internos e comportamentos), de se avaliar (analisar estes estados e
comportamentos para decidir quando e o que mudar) e de se controlar (efetuar
mudanças no seu estado e comportamento em tempo de execução) (HUANG, LIU,
et al., 2004).
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2.2 Conclusão
Os conceitos apresentados neste capitulo são fundamentais para o entendimento da
arquitetura auto-reconfigurável apresentada neste trabalho.
Os sistemas auto-reconfiguráveis processam as regras de negócio funcionais como
qualquer outro sistema, além disso efetuam os processamentos dos requisitos não
funcionais necessários a sua adaptação, como: a monitoração, a análise do seu
estado e do ambiente e a alteração do seu comportamento. Os sistemas podem ser
classificados conforme sua autonomia, sendo que esta autonomia pode ser maior ou
menor, conforme a necessidade de negócio.
Para facilitar a inclusão dos requisitos transversais ao software, a programação
orientada a aspectos permite que os requisitos possa ser incluídos no projeto sem
que seja necessário alterar os componentes existentes, sem contar que, os
requisitos podem ser facilmente alterados, pois a programação orientada a aspectos
trabalhando junto com o contêiner de injeção de dependência permite que tantos os
componentes quantos os aspectos sejam injetados em tempo de execução, e
também que possam ser alterados com o software ainda em execução (JU e BO,
2007). Estes requisitos transversais podem ser tanto a monitoração, quanto
segurança, controle de transação ou qualquer outro requisito que atinja todo o
software.
Quando os dados são coletados, os sistemas reconfiguráveis precisam de algum
tipo de inteligência para avaliar estes dados. Este mecanismo de avaliação deve ser
entendível tanto pelas máquinas quanto pelos homens. A ferramenta escolhida para
este tipo de avaliação é o motor de regras, que pode ser desenvolvido em
ferramentas visuais, além de ser facilmente extensível para a inclusão de algoritmos
mais complexos, como inteligência artificial.
A reconfiguração deve ser disparada pelo módulo de decisão, após o mesmo ter
avaliado os dados da monitoração, caso seja necessária a reconfiguração o
contêiner de injeção de dependência alterna entre uma arquitetura e outra, mudando
assim a árvore de componentes, que podem ser tantos os componentes da
aplicação, quanto os de infraestrutura e os aspectos da AOP.
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O processo de auto-reconfiguração desta arquitetura necessita de todas estas
ferramentas para atingir alguns objetivos de autonomia, além de afetar o mínimo
possível

os

componentes

administradores.

da

aplicação

e

facilitar

sua

alteração

pelos
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3

ESTADO-DA-ARTE DA PESQUISA

Este capitulo tem o intuito de apresentar os trabalhos que inspiraram esta
dissertação e apresentar a posição deste trabalho perante os já existentes. Dentre
os trabalhos que basearam esta arquitetura estão os seguintes artigos: (JU e BO,
2007), (MEEHAN, PRASAD e MCGINNITY, 2007), (CALINESCU, 2007), (PALMA,
POPOV, et al., 2009), (BELLUR e NARENDRA, 2006), (ZHANG, QU e LIU, 2006) e
(WU, WU, et al., 2010). Esses trabalhos serão apresentados resumidamente nos
próximos parágrafos.
No trabalho de (MEEHAN, PRASAD e MCGINNITY, 2007) é proposto um
framework, chamado ADAF (Application Directed Adaptative Framework), que
gerencia componentes e que, usando reflexão, carrega-os e descarrega-os
conforme a necessidade da aplicação, sendo que versões diferentes dos
componentes estão disponíveis para que a arquitetura os utilize. No experimento
realizado neste artigo, chegou-se à conclusão que esta arquitetura trouxe mais
complexidade do que se a aplicação tivesse sido desenvolvida sem ela, porém
permitiu maior autonomia, de forma que a aplicação possa automaticamente alterar
seu comportamento dinamicamente e sem intervenção humana. A arquitetura
proposta neste trabalho utiliza um contêiner de injeção de dependência para
gerenciar os componentes, e internamente utiliza um mecanismo de reflexão
parecido com o ADAF, porém usando um contêiner de injeção de dependência que
embora não seja tão flexível quanto o ADAF, evita que combinações não previstas
de componentes sejam carregadas e também que haja comportamento inesperado
por parte do software. No ADAF os componentes podem ser substituídos
isoladamente, dessa forma, na reconfiguração os componentes novos podem
apresentar incompatibilidade com os componentes mais antigos, na arquitetura
proposta por este trabalho as árvores de componentes são carregadas apenas em
conjuntos, que são mapeamentos de todos os componentes do software, permitindo
que esta relação entre os componentes possa ser testada antecipadamente e sem
que alguma combinação imprevista de componentes ocorra.
Calinescu (2007) inicialmente propõe o uso de MDA (Model-driven Architecture) para
gerar uma arquitetura autônoma, que pode carregar tanto componentes de sistemas
legados como componentes novos. A idéia é que na modelagem do software sejam
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definidas políticas que funcionariam como requisitos não funcionais da arquitetura e
que estas políticas serviriam como orientação para o software quando o mesmo
estivesse em operação, talvez desta forma, o MDA auxiliaria na concepção e
implementação de uma arquitetura autônoma. Na arquitetura proposta para este
trabalho também será possível trabalhar com componentes novos e componentes
legados, sendo que toda a orientação de reconfiguração do software, em operação,
é feita também com políticas, mas que estão inseridas em uma estrutura de regras,
que por ser uma estrutura visual facilita sua manutenção, diferente do artigo de
Calinescu, onde não fica claro como será a manutenção das políticas.
O artigo de Palma et al (2009) propõe uma arquitetura desenvolvida na plataforma
Java e que utiliza ferramentas como, uma linguagem de descrição de arquitetura
(ADL) para descrever os diversos tipos de cenários, por quais a arquitetura pode
passar, e uma ferramenta de execução de regras que define quando a arquitetura
deve ser reconfigurada, chamada Drools. O objetivo do experimento, utilizado nesse
artigo, foi montar uma arquitetura que pudesse maximizar a configuração do servidor
em cenários como, uma sobrecarga e sem intervenção humana, esta maximização é
feita aumentado o número de threads alocadas no servidor para atender as
requisições web. Na arquitetura proposta nesta dissertação, uma linguagem
parecida com uma ADL faz a gestão dos cenários de configuração dos
componentes, dentro do contêiner, e uma ferramenta de motor de regras faz o
controle das regras que disparam algum tipo de mudança de comportamento por
parte do software. As ferramentas de descrição da arquitetura são parecidas, porém
neste trabalho a reconfiguração ocorre nos componentes do software, permitindo
que a reconfiguração seja mais abrangente, desta forma o software potencializará
sua capacidade de continuar provendo serviço, mesmo com adversidades de
ambiente ou de negócio.
Somente o requisito auto-reconfiguração do software autônomo já foi assunto para o
trabalho de Bellur e Narendra (2006) que utiliza o conceito de um repositório de
componentes, onde cada componente é definido pelas características que ele
consegue atender. Desta forma a arquitetura consegue distinguir quais componentes
escolher, conforme a necessidade, porém nesse trabalho foram encontradas
algumas dificuldades. Afinal, carregar componentes isoladamente não garante que o
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software atenderá o requisito desejado, ou se manterá em estado válido após
carregar ou descarregar algum componente. Na arquitetura proposta por esta
dissertação os cenários arquiteturais mapeados dentro do contêiner podem ser
testados. Estes cenários são um conjunto de componentes que garantem que a
arquitetura se comportará conforme o esperado.
No artigo de Zhang et al (2006) é proposta uma arquitetura web, usando a
plataforma Java, na qual dada uma sobrecarga de requisições que o software possa
sofrer, a arquitetura faz uma alteração nas configurações do servidor web, sem
intervenção humana. Embora a alteração de ambiente seja simples, o mecanismo
que faz o diagnóstico, pois coleta dados do software, passa esses dados por um
algoritmo de lógica fuzzy e este por sua vez define se o software sofrerá sobrecarga
e necessitará de uma reconfiguração. Para a arquitetura desta dissertação, o
conjunto de regras inserido no motor de regras, pode ser estendido para usar
algoritmos de inteligência artificial, como a própria lógica fuzzy, que analise os dados
coletados do software e possam gerar resultados mais precisos do que apenas
condições IF-THEN-ELSE.
Em Ju e Bo (2007) foi proposta uma arquitetura de middleware que se reconfigura
facilmente. A idéia do artigo é trazer mais flexibilidade a serviços, usando conceitos
como contêiner de injeção de dependência (DI) e programação orientada a aspectos
(AOP), de forma que, tanto os aspectos, como os componentes, possam ser
incluídos e removidos do software sem que outras partes sejam afetadas. Nesse
artigo não foi abordada a reconfiguração em tempo de execução, porém os
conceitos de AOP e DI serão utilizados na arquitetura desta dissertação, para fazer a
reconfiguração em tempo de execução, com o menor impacto possível aos
componentes da aplicação, usando o conceito de separação de responsabilidades
(SoC).
No artigo de Wu et al (2010) um software legado foi refatorado para alcançar maior
autonomia e utilizando um framework, chamado Fractal, cujo objetivo é trazer
autonomia para o software, fazendo a gestão dos componentes. Estes componentes
devem ser implementados respeitando as interfaces do framework. Por este motivo,
ao usar este framework foi preciso refatorar o software. Os autores também
utilizaram um framework de programação orientada a aspectos, chamado Spring
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AOP, que faz a junção dos aspectos com os componentes em tempo de execução.
A junção destes frameworks ao projeto, embora tenham trazido maior complexidade
ao seu desenvolvimento, permitiram que alguns cenários de estresse fossem
testados, como, sobrecarga de requisições e indisponibilidade de recursos de
infraestrutura. Estes cenários fizeram com que o software reagisse sem intervenção
humana e que continuasse provendo serviço. A arquitetura desta dissertação tem o
objetivo de atingir o mesmo resultado, porém sem a necessidade de reconstruir
totalmente o software, permitindo que muitos componentes do software legado
permaneçam os mesmos, apenas com o desenvolvimento de novos componentes,
se necessário.
A arquitetura auto-reconfigurável proposta nesta dissertação tem o intuito de facilitar
o uso de técnicas de computação autônoma afetando o mínimo possível os
componentes da aplicação,

facilitando a reconfiguração do software utilizando

ferramentas como contêiner de injeção de dependência, programação orientada a
aspectos e facilitando a tomada de decisão pela reconfiguração, quando necessário,
utilizando um motor de regras que pode ser extendido com a inclusão de algoritmos
de inteligência artificial, permitindo que as decisões tomadas pela arquitetura sejam
mais assertivas, como no trabalho de Zhang et al (2006), que utilizou lógica fuzzy.
Esta arquitetura foi concebida de tal forma que outros elementos podem ser
inseridos posteriormente, sem a necessidade de se alterar o restante do software.
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4

ARQUITETURA AUTO-RECONFIGURÁVEL

Neste capitulo serão descritas as principais preocupações que devem ser levadas
em consideração na modelagem de uma arquitetura auto-reconfigurável, semelhante
a proposta neste trabalho. Primeiramente uma arquitetura de software consiste em
uma estrutura formada por elementos de software e demonstrada pelas
propriedades visíveis externamente desses elementos e das relações entre eles
(BASS, CLEMENTS e KAZMAN, 2003), ou seja, qualquer software possui uma
arquitetura, seja ela bem definida, ou não. A especificação de um software autoreconfigurável não pode apenas definir o comportamento funcional, mas também o
não funcional, como: tempo de resposta, desempenho, confiabilidade, eficiência,
segurança, entre outros (KRAMER e MAGEE, 2007). O processo de geração de
uma arquitetura de software é iniciado a partir dos requisitos que ela deve suportar,
são as necessidades de negócio e os requisitos técnicos como: linguagem, sistema
operacional, banco de dados e outros. São os requisitos funcionais, não funcionais e
técnicos que auxiliam no projeto da solução arquitetural (CORDEIRO MARTINS,
2010).
4.1 Levantamento

de

requisitos

em

u ma

arquitetura

auto-

reconfigurável
A arquitetura auto-reconfigurável é um estilo arquitetural e a sua escolha deve ser
feita a partir das necessidades de negócio, pois como toda decisão arquitetural
possui vantagens e desvantagens. A escolha por uma arquitetura autoreconfigurável acarreta maior complexidade no desenvolvimento, porém uma
arquitetura auto-reconfigurável deve ser capaz de continuar oferecendo serviço,
mesmo depois de cenários adversos (JACOB, LANYON-HOGG, et al., 2004), ou
seja, esta alta disponibilidade deve ser um requisito não funcional do software, assim
como a modificabilidade, que é o custo da modificação do software, seja ela feita
pelo desenvolvedor, pelo usuário final ou o administrador do sistema (BASS,
CLEMENTS e KAZMAN, 2003).
Em uma arquitetura auto-reconfigurável a modificabilidade e portabilidade são
implementadas pela capacidade que o software deve ter de se modificar conforme o
ambiente, sem a intervenção humana, permitindo que mesmo com a alta
complexidade do seu desenvolvimento seja viável a continuidade do projeto, pois
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desta forma o software terá um melhor tempo de resposta as mudanças do ambiente
e diminuindo, desta maneira, as possibilidades de erros por falhas humanas
(JACOB, LANYON-HOGG, et al., 2004).
Na ISO 9126 é apresentado uma norma sobre um conjunto de características que
normalmente podem ser fornecidas por um produto ou serviço de software, estas
características estão ligadas a qualidade do software, também podem ser chamados
de requisitos não funcionais (PRESSMAN, 2001).
Figura 13 – Adaptação dos atributos de qualidade da norma ISO 9126
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 13 ilustra os atributos de qualidade documentados na ISO 9126, os itens
destacados em vermelho são requisitos que são base de uma arquitetura autoreconfigurável, o requisito de gerenciabilidade foi retirado do trabalho de
(PARASHAR e HARIRI, 2007) e não está documentado oficialmente na ISO 9126,
porém por serem requisitos não funcionais necessários em sistemas autoreconfiguráveis, estes itens estão abaixo do requisito maior de manutenibilidade,
pois o benefício dos sistemas auto-reconfiguráveis está na fase operacional do
mesmo, ou seja a continuidade do software.
Na Figura 13 também está destacado o requisito de portabilidade, devido a
capacidade de reconfiguração da arquitetura, que atinge diretamente os subitens de
adaptabilidade, capacidade de ser instalado e capacidade para ser substituído,
todos estão ligados a capacidade da arquitetura de lidar com mudanças no ambiente
e sua forma de se relacionar com o meio externo, como infraestrutura, componentes
de hardware e alterações no ambiente o qual a aplicação está inserida, como uma
sobrecarga de requisições que necessite algum tipo de ação.
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Além dos requisitos não funcionais motivadores de um sistema auto-reconfigurável,
existem os requisitos funcionais e não funcionais que serão reconfiguráveis pela
arquitetura, ou seja, os requisitos que serão manipulados pela arquitetura durante a
reconfiguração para alterar seu comportamento. Existem dois tipos de motivações
para uma reconfiguração, a reconfiguração funcional, que é uma reconfiguração
para atender um requisito funcional e uma reconfiguração arquitetural, que é uma
reconfiguração baseada no ambiente e na condição dos recursos utilizados pela
aplicação (BELLUR e NARENDRA, 2006).
Tanto o comportamento funcional como o não funcional podem ser calibrados
durante a reconfiguração, portanto é importante definir quais serão estes requisitos e
como será o comportamento deste ciclo de processamento de reconfiguração.
Primeiramente deve-se avaliar quais são os requisitos não funcionais e funcionais
que esta arquitetura deve suportar e posteriormente deve haver um refinamento a
fim de obter informações como: o que será monitorado dentro do software? E com
qual frequência? Qual ação o software deve tomar mediante os mais diversos
cenários? Com que frequência? Como será executada esta ação? Estes tipos de
perguntas foram encontradas nos seguintes trabalhos: (HUANG, LIU, et al., 2004),
(OREIZY, GORLICK, et al., 1999) e (CHEN, XU-PENG e ZHENG-QIU, 2010).
Além dos requisitos não funcionais específicos de sistemas auto-reconfiguráveis,
existem os requisitos não funcionais que não são diretamente necessários em
sistemas deste tipo, mas que podem ser afetados devido a reconfiguração, é o caso
do gerenciamento das transações, ou seja, como será gerenciada a transação
durante uma reconfiguração? E os dados trafegados dentro da aplicação? Como
serão passados de um componente para outro? Por ser um middleware haverá uma
grande quantidade de requisições que precisarão ser processadas em paralelo,
como será tratada a concorrência durante a reconfiguração do sistema? Estas
preocupações são recorrentes em sistemas estáticos, porém passam a ganhar uma
outra visão em sistemas reconfiguráveis, onde elas podem ser afetadas diretamente,
sendo que algumas decisões terão que ser tomadas sobre a forma de atuação do
sistema nestes pontos.
No caso da arquitetura gerada neste trabalho estas questões devem ser
respondidas previamente para que o software consiga alterar seu comportamento.
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Os sistemas auto-reconfiguráveis atuam executando planos já existentes em
resposta as mudanças de estados que o sistema possa sofrer (KRAMER e MAGEE,
2007).
Um dos benefícios de utilizar softwares auto-reconfiguráveis é que este tipo de
software tem de ser extensível em tempo de execução e naturalmente sendo
extensíveis em tempo de design1 (CAPILLA e BOSCH, 2011). Além da importância
de separar as preocupações com o gerenciamento do sistema e as preocupações
funcionais que o software precisa atender (FUAD e OUDSHOORN, 2007), desta
forma,

em um software auto-reconfigurável é

muito

mais fácil

adicionar

comportamentos sem alterar aqueles que já foram desenvolvidos.
4.2 Pontos de variabilidade da arquitetura
Um ponto de variabilidade é uma conexão ou a dependência entre componentes em
uma sequência de execução onde a reconfiguração pode ser acionada (BELLUR e
NARENDRA, 2006). O ponto de variabilidade da arquitetura é um assunto que deve
ser tratado durante o levantamento de requisitos, porém devido a sua importância foi
separado um tópico apenas para este assunto, com o intuito de explica-lo melhor e
isoladamente. Os pontos de variabilidade dependerão de quais requisitos funcionais
e não funcionais serão alterados durante a reconfiguração, por exemplo, alguns
requisitos de desempenho podem ser atingidos apenas alterando o pool de threads
do servidor web, ou poderá ser necessária a substituição de um componente da
aplicação. Estes tipos de reconfiguração podem ser feitas no nível de sistema, como
uma

parametrização

de

infraestrutura,

ou

no

nível

aplicacional

como

a

parametrização ou substituição de um componente da aplicação (ZHANG, QU e LIU,
2006).
Analisando estes dois tipos de reconfiguração, no caso de uma reconfiguração para
melhoria do desempenho, quando alterar o algoritmo da aplicação para melhorar o
desempenho? E quando alocar mais memória e tempo de processamento de CPU
para o mesmo fim? Qual o momento deste tipo de decisão? (ZHANG, QU e LIU,
2006), estas questões devem ser respondidas no momento da decisão de quais
serão os pontos de variabilidade da arquitetura.

1

Entende-se design, como a modelagem do software.
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A necessidade de sistemas distribuídos que sejam capazes de se adaptar a
mudanças dinamicamente sem compilação e implantação dos componentes
existentes é uma necessidade já conhecida (BELLUR e NARENDRA, 2006), desde
então, linguagens, padrões, frameworks e arquiteturas foram desenvolvidos para
facilitar a reconfiguração, entretanto estas técnicas necessitam que o sistema seja
modelado já pensando nos pontos de variabilidade que terá, pois o sistema não
conseguirá lidar com isso dinamicamente (BELLUR e NARENDRA, 2006). A
reconfiguração consiste em alguns passos chave, como, selecionar o componente
apropriado a necessidade, ligar este componente aos outros e organizar a ordem
dos componentes de forma que eles atendam às necessidades de negócio (BELLUR
e NARENDRA, 2006).
O uso de interfaces da programação orientada a objetos, permite que diferentes
componentes implementem a mesma interface, desta forma os componentes são do
mesmo tipo e existe um contrato de comunicação com eles, definido pela interface,
sendo assim, ambos os componentes podem ter comportamentos diferentes e ainda
sim serem facilmente substituídos, um pelo outro (BELLUR e NARENDRA, 2006).
4.3 Granularidade dos componentes funcionais e não funcionais
Lembrando que os pontos de variabilidade de uma arquitetura são os passos
existentes entre os componentes e que um software é composto por uma estrutura
hierárquica de componentes conectados (PALMA, POPOV, et al., 2009), a
granularidade e a forma de modelagem dos componentes afetam diretamente a
capacidade da arquitetura em se reconfigurar, para maiores detalhes sobre a
definição de componentes e componentização ver em 2.1.4.1.
As estruturas baseadas em componentes permitem uma reconfiguração dinâmica
altamente granular, sendo que este recurso pode ser melhorado utilizando meta
dados (PALMA, POPOV, et al., 2009), ou seja reflexão. Esforços com
desenvolvimento e manutenção são importantes no desenvolvimento de software e
arquiteturas componentizadas e dinâmicas envolvem princípios de modelagem,
como, interfaces bem definidas, composição de interfaces e uma modelagem
hierárquica, graças a estes princípios de modelagem os esforços de manutenção
são reduzidos, inclusive em arquiteturas estáticas (WU, WU, et al., 2010).
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A programação direcionada à reconfiguração é uma técnica onde a comunicação
entre os componentes deve ocorrer por meio de abstrações, que podem funcionar
como contratos que formalizam o que cada um dos componentes deve esperar de
outro. Para que esta comunicação por abstração funcione, a relação entre os
componentes deve ser uma composição, pois assim diminui-se a dependência entre
os mesmos. A abstração permitirá que diferentes implementações de componentes
comuniquem entre si, devendo apenas respeitar a abstração, que no caso de uma
linguagem orientada a objetos podem ser as interfaces (BELLUR e NARENDRA,
2006). As diferentes implementações de componentes podem ser desenvolvidas
para atender requisitos diferentes, de forma que a troca de um componente por
outro afetaria o comportamento da aplicação. Lembrando que para se ter este tipo
de

dinamicidade

os

componentes

precisam

ser

desenvolvidos

com

alta

granularidade, para isso existem alguns princípios que podem nortear a modelagem,
como os princípios S.O.L.I.D., SOLID é o acrônimo para um conjunto de cinco
práticas, descritas abaixo, (MARTIN e MARTIN, 2006):
1. Single-responsability principle (Princípio da responsabilidade única), uma
classe deve ter uma única razão para mudar.
Este princípio refere-se a classes, mas poderia ser mais abrangente, pois
significa que pequenas partes do software devem executar apenas uma ação,
pois quando uma parte executa mais do que uma ação, isto compromete o
seu nível de granularidade, o seu reuso e torna o software mais complexo,
principalmente para a manutenção. Quando diz respeito a sistemas
reconfiguráveis, a capacidade de reconfiguração está fortemente ligada a este
princípio, pois quanto mais específico forem os componentes mais fácil torna
a sua substituição.
2. Open/closed principle (Princípio aberto/fechado), artefatos de software devem
estar abertos para extensão porém fechados para modificação.
Este princípio tem o objetivo de orientar a inclusão de uma nova
funcionalidade no software, pois para que uma alteração tenha o menor
impacto possível, ao incluir um novo modulo, não deve ser necessário mexer
no que já está pronto. Este tipo de princípio requer que o software tenham
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sido desenvolvido utilizado o princípio da responsabilidade única e que
tenham sido utilizadas abstrações na comunicação entre os componentes.
3. Liskov substituition principle (Princípio de substituição de Liskov), subtipos
devem ser passíveis de substituição por seus tipos base.
Este princípio orienta que os subtipos não podem ter implementações que
não sejam conhecidas por seus tipos base, ou seja além dos subtipos
precisarem obedecer exatamente o contrato dos seus tipos base, eles
também precisam se comportar de forma parecida, pois caso seja necessário
criar outro subtipo e substituir, ou usar algum tipo base no lugar do subtipo,
esta alteração não pode apresentar falha. Em sistemas reconfiguráveis este
princípio afeta diretamente a conformidade de comportamento durante a troca
de componentes.
4. Interface segregation principle (Princípio da segregação de interfaces), uma
interface não pode ser quebrada em grupos de métodos.
Este princípio diz respeito às abstrações, que no caso são as interfaces, uma
interface deve ser bem especifica para o seu propósito, desta forma o
componente que a implementa, usará todas as funcionalidades que foram
declaradas na interface, desta forma as interfaces se tornam menores e
objetivas, facilitando também o uso dos componentes que dependem dela.
Em sistemas reconfiguráveis este princípio é tão importante quanto o
primeiro, quando as abstrações são especificas facilitam a substituição dos
componentes.
5. Dependency inversion principle (Princípio da inversão de dependência),
módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, ambos
devem depender de abstrações. Abstrações não devem depender de
detalhes, detalhes devem depender de abstrações.
Ou seja as abstrações não podem depender dos componentes, pois isto
dificultaria a substituição de componentes, este princípio permite que a
modelagem da aplicação trabalhe apenas com abstrações, sendo que as
implementações podem ser conhecidas apenas no momento da execução.
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Em sistemas reconfiguráveis este princípio se torna essencial para que haja a
reconfiguração através da troca de componentes.
Os princípios SOLID são utilizados originalmente para orientar a modelagem do
software estático, de forma que o mesmo se torne desacoplado e diminua a
complexidade da sua manutenção, sendo que grande parte dos padrões de
modelagem

de

software

seguem

estes

princípios.

Porém

para

sistemas

reconfiguráveis é vital que os componentes tenham alta granularidade e que no
decorrer do ciclo de vida destes sistemas, os componentes devem se manter
pequenos e objetivos, para tanto, estes princípios são uteis quando pensamos em
sistemas reconfiguráveis.
4.4 Alterações no desempenho em virtude da auto -reconfiguração
Quando opta-se por utilizar uma arquitetura auto-reconfigurável, certos requisitos
não funcionais são trazidos obrigatoriamente com esta decisão, como, com a
facilidade de modificação de comportamento dos componentes que naturalmente
implica na maior complexidade no desenvolvimento do software. Toda solução
arquitetural visa atender um conjunto de requisitos, que trará vantagens e
desvantagens, estas desvantagens estarão inevitavelmente vinculadas a solução.
O ciclo das atividades de monitoração, análise e execução, utilizado nos sistemas
auto-reconfiguráveis, requer certo processamento para minimizar seus impactos no
sistema que está sendo gerenciado, este ciclo pode ser feito de forma assíncrona e
paralela, porém sabe-se que sempre existem impactos no desempenho da aplicação
durante este processamento (WU, WU, et al., 2010).
Os principais benefícios da utilização de uma arquitetura auto-reconfigurável são a
escalabilidade, aumento da tolerância a falhas, capacidade de degeneração do
software (com o objetivo da continuidade da prestação de serviço), entre outros.
Assim, as possíveis desvantagens são contornáveis em virtude das melhorias nos
processos de negócio devido a esta capacidade de auto reconfiguração conforme as
necessidades do ambiente que o sistema é capaz.
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4.5 Conclusão
Este capitulo teve o intuito de demonstrar as principais preocupações que devem ser
consideradas na definição de arquiteturas auto-reconfiguráveis.
Como todo estilo arquitetural, a arquitetura auto-reconfigurável deve ser escolhida
com base nos requisitos não funcionais que serão obtidos das necessidades de
negócio, além destes requisitos, existem os requisitos não funcionais que serão
calibrados pela arquitetura durante sua reconfiguração, a visibilidade destes
requisitos deve estar bem clara para definir a forma como a arquitetura será
desenvolvida, ou evoluída, quais serão os pontos de variabilidade da arquitetura, a
granularidade dos componentes da aplicação e os impactos que surgem com esta
escolha, por exemplo, o impacto do desempenho dos sistemas auto-reconfiguráveis
devido aos processamento que deve ser feito para a sua reconfiguração.
Como o foco do trabalho é propor uma arquitetura auto-reconfigurável de exemplo,
não entraremos profundamente em tantas questões, mesmo porque apenas estas
questões já rendem inúmeros trabalhos na área. Para o próximo capitulo, partiremos
da ideia de que muitas dessas questões já foram discutidas e decididas previamente
e entraremos nas questões mais essenciais, apenas demonstrando o requisito e a
decisão técnica adotada.

53

5

EXEMPLO DE USO DE UMA ARQUITETURA RECONFIGURÁVEL

Neste capítulo será apresentado um exemplo que motivou a criação deste trabalho e
a criação da arquitetura reconfigurável. Para o exemplo de aplicação, serão
detalhados, o contexto de negócio, os requisitos funcionais, os requisitos não
funcionais e conceitos técnicos relacionados com o desenvolvimento da aplicação.
5.1 Contexto
A aplicação é um interpolador de curvas, que provê dados das curvas interpoladas
para outras áreas da empresa (Banco), principalmente para a tesouraria, as áreas
contábeis e de risco de mercado. Uma curva é um conjunto de dados de duas
dimensões, conforme tabela abaixo:
Tabela 1 - Curva não interpolada
Fonte: Elaborado pelo autor

Data
Valor
01/02/2014 1,12342
02/12/2014 5,12342
03/05/2017 2,12342
04/08/2030 10,12342
05/02/2040 15,12342

O objetivo da interpolação é gerar os valores para as datas intermediárias que estão
faltando, por exemplo, qual o valor para a data de 01/01/2020? Ou em quais dias o
valor pode se aproximar de 8,56879?
Estas curvas são geradas com base em índices de mercado ou em produtos
financeiros do banco, porém o cálculo da interpolação não deixa de ser um algoritmo
de aproximação numérica, sendo que ainda é possível utilizar diferentes algoritmos
de aproximação, já implementados no componente, como aproximação linear ou
exponencial.
O cálculo é feito no momento da requisição, pois armazenar a curva interpolada
tornaria o banco de dados muito grande e difícil de manter, pois existem muitas
variáveis e combinações para a interpolação. As áreas consumidoras precisam do
dado instantaneamente e apresentado de formas diferentes, como apoio para
calculadoras de decisões de operações de mercado. Atualmente existe uma
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aplicação que efetua o cálculo, porém o desempenho e disponibilidade da aplicação
não correspondem a necessidade, conforme premissas abaixo:
•

As curvas são consumidas por inúmeros sistemas e áreas do banco, desde
traders até a área contábil, sendo que os traders, ou seja as curvas de risco
de mercado tem prioridade nas requisições da manhã, das 9h às 11h, e da
noite, das 19h às 23h, devido a abertura e fechamento do mercado;

•

O serviço precisa ter alta disponibilidade e responder as solicitações de
interpolação em até 10 segundos para curvas de até 10 anos e que sejam de
risco de mercado, mesmo em situações de sobrecarga de requisições, ou
seja, até 150 requisições no mesmo minuto;

•

Os horários de pico podem solicitar até 400 requisições de interpolação em 5
minutos;

•

Sistema atual está respondendo em cerca de 20 segundos a interpolação de
curvas de 10 anos, em sobrecarga de requisições, ou seja, até 150
requisições simultâneas no mesmo minuto, sendo que não faz distinção entre
os tipos de curvas a serem interpoladas.
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Figura 14 - Infraestrutura atual do projeto
Fonte: Elaborado pelo autor

A infraestrutura está organizada conforme Figura 14, onde a aplicação do
interpolador está no centro, sendo chamada pelos sistemas internos do banco, os
servidores da Reuters e Bloomberg são consultados para obter dados de mercado
para a interpolação, assim como o calendário que é utilizado na obtenção de
feriados nacionais e internacionais das datas intermediárias da curva, e por fim, o
sistema de segurança da aplicação para autenticação e autorização dos
requisitantes.
5.2 Requisitos não funcionais
Conforme (BASS, CLEMENTS e KAZMAN, 2003), utilizaremos os requisitos
advindos da área de negócios para determinar os requisitos não funcionais e as
táticas para atingir estes requisitos. Com base no contexto da aplicação, foi possível
extrair alguns requisitos importantes para a definição da arquitetura:
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Disponibilidade – o serviço deverá priorizar requisições de risco de mercado
ao invés de requisições de outras áreas, e se manter disponível nos
momentos de pico da manhã, das 9h às 11h, e da noite, das 19h às 23h.



Modificabilidade – o serviço deve suportar até 150 requisições no mesmo
minuto e ainda interpolar uma curva de 10 anos em no máximo 10 segundos,
para atingir o requisito de disponibilidade pode ser necessário “desabilitar” a
interpolação para outras áreas e deixar apenas a interpolação disponível para
a área de risco de mercado.



Desempenho – o serviço deve efetuar o cálculo em até 10 segundos para
curvas de até 10 anos.

Com base nos requisitos, algumas táticas podem ser utilizadas para atingi-los,
conforme listado abaixo:


O serviço de cálculo não guardará estado entre uma interpolação e outra, ou
seja, não existe compartilhamento de dados entre as interpolações, seja do
mesmo cliente ou de outros clientes. (Desempenho e disponibilidade)



Como não haverá compartilhamento dos dados, o serviço poderá processar
as requisições de interpolação de forma paralelizada. (Desempenho e
disponibilidade)



O serviço poderá iniciar uma transação no momento que a requisição chegar
ao servidor e finaliza-la quando a interpolação estiver completa e a resposta
for enviada ao cliente. (Desempenho)



O serviço será monitorado a cada 2 segundos para definir se o mesmo se
encontra em uma situação de sobrecarga, ou aumento gradativo de
requisições,

para

que

uma

ação

de

degeneração

seja

acionada.

(Modificabilidade)


Para descobrir se o serviço está em uma situação de alta demanda, podemos
utilizar a quantidade de requisições recebidas no último minuto e o tempo
máximo que o serviço está gastando para responder as interpolações no
último minuto. (Modificabilidade)
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Em alta demanda as requisições da área de risco de mercado devem ser
privilegiadas e as outras requisições podem ser desabilitadas, colocando a
aplicação em um estado de degeneração com o intuito de atender as
requisições prioritárias. (Modificabilidade, desempenho e disponibilidade)



Para que não haja perdas, é interessante que a arquitetura consiga inferir que
haverá um aumento de demanda e degradar seu comportamento, antes que o
serviço falhe, ou o mais rápido possível assim que detectado um aumento de
demanda considerável. (Modificabilidade e disponibilidade)



Quando iniciar a diminuição da demanda o serviço deve voltar ao estado
normal e atender a todas as requisições igualmente, pois a degeneração fará
com que o software perca parte de sua qualidade, em virtude dos requisitos
não funcionais e funcionais que não estarão disponíveis. (Modificabilidade)

Com a necessidade de negócio definida, os requisitos funcionais, não funcionais e
algumas táticas arquiteturais elaboradas para a aplicação é possível definir a
implementação do projeto.
5.3 Projeto da arquitetura
O objetivo desta seção é apresentar a modelagem da aplicação atual e apresentar a
modelagem arquitetural auto-reconfigurável, lembrando que até este momento não
será definida uma plataforma para desenvolvimento, que será detalhada na próxima
seção.

58

Figura 15 - Diagrama de componentes em baixa demanda de requisições
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 15 ilustra os componentes existentes na aplicação, na figura é possível ver
um componente facade1 que faz a orquestração das chamadas, este componente
utiliza outro que faz acesso ao serviço de segurança, por questões de autenticação
e autorização, também utiliza um componente de log, para rastreamento das
operações efetuadas, estes componentes são requisitos não funcionais da
aplicação, outro componente utilizado pelo facade é o componente de curva,
responsável por trazer os dados da curva que será interpolada, assim como o
próprio componente de cálculo da interpolação, interpolador. O Interpolador por sua
vez depende de outros componentes, como o próprio log, o componente de
calendário, que acessa o calendário da instituição, a fim de saber os feriados que
são importantes para a interpolação e os componentes de consulta de valores de
mercado, que são os de acessos a Bloomberg e Reuters e que são necessários para
a interpolação. Estes são os componentes necessários para a aplicação executar
seu processamento, e é a forma de modelagem atual.

1

Padrão de projeto, definido como, padrão que fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces
em um subsistema. Fachada define uma interface de nível mais elevado que torna o subsistema mais fácil de usar
(GAMMA, HELM, et al., 1995)
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Porém em situações de sobrecarga da aplicação, algumas partes podem ser
desabilitadas, para que a aplicação possa atender o maior número de requisições de
interpolação, além que nem todas as requisições são urgentes num período de
sobrecarga, ou seja será necessário um filtro de requisições, conforme o tipo da
curva que será interpolada.
Figura 16 - Diagrama de componentes em alta demanda de requisições
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 16 demonstra os mesmos componentes em uma situação de sobrecarga,
onde o facade perde a referência aos componentes de log e segurança e ganha um
componente de filtro, que será responsável por filtrar as requisições que serão
atendidas e as que serão encaminhadas para uma fila de mensagens, para serem
tratadas posteriormente, pois todo o resto do fluxo será tratado exatamente da
mesma forma.
Os componentes de segurança, log e o filtro de requisições são componentes
implementados como aspectos da AOP, dentro do contêiner IoC, para facilitar a sua
injeção de dependência dinâmica dentro do contexto da aplicação, sem precisar
alterar os componentes que implementam os requisitos funcionais. Para fazer a
monitoração da aplicação criamos um aspecto para não afetar os outros
componentes da aplicação, este aspecto não será desabilitado, pois ele que envia
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os dados ao servidor de controle para que o modulo de decisão interprete a situação
do servidor de aplicação.
Tabela 2 - Questões de uma arquitetura auto-reconfigurável
Fonte: Elaborado pelo autor
Questões

Solução adotada

Monitoraremos toda entrada e saída de requisição dentro do
O que será monitorado dentro software, pois assim saberemos a quantidade requisições por
do software?
segundo que chegam e mediremos quanto tempo é gasto para
processa-las.
E com qual frequência?

A monitoração será gravada para cada nova requisição, porém
o módulo de decisão processará as informações a cada 2
segundos.

Qual ação o software deve
tomar mediante os mais
diversos cenários?

Os cenários serão mapeados dentro do IoC, para que a
arquitetura carregue diferentes mapas de componente para
cada instrução indicada pelo módulo de decisão, lembrando
que o exemplo de aplicação está direcionada para diminuir o
tempo de resposta e aumentar a disponibilidade do software.

Com que frequência?

Como será executada esta
ação?

Como será gerenciada a
transação durante uma
reconfiguração?
E os dados trafegados dentro
da aplicação?
Como serão passados de um
componente para outro?

Como será tratada a
concorrência durante a
reconfiguração do sistema?

A reconfiguração será acionada sempre que o módulo de
decisão perceber que houve violação nos requisitos de tempo
de resposta.
O módulo de decisão indicará ao IoC a necessidade de uma
reconfiguração, ou seja carregar um novo mapa de
componentes, o mesmo carregará este mapa para as novas
requisições que chegarem, após a notificação do módulo de
decisão, porém as requisições que já estiverem em
processamento serão finalizada com o mapa de componentes
anterior a notificação.
Por ser um serviço de middleware, todas as requisições criam
novas transações, não havendo necessidade de
compartilhamento de informações entre as transações e nem
garantia de transação entre uma requisição e outra.
Não serão compartilhados entre requisições.
Não havendo compartilhamento de informações entre as
transações e não havendo necessidade de reconfiguração
durante o processamento, não haverá necessidade de tal
compartilhamento.
Cada nova requisição será processada apartadamente,
permitindo que várias requisições possam processar ao mesmo
tempo e não existe necessidade deste tipo de preocupação da
arquitetura, pois a propria arquitetura de middleware se
encarregará desta parte.
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Conforme Tabela 2, as questões do capitulo 4 devem ser respondidas antes de
iniciar a elaboração de uma arquitetura auto-reconfigurável, ou que necessite de
certo grau de autonomia, estas questões irão auxiliar na solução arquitetural.

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 17 - Diagrama de sequência (Baixa)
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Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 18 – Diagrama de sequência Risco (Alta)
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Figura 19 - Diagrama de sequência Tesouraria (Alta)
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 17, Figura 18 e Figura 19 ilustram o comportamento dinâmico de cada
cenário na aplicação, sendo que a Figura 17 ilustra o fluxo da aplicação em baixa
demanda de requisições, pois esta é a modelagem da aplicação atualmente.
Em alta demanda de requisições a aplicação deve se comportar de forma diferente
para curvas de Risco de mercado e curvas de Tesouraria, a Figura 18 apresenta o
fluxo dinâmico da aplicação para curvas de Risco de mercado, enquanto a Figura 19
ilustra o comportamento para curvas de Tesouraria.
Figura 20 - Diagrama de sequência Arquitetura
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 20 ilustra a como a arquitetura interfere no comportamento dinâmico do
software, sendo que em toda chamada a arquitetura será inicializada conforme o
mapa de componentes que atenda às necessidades atuais, alguns ou algum
componente será interceptado pelo componente de monitoração para captar as
informações do software.
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Figura 21 – Diagrama de implantação
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 21 ilustra a distribuição dos componentes e ferramentas da aplicação pelos
servidores para o ambiente de testes, onde uma máquina com um software de teste
de carga em aplicações irá disparar inúmeras requisições ao servidor de aplicação e
medirá o tempo de resposta e a quantidade de requisições, este por sua vez
executará os componentes das figuras anteriores, que serão controlados pelo IoC e
pelo framework de AOP.
Todos os dados de processamento, medidos pela arquitetura, serão enviados a
outro módulo de decisão, que estará no servidor de controle, e que após seu
processamento devolverá o resultado do seu processamento, para que caso
necessário, o IoC seja reconfigurado, ativando ou desativando componentes e
aspectos.
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Figura 22 - Disposição de servidores da arquitetura
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 22 podemos visualizar a disposição dos servidores da arquitetura, os
sistemas clientes se comunicam apenas com o servidor de aplicação, onde estão os
componentes da aplicação e os frameworks de IoC e AOP, no servidor de controle
está o motor de regras e separadamente está o servidor de banco de dados.
Toda a comunicação entre o servidor de aplicação e o de controle é feita de forma
assíncrona para que não afete o processamento principal. O servidor de controle
buscará a cada 2 segundos os dados do servidor de aplicação, a fim de processar
estes dados e fazer alguma decisão sobre o estado atual da aplicação, esta decisão
que resultará em uma possível reconfiguração.
O cenário de teste, levantado com base nos requisitos, será que caso o cálculo das
interpolações do último minuto demore mais de 10 segundos, a aplicação será
degenerada para atender o objetivo de atender 150 requisições simultâneas de
interpolações para curvas de 10 anos em até 10 segundos.
5.4 Implementação
Para a implementação desta arquitetura e seu exemplo de aplicação, foram
utilizadas ferramentas da plataforma Microsoft .Net, conforme Figura 23, que
exemplifica a Figura 21 para o ambiente Microsoft, utilizando as ferramentas da
plataforma.
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Figura 23 – Diagrama de implantação .Net
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 23 é possível visualizar a ferramenta de testes do ambiente de
desenvolvimento Microsoft, que vem integrado a IDE, Visual Studio 2012 Ultimate, e
que será utilizada para coletar os dados da aplicação atual e da aplicação autoreconfigurável, este ferramenta medirá os tempos de resposta, simulando uma
sobrecarga de requisições, com o intuito de estressar os cenários existentes.
Dentro do servidor de aplicação está o framework de comunicação da Microsoft,
chamado de WCF (Windows Communication Foundation) que é um framework que
une todas as formas de comunicação entre sistemas, de forma centralizada e
configurável. Integrado ao WCF, está o framework de Injeção de dependência da
Microsoft, chamado de Unity, esta ferramenta será responsável pela gestão dos
componentes da aplicação, assim como o Unity Interception, que é um framework de
AOP, que é uma extensão ao Unity, aumentando as possibilidades na injeção de
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dependência, injetando não apenas componentes entre si, mas também injetando
dinamicamente os aspectos da AOP.
No servidor de controle está o módulo de decisão de reconfiguração, a ferramenta
utilizada é o WF Rules (Workflow Foundation Rules) que é uma extensão do
framework WF (Workflow Foundation), que implementa um motor de regras.
Os dados de monitoração da aplicação são gravados através de aspectos que
acessam uma base de dados e guarda estes dados, a cada 2 segundos o WF
acessa esta base e obtém os dados que serão processados pelo motor de regras,
após o motor de regras processar estes dados, o WF enviará para o servidor de
aplicação o resultado do processamento, que será a decisão ou não por uma
reconfiguração, para que não haja impacto do processamento da interpolação a
comunicação entre os servidores é assíncrona e o processamento de decisão é feito
em outro servidor.
Quando o servidor de aplicação recebe o resultado do processamento, ele repassa
esta chave ao Unity que caso seja necessária uma reconfiguração, alterará os
componentes que atenderão as próximas requisições. Como o WCF está
configurado para não guardar estado entre as requisições, sempre que uma nova
requisição chega ao WCF, o Unity instanciará todos os componentes novamente,
desta forma uma reconfiguração não trará impactos significativos entre uma
requisição e outra, pois as requisições serão tratadas de forma apartada, também
simplificará a questão de gerenciamento de transações, pois o WCF está
configurado para gerenciar as transações separadamente para cada requisição
recebida. O WCF abrirá uma nova transação para cada nova requisição recebida do
sistema cliente, porém não foi feito nenhum tratamento para o caso de que alguma
dependência externa retorne erro ou congele, neste caso o serviço WCF irá
redirecionar um erro ou timeout para o sistema cliente que iniciou a requisição.
Embora instanciar todos os componentes facilite a reconfiguração, este tipo de
decisão pode complicar o gerenciamento de memória da aplicação, pois os
componentes da aplicação alocarão e desalocarão memória constantemente, mas
esta é a desvantagem encontrada para facilitar a reconfiguração entre versões de
componentes sem que a aplicação falhe ou perca dados, sendo que quando a
arquitetura receber a notificação do módulo de decisão sobre uma reconfiguração, a
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mesma só será realizada após a conclusão de todas as requisições que estão em
andamento, pois não haveria outra forma de interrompe-las sem aumentar a
complexidade do desenvolvimento, após a notificação de reconfiguração apenas as
novas requisições serão atendidas pelo novo modelo.
Figura 24 - Base de dados
Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados de cada requisição são armazenados nas tabelas da Figura 24, será
gravado um registro na chegada da requisição, na tabela RequisicaoEntrada, e ao
terminar o atendimento, o aspecto de monitoração gravará outro registro na tabela
RequisicaoSaida. Para melhoria de desempenho estas duas tabelas estão
armazenadas em memória e existe uma sincronização frequente com o disco e que
é controlada pelo próprio banco de dados, este recurso é disponibilizado na base de
dados do SQL Server para aumentar o desempenho no acesso a dados destas
tabelas1.

1

Durante o exemplo foram testados alguns bancos de dados NoSql, como RavenDB 2.5.2 e Redis 2.8.7, porém o
SQL Server 2012 com a configuração In-Memory OLTP obteve melhor tempo de resposta em nossos cenários
de testes.
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Figura 25 - Diagrama de implantação Java
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 25 ilustra a mesma arquitetura sendo exemplificada no ambiente Java
(JEE), com o intuito de demonstrar que esta arquitetura pode ser desenvolvida em
outras plataformas de forma similar. Na plataforma Microsoft existem inúmeros
projetos open-source, porém por questão de simplicidade e integração utilizamos
apenas ferramentas da Microsoft, no caso do exemplo em Java, exemplificamos com
algumas ferramentas, porém outras ferramentas que implementam o mesmo objetivo
poderiam ser utilizados, por exemplo, o framework de IoC e AOP poderia ser o
Spring ao invés do JBoss.
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Figura 26 - XML de configuração do Unity
Fonte: Elaborado pelo autor

No Unity devem ser declarados todos os componentes que serão carregados pelo
framework de IoC, sendo que dois cenários serão mapeados dentro do Unity,
conforme Figura 26, o cenário de baixa demanda de requisição e o cenário de alta
demanda de requisição.
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Com todos os componentes declarados o IoC conseguirá escolher com base no
processamento de decisão qual contêiner carregar, para cada requisição nova que
chegar ao WCF, um contêiner diferente pode ser carregado, sem que um contêiner
interfira no outro.
Figura 27 - Ferramenta para criação das regras
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 27 apresenta a ferramenta gráfica para edição e criação das regras do
módulo de decisão, esta ferramenta cria um documento XML com as regras e que
será interpretado pelo motor de regras para que seja feito o processamento.
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Figura 28 - Regra para identificação de alta demanda
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 29 - Regra para identificação de baixa demanda
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 28 está a regra utilizada para a arquitetura interpretar o momento de
reconfigurar os componentes para receberem maior demanda de requisições, no
modo degradado, e na Figura 29 está a regra para a arquitetura interpretar o
momento em que a quantidade de requisições diminuiu e que é o momento de voltar
a configuração de componentes para o atendimento normal.
No ambiente de testes os servidores terão instaladas as seguintes ferramentas e
sistema operacional:
•

Windows Server 2008 (Servidor)

•

SQL Server 2012 (Banco de dados)

•

IIS 7.5 (Servidor de aplicação)

•

.Net Framework 4.0 (Máquina virtual)

E na arquitetura foram utilizados os seguintes frameworks:
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•

Microsoft Enterprise Library 5.0
– Unity (IoC)
– Unity Interception (AOP)

•

WCF 4.0 (Windows Communication Foundation)

•

WF 4.0 (Workflow Foundation)

Por questões de simplicidade e facilidade de integração foram utilizadas apenas
ferramentas, frameworks e sistema operacional Microsoft.
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5.5 Conclusão
Este capitulo teve o intuito de detalhar o exemplo de aplicação que motivou o uso de
uma arquitetura auto-reconfigurável, detalhando como o contexto de negócio pode
influenciar nas decisões arquiteturais, tanto em arquiteturas estáticas quanto
dinâmicas. Com base no contexto de negócio conseguimos levantar os requisitos
funcionais e não funcionais pertinentes a aplicação e também encontrar algumas
táticas arquiteturais que permitiriam atingir estes requisitos, como a degeneração
para priorização das funcionalidades mais importantes em uma condição de alta
demanda.
Além disso, podemos nos aprofundar na modelagem e nas ferramentas que
propiciarão a auto-reconfiguração da aplicação, detalhando a modelagem dos
componentes da aplicação, a disposição dos componentes nos servidores e o
detalhamento das ferramentas da plataforma Microsoft .Net que será utilizada na
implementação da arquitetura, este tipo de arquitetura permitirá que a mesma se
reconfigure tanto nos componentes da aplicação, como nos componentes
arquiteturais e nos parâmetros de infraestrutura. Salientando que esta arquitetura
poderia ser implementada em outra plataforma que tivesse as mesmas ferramentas,
como a plataforma Java (JEE).
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6

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O objetivo inicial deste trabalho foi desenvolver uma arquitetura auto-reconfigurável,
de forma que esta arquitetura pudesse responder rapidamente às mudanças no
ambiente e que melhorasse a disponibilidade e o tempo de resposta por meio da
degeneração da aplicação. Este capitulo tem o intuito de demonstrar os dados
coletados nos testes feitos com o exemplo de aplicação deste trabalho.
6.1 Análise dos dados coletado s
A ferramenta utilizada para estressar a aplicação foi a MSTests, é uma ferramenta
que vem integrada ao Visual Studio, desde a versão 2008. Esta ferramenta é
utilizada para executar testes unitários automatizados dentro da IDE, porém esta
ferramenta consegue estressar aplicação cliente-servidor, através da execução
paralelizada de diversos testes unitários automatizados e coletando dados como
tempo de finalização dos testes e dados de máquina.
Para experimentar esta arquitetura foi proposto o cenário onde executaremos o
MSTests em uma máquina coletando os dados da aplicação e os dados de CPU e
memória de outra máquina onde a aplicação estiver rodando, sendo que
garantiremos que o MSTests não consumirá os recursos da máquina e a mesma
ficará inteiramente disponível para executar a aplicação. Foram criados dois testes
unitários, um para cada área (Contábil e Risco de mercado).
Figura 30 - Tempo de resposta em alta demanda
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 30 está o gráfico do tempo de resposta coletado pela ferramenta, a linha
em verde são as requisições feitas pela área Contábil e a linha vermelha são as
requisições feitas pela área de Risco de Mercado. A ferramenta apresenta uma
tabela abaixo do gráfico, onde estão registrados os tempos máximo, mínimo e médio
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das requisições por teste unitário. Neste gráfico é possível perceber um aumento
equivalente nas requisições feitas por ambas as áreas, porém após cerca de um
minuto de teste, a arquitetura passa a ser degenerada, desabilitando os
componentes menos prioritários para atendimento da requisição e apresenta-se uma
divergência de tempo de resposta para cada área, pois a área de Risco é priorizada
em uma situação de alta demanda, sendo que as requisições a área Contábil são
guardadas para serem processadas posteriormente.
Figura 31 - Dados de execução dos testes em alta demanda
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 31 estão os dados de execução dos testes que foram coletados no
mesmo instante dos dados de tempo de resposta da Figura 30, os dados coletados
na Figura 31, conforme tabela abaixo do gráfico, foram aumento da quantidade de
usuário (User Load), testes executados por segundo (Tests/Sec), tempo médio de
resposta dos testes (Avg. Test Time) e erros ocorridos por segundo (Errors/Sec). É
possível perceber pelo gráfico, na linha vermelha, que a quantidade de usuários se
manteve a mesma, conforme própria configuração dos testes, porém pela linha
verde, podemos perceber que houve um aumento significativo da quantidade de
testes executados, que foram crescendo conforme o tempo de resposta diminuiu,
linha azul, este aumento ocorreu apenas depois que houve a degeneração dos
componentes da aplicação, pois a ferramenta MSTests detectou que a aplicação
diminuiu seu tempo de resposta, mais testes foram executados por segundo, sendo
que a aplicação poderia suportar.
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Figura 32 - Dados de máquina em alta demanda
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 32 ilustra o gráfico do consumo do tempo de CPU (% Processor Time) e
consumo de memória da máquina (Available MBytes), quanto ao consumo de
memória, linha verde, manteve-se constante durante todo o tempo, porém o
consumo de CPU, manteve-se em crescimento no início, após a reconfiguração,
perto de 1 minuto, houve uma grande queda, porém como o número de requisições
continuaram aumentando, conforme Figura 31, o consumo de CPU manteve-se no
máximo o tempo inteiro, com poucas oscilações durante o teste.
Figura 33 - Tempo de resposta em baixa demanda
Fonte: Elaborado pelo autor

Após a execução de alta demanda da aplicação, logo iniciou-se os testes com baixa
de demanda, conforme podemos perceber na Figura 33, os testes começam com um
tempo de resposta bem diferente, pois a aplicação ainda não interpretou a queda de
demanda, após 1 minuto neste estado os dois testes passam a responder no mesmo
tempo, significando que a aplicação voltou do estado degradado para o normal.
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Figura 34 - Dados de execução dos testes em baixa demanda
Fonte: Elaborado pelo autor

Os mesmos dados coletados na Figura 31 de alta demanda, foram coletados na
Figura 34 de baixa demanda, porém no segundo gráfico os valores são bem
inferiores devido à queda na quantidade de requisições. No momento em que a
configuração de componentes volta ao normal, Figura 34, o tempo médio de
resposta da aplicação aumenta, porém sem comprometer o atendimento das
requisições, voltando a aplicação para um estado estável.
Figura 35 - Dados de máquina em baixa demanda
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 35 o consumo de memória manteve-se praticamente igual ao da Figura
32, porém a consumo do tempo de CPU ficou bem mais baixo devido à baixa de
requisições. Pelos gráficos podemos perceber o aumento de disponibilidade e
escalabilidade da aplicação e como a reconfiguração afetou diretamente o
comportamento da aplicação.
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7

CONCLUSÃO

O objetivo inicial deste trabalho foi desenvolver uma arquitetura auto-reconfigurável,
de forma que esta arquitetura pudesse responder rapidamente às mudanças no
ambiente e que melhorasse a disponibilidade e o tempo de resposta por meio da
degeneração da aplicação. Foram apresentados os principais conceitos envolvidos
na construção de uma arquitetura auto-reconfigurável, assim como um exemplo de
aplicação para validação da mesma.
A necessidade das aplicações de serem cada vez mais fáceis de se manterem e que
respondam rapidamente as mudanças no ambiente, neste sentido, esta arquitetura
permitiu maior autonomia na tomada de decisão da aplicação em uma situação de
sobrecarga, atingindo os requisitos não funcionais e funcionais desejados e sem
deixar de atender as requisições solicitadas.
A utilização de táticas arquiteturais como, auto-reconfiguração e degeneração
permitiram atingir os requisitos não funcionais levantados, além de propor um
modelo para auxiliar o levantamento de requisitos em sistemas auto-reconfiguráveis.
A solução ainda permite a inclusão gradual da auto-reconfiguração na aplicação,
sem a necessidade de que todos os componentes sejam migrados, pois tanto os
componentes novos como os legados podem conviver neste tipo de solução, além
disso os mapas de componentes permitiram aumentar a testabilidade dos cenários
de componentes.
O mapa de componentes do framework do contêiner de injeção de dependência
diminuiu a flexibilidade na combinação de componentes, pois todos os cenários
devem ser previstos no ato da configuração. As configurações de autoreconfiguração e decisão ficaram separadas em virtude das ferramentas serem
diferentes, dificultando a manutenção da aplicação, além da complexidade do
desenvolvimento de uma aplicação auto-reconfigurável.
Conforme gráficos obtidos podemos perceber que a aplicação teve uma melhora,
diminuindo o tempo de resposta médio, privilegiando a área de Risco em alta
demanda e consumindo menos recursos de hardware, permitindo inclusive que a
aplicação conseguisse atender mais requisições no mesmo intervalo de tempo. Em
contraponto, quando houve uma diminuição na quantidade de requisições, a
aplicação pôde voltar de seu estado degenerado, para o normal, equalizando o
tempo e qualidade de atendimento para ambas as áreas, com os dados obtidos nos
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testes podemos perceber que a aplicação de exemplo conseguiu atender as
necessidades levantadas no capítulo 5.
7.1 Trabalhos futuros
Alguns itens importantes que não foram abordados neste trabalho, poderão ser
temas de outros trabalhos de pesquisas como:


Outros requisitos não funcionais

Durante os exemplos não foram testados outros requisitos não funcionais, como,
tolerância a falhas, segurança, desempenho, entre outros. Sendo assim, para
podermos testar a arquitetura auto-reconfigurável nos mais diversos cenários, e
conhecermos melhor suas limitações, seria interessante incluir a reconfiguração de
outros atributos de qualidade que não apenas os abordados neste trabalho.


Outras plataformas

Não foi testado o comportamento da arquitetura implementada em outras
tecnologias além da plataforma Microsoft, como o open-source. Esta arquitetura
também poderia ser migrada para um ambiente Cloud1, com o intuito de ampliar sua
capacidade de atender dinamicamente a requisitos não funcionais e diminuir a
quantidade de máquinas utilizadas na Cloud, além de potencializar a autoreconfiguração, pois a mesma poderia ocorrer nas próprias configurações do
ambiente Cloud, como aumento ou diminuição de máquinas utilizadas pela aplicação
ou a configuração de hardware das máquinas, estas reconfigurações podem ser
baseadas em métricas oriundas da área de negócio, como a priorização de
requisições entre Risco e Tesouraria, feita no exemplo de aplicação deste trabalho.


Criação de uma notação padrão/interface visual

Para facilitar a manutenção da aplicação, seria interessante montar uma notação
onde tanto a reconfiguração quanto a decisão estejam em apenas um arquivo de
configuração, para facilitar a alteração dos dois pontos determinantes para a autoreconfiguração da aplicação, bem como desenvolver uma interface visual para
facilitar o acompanhamento do estado da aplicação e manutenção da autoreconfiguração.


1

Módulo de decisões utilizando IA

Cloud são arquiteturas de software virtualizadas e elásticas, onde a infraestrutura pode ser ampliada
dinamicamente conforme a necessidade da aplicação, como, desempenho, escalabilidade e disponibilidade.
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Como o exemplo não precisou de regras robustas de decisão não foram introduzidos
algoritmos de inteligência artificial ao módulo de decisão, tornando o mesmo
simples. Este recurso tornaria o módulo de decisão da arquitetura mais robusto e
assertivo nas decisões de reconfiguração, embora aumente a complexidade do
módulo.


Outras aplicações

Durante as pesquisas não foi avaliado o uso desta arquitetura em outras áreas de
negócio além do ramo financeiro, este tipo de experimento facilitaria o conhecimento
das limitações da arquitetura, bem como suas dificuldades na implementação em
outras áreas.
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