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RESUMO
Este trabalho apresenta uma proposta baseada em sistemas multiagentes
(Multi Agent System – MAS) e computação autônoma para melhorar a
disponibilidade de serviços de uma arquitetura orientada a serviços (Services
Oriented Architecture - SOA). Uma vez que SOA é composta por partes individuais
que estão sujeitas a falhar, é importante que os serviços possam oferecer alta
qualidade, disponibilidade e que preferencialmente sejam tolerantes a falhas. Desta
forma, os processos de negócio podem se tornar mais confiáveis e passar a oferecer
uma qualidade de serviço elevada. O trabalho propõe uma extensão da arquitetura
de referência proposta pelo Open Group ao acrescentar, na camada de qualidade de
serviço, uma nova camada denomina camada de inteligência. Esta camada utiliza
multiagentes para realização de técnicas de autocura e autogestão, o que permite
recuperar o sistema em cenários de falha. A autocura prevê mecanismos para
detectar, diagnosticar e corrigir falhas de forma automática o que melhora, no caso
desta proposta, a disponibilidade dos serviços. Foi construída uma implementação
da proposta da camada de inteligência visando demonstrá-la e testá-la em alguns
cenários de uso. Esta camada foi projetada com o requisito de ter um baixo
acoplamento com os serviços que compõem o processo de negócio, podendo ser
utilizada de forma opcional. Por meio do protótipo foi possível visualizar o aumento
da disponibilidade dos serviços da SOA quando os serviços foram recuperados em
situações de falha e quando um serviço alternativo foi utilizado em uma situação
onde as falhas não puderam ser recuperadas. A camada de inteligência também se
mostrou eficaz quando ocorreram situações onde todas as situações de
contingência falharam, mantendo o estado do processo de negócio consistente.

Palavras Chave: Arquitetura orientada a serviços, Sistemas multiagentes,
Computação autônoma, Disponibilidade.

ABSTRACT
USE OF MULTIAGENTS TO IMPROVE SERVICE AVAILABILITY IN SOA
This work presents a proposal based on multi agent systems (MAS) and
autonomous computing to improve the availability of services (Services
Oriented Architecture (SOA)). Since SOA is composed by individual parts that
can fail, it is important that services can offer a high quality, availability and to
be fail safe. In this way, business processes can become more reliable and
offer a high quality of service. The work proposes an extension of the reference
architecture proposed by the Open Group when adding, in the quality of service
layer, a new layer called intelligence layer. This layer uses multiagentes to
realize self-healing and self-management techniques, which allows recovering
the system in failure scenarios. Self-healing provides mechanisms to detect,
diagnose and correct faults automatically which improves, in the case of this
proposal, the availability. An implementation of the intelligence layer proposal
was built in order to demonstrate it and to test it in some usage scenarios. This
layer was designed with the requirement to have a low coupling with the
services that make up the business process, and can optionally be used.
Through the prototype it was possible to visualize the increased availability of
SOA services when the services were recovered in situations of failure and
when an alternative service was used in a situation where the failures could not
be recovered. The intelligence layer also proved effective when situations
occurred where all contingency situations failed, keeping the state of the
business process consistent.

Keywords: Service oriented architecture, Multi-agent system, Autonomic
computing, Availability
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1

INTRODUÇÃO
SOA (Service Oriented Architecture - SOA) é uma metodologia de

desenvolvimento de software que engloba uma série de diretrizes, padrões e boas
práticas para a construção de serviços. Esta metodologia norteia aspectos do
desenvolvimento que vão desde a fase de concepção dos serviços até a sua
aposentadoria. SOA permite que diferentes serviços troquem informações, o que
proporciona uma maior interoperabilidade entre as aplicações. Além disso, os
serviços independem de tecnologia e podem ser construídos utilizando qualquer tipo
de ferramenta ou linguagem.
SOA está fundamentada pela modelagem de sistemas de informação a partir
dos processos de negócio e cada serviço possui um papel importante. Sendo assim,
um dos problemas da computação distribuída é quando a indisponibilidade de um
único serviço acarreta a indisponibilidade de um processo de negócio ou até mesmo
do sistema como um todo. Por conta disso, a disponibilidade dos serviços de uma
SOA torna-se um desafio e deve receber bastante atenção em um ambiente
coorporativo.
A disponibilidade dos serviços é um dos requisitos importantes para os
consumidores, pois sua indisponibilidade pode trazer insatisfação, perda de receita e
perda de reputação dos provedores do serviço. Para satisfazer estes requisitos é
importante que a SOA seja projetada e construída com base em uma infraestrutura
tecnológica que seja tolerante a falhas.
Uma

SOA é

composta

por diversas

partes

individuais

que

estão

disponibilizadas pela rede. Geralmente estas partes são construídas por meio de
serviços web. Como os serviços web estão hospedados em ambientes
eventualmente instáveis, como a internet, estes serviços ficam suscetíveis a falhas
durante o seu processo de execução. Uma falha pode fazer com que o sistema fique
indisponível, pois mesmo que ela seja apenas em um serviço individual, pode
acarretar diversos outros impactos indesejáveis em um ou mais processos. Sendo
assim, é importante para o sistema que existam ações de contingência e,
preferencialmente, mecanismos de recuperação de falhas automatizados.
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Problemas surgem quando existem processos de grande criticidade que
necessitam alta disponibilidade e garantia de respostas consistentes. Por conta
disto, espera-se que os serviços sejam confiáveis e, na ocorrência de alguma falha,
exista algum tipo de comportamento automático no sentido da recuperação do erro e
do reestabelecimento do sistema ao seu estado normal de funcionamento, pois
muitas vezes a espera de um técnico para efetuar os devidos ajustes no sistema
pode ser muito demorada e até gerar perdas financeiras.
Além da criticidade dos processos, outro fator importante no que tange a
disponibilidade é com relação à tolerância a falhas em sistemas distribuídos com
grande volume de dados. O desafio neste cenário é manter uma alta disponibilidade
e resiliência para sistemas que lidam com cerca de um bilhões de pedidos por dia.
Para aumentar a disponibilidade é importante que os sistemas possuam
algum mecanismo de recuperação de falha eficiente. Hoje em dia existem
tratamentos para falhas como, por exemplo, tratamento de exceções (Exception
Handling) em (Business Process Execution Language - BPEL) e transações de
serviços web. Além destes mecanismos, existe o conceito da computação autônoma
(Autonomic Computing - AC), que tem como principal objetivo a autogestão de
sistemas computacionais, diminuindo o envolvimento humano. Além da autogestão
(Self-management), a computação autônoma possui outras propriedades como:
autoconfiguração (Self-configuration); autocura (Self-healing); Auto-otimização (Selfoptimization) e autoproteção (Self-protection).
A autocura em especial, auxilia no aumento da disponibilidade e da
confiabilidade dos serviços, pois prevê mecanismos para detectar, diagnosticar e
corrigir falhas de forma automática, mantendo o sistema consistente. Por conta
disso, é interessante que uma SOA possua os atributos de uma arquitetura
autônoma para melhorar a sua disponibilidade.
Uma forma de construir sistemas autônomos é por meio de multiagentes. Um
agente é uma entidade autônoma que observa e age sobre um ambiente e direciona
sua atividade para alcançar suas metas. Segundo Koehler e Giblin (2003) sistemas
baseados em agentes fornecem uma solução muito atraente para construção de
computação autônoma, pois cada agente pode encapsular um raciocínio específico,
além de fazer uso do mecanismo de comunicação e interação com outros agentes
que a SOA oferece.
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O Open Group propõe um modelo de arquitetura de referência para SOA.
Este modelo serve para definir sua essência e propor um vocabulário e um
entendimento comum. Essa modelo de arquitetura oferece uma referência normativa
que permanece relevante para SOA como sendo um modelo abstrato e poderoso
que independe das várias e inevitáveis evoluções tecnológicas que venham a
influenciar sua realização.
Sendo assim, pode ser uma boa alternativa o surgimento de extensões da
arquitetura de referência SOA que se utilizem do conceito de computação autônoma
baseada em multiagentes para o aumento da disponibilidade dos serviços.
1.1

Motivação
Organizações modernas precisam responder de forma efetiva e rápida às

oportunidades do mercado. A SOA surge no sentido de proporcionar ganhos efetivos
em agilidade e eficiência na manutenção e evolução dos sistemas de informação
corporativos, fator preponderante para ambientes competitivos.
Os serviços necessitam estar em uma aplicação hospedeira. Quando falha
um serviço, um dos procedimentos possíveis mais comuns para a recuperação é
reiniciar o hospedeiro do serviço que falhou. Este procedimento em geral necessita
de intervenção humana e dependendo da situação pode demorar muito tempo. Isto
gera dois tipos de problemas: Um com relação à perda de financeira gerada pela
indisponibilidade da SOA e outro com relação ao gasto para manter uma equipe de
manutenção.
A alta disponibilidade é fundamental para que algumas empresas possam
sobreviver. Neste contexto, mecanismos que monitoram os serviços a fim de
recuperar o sistema em caso de falha e que sejam inteligentes o suficiente para
tomar decisões de forma autônoma sem intervenção humana tornam-se alternativas
bastante promissoras. Sendo assim, é importante que existam ações de
contingência

e, preferencialmente, mecanismos de

recuperação de

falhas

automatizados para o aumento da disponibilidade de uma SOA.
O autor já vivenciou problemas em que serviços essenciais param de
responder e deixam o sistema indisponível. Neste cenário como o processo de
negócio não tem condição de continuar, é necessária intervenção humana o que
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acarreta perda de tempo e dinheiro, pois o negócio fica indisponível e existem
gastos para manter equipes de plantão.
1.2

Objetivo
O presente trabalho tem o objetivo aumentar a disponibilidade da arquitetura

orientada a serviços. Para atingir este objetivo, serão utilizadas técnicas de
multiagentes (MAS) para propor uma extensão da camada de qualidade de serviço
da arquitetura de referência SOA proposta pelo Open Group (2011). Esta nova
camada denominada camada de inteligência, utilizará o modelo de referência de
computação autônoma (Monitor, Analyze, Plan, Execute, and Knowledge - MAPE-K)
de Kephart e Chess (2003).
1.3

Contribuições e Resultados esperados
O resultado esperado deste trabalho é que a proposta da extensão do modelo

de referência, por meio da inserção da camada de inteligência, aumente a
disponibilidade da SOA. A camada de inteligência utilizará arquitetura autônoma e
multiagente para aumentar a disponibilidade de quaisquer serviços web que
estiverem sendo monitorados pela camada.
Pretende-se construir um protótipo com base em alguns requisitos que serão
levantados na literatura como forma de validação da camada de inteligência. Este
protótipo tem como finalidade ser uma referência para construção da camada de
inteligência, onde existam serviços críticos que necessitem alta confiabilidade e
disponibilidade para seus processos de negócio. Além disso, o protótipo também
servirá para melhor apresentar como a abordagem sugerida irá se comportar em
alguns cenários de falha.
A proposta é uma alternativa ao trabalho de Pinto e Martins (2008). Neste
trabalho os autores propõem um mecanismo de chaveamento para serviços
alternativos em caso de falha. O presente trabalho diferencia-se pelo fato de utilizar
multiagentes para corrigir o problema antes de chavear para um serviço alternativo.
Também será disponibilizado na rede o código fonte de um protótipo da
camada de inteligência.
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1.4

Método de Trabalho
O método utilizado deste trabalho é baseado na pesquisa-ação. Para Sjoberg

(2007), a pesquisa-ação representa um tipo de estudo onde um cenário de pesquisa
mais realístico é encontrado, visto que envolve um contexto real da indústria para
investigar resultados de ações concretas. A pesquisa-ação surgiu da necessidade
de superar a lacuna entre teoria e prática. Uma das características deste tipo de
pesquisa é que através dela se procura intervir na prática de modo inovador já no
decorrer do próprio processo de pesquisa e não apenas como possível
consequência de uma recomendação na etapa final do projeto.
Nesta forma de pesquisa, o problema surge no contexto da indústria, é trazido
para o meio acadêmico onde se descobre algumas alternativas de solução. Estas
alternativas são elencadas e validadas junto à indústria. Caso a proposta de solução
tenha sucesso o ciclo de pesquisa ação se encerra, caso contrário, novas propostas
são pesquisadas.
O presente trabalho surgiu no ambiente da indústria devido a uma
necessidade real e foi trazido para a academia, onde após algumas interações foi
estruturado na forma de pesquisa acadêmica. Esse fato motivou a adoção do
modelo de pesquisa ação.
O desenvolvimento deste trabalho será dividido nas etapas descritas a seguir:
•

Levantamento Bibliográfico: com ênfase nos seguintes assuntos:
o Pesquisa sobre computação autônoma e como um sistema pode se
beneficiar do aspecto de autocura;
o Pesquisa na literatura sobre agentes e multiagentes para mostrar
como eles podem auxiliar no processo de tomada de decisões;
o Pesquisas sobre requisitos para extensão de uma arquitetura de
referência;
o Pesquisa sobre tratamentos de falha em arquiteturas orientadas a
serviços e
o Pesquisas em trabalhos relacionados com SOA, MAS e AC.

•

Definição da proposta de arquitetura: elaboração da proposta de uma
arquitetura

multiagente,

baseados

nos

requisitos

levantados

na

bibliográfica para apoiar o conceito de computação autônoma no que
19

tange a detecção e a recuperação de falhas nas partes individuais de uma
SOA.
•

Construção de um protótipo: desenvolvimento de um processo onde
haverá serviços SOA que serão executados. Na falha de um serviço os
agentes deverão entrar em cena para recuperação do erro, permitindo que
processo possa continuar a ser executado sem intervenção humana. Em
seguida serão elencadas as simplificações adotadas no protótipo.

•

Caso Prático: execução da arquitetura proposta a fim de verificar como a
o sistema se comporta com e sem a atuação dos agentes em diversos
cenários de falha.

•

Coleta e Interpretação dos Resultados: será validada a aderência da
arquitetura proposta com o os requisitos levantados na literatura. A partir
do resultado da execução, será analisado se a proposta foi capaz de
aumentar a disponibilidade de uma SOA. Além disso, serão analisados os
resultados obtidos do protótipo e apresentado vantagens e desvantagens
da abordagem arquitetural proposta.

1.5

Organização do Trabalho
Esta dissertação está organizada em seis seções.
Seção 2: Revisão Bibliográfica. Esta seção está dividida em Conceitos

Básicos que apresenta os fundamentos de Disponibilidade de Serviço, Sistemas
Distribuídos, Computação Orientada a Serviços, Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA), Microsserviços, Sistemas Multiagentes, Computação Autônoma, Modelo
MAPE-K e Autocura, além de apresentar os Trabalhos Relacionados de outros
autores como: “Agentes e Web Services”, “Composição Dinâmica de Web Services”,
“Computação Autônoma e MAPE-K”, “Monitoramento de SOA”, “Arquiteturas
tolerantes a falha usando autocura” e “Tolerância à falha em sistemas distribuídos”.
Seção 3: Camada de Inteligência SOA. Esta seção introduz o conceito de
Tolerância a falhas, apresenta os Requisitos da Camada de Inteligência, a Proposta
da Camada de Inteligência e as Formas de Validação dos Requisitos.
Seção 4: Construção do Protótipo. Nesta seção são apresentados os
Requisitos do Protótipo bem como o Fluxo do Processo do Protótipo. Também serão
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apresentas a Descrição da Arquitetura do Protótipo e seus elementos constituintes, a
Descrição dos Cenários do Protótipo e a Execução do Protótipo.
Seção 5: Análise dos Resultados. Nesta seção são apresentados os
Resultados alcançados pelo protótipo, e o Resumo dos Cenários.
Seção 6 Conclusão. Nesta seção será apresenta uma análise da camada de
inteligência proposta na perspectiva do aumento da disponibilidade e da
confiabilidade dos processos de negócios baseados em SOA.
Finalmente serão levantadas algumas propostas de Trabalhos Futuros.
A APÊNDICE. Este apêndice apresenta a simulação passo a passo dos
cenários do protótipo.
B APÊNDICE. Este apêndice apresenta os diagramas de classes UML que
compõe o protótipo.

.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta seção foi dividida em duas partes: a primeira aborda os Conceitos

Básicos e a segunda os Trabalhos Relacionados aos assuntos envolvidos nesta
dissertação.
2.1

Considerações Iniciais
A proposta da camada de inteligência está alicerçada em alguns fundamentos

que serão apresentados nesta seção. O conceito de Disponibilidade de Serviço será
introduzido, pois um dos objetivos da arquitetura é a continuidades dos serviços. Em
seguida o conceito de Computação Orientada a Serviços (COS) é apresentado para
fundamentar o conceito de Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). Como a
proposta deste trabalho é a extensão da camada de referência, os conceitos de
Arquitetura de Software e Arquitetura de Referência também serão apresentados.
A camada será construída com base em Microsserviços, Sistemas
Multiagentes, computação

autônoma

e

Autocura. Por

conta

disso, serão

apresentados os fundamentos destes conceitos, pois servirão de alicerce para
construção da solução proposta neste trabalho.
2.2

Conceitos Básicos

2.2.1 Disponibilidade de Serviço
Disponibilidade de serviço é a probabilidade de o serviço estar disponível em
um dado instante. De acordo com O’Brien, Merson e Bass (2007), disponibilidade
pode ser definida como a proporção de tempo que um sistema ou componente está
operacional e acessível quando seu uso se faz necessário. A disponibilidade é uma
preocupação para o sucesso de construção de uma arquitetura SOA tanto na
perspectiva do usuário do serviço quanto na perspectiva do provedor do serviço. Na
perspectiva do usuário do serviço se o serviço estiver indisponível mesmo que
momentaneamente, ele não atingiu seus requisitos funcionais de forma bemsucedida. Já na perspectiva do provedor do serviço, para que o serviço possa ser
utilizado ele deve estar disponível quando necessário para que possa receber
compensação.
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Para que haja disponibilidade é necessário que haja continuidade do serviço.
Continuidade de serviços significa que sessões de usuário são mantidas em
execução mesmo que um de seus componentes apresente falha, ou seja, se
mantém em execução durante o processo de mudança de cenário num ambiente
redundante (TARKOMA, 2003).

2.2.2 Sistemas Distribuídos
Segundo Tanenbaum (2007), um sistema distribuído é um conjunto de
computadores independentes que podem estar situados em locais diversos e que
aparenta ser um único sistema coerente. Esta definição traz alguns importantes
aspectos:
•

É constituído por componentes (computadores) autônomos;

•

Os componentes são colaborativos e independentes de plataforma;

•

Não devem possuir pontos críticos de falha;

•

O usuário (seja uma pessoa ou programa) deve pensar que está
interagindo com uma única entidade.

2.2.3 Computação Orientada a Serviços
A computação orientada a serviços (Service Oriented Computing - SOC) se
utiliza dos serviços para embasar e suportar o desenvolvimento de aplicações de
baixo custo e de fácil composição. Serviços são processos autocontidos que podem
ser distribuídos, publicados, localizados e chamados dentro de uma rede ou da
internet. Sendo assim, eles formam uma nova abordagem de programação baseada
na composição de outros serviços. Os serviços podem ser chamados entre si para
criar novas aplicações (PAPAZOGLOU e DUBRAY, 2004).
Os serviços executam funções que podem, desde responder uma simples
requisição, até executar processos complexos. Para que o SOC tenha um baixo
acoplamento, os serviços devem ser construídos independentemente de tecnologia,
plataforma ou sistema operacional que estão sendo executados. Isto permite que
sistemas e empresas publiquem interfaces padrão e possam utilizar os serviços
umas das outras.
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Nesta nova visão, o valor das aplicações não só é medido pela sua
funcionalidade, mas também pela habilidade de se conectar com outras aplicações e
ambientes. Entretanto para que o paradigma orientado a serviço possa existir, os
serviços necessitam possuir algumas características como apresentado por S.
Neelavathi e K. Vivekanandan (2011):
•

Contratos de Serviços Padrão. Os serviços apresentam seu propósito e
funcionalidades por meio de um contrato de serviço. Esta é uma das
partes fundamentais da orientação a serviços. Os contratos devem ser
independentes de tecnologia;

•

Baixo acoplamento dos serviços. O acoplamento refere-se ao número
de dependências entre os módulos. Não deve haver necessidade de
nenhum tipo de conhecimento prévio da estrutura interna ou contexto nem
do lado do cliente nem do lado do servidor para que o serviço possa ser
utilizado;

•

Abstração. Isto enfatiza a necessidade de omitir detalhes do serviço a fim
de preservar o baixo acoplamento. Os contratos de serviços devem conter
apenas as informações essenciais para seu uso e as informações a
respeito do serviço. Devem ser limitados a que é pulicado no contrato de
serviço;

•

Reutilização. O mesmo serviço deve poder ser reutilizado em diversas
aplicações.

A

natureza

agnóstica

do

serviço

deve

permitir

sua

recombinação de formas diferentes. Eles devem poder ser chamados
através de padrões disponíveis para a maioria dos ambientes;
•

Autonomia. Para que os serviços realizem suas funcionalidades de forma
consistente e confiável, é necessário haver um grau significativo de
controle sobre seu ambiente e seus recursos;

•

Devem der independentes de estado. Os serviços devem manter
estados somente quando for fundamental, pois isto pode comprometer sua
disponibilidade. Idealmente os serviços devem apenas agir como se
fossem funções;

•

Transparência no suporte da localização. Preferencialmente os serviços
podem ter suas definições e informações de localização armazenadas em
repositórios como (Universal Description and Discovery and Integration 24

UDDI), e serem acessíveis pelos diversos clientes que podem chamar
suas funções independentemente de sua localização. Além disso, as
funções devem estar disponíveis para qualquer tipo de uso;
•

Devem permitir composição. Esta característica está relacionada à sua
estrutura modular. Existem basicamente três formas de composição:
o Conjunto de serviços: Os aplicativos podem ser um conjunto de
serviços, componentes e lógicas de negócio que estão ligados por
meio de funções.
o Federação: Quando os serviços compõe uma coleção de outros
serviços gerenciados em um grande domínio.
o Orquestração: Quando o fluxo de um serviço consiste na execução
de uma transação única que afeta um ou mais serviços em uma
organização.

2.2.4 Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)
Arquitetura Orientada a Serviços (Service Oriented Architecture - SOA) é uma
abordagem arquitetural que engloba uma série de diretrizes, padrões e boas práticas
para a construção de serviços. Ela norteia aspectos do desenvolvimento que vão
desde a fase de concepção dos serviços até a sua aposentadoria. SOA permite que
diferentes

serviços

troquem

informações,

o

que

proporciona

uma

maior

interoperabilidade entre as aplicações (ERL, 2008). Os serviços que constituem a
SOA são independentes de tecnologia, permitindo que participem de diferentes
processos de negócio através da exposição de seus serviços. Segundo Papazoglou
e Georgakopoulos (2003), SOA é fundamentada pela modelagem de sistemas de
informação a partir dos processos de negócio.
SOA visa aumentar a eficiência, agilidade e produtividade de uma empresa,
posicionando os serviços como o principal meio através do qual a lógica da solução
é representada para apoiar a realização de metas estratégicas associadas à
(Service Oriented Computing - SOC). (ERL, 2008)
Conforme Biske (2008), SOA é uma arquitetura que utiliza os conceitos
fundamentais de prestadores e consumidores de serviços para definir um sistema. A
questão chave reside na oferta de um recurso para um consumidor e uma demanda
deste recurso por um ou mais consumidores.
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2.2.4.1 Orquestração e Coreografia
Segundo Papazoglou e Georgakopoulos (2003) os termos orquestração e
coreografia tratam de dois aspéctos da criação de processos de negócio a partir da
composição de serviços.
A Orquestração é a composição de serviços para criar um novo serviço ou
para resolver uma tarefa de um processo de negócio. Neste caso, sempre há a
figura de um ponto central. Um serviço ou uma atividade de negócio que coordena a
chamada de outros serviços para compor uma função de maior granularidade. A
orquestração de serviços é análoga a um método da orientação a objetos que faz
chamadas de outros métodos. A Figura 1 apresenta uma sequência de chamadas a
um orquestrador.
Figura 1 Orquestração

Fonte: Autor

A orquestração descreve como o serviço web pode interagir uns com os
outros no nível de mensagem, incluindo lógica e a ordem de execução das
interações. A orquestração se refere a um processo de negócio executável que deve
resultar em uma transação de vida longa. Também podemos visualizar a
orquestração como um modelo de processo com vários passos.
A coreografia é uma composição de processos de negócio por meio de
serviços web onde não existe a figura de um processo principal que controla e
coordena os demais processos, como pode ser observado na Figura 2.
A coreografia é tipicamente associada com uma troca de mensagens
públicas, onde estas mensagens já são pré-determinadas antes da sua execução.
Por exemplo, quando um serviço é acionado e envia uma mensagem, outros
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serviços podem estar programados de antemão para receber ou não essa
mensagem e dispararem outras ações. Chamamos este processo de evento.
Serviços são acionados conforme a classe de eventos que ocorrem. Característica
básica da arquitetura orientada a eventos.
Figura 2 Coreografia

Fonte: Autor

2.2.5 Arquitetura de Software e Arquitetura de Referência
Arquitetura de Referência é o campo da Arquitetura de Software, onde as
estruturas, elementos e suas relações fornecem modelos de soluções arquiteturais
em um determinado domínio. Para compor uma arquitetura de referência é
necessário apresentar os tipos dos elementos envolvidos, como eles interagem e o
mapeamento das funcionalidades para estes elementos (HOFMEISTER, NORD e
SONI, 2000).
Segundo Mackenzie e Laskey (MACKENZIE, LASKEY, et al., 2006), a
arquitetura de referência é um padrão genérico para um projeto e que deve abordar
requisitos para o desenvolvimento de soluções, guiadas pelo modelo de referência,
de forma a atender as necessidades do projeto. Ela é, em si, um padrão genérico
para um projeto e que deve abordar requisitos para o desenvolvimento de soluções,
guiadas pelo modelo de referência.
A arquitetura de referência tem por objetivo fornecer um norteador para o
mapeamento das funcionalidades do modelo de referência para um modelo que
deve formar um sistema, é o mapeamento do modelo de referência para elementos
de software. Uma arquitetura de referência permite a reutilização de conhecimento e
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experiência de projetos, o que fornece mais qualidade e agilidade no processo de
desenvolvimento. É uma maneira de representar um estilo arquitetural.
2.2.5.1 Arquitetura de Referência SOA
A arquitetura de referência SOA proposta pelo Open Group possui nove
camadas que representam as considerações e responsabilidades que tipicamente
emergem de um processo de criação ou definição de um padrão arquitetural (OPEN
GROUP, 2011). Cada camada é projetada para facilitar a realização de cada uma
das perspectivas de uma arquitetura SOA que são:
•

Redução de custo;

•

Agilidade;

•

Aumento de vantagem competitiva;

•

Time-to-Market (Tempo do negócio);

•

Consolidação;

•

Alinhamento.

Segundo a Figura 3, as camadas do sistema operacional (Operational
Systems), de componentes (Service Components) e de serviço (Services) são
consideradas Fornecedoras de Serviço. Já as camadas de processo de negócio
(Business Process), de interface com o consumidor do serviço (Consumer
Interfaces) e de integração (Integration), são consideradas Consumidoras de
Serviços. As três demais camadas servem de apoio, também denominadas
camadas Não Funcionais ou Suplementares. São estas as de informação
(Information), qualidade de serviço (Quality of Service) e governança (Governance).
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Figura 3 Visão lógica da solução da arquitetura de referência de SOA

Fonte: (OPEN GROUP, 2011)

A despeito da SOA ser dividida em camadas lógicas, não é necessário
apenas acessar elementos da camada imediatamente inferior, sendo assim, a
arquitetura de referência também é denominada de arquitetura de camadas parcial.
Um consumidor (primeira camada) pode tanto acessar a camada de processos
(camada dois) quanto à camada de serviços (camada três) sem ferir nenhuma
restrição arquitetural. Além disto, uma solução SOA pode suprimir uma ou mais
camadas.
A seguir serão detalhadas as camadas do modelo de referência segundo
Arsanjani (2004).
•

Operational System: Refere-se às aplicações personalizadas e a
sistemas legados incluindo CRM, pacotes ERP existentes e outras
implementações orientadas a objetos, além de aplicações de (Business
Intelligence – BI);

•

Service Components: É responsável por prover as funcionalidades.
Como estes componentes são recursos utilizados por toda empresa, são
responsáveis em garantir a conformidade com a qualidade de serviço e as
melhores

práticas

arquiteturais.

Esta

camada

geralmente

utiliza

tecnologias baseadas em hospedeiros, como servidores de aplicação,
servidores de página e serviços do sistema operacional;
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•

Services: Os serviços publicados pela empresa residem nesta camada.
Eles podem ser encontrados, ligados de forma estática ou fazer parte de
outro serviço. As funcionalidades dos serviços são expostas por meio das
interfaces;

•

Business Processes: São efetuadas composições e coreografias dos
serviços que estão expostas na camada Services. Os serviços são
agrupados em fluxos e assim agem como uma aplicação única. Essas
aplicações suportam casos de uso e processos de negócio.

•

Consumer Interfaces: Geralmente está fora do escopo da SOA. É a
camada de apresentação onde dados são coletados e apresentados para
o usuário. Embora existam alguns padrões que associam chamadas a
serviços por meio da Consumer Interface, nessa camada a SOA deve
estar desacoplada da interface do usuário e dos componentes.

•

Integration: Permite a integração de serviços por meio da introdução de
um conjunto confiável de recursos como, roteamento inteligente, mediação
de protocolos e outros mecanismos de transformação, muitas vezes
descritos por meio de (Enterprise Service Bus - ESB). (Web Services
Description Language – WSDL) especifica uma ligação, que implica um
local onde o serviço é fornecido. Por outro lado, um ESB fornece um
mecanismo independente de localização para a integração.

•

Quality of Service: Fornece os recursos necessários para monitorar,
gerenciar e manter a qualidade de serviço como: segurança, desempenho
e disponibilidade. Esse é um processo em andamento por meio de
mecanismos de detecção e resposta que monitoram a saúde de
aplicativos SOA, incluindo as implementações de padrões importantes do
WS-Management 1,

outros

protocolos

e

padrões

relevantes

que

implementam qualidade de serviço para um SOA.
•

Information: Responsável por manifestar uma representação unificada do
aspecto de informação de uma organização, conforme fornecido por seus
serviços. Essa camada inclui arquitetura de informações, análise de

1

O WS-Management fornece uma maneira comum para que os sistemas acessem e troquem informações de gerenciamento
em toda a infraestrutura de TI. Permitem gerenciar o hardware do servidor local e remotamente.
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negócios e inteligência, considerações de metadados e garante a inclusão
de dados chave referentes a arquiteturas de informações que também
podem ser usadas como base para a criação de (Business Analytics – BA)
e (Business Intelligence – BI) por meio de um repositório de dados (data
marts) ou de um armazém de dados (data warehouses).
•

Governance: Garante que os serviços e as soluções da SOA que
pertencentes a uma organização estejam aderindo às políticas, diretrizes e
padrões da empresa, os quais são definidos como uma função dos
objetivos, estratégias e regulamentos que são aplicados na organização.
As atividades de governança da SOA devem estar em conformidade com
os princípios e padrões de governança corporativa, de TI e de arquitetura
corporativa.

2.2.5.2 Arquitetura de Serviços Web
A arquitetura dos Serviços Web baseia-se nas interações entre três funções:
Provedor de Serviços, Repositório e Solicitador de Serviços. As interações
envolvem as operações publish, search e invoke (KREGER, 2001).
Os elementos básicos de uma arquitetura orientada a serviços web são:
•

Um Provedor de Serviços (Service Provider) que fornece uma interface
para os softwares que desejam executar um conjunto de tarefas
específicas;

•

Um Solicitador de Serviços (Service Requestor) que descobre e chama
um serviço de software para prover uma solução de negócio. O solicitador
de serviço irá tipicamente fazer uma chamada a um procedimento remoto
a um provedor de serviço, passando dados como parâmetro e recebendo
um resultado como retorno;

•

Um Repositório (Service Registry) que gerencia a publicação dos
serviços. Provedores de serviços publicam seus serviços junto ao
repositório, e solicitadores de serviços acessam estes serviços criando
conexões com os provedores.

A interação entre os atores de uma Arquitetura de Serviços é definida por
Papazoglou e Dubray (2004) e está representada na Figura 4.
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1. O fornecedor do serviço registra o serviço junto ao (Service Registry)
2. O (Service Requestor) efetua uma consulta ao (Service Registry)
buscando todos os serviços que correspondam a uma determinada
especificação
3. Os resultados da pesquisa são retornados ao (Service Requestor)
4. O (Service Requestor) solicita as informações de um determinado serviço
selecionado
5. O (Service Registry) retorna as informações ao (Service Requestor) do
serviço selecionado
6. Já com o endereço do (Service Provider), o (Service Requestor) efetua as
chamadas passando os parâmetros para o (Service Provider)
7. O (Service Provider) retorna o resultado ao (Service Requestor).
Figura 4 Interação entre atores de um UDDI

Fonte: (PAPAZOGLOU, 2008)

Universal Description, Discovery and Integration - UDDI
O UDDI é uma especificação técnica que tem como objetivo descrever,
descobrir e integrar serviços web. Pode ser visto como um serviço de diretório onde
as empresas podem registrar (publish) e buscar (search) por Web Services e onde o
cliente não necessita saber qual provedor irá fornecer o serviço. O UDDI é
representado como o (Service Registry) apresentado na Figura 4.
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Gunzer (2002) define UDDI como um padrão desenvolvido para fornecer um
diretório de busca para os negócios e seus serviços. Tem como objetivo ser um
mediador do serviço, permitindo que os clientes requisitantes encontrem um
fornecedor do serviço apropriado.
UDDI é baseado na tecnologia XML, a qual fornece uma plataforma-neutra de
dados e permite descrever relações hierárquicas de um modo natural. O UDDI
também é baseado em vários outros padrões da indústria já estabelecidos, como o
HTTP, XML, (XML Schema - XSD), SOAP e WSDL.
Resumidamente, o UDDI é uma especificação que define serviços que
possibilitam a descrição e descoberta de negócios, organizações e outros
provedores de serviço, disponibilizando o acesso e o gerenciamento destes serviços.

2.2.6 Microsserviços
Segundo Martin Fowler (2014) microsserviços é uma abordagem para o
desenvolvimento de uma única aplicação como um conjunto de pequenos serviços,
cada um executando em seu próprio processo e se comunicando com mecanismos
leves, muitas vezes uma de (Application Programming Interface - API) com recursos
HTTP. Estes serviços são independentes de tecnologia e podem ser escritos em
diferentes linguagens. São construídos com base em funcionalidades dos processos
de negócio através de mecanismos de distribuição independentes e automatizados.
Em contrapartida ao estilo de programação monolítico em que todas as regras
de negócio encontram-se no lado do servidor em uma única aplicação, os
microsserviços dividem a aplicação em pequenas partes independentes. Isto facilita
a manutenção do sistema, pois quando é necessário alterar algo o impacto e muito
menor. Além disto, quando alguma funcionalidade é muito requerida basta replicar
apenas os serviços essenciais por demanda ao invés de replicar a aplicação como
um todo.
Como os microsserviços possuem um escopo bem definido, isto permite que
possam ser gerenciados por equipes diferentes. Desta forma aumenta sua
escalabilidade e permite que sejam distribuídos de forma independente.
Newman

(2015)

elenca

algumas

microsserviços:
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características

importantes

dos

•

Possuem um escopo bem definido: A fronteira do serviço está focada na
fronteira do negócio, onde o serviço é uma peça funcional. Este fato serve
para impedir que sua fronteira se expanda demasiadamente;

•

São autônomos: Cada microsserviço é uma entidade independente.
Devem poder ser alterados sem afetar outros serviços. A comunicação
entre eles é feita através de API para mantê-los desacoplados;

•

Tecnologia Heterogenia: São independentes de tecnologia, o que
permite que cada microsserviço seja construído com a linguagem ou
ferramenta mais adequada;

•

Resiliência: São capazes de se recuperar em caso de falha. Se um
componente do sistema falhar, mas esta falha não for cascateada, é
possível isolar o problema e o resto do sistema continuar funcionando.
Desta forma, ao invés do sistema falhar como um todo haverá apenas
uma degradação;

•

Escalabilidade do sistema: A escalabilidade é obtida através da
publicação e da replicação através da infraestrutura de servidores,
máquinas virtuais e containers de forma independente. Desta forma é
possível escolher quais partes podem ser atualizadas. Isso torna o
crescimento e a possibilidade de adaptação do sistema muito mais
flexível;

•

Facilidade de colocar alterações em produção: As mudanças no
sistema são apenas feitas através das alterações e evoluções nos próprios
serviços. Desta forma, não é necessário reiniciar o sistema para que tudo
continue funcionando.

2.2.7 Sistemas Multiagentes
Segundo Russel e Norvig (1995), um agente é uma entidade que percebe o
seu ambiente por meio de sensores e age sobre ele através dos atuadores.
Na inteligência artificial (Artificial Intelligence IA), um agente inteligente é uma
entidade autônoma que observa e age sobre um ambiente e direciona sua atividade
para alcançar suas metas. Os agentes inteligentes também podem aprender ou usar
o conhecimento para atingir seus objetivos.
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Na Figura 5 está representado um agente genérico segundo Russel e Norvig.
Figura 5 Diagrama de um agente genérico

Fonte: (RUSSELL e NORVIG, 1995)

Segundo Jennings (1996), para que possa agir de maneira autônoma,
agentes podem ter várias habilidades: percepção e interpretação de mensagens,
raciocínio baseado em crenças, tomada de decisão, planejamento, e habilidade para
executar planos incluindo passagem de mensagens. Jennings categoriza os agentes
quanto ao nível de capacidade de resolução de problemas:
•

Reativos. Reagem a alterações no ambiente ou a mensagens de outros
agentes. Não têm capacidade de raciocínio sobre suas intenções,
reagindo tão somente sobre regras e planos estereotipados. Os agentes
reativos selecionam a ação com base na percepção atual sem levar em
conta percepções anteriores. Para tal o mesmo utiliza-se de regras do tipo
condição-ação como pode ser observado na Figura 6;

•

Racional / Deliberativo / Cognitivo. Tem a habilidade de raciocínio. São
considerados como sistemas de planejamento selecionando seus
objetivos de acordo com suas motivações e também podem raciocinar
sobre estes. Segundo o modelo (Belief Desire Intention – BDI) proposto
por Bratman (1987) os agentes podem criar e executar planos de ações de
acordo com suas crenças, desejos e intenções. Este tipo de agente possui
em geral uma representação simbólica do mundo, sendo que suas
deliberações (também chamadas decisões) são feitas por meio de um
processo baseado em raciocínio lógico;

•

Híbridos. Mistura componentes das arquiteturas deliberativas e reativas
com o objetivo de torná-la mais adequada e funcional para a construção
de agentes. Ela propõe um subsistema deliberativo que planeja e toma
decisões da maneira proposta pela Inteligência Artificial Simbólica e um
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reativo capaz de reagir a eventos que ocorrem no ambiente sem ocuparse de raciocínios complexos (RUSSELL e NORVIG, 1995)
•

Sociais. Este tipo de agente possui um modelo dos outros agentes, sobre
os quais raciocinam para tomar decisões e criar planos. Este tipo de
agente percebe o ambiente tanto através de seus sensores quanto através
do recebimento de mensagens vindas de outros agentes. Este tipo de
agente pode colaborar entre si para cumprir com a responsabilidade no
sistema ou atingir um objetivo comum.

Figura 6 Agente Reativo

Fonte: (RUSSELL e NORVIG, 1995)

Os agentes reativos apesar de bastante simples são bastante uteis, pois na
grande maioria das vezes é possível definir de forma clara o conjunto de regras
condição-ação que atendem satisfatoriamente os requisitos de um domínio de
negócio.
Na visão de Bond e Gasser (2014), um sistema multiagente pressupõe
coordenação entre um conjunto existente de agentes autônomos e inteligentes.
Fundamentalmente, está envolvida a busca por uma funcionalidade neste sistema
que permita que estes agentes possam coordenar seus conhecimentos, objetivos,
habilidades e planos individuais de uma forma conjunta, em favor da execução de
uma ação ou da resolução de algum problema.
Tanto para a ação, quanto para a resolução do problema, em sistemas
multiagentes é necessário que haja cooperação entre os agentes (JENNINGS,
1996). Jennings mostra que as características dos sistemas multiagente têm
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vantagens sobre um solucionador de problemas monolítico, onde toda lógica reside
em apenas um componente, as quais são:
•

Maior rapidez na resolução de problemas através do aproveitamento do
paralelismo;

•

Diminuição da comunicação por transmitir somente soluções parciais em
alto nível para outros agentes ao invés de dados brutos para um lugar
central;

•

São mais flexíveis, pois pode haver agentes com diferentes habilidades
que estão dinamicamente agrupados para resolver problemas;

•

Aumento da disponibilidade confiabilidade e segurança por permitir que
agentes assumam responsabilidades dos agentes que falham.

2.2.8 Computação Autônoma
A computação autônoma (Autonomic Computing - AC) é um paradigma
inspirado no sistema autônomo central humano que controla e monitora alterações
de dentro e fora de nosso corpo, integrando os estímulos às reações. O objetivo
central deste comportamento está relacionado com a sobrevivência do sistema. Se
um estímulo levar o sistema a um estado de desiquilíbrio, o sistema autônomo
trabalha no sentido da retomada deste equilíbrio (PARASHAR e HARIRI, 2005).
A computação autônoma também pode se caracterizar como sendo um
(Sistemas Especialistas - SE), ou também denominado (Sistemas Baseados em
Conhecimento - SBC). Esses sistemas tentam reproduzir, com perfeição, os
resultados que seriam obtidos por especialistas humanos, pelo uso de um conjunto
de regras para decisão.
Um sistema computacional autônomo requer sensores para perceber as
mudanças no ambiente e deve possuir uma inteligência para reagir a tais mudanças
a fim de trazer de volta o equilíbrio ao sistema. Os estímulos captados pelos
sensores devem ser analisados a fim de determinar se existe algum mau
funcionamento, e se for o caso, um plano deve ser disparado para determinar quais
mudanças comportamentais devem ser tomadas para que seja retomada a
estabilidade. Este plano deve possuir conhecimento para selecionar as corretas
ações dentre todas as possibilidades existentes. Em suma, um sistema inteligente
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deve ser capaz de obter os estímulos do ambiente, analisa-los, planejar possíveis
ações, deliberar qual a melhor ação a ser tomada e executar as devidas ações
preventivas ou corretivas.
As aplicações autônomas são compostas de elementos autônomos que são
capazes de gerenciar seu próprio comportamento e sua relação com outros
elementos de acordo com políticas de alto nível. Segundo White e Hanson (2004) as
principais propriedades da computação autônoma são:
•

Autoconhecimento. Possuir conhecimento do seu estado e dos seus
comportamentos;

•

Autoconfiguração (Self-configuration). Serem capazes de se
autoconfigurar-se quando se encontram em condições variadas e
imprevistas;

•

Auto-otimização (Self-optimization). Serem capazes de detectar
comportamentos ótimos e alterar seu comportamento para melhoria de
sua execução;

•

Autocura (Self-healing). Serem capazes de detectar e recuperar
eventuais erros e defeitos e manter-se funcionando;

•

Autoproteção (Self-protecting). Serem capazes de se proteger contraataques externos mantendo seus recursos seguros e íntegros;

•

Autoconhecimento contextual. Serem cientes do seu ambiente de
execução e capazes de reagir às mudanças do ambiente;

•

Abertos. Devem possuir protocolos e interfaces de comunicação abertos
a fim de serem portáveis entre diversas arquiteturas de software;

•

Preditivo. Devem ser capazes de antecipar problemas e agirem de forma
pró ativa.

2.2.9 Modelo MAPE-K
O modelo (Monitor, Analyze, Plan, Execute, and Knowledge - MAPE-K) é o
modelo de referência da computação autônoma apresentado para o gerenciamento
de elementos autônomos. Foi inicialmente proposto pela IBM na ocasião da
publicação do artigo: “An architectural blueprint for autonomic computing”
(COMPUTING, 2006). Este modelo define um gerente autônomo para gerenciar
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recursos. Estes recursos podem ser qualquer parte do sistema. Os dois principais
elementos são o Elemento Gerenciado e o Gerente Autônomo (KEPHART e
CHESS, 2003).
Figura 7 Modelo MAPE-K

Fonte:(KEPHART e CHESS, 2003)

Nesse modelo é seguido um ciclo de execução padrão. Inicialmente, o
monitor coleta informações em relação ao elemento gerenciado, logo após, o
analisador identifica a situação atual e gera um plano de correção em caso de falha
e sequencialmente o planejador especifica quais ações serão executadas para
recuperação. Finalmente, o executor recomenda ações ao elemento gerenciado. As
quatro fases compartilham informações a respeito do elemento gerenciado
(HUEBSCHER e MCCANN, 2008).
O gerenciamento da computação autônoma envolve um laço de controle que
possui as seguintes etapas:
•

Monitoramento ou Extração dos dados. Responsável por coletar
detalhes do elemento gerenciado. Ex.: métricas, configurações, exceções
entre outros. Nesta fase são realizadas observações a fim de identificar
inconformidades que indiquem a necessidade de ser feita uma análise;
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•

Análise dos dados. Realiza análise de dados complexos e raciocina a
respeito dos sintomas fornecidos pela etapa de monitoramento. Se for
necessário realizar mudanças, uma requisição de mudanças é enviada
para a etapa de planejamento;

•

Planejamento das decisões. Estrutura as ações necessárias para que os
objetivos do sistema sejam atingidos. Esta etapa cria ou seleciona um
procedimento para a realização de uma mudança desejada no elemento
gerenciado;

•

Execução da decisão. Altera o comportamento do elemento gerenciado.
Para tal, faz uso dos atuadores, utilizando como base as ações
recomendadas pela etapa de planejamento;

•

Base de Conhecimento. Dados compartilhados entre as fases de
monitoramento, análise, planejamento e execução. Essa base de
conhecimento pode e deve ser constantemente atualizada durante a vida
do sistema.

Como pode ser observado na Figura 7, um Elemento Autônomo consiste de
um Elemento Gerenciado e de um Gerente Autônomo. O Elemento Gerenciado
representa qualquer software ou hardware no qual é dado um comportamento
autônomo através do acoplamento com um Gerente Autônomo. Portanto, o
Elemento Gerenciado pode ser desde um servidor web um simples serviço, entre
outros.
O Gerente Autônomo deve dispor tanto de sensores quanto de atuadores
para que este possa controlar o Elemento Gerenciado. Sensores são utilizados
para a coleta de informação acerca do Elemento Gerenciado e atuadores são
utilizados para interferir no estado de funcionamento do Elemento Gerenciado.
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2.2.9.1 Monitoramento
O monitoramento corresponde a primeira fase do ciclo autônomo MAPE-K.
Nesta etapa, sensores são utilizados com a finalidade de obter dados que reflitam
mudanças de comportamento do Elemento Gerenciado ou informações do
ambiente de execução que sejam relevantes ao processo de autogerenciamento. Os
sensores são dispositivos de hardware ou software que estão diretamente ligados ao
componente que se deseja monitorar.
2.2.9.2 Análise e Planejamento
A análise vem após o monitoramento no ciclo de gerenciamento MAPE-K,
tendo como fase seguinte o planejamento. Em geral estas duas fases são
geralmente implementadas em um único componente. O processo de análise e
planejamento é essencial para autonomia do sistema, pois é nele que são geradas
as decisões sobre quais modificações serão realizadas no sistema, que corresponde
ao Elemento Gerenciado. Nesta fase é definido o sistema de tomada de decisão.
2.2.9.3 Execução
Na etapa de execução do ciclo MAPE-K são realizadas reconfigurações no
sistema de forma a restabelecer seu equilíbrio. A finalidade da reconfiguração é
permitir que um sistema evolua (ou simplesmente mude) de forma incremental de
uma configuração para outra em tempo de execução, introduzindo pouco (ou,
idealmente, nenhum) impacto sobre a execução do sistema. Desta forma, os
sistemas (ou aplicações) não necessitam ser finalizados, ou reiniciados, para que
haja as mudanças.
2.2.9.4 Base de Conhecimento (Knowledge)
A base de conhecimento consiste nos dados compartilhados entre as fases
de monitoramento, análise, planejamento e execução. As fontes das informações
contidas nessa base podem ter origem nos mais diversos locais como
configurações, resultado de métricas, logs do sistema, troca de mensagens, cálculos
internos entre outros. A base de conhecimento pode e deve ser constantemente
atualizada durante a vida do sistema.
41

2.2.10 Autocura
A autocura é uma das propriedades da computação autônoma. Segundo
Ghosh e Sharman (2007) um sistema de autocura possui a característica de oferecer
suporte à identificação, diagnóstico e cura de possíveis falhas em um sistema.
Sistemas com esta característica são orientados a recuperação, pois visam levar o
sistema ao seu estado de normalidade quando alguma falha ocorre, pois possui seu
foco de ação no momento pós-falha ou pós-ataque. Sendo assim, o objetivo maior
de um sistema de autocura está principalmente no aumento da disponibilidade, pois
sua finalidade principal é manter o sistema sempre funcionando ao recuperar as
falhas de forma automática.
2.3

Trabalhos Relacionados
Este item apresenta os trabalhos relacionados aos conceitos de Agentes e

Web Services, Composição Dinâmica de Web Services, Computação Autônoma e
MAPE-K, Monitoramento de SOA, Arquiteturas tolerantes a falha usando autocura e
Tolerância à falha em sistemas distribuídos.

2.3.1 Agentes e Web Services
A seguir serão apresentados alguns trabalhos onde é integrado o uso de
multiagentes juntamente com Web Services e SOA.
Shen e Li (2005) apresentam um framework de integração de manufatura
orientado a serviços. Um protótipo foi construído para demonstrar como o framework
proposto pode ser utilizado para estabelecer um ambiente colaborativo.
Tapia e Alonso (2010) apresentam uma análise e projeto de uma arquitetura
multiagente flexível e orientada a serviços para facilitar as interações dos usuários
(Flexible and User Services Oriented Multi-agent Architecture - FUSION@). Esta
nova arquitetura integra agentes inteligentes com a abordagem orientada a serviços
para facilitar e aperfeiçoar o desenvolvimento de sistemas distribuídos dinâmicos.
Este framework foi modelado seguindo o modelo SOA acrescentando blocos de
aplicação que representam as interações com os usuários. O framework define os
blocos que provêm toda a funcionalidade da arquitetura que são: Aplicação,
Plataforma de agentes, Serviços e Protocolo de Comunicação.
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Estes trabalhos são exemplos que mostram que SOA fornece uma boa
infraestrutura para construção de sistemas multiagentes. Ela possui algumas
características

importantes

que

são

troca

de

mensagens,

autonomia

encapsulamento. Tais características são fundamentais para construção de sistemas
multiagente.

2.3.2 Composição Dinâmica de Web Services
Em seu trabalho Pinto e Martins (2008) apresentam um trabalho de
composição dinâmica de Web Services. Neste trabalho eles mostram que as
chamadas a serviços disponíveis na internet são construídas de forma estática,
sempre referenciando o mesmo serviço. Quando um serviço apresenta baixa
disponibilidade ou até mesmo falha, o desempenho da aplicação é reduzido ou
interrompido. Para evitar este problema é necessário que a aplicação tenha a
habilidade de identificar o melhor serviço disponível e então invocá-lo. A inserção de
novos protocolos e novas funcionalidades na arquitetura de serviços permite que as
aplicações encontrem serviços disponíveis na internet e, além disso, possam medir a
qualidade do serviço e assim direcionar sua chamada para o melhor serviço. A
Figura 8 mostra a arquitetura de serviços com suporte à composição dinâmica. A
ideia básica por trás de este trabalho é efetuar um chaveamento para um serviço
alternativo quando um serviço apresenta baixa disponibilidade ou falha.
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Figura 8 Arquitetura concreta de serviços com suporte à composição
dinâmica

Fonte:(PINTO, MARTINS, et al., 2008)

O cliente é dividido em duas partes: a Aplicação e o Agente responsável
pela composição. Nesta nova estrutura, a aplicação não deve fazer a chamada
diretamente ao Web Service, mas sim fazer uma chamada de método a um agente
(Diretório Ativo de Serviços) que redireciona a chamada ao Web Service com maior
disponibilidade.
Descrevendo mais detalhadamente a arquitetura temos os seguintes
participantes:
•

Diretório Ativo de Serviços: contém a lista de serviços publicados;

•

Cliente: composto pela Aplicação e pelo Agente;
o Aplicação: faz uma requisição ao serviço através do Agente;
o Agente: estabelece qual é o serviço com maior disponibilidade para
a composição e faz a interface entre a requisição do cliente e o
serviço;

•

Serviço: executa a ação requisitada pelo cliente.

•

Publicação do serviço: inclui o serviço na lista de serviços disponíveis do
Diretório Ativo de Serviços;

•

Registro: registra a aplicação para receber notificações sobre a inclusão
de novos serviços;
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•

Notificação de publicação de serviço: notifica a aplicação sobre a
publicação de um novo serviço;

•

Requisição de serviço: solicitação da aplicação para o agente fazer uma
requisição a um serviço;

•

Resposta de serviço: resposta do agente devolvendo à aplicação a
resposta dada pelo serviço;

•

Conexão com o serviço: composição entre o agente e o serviço.

O objetivo do trabalho de Pinto e Martins é apresentar um mecanismo de
chaveamento para o aumento da disponibilidade de um serviço. Eles argumentam
que os serviços disponíveis na internet são construídos de forma estática e quando
este serviço apresentar baixa disponibilidade o desempenho da aplicação será
reduzido. Para evitar este problema eles sugerem que a aplicação tenha a
habilidade de identificar o melhor serviço disponibilizado para que então possa
invocá-lo. A ideia de efetuar a chamada a um agente que redireciona a chamada ao
Web Service com maior disponibilidade pode ser estendida para efetuar a chamada
a um agente que efetua um processo de autocura antes de chavear para outro
serviço.

2.3.3 Computação Autônoma e MAPE-K
Pickering e Robert (2008) propõe uma discussão acerca da modelagem de
um projeto, o MODELPLEX, de computação autônoma com base no modelo MAPEK. Os autores propõem uma extensão do modelo para melhor se adequar ao
sistema. O trabalho dá ênfase nas fases de Monitoramento e Análise do modelo
MAPE-K deixando de lado o Planejamento a Execução e a base de conhecimento
(K), além de focar mais na modelagem UML do sistema.
Por conta do trabalho de Pickering e Robert mostrar que a adoção de MAPEK foi bastante adequada para construção de sistemas autônomos e por apresentar
que foi possível estender o modelo para melhor se adequar às necessidades do
sistema, o MAPE-K foi adotado neste trabalho.
O trabalho de Bhakti e Abdullah (2010) “An Autonomic Service Oriented
Architecture in Computational Engineering Framework” os autores propõem uma
adaptação ao paradigma da computação autônoma em SOA através de um
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framework para uma Arquitetura Orientada a Serviços Autônomos em Engenharia
Computacional. A ideia de adaptar o paradigma de computação autônoma para uma
SOA a torna mais robusta. Eles utilizam o modelo MAPE-K para estender uma SOA
incorporando o paradigma de computação autônoma. A arquitetura proposta pelos
autores possui três camadas: uma camada de apresentação para fornecer interface
com o usuário, uma camada de negócios utilizada para coordenar diversas tarefas e
uma camada base de recursos que serve para permitir o uso de serviços
distribuídos.

2.3.4 Monitoramento de SOA
Com relação ao monitoramento e detecção de falhas, o trabalho Anees e
Zeilinger (2013) apresenta um modelo de alta disponibilidade de serviços. Neste
modelo os autores aumentam o processo de detecção de falhas utilizando um
mecanismo de “heartbeat”.
Este mecanismo pode ser utilizado como sensoriamento de um agente que
monitora a “saúde” de um serviço. O monitoramento contínuo pode gerar eventos
quando identificar quando um serviço que estava indisponível voltar a ficar ativo
novamente.

2.3.5 Arquiteturas tolerantes a falha usando autocura
Herder e Tanenbaum (2006) apresenentam um trabalho a respeito de uma
arquitetura de um sistema operacional modular denominada MINIX 3 que utiliza o
conceito de autocura. O sistema foi projetado para se recuperar automaticamente de
falhas em módulos críticos como drivers de dispositivos. Em seu protótipo, o sistema
é capaz de se recuperar de uma fallha do driver de vídeo gerado pelo usuário ao
pressionar um botão. Os autores não partem do presuposto de que o sistema esteja
isento de “bugs”, mas garantem uma infraestrutura robusta que se recupera
automaticamente em caso de falha sem intervenção humana.
Este mesmo conceito pode ser utilizado no contexto de uma SOA.
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2.3.6 Tolerância à falha em sistemas distribuídos
Com relação à tolerância a falhas em sistemas distribuídos com grande
volume de dados podemos citar o trabalho de Christensen (2012) com a API Hystrix
utilizada pela empresa NETFLIX. A ideia da API é deixar o sistema com mais
resiliência. Na visão de Christensen (2013) um sistema com mais resiliência possui
as seguintes características:
• Uma falha em uma dependência de serviço não interrompe a experiência do
usuário;
• O sistema automaticamente toma medidas corretivas quando uma de suas
dependências de serviço falhar e
• O sistema é capaz de mostrar o que está acontecendo no exato momento
(streaming de vídeo), a despeito do que aconteceu há alguns minutos atrás.
Um dos princípios chave da resiliência descrita por Schmaus (2011) é não
interromper a experiência do usuário por conta das falhas que ocorrem no sistema,
mesmo que para isto, seja necessário haver uma degradação do sistema.
Ao detectar que um serviço está falhando com demasiada frequência, o fluxo
de dados para aquele serviço é fechado e é iniciado um processo de recuperação.
Logo após a recuperação do serviço, apenas algumas requisições são liberadas.
Caso as requisições retornarem com sucesso, o fluxo de dados é reaberto. Este
padrão de projeto é proposto por Nygard (2007).
As falhas podem vir através de exceções de rede ou da aplicação, timeout,
curto-circuito ou por haver muitas solicitações concorrentes. Todas estas falhas, no
entanto, são tratadas com o mesmo manipulador de falhas do sistema Hystrix.
Algumas funcionalidades podem não ser capazes de degradar graciosamente o
sistema e, conseqüentemente, falham rapidamente perdendo o fluxo de dados. Por
conta disso, é necessário aguardar uma nova carga de informações. Entretando
outras funcionalidades podem retornar dados obsoletos, usar sistemas secundários,
ou usar valores padrões (CHRISTENSEN, 2013).
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2.4

Considerações Finais
Esta revisão foi dividida em duas partes: a primeira parte abordou os

conceitos básicos e a segunda o estado da arte e trabalhos relacionados.
A Tabela 1 apresenta o resumo dos conceitos básicos apresentados na seção
2.2 Conceitos Básicos e a aplicabilidade no contexto deste trabalho.
Tabela 1 Resumo dos Conceitos Básicos
Conceito
Disponibilidade
Sistemas
Distribuído
Computação
Orientada a
Serviços

Orquestração e
Coreografia
Arquitetura de
Software e
Arquitetura de
Referência
Arquitetura de
Referência SOA

Arquitetura de
Serviços Web
Microsserviços
Sistemas
Multiagentes

Computação
Autônoma

Modelo MAPE-K

Autocura

Resumo
Disponibilidade é a probabilidade de um serviço estar
disponível em um dado instante.
É a base para computação distribuída.
Paradigma da computação que se utiliza de serviços
para criar aplicações, onde serviços podem tanto serem
provedores como consumidores. Características:
•
Interoperabilidade
•
Autonomia e Baixo Acoplamento
•
Disponibilidade e Transparência no suporte da
localização
•
Encapsulamento e Abstração
O Conceito de Orquestração e Coreografia bem como
suas diferenças é apresentado neste item.
A Arquitetura de Software é a base da Arquitetura de
Referência. Esta por sua vez é a base da Arquitetura de
referência SOA que será expandida neste trabalho.
São apresentadas as nove camadas que representam
as considerações e responsabilidades que tipicamente
emergem de um processo de criação ou definição de
um padrão arquitetural.
Apresenta a Arquitetura de Serviços Web com utilização
de UDDI bem como sua interação com os outros
elementos da arquitetura.
São serviços autônomos de granularidade fina.
O conceito de multiagente é apresentado bem como os
diversos tipos de agentes como: Reativos, Deliberativos
e Sociais. O ponto importante nesta exposição é a
colaboração que a arquitetura multiagente permite.
Apresenta o conceito de computação autônoma bem
como suas características como:
•
Autoconhecimento
•
Autoconfiguração
•
Auto-otimização
•
Autocura
•
Autoproteção
•
Autoconhecimento contextual
•
Serem abertos
•
Preditivo
Modelo de referência da computação autônoma
apresentado para o gerenciamento de elementos
autônomos.
O objetivo maior de um sistema de autocura está
principalmente no aumento da disponibilidade.

Fonte: Autor
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Aplicação
O trabalho pretende aumentar a disponibilidade
de uma SOA.
Sistemas distribuídos é a base da computação
orientada a serviços.
Este paradigma dá base a SOA. As
características da Computação Orientada a
Serviços dão suporte a definição da proposta
arquitetural.

Este conceito e utilizado para a implementação
do Orquestrador na prova de conceito.
Os conceitos foram apresentados para introduzir
a Arquitetura de Referência SOA.

A arquitetura de referência foi introduzida para
mostrar onde a camada de inteligência será
inserida no contexto deste trabalho.
O UDDI será utilizado para encontrar um serviço
alternativo quando um provedor de serviços
estiver em estado de erro.
A proposta pode em princípio ser útil para
microsserviços.
O conceito de Multiagente utilizado para
deliberação das ações e para troca de
mensagens entre os diversos componentes da
arquitetura.
O conceito de autocura da computação
autônoma é utilizado para retornar o sistema ao
seu estado funcional em um caso de erro. O
Conceito MAPE-K é utilizado pela arquitetura e
pelos agentes.

Base do trabalho este modelo serve como base
para definição dos agentes.
O aumento da disponibilidade é o propósito
central deste trabalho.

A Tabela 2 apresenta um resumo dos trabalhos relacionados apresentados na
seção 2.3 Trabalhos Relacionados e a aplicabilidade para este trabalho.
Tabela 2 Resumo dos Trabalhos Relacionados
Trabalho

Autor

Resumo

Agentes e Web
Service

(SHEN, LI, et al.,
2005)

Apresenta
um
framework
integração orientado a serviços.

(TAPIA, ALONSO,
et al., 2010)

Apresentam uma análise e projeto de
uma arquitetura multiagente flexível e
orientada a serviços para facilitar as
interações dos usuários.
Apresentam uma proposta para medir
a qualidade de serviços dos Web
Services e propões uma forma de
chavear para outro serviço em caso
de falha ou baixa performance.
Este trabalho apresenta uma extensão
do modelo MAKE-K para melhor se
adequar às necessidades do sistema

Composição
Dinâmica de Web
Services

(PINTO, MARTINS,
et al., 2008)

Computação
Autônoma e
MAKE-K

(PICKERING,
ROBERT, et al.,
2008)

Monitoramento de
SOA

Aplicação
de

(BHAKTI e
ABDULLAH, 2010)

Este trabalho adapta o paradigma de
computação autônoma para uma SOA
a torna mais robusta.

(BALFAGIH e
HASSAN, 2010)

Este trabalho apresenta uma estrutura
de monitoramento automatizado para
atributos não funcionais de SOA para
garantir a confiabilidade de SLA para
aplicativos SOA usando tecnologia de
agente
Neste trabalho os autores utilizam
monitoramento através de “heartbeat”
para detecção de falhas.

(ANEES e
ZEILINGER, 2013)

Arquiteturas
Tolerantes a Falha

(HERDER,
TANENBAUM, et al.,
2006)

Tolerância a Falha
em Sistemas
Distribuídos

(SCHMAUS, 2011)
(CHRISTENSEN,
2013)

Este trabalho apresenta o MINIX 3 um
sistema operacional tolerante a falhas
que utiliza o conceito de autocura.
Este sistema é capaz de recuperar
erros de drivers como, por exemplo,
de vídeo.
Estes trabalhos apresentam um
mecanismo de detecção e correção de
falhas para sistemas baseados em
fluxo de dados com alta demanda
como NETFLIX.

Fonte: Autor
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Este trabalho é semelhante à forma
de integração da arquitetura proposta
neste trabalho.
Este trabalho apresenta a uma
combinação entre multiagentes e
SOA que se assemelha a proposta
deste trabalho
Este trabalho traz o conceito de
chaveamento de serviços bastante
utilizado na solução da arquitetura
proposta neste trabalho
O modelo MAKE-K é utilizado como
base arquitetural deste trabalho e
para o levantamento de alguns
requisitos.
O modelo MAPE-K também é
utilizado para extensão do modelo
SOA incorporando o paradigma de
computação autônoma.
A monitoração da SOA é utilizada
com sensor dos agentes.

A base do sistema de troca de
mensagens com UDDI é utilizado
neste trabalho e utilizado como
sensoriamento do agente.
Este mesmo conceito é utilizado na
camada de inteligência

O mecanismo de tratamento de falhas
que utiliza exceção também é usado
no protótipo.

3
3.1

CAMADA DE INTELIGÊNCIA SOA
Considerações Iniciais
A camada de qualidade de serviço da arquitetura de referência SOA tem

como finalidade capturar e monitorar métricas operacionais, assegurando:
confiabilidade, disponibilidade, controle, escalabilidade e segurança. Por conta
disso, a camada de inteligência 2 será uma extensão da camada de qualidade de
serviço, pois seu objetivo principal é aumentar a tolerância a falhas.
Esta extensão será composta por um sistema multiagente (Multi Agent
System – MAS) baseado no conceito de computação autônoma (Autonomic
Computing - AC).
Esta camada será construída utilizando agentes, pois a orientação a agentes
é uma grande candidata para prover construção prática em SOA, uma vez que seu
modelo de representação de serviços e modelo de componentes preza pela
padronização e independência de arquitetura (SILVA e ITO, 2007).
Os agentes serão construídos na forma de serviços que colaborarão entre si a
fim de manter a disponibilidade de outros serviços essenciais que estarão sendo
monitorados. Como o foco principal desta camada é manter um ou mais serviços
essenciais da SOA sempre em funcionamento, mesmo quando ocorrem falhas, as
técnicas de computação autônoma que serão utilizadas servirão para substituir as
intervenções humanas e automatizar eventuais correções.
Os agentes monitoram seu ambiente, de forma que, quando receberem
alguma mensagem de exceção vinda de um serviço, eles atuam no sentido de
primeiramente solucionar o problema, e caso isto não seja possível, atuam no
sentido de buscar uma solução alternativa para atender a requisição. Para que isto
ocorra, os agentes deverão se comunicar uns com os outros para deliberarem
quanto às melhores ações a serem tomadas. Desta forma, estarão atuando no
sentido do reestabelecimento do sistema e garantindo a qualidade dos serviços e do
sistema em geral.

2

O temo camada de Inteligência foi escolhido devido ao fato desta camada ter potencial para utilizar diversas técnicas de
inteligência artificial, para o sistema de toma da de decisão.
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Segundo Wooldridge (2009) um esquema de agentes define como um agente
interage com os demais, e como as mensagens são trocadas. Esta é uma
característica autônoma dos agentes que unido com a capacidade de atuar em
sociedade torna-se aderente ao conceito SOA .
A adoção do modelo MAPE-K neste trabalho se deu por conta de ser um
modelo que se mostra bastante adequado para construção de sistemas autônomos.
3.2

Tolerância a falhas
Tolerância à falha é a habilidade do sistema satisfazer suas especificações, a

despeito das falhas perturbarem sua execução (GRIFFITHS e CHAO, 2010). Ao
conceituar falha é importante mencionar a diferença entre erro, defeito e falha:
•

Erro (Error) é fruto da ação humana, que produz um resultado incorreto,
como uma falha na escrita de um código. O desvio da execução normal do
sistema que o direciona a falha;

•

Defeito (Failure), também conhecido como bug, é o resultado de um erro
no código, gerando uma anomalia no funcionamento no sistema. É a
hipótese de causa de um erro;

•

Falha (Fault), por sua vez, é resultado da execução de um defeito no
código. É a manifestação do último estado externo do sistema após um
erro.

No contexto deste trabalho denominaremos falha qualquer situação em que o
serviço não tiver mais respondendo ou que estiver respondendo com erro.
Quando um sistema tolerante a falhas é projetado, o mecanismo de tolerância
deve ser guiado através dos conceitos de correção e detecção. A detecção vem
antes da correção, ela captura as condições que indicam falhas nas partes do
sistema, por exemplo, timeout. Quanto um timeout expira indica que uma mensagem
não foi corretamente entregue. Por outro lado, o mecanismo de correção tenta
reestabelecer o sistema. Um caso clássico de correção de um erro de timeout pode
ser uma retransmissão.
Importante mencionar que tolerar uma falha não implica corrigir defeitos do
sistema. A autocura é uma técnica que pode ser utilizada para tolerar a falha e
aumentar a disponibilidade do sistema até que um eventual defeito possa ser
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corrigido ou até que um recurso que estava temporariamente indisponível volte a
ficar disponível.
3.3

Requisitos da Camada de Inteligência
Para aumentar a qualidade de serviço de um sistema é importante que este

esteja inserido em uma arquitetura tolerante a falhas.
Uma das maneiras de um sistema ser tolerante a falhas é quando o elemento
que recebeu a falha (cliente do serviço) detecta e externa o erro de alguma forma. A
detecção pode ocorrer de diversas formas:
• Tempo Real: O erro é capturado pela aplicação em um bloco de tratamento
de exceções, por exemplo, try catch. Este erro pode ser enviado para a
aplicação através de uma mensagem (evento);
• Pós-processamento (Análise de log): O erro pode ser obtido através do
pós-processamento de informações armazenadas tanto pela aplicação quanto
por outros processos auxiliares ou ainda pode ser obtido por logs do sistema
operacional.
Além de capturar situações de falhas, é necessário haver um mecanismo de
correção, este mecanismo pode utilizar diversos meios para tomada de decisão.
Caso esta correção não seja possível de ser realizada, é importante haver um
mecanismo de transação responsável por desfazer a operação.
A importância da transação se dá pelo fato de que em uma SOA diversas
operações podem ser executadas em sequência. Como tipicamente os serviços
automatizam processos em SOA, a indisponibilidade de um serviço pode levar o
processo a um estado inconsistente.
A camada de inteligência possui alguns requisitos funcionais importantes para
que possa ser construída. A maioria destes requisitos veio diretamente pela adoção
do uso do modelo MAPE-K. A seguir são apresentados alguns destes requisitos:
•

(RF1) Detecção de Falhas: É necessário que o sistema detecte e externe
uma falha quando esta ocorrer. (Monitoramento ou Extração dos dados MAPE-K).
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•

(RF2) Transação: É necessário que o sistema possua uma forma de
retornar a um estado consistente em caso de impossibilidade de
recuperação de uma falha.

•

(RF3) Análise dos Dados: É necessário que o sistema possua uma forma
de análise das informações coletadas. (Análise dos dados - MAPE-K).

•

(RF4) Planejamento das decisões: É necessário que o sistema possua
alguma forma de deliberar quanto aos eventos recebidos, gerando as
ações necessárias para o reestabelecimento do sistema. (Planejamento
das decisões - MAPE-K).

•

(RF5) Atuação junto ao Ambiente: É necessário que o sistema possa
atuar no ambiente alterando o comportamento do elemento gerenciado.
(Execução da decisão - MAPE-K).

•

(RF6) Armazenamento de informações: É desejável que o sistema
possua algum tipo de base de conhecimento para auxiliar na tomada de
decisão

baseada

em

fatos

ocorridos

anteriormente.

(Base

de

Conhecimento - MAPE-K).
Além dos requisitos funcionais existe um requisito não funcional da camada
de inteligência que está apresentado a seguir:
•

(RNF1) Baixo acoplamento: Este requisito tem como origem um dos
princípios básicos da SOA.

3.3.1 Detecção de falhas
Quando um serviço falha, uma alternativa para seu reestabelecimento é
efetuar o reinício da aplicação que hospeda este serviço. Este procedimento na
maioria das vezes é feito manualmente, e a pesar de não garantir que o serviço
esteja isento de erros ou que o serviço irá iniciar corretamente, é um procedimento
padrão válido que normalmente é utilizado em uma primeira abordagem.
As aplicações podem ser programadas de forma a possuírem mecanismos de
detecção de falhas automáticas como tratamento de exceção que pode ser utilizado
para disparar outras ações de contingência, como por exemplo reiniciar um
hospedeiro de um serviço.
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3.3.2 Transações em SOA
As transações no contexto de SOA, onde existe mais de um serviço envolvido
em um processo de negócio, é diferente de uma transação tradicional de banco de
dados baseada em commit / rollback. Este tipo de operação está baseado no
conceito de transação compensatória onde a ideia é trazer o sistema novamente a
um estado consistente através de uma transação contrária. Normalmente este
mecanismo é manual e não garante a integridade da transação uma vez que o
sistema de compensação também pode falhar. Sendo assim, a transação fica a
cargo da implementação individual de cada serviço.
Maísa (2011) em seu trabalho “Ambiente para Controle de Transações
Longas em uma Arquitetura Orientada a Serviços” apresenta uma solução para
transações em SOA através de uma extensão da especificação da (Organization
Structured Information Standards - OASIS) denominada WS-Business Activity. Esta
extensão além de utilizar o mecanismo de compensação definida na especificação,
leva

em

conta

a

indisponibilidade

do

coordenador

de

transações

e

o

sequenciamento das compensações quando essas forem inevitáveis. Isto garante a
consistência de transações longas em caso de falha.
Para que a camada de inteligência possa retornar o estado do sistema a um
estado consistente, é necessário utilizar algum mecanismo de transação. O protótipo
deste trabalho utiliza a técnica de transação compensatória “Flat Transaction” (onde
não existe nenhuma transação aninhada) em um contexto de microsserviço.

3.3.3 Análise dos Dados
É necessário que um sistema que possua características de autonomia seja
capaz de analisar as informações recebidas a fim de poder tomar as devidas ações
para correção quando uma falha ocorre.
As informações a serem analisadas podem possuir diversas origens, por
exemplo:
•

Pode ser gerada devido a um erro originado pela aplicação (exceção);

•

O sistema hospedeiro de uma aplicação pode armazenar erros,
informações e alertas vindos da aplicação ou do próprio hospedeiro;
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•

O sistema operacional pode gerar informações importantes a respeito da
aplicação do hospedeiro ou do próprio sistema operacional;

Outra característica da análise de dados é que o tratamento de um evento
tanto pode ser feito em tempo real, assim que o evento ocorre, quanto depois que o
evento já aconteceu através da análise posterior das informações.
A despeito de como o evento foi obtido, é necessário efetuar uma análise dos
dados para que ações corretivas possam ser selecionadas. Dependendo do tipo de
ação que um sistema deliberativo escolha, um sistema pode ser visto como mais ou
menos “inteligente”.
Neste trabalho foi utilizado um sistema de tomada de decisão baseado em um
agente reativo que implementa uma tabela de decisão. Este mecanismo é bastante
simples e eficiente, principalmente quando as regras que envolvem o domínio da
aplicação são bem conhecidas.
A despeito de como o evento foi obtido, é necessário efetuar uma análise dos
dados para que ações corretivas possam ser selecionadas. Dependendo do tipo de
ação que um sistema deliberativo escolha, um sistema pode ser visto como mais ou
menos “inteligente”.
Dentre as diversas técnicas de para tomada de decisão podemos citar:
•

Tabela de decisão: A tabela de decisão é uma solução simples que
escolhe sempre a mesma ação fixa dependendo do evento ocorrido. Um
agente reativo pode ser construído utilizando uma tabela de decisão.

•

Máquinas de Estados: As máquinas de estados escolhem sua ação
dependendo do estado atual em que se encontram, podendo desta forma,
tomar decisões dentro de um contexto específico de execução.

•

Máquinas de Estados Adaptativas ou Autômatos Adaptativos: São
máquinas de estado que podem alterar sua estrutura interna. A
característica mais importante dos dispositivos adaptativos é que a cada
uma de suas regras podem ser associadas a ações adaptativas. Isso
permite

a

execução

de

operações

de

edição

que

modificam

dinamicamente o conjunto de regras responsável por determinar o
comportamento do dispositivo. Portanto, pela aplicação de alguma dessas
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regras adaptativas, o comportamento do dispositivo como um todo pode
ser modificado, algumas vezes dinamicamente. (NETO, 2007)
•

Algoritmos Genéticos: É uma meta heurística baseada na seleção
natural. São utilizados para procurar uma solução boa em tempo hábil em
um espaço de soluções não determinístico. Normalmente é necessária
uma representação genética do domínio do problema e uma função de
utilidade que serve para avaliar cada solução gerada.

•

Máquinas de Inferência ou Motor de inferência: O sistema consiste em
uma base de conhecimento e um motor de inferência. A base de
conhecimento armazena fatos sobre o mundo. O motor de inferência
aplica regras lógicas à base de conhecimento e deduz novos
conhecimentos. Os motores de inferência trabalham em dois modos:
o Encadeamento Direto - Começa com os fatos conhecidos e afirma
novos fatos.
o Encadeamento para Trás - Começa com os objetivos e trabalha
para trás a fim de determinar quais fatos devem ser afirmados para
que os objetivos possam ser alcançados.

•

Redes Neurais: São modelos computacionais inspirados no sistema
nervoso central e são capazes de realizar o aprendizado de máquina bem
como o reconhecimento de padrões. Como exemplo, pode-se definir uma
rede neural para reconhecer a imagem de uma letra. Isto pode ser feito
definindo um conjunto de neurônios de entrada que podem ser ativados
pelos pixels de uma imagem de entrada. Após um processo de
treinamento (apresentação dos padrões de entrada e saída para o cálculo
dos pesos da rede), é possível reconhecer a letra através da propagação
dos estímulos de entrada (mapa de pixels) gerando uma ativação de um
neurônio de saída (neurônio que representa a letra).

Um agente pode possuir um processo de tomada de decisão interno
construído a partir de alguma das técnicas apresentadas acima ou possuir seu
próprio algoritmo de tomada de decisão. Neste caso, o agente é denominado de
“agente deliberativo ou cognitivo”. Agentes deliberativos constroem planos para
interagirem com o ambiente e tentam modifica-lo. O processo deliberativo consiste
em selecionar ações e definir uma sequência para executá-las. Além deste tipo de
56

agente o processo de tomada de decisão pode estar distribuído em diversos agentes
que se comunicam entre si para encontrar uma solução conjunta para o sistema.
Este é o caso dos agentes sociais em um ambiente multiagente.

3.3.4 Planejamento das Decisões
Uma vez que a informação foi analisada é necessário criar um plano de ação
para tomada de decisão. Um plano consiste em uma ou mais sequência de ações
que devem ser tomadas. Estas ações podem ser baseadas em uma tabela reativa
do tipo ação/plano ou pode ser resultado de um processo mais sofisticado de
agentes como, por exemplo, uma arquitetura (Belief Desire Intention - BDI) de
agentes (HADDADI, 1996) (BRATMAN, 1987).
O plano de ação que foi utilizado no protótipo deste trabalho foi o seguinte:
primeiro tentar deixar ativo o hospedeiro do serviço, e caso esta abordagem falhe,
chavear a requisição para outro serviço alternativo.
Se o serviço em algum momento falhar e depois voltar a ficar ativo
novamente. O plano irá reutilizar a URL do serviço para as próximas requisições.
Esta abordagem seque o padrão proposto por Nygard (2007).

3.3.5 Atuação junto ao Ambiente
Segundo Wooldridge e Jennings (1995), um agente é um sistema
computacional que está situado em algum ambiente, e que é capaz de ações
autônomas neste ambiente objetivando alcançar seus objetivos de projeto.
Atuar junto ao ambiente no contexto de uma SOA pode ser interpretado como
atuar junto a um hospedeiro de um serviço. Isto significa dizer que iniciar, parar,
reiniciar, ou enviar mensagens a qualquer tipo de hospedeiro de um serviço SOA
pode ser visto como uma atuação junto ao ambiente. O hospedeiro de um serviço
SOA pode ser um servidor de páginas, um serviço do sistema operacional (Windows
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Serviço ou Processo Daemon 3 (Linux/Unix)), ou qualquer outro processo onde o
serviço está sendo executado (hospedado).
Resumidamente atuar junto ao ambiente neste contexto significa dizer alterar
as condições de execução do seu hospedeiro.

3.3.6 Armazenamento de informações
As informações armazenadas pelos agentes são utilizadas em seu processo
de decisão. Estas informações podem estar armazenadas em variáveis internas do
agente ou pode estar armazenada em uma seção web ou uma base de dados, por
exemplo.
O tipo de informação que é armazenada pelos agentes depende do seu
processo de tomada de decisão e pode conter propósitos distintos como:
•

O valor do estado atual de uma máquina de estados;

•

Fatos que serão utilizados por um motor de inferência;

•

Sequência de ações que deverão ser executadas como resultado de um
processo deliberativo;

•

Genes, e dados de configuração de um algoritmo genético;

•

Valores de pesos de neurônios de uma rede neural ou

•

Qualquer outra informação relevante para o algoritmo de tomada de
decisão.

Independentemente de como serão armazenadas estas informações, elas são
importantes para o processo decisão e devem estar presentes nas instâncias dos
agentes no momento da deliberação.
3.4

Proposta da Camada de Inteligência
A ideia central da camada de inteligência é adaptar a o paradigma da

computação autônoma para uma SOA utilizando multiagentes.

3

Em sistemas operacionais multitarefa, um daemon é um programa de computador que executa como um processo em plano
de fundo, em vez de estar sob o controle direto de um usuário interativo.
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Na arquitetura que está sendo proposta conforme o requisito não funcional
RNF1 (Baixo Acoplamento) os agentes apenas atuam quando é feito uma
solicitação, que tipicamente ocorre quando o cliente percebe uma falha. Mesmo
quando os agentes não estiverem atuando, os processos poderão executar
normalmente, pois os serviços não dependem deles para funcionar, entretanto, não
haverá nem detecções nem correções quando possíveis falhas ocorrerem. Por outro
lado, se a camada de inteligência estiver ativa, o sistema poderá reestabelecer seu
estado normal de funcionamento em caso de falhas.
Figura 9 Camada de Inteligência

Interface
Processo de Negócio

Governança

Sistema Operacional

Informação

Componentes de Serviços

Qualidade de Serviço

Integração

Serviços

Camada de Inteligência

Processo de
Negócio

Fonte: Autor

Conforme pode ser observado na Figura 9 a camada de inteligência está
contida dentro da camada de qualidade de serviço. Como a arquitetura de referência
proposta pelo Open Group (2011) é definida em camadas parciais, não é necessário
acessar todos os elementos de uma camada. Este fato faz com que seja possível a
utilização da camada de inteligência por qualquer serviço do modelo de referência.
O importante da proposta da camada de inteligência Figura 10 é destacar que
deve existir um serviço que faz o papel de cliente (consumidor de um recurso), e um
serviço que faz papel de servidor (prestador de serviço). O recurso que presta o
serviço será definido como Recurso Monitorado pela camada de inteligência.
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Figura 10 Proposta da Camada de Inteligência
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Fonte: Autor

Este recurso será monitorado pelos agentes para que em caso de falha possa
ser recuperado. Da mesma forma que no modelo MAPE-K podem existir diversas
instâncias dos agentes para cuidar de cada Recurso Monitorado. Cada serviço
poder ser um Recurso Monitorado em potencial.
O Agente Autônomo é responsável por repassar as requisições de
recuperação para o Agente Monitor de Recurso correspondente ao seu Recurso
Monitorado o qual estiver protegendo e deliberar quando deve acessar o UDDI para
chavear para outro serviço.
Esta proposta tem apenas um caráter conceitual, pois o sistema de tomada
de decisão dos agentes pode ser tão complexo quanto a aplicação necessitar,
podendo utilizar diversas técnicas de inteligência artificial e quantas regras forem
necessárias. Além disso, os agentes podem utilizar como sensor diversas
informações do sistema além das mensagens dos outros agentes. É possível
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também munir a base de conhecimento dos agentes com diversas informações que
podem ser utilizadas a posteriori pelo sistema de tomada de decisão.

3.4.1 Elementos da Camada de Inteligência
Para cada Recurso Monitorado (serviço) pela camada de inteligência deverá
haver um Elemento Autônomo segundo o modelo MAKE-K Figura 7. Como está
definido pelo modelo, o Elemento Autônomo deve efetuar as seguintes tarefas:
•

Monitoramento

•

Análise

•

Planejamento

•

Execução

•

Armazenamento e consulta do Conhecimento

A arquitetura proposta divide as atividades do Elemento Autônomo para dois
agentes que executam tarefas específicas o Agente Autônomo e o Agente Monitor
de Recurso. Todos os elementos da camada de inteligência estão definidos a
seguir:
•

Agente Autônomo. Este agente é responsável pelo monitoramento,
análise, planejamento e armazenamento e consulta do conhecimento.

•

Agente Monitor de Recurso. Este agente é responsável pela execução.

•

Recurso Monitorado: Este é o serviço ou recurso que será monitorado
pelos agentes. É o Elemento Gerenciado segundo o modelo MAKE-K.

A divisão das tarefas em dois agentes se dá devido ao fato de que o Recurso
Monitorado nem sempre está situado no mesmo contexto (computador) do
programa chamador. Neste cenário, é necessário haver um agente remoto
específico junto à máquina hospedeira dos serviços. Por conta disto, a execução, em
certos casos pode estar separada das demais ações do agente.
3.4.1.1 Agente Autônomo
Nesta proposta, a percepção do Agente Autônomo não será através do
monitoramento contínuo de seu ambiente. A percepção ocorrerá através do
recebimento de mensagens de exceção como ocorrem nos agentes sociais.
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O Agente Autônomo é responsável por:
•

(Monitorar MAPE-K) as mensagens do Recurso Monitorado através das
chamadas de exceção vindas do chamador do serviço;

•

(Analisar MAPE-K) as mensagens para deliberar quanto às melhores ações
a serem tomadas;

•

(Planejar

MAPE-K)

ações que devem ser enviadas ao Agente Monitor de

Recurso ou a outros elementos, como por exemplo, a chamada a um
UDDI quando as ações de contingência padrão falham;
•

(Knowledge

MAPE-K).

Armazenar

informações

decorrentes

de

sua

execução em sua base de conhecimento para nortear ações futuras.
O Agente Autônomo também terá a capacidade de chavear as chamadas
dos clientes para outro serviço como descrito por Pinto e Martins

(2008). Este

chaveamento é fundamental quando a ação de contingência (restauração do
serviço) falha. As informações referentes a tomadas de decisão de deliberações
passadas serão armazenadas na base de conhecimento. Estas informações serão
utilizadas para saber quando é necessário tentar recuperar um Elemento
Monitorado ou quando é necessário efetuar uma consulta ao UDDI para encontrar
um novo serviço que atenda a requisição.
3.4.1.2 Agente Monitor de Recurso
O Agente Monitor de Recurso tem como sensor as chamadas do Agente
Autônomo e como atuador as chamadas junto ao hospedeiro do Recurso
Monitorado. Além disso, este agente monitora o ambiente do hospedeiro do serviço
para perceber quando o Recurso Monitorado é capaz de voltar a responder
novamente depois de um evento de falha. O Agente Monitor de Recurso tem como
responsabilidade:
•

(Executar

MAPE-K)

as devidas ações junto aos hospedeiros dos serviços,

corrigindo o estado do Recurso Monitorado através do reinício de um
serviço que pode se encontrar parado.
Este agente pode se situar no mesmo contexto do Agente Autônomo ou
estar situado remotamente junto ao Recurso Monitorado. Pelo fato de ser
necessário obter acesso junto ao hospedeiro, é importante que o Agente Monitor
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de Recurso fique sempre no mesmo contexto do hospedeiro do Recurso
Monitorado.
O Agente Monitor de Recurso tem como sensor as mensagens vindas do
Agente

Autônomo (solicitações de

reinício) e os

eventos

advindos

do

monitoramento do hospedeiro. Como atuador envia mensagens de reinício para o
hospedeiro do Recurso Monitorado, Figura 11.
Figura 11 Arquitetura dos Agentes
Agente Autônomo

Agente Monitor de Recurso

Hospedeiro
Recurso Monitorado

Fonte: Autor

3.4.1.3 Recurso Monitorado
O Recurso Monitorado pode ser qualquer serviço no qual se deseja
monitorar. Em geral, um serviço SOA possui um hospedeiro. Este hospedeiro pode
ser: um servidor de páginas, uma aplicação de janela, uma aplicação console ou um
serviço do sistema operacional (Windows Service) 4. Sendo assim, o serviço ou
Recurso Monitorado estará sendo gerenciado por seu hospedeiro e o Agente
Monitor de Recurso deverá ter acessos para atuar junto a este hospedeiro a fim de
poder efetuar mudanças como, por exemplo, parar, iniciar ou reiniciar o serviço.

4

Existem diversas formas de se construir serviços do sistema operacional em diversas plataformas distintas. O termo
“Windows Service” é bem conhecido pela indústria e especifica bem que tipo de elemento está sendo referindo. Entretanto o
hospedeiro pode ser outro tipo de elemento do sistema, como um programa console por exemplo.
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3.4.2 Elemento Autônomo e paralelo com modelo MAKE-K
Fazendo um paralelo da arquitetura proposta com o modelo MAPE-K,
podemos observar por meio da Figura 12 que o Elemento Autônomo do modelo
MAPE-K é composto por todos os elementos. O Recurso Monitorado (Serviço
WCF), o Agente Autônomo e o Agente Monitor de Recurso.
O Gerente Autônomo do modelo MAPE-K é composto pelo Agente
Autônomo e o Agente Monitor de Recurso. Já o Elemento Gerenciado do
modelo MAPE-K é composto pelo Recurso Monitorado.
Figura 12 Arquitetura Autônoma com elemento monitorado local
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Serviço WCF

Autônomo

Agente Autônomo

Ag.Monitor de Recurso

Gerente Autônomo

Fonte: Autor

Pode-se observar no diagrama da Figura 13 que quando não existe nenhum
erro, as chamadas ficam apenas entre o “Cliente do Serviço” e o “Serviço WCF”.
Quando alguma falha ocorre, entra em ação o Agente Autônomo, e o Agente
Monitor de Recurso que agem sobre o hospedeiro do serviço efetuando as devidas
correções. Uma possível tentativa de correção é o reinício do hospedeiro do serviço.
O Agente Autônomo neste contexto, monitora, analisa e planeja as ações e
aciona o Agente Monitor de Recurso (solicita correção). Este, por sua vez, executa
a correção junto ao hospedeiro do serviço.
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Figura 13 Elemento Autônomo

Fonte: Autor

Em uma situação onde o Recurso Monitorado está hospedado em outro
contexto (computador diferente), os agentes são distribuídos de forma diferente
como está apresentado na Figura 14. Por conta disso, o Elemento Autônomo fica
fragmentado.
Figura 14 Arquitetura do Elemento Autônomo com elemento monitorado
remoto

Cliente

Agente Autônomo

Elemento Autônomo

Windows Serviçe

Serviço WCF

Ag. Monitor de Recurso

Fonte: Autor

Como o conceito do MAPE-K permite diversos Elementos Autônomos,
opcionalmente poderia haver uma instância do mesmo Serviço Monitorado no
computador onde se encontra o Agente Autônomo que poderia ser utilizado para
uma eventual contingência.
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3.5

Formas de Validação dos Requisitos
A seguir será apresentado um quadro resumo dos requisitos da camada de

inteligência e como estes requisitos podem ser atingidos:
Tabela 3 Validação dos Requisitos
Número
RF1

Requisito
Detecção de Falhas

Como será atingido
Utilizando tratamento
de exceções

RF2

Transação

Utilizando mecanismo
de transação

RF3

Análise dos Dados

RF4

Planejamento das
decisões

RF6

Armazenamento de
ações em base de
conhecimento
Atuação junto ao
Ambiente

RF5

RNF1

Baixo Acoplamento

Será efetuado pelo
Agente Autônomo

Será efetuado pelo
Agente Monitor de
Recurso
Por meio de interfaces

Validação
É necessário criar uma situação de falha e verificar
se a camada de inteligência é capaz de detectar a
falha.
É necessário criar uma situação onde não é
possível recuperara a falha e checar se o sistema
retornou a um estado consistente.
É necessário verificar se as mensagens recebidas
pelo Agente Autônomo são analisadas e geram
os devidos planos conforme o contexto de
execução.
Verificar se as solicitações ao Agente Monitor de
Recurso e ao UDDI que foram planejadas pelo
Agente Autônomo estão sendo enviadas
corretamente.
Verificar se as mensagens idênticas recebidas pelo
Agente Autônomo são tratadas de forma distinta
dependendo do contexto de execução
Verificar se o Agente Monitor de Recurso é capaz
de atuar junto ao hospedeiro. Por exemplo:
reiniciando um serviço.
Mostrar que é possível utilizar a camada de
inteligência de forma opcional.

Fonte:Autor

3.6

Considerações Finais
Esta seção apresentou a proposta da camada de inteligência para o sistema

de referência SOA utilizando agentes baseados no modelo MAPE-K. Para que o
sistema possa ser tolerante a falhas, sugere-se que o cliente envie as mensagens de
exceção ao Agente Autônomo. Estas mensagens servem como sensor do agente.
Foram apresentados os requisitos da camada de inteligência bem como a
forma de tratamento da análise, planejamento, atuação e armazenamento de
informação pelos agentes segundo o modelo MAPE-K.
Foram apresentados o Agente Autônomo e o Agente Monitor de Recurso
que compõe o Gerente Autônomo do modelo MAPE-K.
Por conta do caráter distribuído, observou-se que a arquitetura baseada no
modelo MAPE-K pode ter mais de uma configuração dependendo de onde se
encontra o Recurso Monitorado.
Também foram apresentadas as formas para validação dos requisitos
definidos para a construção da camada de inteligência.
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4
4.1

CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO
Considerações Iniciais

O objetivo deste protótipo é demonstrar e validar a arquitetura da Camada de
Inteligência que foi descrita na seção anterior perante os requisitos definidos
anteriormente. 3.3 Requisitos da Camada de Inteligência.
Este protótipo consiste na criação de uma SOA real onde os agentes atuam
no sentido de solucionar possíveis falhas a fim de manter o processo de negócio
funcionando.
O protótipo é constituído de um Orquestrador que chama três serviços WCF.
A primeira e a terceira chamada são para um serviço que simplesmente retornam
uma cor aleatória. Estas chamadas servem para visualizar o andamento do processo
como um todo. A segunda chamada é para um serviço que obtém o nome do
computador e os endereços IP onde o serviço está sendo executado, o que permite
visualizar onde se encontra o serviço que respondeu a requisição.
Neste protótipo o serviço que retorna o endereço IP é o Recurso Monitorado
que será protegido pelos agentes da Camada de Inteligência. O processo completo
é bastante simples e está apresentado na Figura 15.
Microsserviços
Segundo Erl (2008), serviços statefull normalmente estão processando um ou
mais tipos de dados de estado que podem ser: dados de seção, dados de contexto
ou dados de negócio.
Microsserviços possuem um caráter stateless, ou seja, não guardam estado.
Já serviços statefull não podem ser chamados mais de uma vez em caso de falha,
pois os valores de seu contexto (variáveis) entrariam em um estado de
inconsistência.
O Recurso Monitorado do protótipo deste trabalho é um microsserviços
stateless, pois a obtenção do nome e do IP da máquina não armazenam nenhum
tipo de estado. Além disto, este serviço possui uma granularidade extremamente
baixa, outra característica importante de um microsserviço. Além disto, este serviço
pode ser facilmente replicado e facilmente movido.
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4.2

Requisitos do Protótipo
Para que seja possível visualizar todas as mensagens enviadas e recebidas

em tempo real da arquitetura é necessário haver uma forma de interceptar e
apresentar essas mensagens através de uma interface amigável com o usuário.
Também é importante criar um processo de negócio simplificado para que a
camada se inteligência possa ser “depurada” passo a passo, a fim de que seja
possível visualizar as ações dos agentes.
Outro requisito importante é que sejam feitas chamadas reais a serviços para
ser possível manipular o ambiente de execução. É necessário criar situações nas
quais o serviço possa ser parado através do seu hospedeiro, simulando desta forma,
situações reais de falhas no ambiente. Desta forma é possível interceptar exceções
reais e repassá-las aos agentes.
4.3

Fluxo do Processo do Protótipo
O fluxo principal do processo do protótipo consiste basicamente em três

chamadas realizadas por um orquestrador, conforme Figura 15. Uma chamada a um
Recurso Monitorado (Processo 2), que consiste em um WCF que retorna o nome
do computador e seus endereços IP, e outras duas chamadas auxiliares a um
serviço WCF não monitorados que apenas retornará uma cor no formato RGB
(Processos 1 e 3). O serviço WCF que retorna a cor será hospedado em um web
server (Internet Information Server - IIS), e suas mensagens internas não serão
monitoradas. Já o Recurso Monitorado que retorna o nome do computador e os
endereços IP será hospedado em um “serviço do sistema operacional” (Windows
Service) e terá suas mensagens monitoradas.
Figura 15 Descrição do processo do protótipo

Fonte: Autor
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4.4

Descrição da Arquitetura do Protótipo
A arquitetura do protótipo é composta por um Orquestrador que gerencia o

processo da SOA, por um Agente Autônomo, por um Agente Monitor de Recurso,
por um Recurso Monitorado que retorna o nome do computador e o endereço IP e
por um Serviço de Cor. A seguir estão detalhados os elementos descritos acima
que compõem a arquitetura do protótipo:
•

Orquestrador: É o processo que chama dos demais serviços, tanto o
Serviço de Cor quanto o Recurso Monitorado. A sequência de
chamadas do Orquestrador está apresentada na Figura 15;

•

Recurso Monitorado: Este serviço WCF retorna o nome do computador e
os endereços IP. Este serviço é hospedado no gerenciador de serviços do
sistema operacional e é chamado pelo Orquestrador;

•

Agente Monitor de Recurso: Este agente gerencia e monitora o
hospedeiro 5 do Recurso Monitorado. É responsável em reiniciar o
serviço caso seja necessário e por avisar o Agente Autônomo quando o
Recurso Monitorado volta a responder novamente, no caso deste ficar
inoperante;

•

Agente Autônomo: Este agente é responsável em trocar mensagens com
o UDDI e enviar para o Orquestrador a URL do Recurso Monitorado.
Ele recebe as mensagens de exceção vindas do Orquestrador e é
responsável por solicitar ao Agente Monitor de Recurso a devida
correção. O Agente Autônomo decide a melhor ação a ser tomada
conforme as mensagens recebidas pelo Orquestrador e seus estados
internos;

•

5

Serviço de Cor: Serviço auxiliar para melhor visualização do processo.

O hospedeiro deste experimento é o Services do Windows ou um processo deamon do linux.
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O diagrama de componentes do protótipo pode ser observado por meio da Figura
16.
Figura 16 Diagrama de Componentes do protótipo

Fonte: Autor

Observe que o Orquestrador possui uma referência ao Serviço de Cor e ao
Recurso Monitorado (serviço de IP). Quando uma falha ocorre, o Orquestrador
solicita ajuda ao Agente Autônomo por meio da interface IService_SolicitaAjuda.
Este por sua vez pode solicitar uma providência para o Agente Monitor de Recurso
através da interface IService_Gerenciador_Recurso.
A resposta do para o Orquestrador é enviada de forma assíncrona pelo
Agente Autônomo através da interface IService_RespostaAgente.
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As descrições das interfaces e dos métodos estão apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4 Descrição das interfaces e dos métodos da arquitetura
Nome do

Nome da

Componente

Interface

Serviço Cor

IService

Nome do método

Parâmetros de

Retorno

Descrição do método

RGB

Retorna uma a cor aleatória

Entrada
ObtemCor

Gerenciador

no formato RGB

Cor
Recurso

IService

Monitorado

Monitorado

ObtemNomeMaquina

ObtemListaIP

Nome do

Retorna o nome do

Computador

computador local ao serviço

Lista de IP

Lista contendo os números IP
no formato IPv6 e IPv4 local
ao serviço

Agente

IService

• NomeServiço

Mensagem de

Reinicia o hospedeiro onde

Monitor de

Gerenciador

• NomeMaquina

Erro ou

se encontra o serviço.

Recurso

Recurso

• Timeout

sucesso

Agente

IService

Autônomo

Resposta

mensagens assíncronas e

Agente

retorna um nome de

ReiniciaServico

IniciaEscuta

Registra o agente para enviar

computador obtido pelo UDDI
IService

ReiniciaHost

Solicitacao

• NomeComputador

Mensagem de

Solicita ao agente uma ajuda.

• NomeServico

Erro ou

O agente então decide qual a

sucesso

melhor ação a ser tomada e

Ajuda

qual agente Monitor de
Recurso que deve ser
acionado para reiniciar o
hospedeiro do serviço.

Fonte: Autor

Como pode ser observado na Figura 16, o Orquestrador aciona três serviços
através de usas interfaces que são:
•

IServiceGerenciadorCor. Chama o Serviço de Cor;

•

IServiceMonitorado. Chama o Recurso Monitorado para obtenção do
nome da máquina e do IP;

•

IServiceSolicitacaoAjuda. Chama o Agente Autônomo solicitando uma
ajuda quando um erro ocorre;

Já o Agente Autônomo aciona duas interfaces. Uma para enviar mensagens
ao Agente Monitor de Recurso e outra para retornar as mensagens para o
Orquestrador:
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•

IServiceGerenciadorRecurso. Chama o Agente Monitor de Recurso
solicitando o reinício do hospedeiro do serviço.

•

IServiceRespostaAgente. Envia respostas ao Orquestrador 6.

Apesar do Agente Monitor de Recurso, não ter um link com a interface do
Recurso Monitorado, este componente tem permissão de acesso para reiniciar o
hospedeiro (Services) onde se encontra o Recurso Monitorado.

4.4.1 Recurso Monitorado
O Recurso Monitorado no caso deste protótipo é o serviço que responde a
função de obtenção do nome do computador e dos endereços IP 7. Este serviço é
crucial para o processo e deve estar sempre ativo. Este serviço será protegido pela
computação autônoma através dos agentes. Ele não possui nenhum acoplamento
com os agentes. Desta forma, em caso de falha do serviço, e na ausência dos
agentes, nada pode ser feito no sentido do reestabelecimento do sistema e o
processo como um todo irá falhar.

4.4.2 Orquestrador
O Orquestrador apresentado na Figura 17 é utilizado para iniciar o fluxo do
processo da SOA 8. O botão “Iniciar Processo” faz com que as chamadas aos
processos “Obtenção de Cor”, “Busca nome do computador e endereços IP” e
novamente “Obtenção de Cor” sejam executados.
Na tela do Orquestrador também existe uma área chamada “Mensagens”
onde é possível visualizar as mensagens recebidas, internas e enviadas, tanto para
os agentes quanto para o Recurso Monitorado. Através de uma caixa de texto
também é possível configurar o nome do Recurso Monitorado (Nome do Serviço) a

6

Esta interface permite enviar respostas assíncronas ao chamador. Por esta razão deve inicialmente haver um processo de
registro.
7
O serviço monitorado encontra-se na camada Service Components do modelo de referência SOA
8
O Orquestrador faz parte da camada Business Processes do modelo de referência SOA
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ser chamado e o nome do computador onde se encontra o serviço. Neste protótipo o
nome do serviço que está sendo monitorado é “Serviço Monitorado“ 9.
Figura 17 Tela do Orquestrador

Fonte:Autor

Foi construído um contador interno no Orquestrador para melhor ser
visualizada a sequência das mensagens. O contador de mensagens do
Orquestrador, sempre será representado neste texto em fonte negrito. Ex.: [001].

9

Inicialmente o serviço monitorado será configurado para ser executado em um computador diferente de onde se encontra o
Orquestrador. À medida que os agentes forem deliberando quando falha ocorrerem, o nome do computador será alterado pelos
agentes.
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O botão “Limpar Mensagens” serve para reiniciar o contador interno de
mensagens e apagar todas as janelas de mensagens.
O botão “Reinicia Agentes” serve para reiniciar o estado dos agentes para seu
estado original. Ele envia uma mensagem para o Agente Autônomo reiniciar o seu
estado interno bem como do UDDI, que reinicia a ordem de obtenção das URL
conforma a lista UDDI do Agente Autônomo. A seguir está apresentada na Tabela
5 resumo dos controles do Orquestrador.
Tabela 5 Resumo dos controles do Orquestrador
Controle

Função

Processo 1

Apresenta a cor. Informa o início do processo de negócio

Processo 2

Apresenta o nome do computador e seus endereços IP

Processo 3

Apresenta a cor. Informa o fim do processo de negócio

Mensagens Recebidas

Apresenta as Mensagens recebidas

Mensagens Internas /Log

Apresenta as Mensagens internas

Mensagens Enviadas

Apresenta as Mensagens enviadas

Nome do Serviço

Apresenta o nome do serviço que será chamado

Nome Computador

Apresenta o nome do computador no qual será chamado o serviço

Limpa Mensagens

Botão para apagar as mensagens recebidas, internas e enviadas e
para reiniciar o contador de mensagens.

Reinicia Agentes

Botão para enviar mensagens para o Agente Autônomo para reiniciar
seu estado interno.

Inicia Processo

Inicia o processo de negócio

Fonte: Autor

Monitoramento
O Monitoramento do Orquestrador se inicia quando ocorre uma exceção na
chamada do Recurso Monitorado. Esta exceção gera uma solicitação de ajuda
(mensagem) ao Agente Autônomo. Além disto, o Orquestrador possui uma
interface de escuta com o Agente Autônomo para receber as respostas, que
chegam de forma assíncrona.

4.4.3 Agente Monitor de Recurso
O Agente Monitor de Recurso Erro! Fonte de referência não encontrada.
é responsável em gerenciar a aplicação que hospeda o Recurso Monitorado e
eventualmente atuar junto ao hospedeiro do serviço.
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Nesta arquitetura, o Recurso Monitorado poderia ser hospedado em um
servidor de páginas, um serviço do sistema operacional (Windows Service), ou outro
programa qualquer que hospede um serviço WCF como, por exemplo, um programa
console.
O conceito do Agente Monitor de Recurso não se limita a monitorar apenas
hospedeiros de serviços. Este agente pode monitorar banco de dados, disco ou
qualquer outro recurso do sistema operacional. Entretanto, neste trabalho o foco
está no monitoramento de serviços de SOA.
Figura 18 Tela do Agente Monitor de Recurso

Fonte:Autor

É importante que este agente esteja no mesmo computador do Recurso
Monitorado para ter privilégios de acesso junto ao hospedeiro. O Agente Monitor
de Recurso recebe mensagens vindas do Agente Autônomo e atua no sentido do
reestabelecimento do sistema. Ele tem como sensor as mensagens vindas do
Agente Autônomo e como atuador a gestão sobre o hospedeiro do serviço.
Este agente no contexto deste protótipo serve basicamente para reiniciar o
hospedeiro, entretanto, também fornece informações para alimentar a base de
conhecimento do Agente Autônomo para que este possa deliberar quando deverá
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efetuar uma transação de retrocesso, uma solicitação de reinício, ou uma reativação
de um servidor que se encontrava desativado.
Caso o hospedeiro do Recurso Monitorado seja desativado de forma a não
ser mais possível reiniciá-lo, o Agente Monitor de Recurso inicia um novo sensor.
Este sensor pode ser visualizado quando o controle de checagem “Checando
Recurso Monitorado” da tela do agente fica marcado, Erro! Fonte de referência
não encontrada.Este sensor serve para o Agente Monitor de Recurso identificar
quando o Recurso Monitorado pode ser ativado novamente. Uma vez que o agente
“sente” que é possível efetuar o reinício do Recurso Monitorado, ele manda uma
mensagem para o sensor do Agente Autônomo informando que o Recurso
Monitorado novamente pode ser chamado. O Agente Autônomo por sua vez,
armazena esta informação em sua base de conhecimento. Semelhantemente aos
demais, o Agente Monitor de Recurso apresenta uma área de mensagens. O
contador de mensagens do Agente Monitor de Recurso, sempre será representado
neste texto em fonte negrito e em itálico. Ex.: [001].
O botão “Limpar Mensagens” serve para além de reiniciar o contador interno
de mensagens, apagar as mensagens da tela. O botão “Reiniciar Serviço” também
foi criado para fins de depuração e serve para efetivamente reiniciar o hospedeiro do
serviço. A seguir está apresentado o quadro resumo dos controles do Agente
Monitor de Recurso.
Tabela 6 Resumo dos controles do Agente Monitor de Recurso
Controle

Função

Mensagens Recebidas

Apresenta as Mensagens recebidas

Mensagens Internas /Log

Apresenta as Mensagens internas

Mensagens Enviadas

Apresenta as Mensagens enviadas

Nome do Serviço

Apresenta o nome do serviço que será chamado

Nome Computador

Apresenta o nome do computador no qual será chamado o serviço

Checando Recurso Monitorado

Controle indicativo que o agente está no estado de checagem para verificar
se o recurso monitorado voltou a responder novamente

Limpa Mensagens

Botão para apagar as mensagens recebidas, internas e enviadas e para
reiniciar o contador de mensagens.

Reinicia Agentes

Botão para reiniciar o hospedeiro do serviço.

Reativa Serviço

Manda mensagem para o Agente Monitor de recurso para Reiniciar o
Serviço

Fonte: Autor
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Monitoramento
O monitoramento do processo de escuta é iniciado quando o Recurso
Monitorado não responde a uma tentativa de reinício. Nesta situação, é iniciado um
temporizador para tentar reiniciar o serviço de tempos em tempos. Quando o Agente
Monitor de Recurso consegue reiniciar o serviço, uma mensagem é enviada ao
Agente Autônomo.
Importante mencionar que esta abordagem garante apenas que o hospedeiro
está no ar, entretanto não garante que o serviço está respondendo, podendo gerar
um falso positivo. Como uma estratégia de reforço o Agente Monitor de Recurso
poderia além de garantir que o serviço foi reiniciado com sucesso, efetuar uma
chamada ao Recurso Monitorado para verificar se recebe um retorno sem erro. Isto
reforçaria o fato de que é o serviço está respondendo e não apenas o seu
hospedeiro.

4.4.4 Agente Autônomo
O Agente Autônomo é responsável por receber as mensagens do
Orquestrador quando ocorre alguma falha, e por deliberar com relação a melhor
decisão a ser tomada no momento. Caso receba uma mensagem informando que o
serviço não está respondendo, o Agente Autônomo pode decidir reiniciar o serviço
a fim de reestabelecer o estado de funcionamento da SOA.
Este agente pode também deliberar no sentido de procurar um novo provedor
do mesmo serviço quando não conseguir reiniciar o serviço ou quando não mais
conseguir comunicar-se com o computador destino.
O novo serviço pode ser encontrado através de uma consulta ao UDDI, ou
outro mecanismo de busca qualquer. Neste protótipo será utilizada uma consulta a
um UDDI simulado.
A Figura 19 apresenta a tela do Agente Autônomo. Da mesma forma que o
Orquestrador, também existe uma área de mensagens onde é possível visualizar
as mensagens recebidas, internas e enviadas para outros agentes.
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Também foi construído um contador interno para melhor ser visualizada a
sequência das mensagens. O contador de mensagens do Agente Autônomo,
sempre será representado neste texto com fonte normal e itálico. Ex.: [001].
A caixa de listagem chamada “Ordem UDDI” apresenta o nome dos
computadores que serão chamados pelo serviço UDDI simulado.
Figura 19 Tela do Agente Autônomo

Fonte:Autor

O botão “Reinicializa Agentes” é usado para reiniciar o estado interno do
agente. Serve para limpar a base de conhecimento do agente 10. Esta função
também pode ser acionada através do recebimento de uma mensagem do
Orquestrador.
O botão “Limpar Mensagens” tem como função para reiniciar o contador de
mensagens e apagar todas as janelas de mensagens. Também existe um botão
“Reiniciar Serviço” que serve para reiniciar um serviço a partir de uma interação

10

A base de conhecimento neste caso são variáveis utilizadas para armazenar o estado de execução de cada serviço
gerenciado pelo agente.
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direta do usuário com o agente. Este recurso foi criado para fins de depuração, pois
todas as interações com o agente autônomo são feitas de forma automática por
troca de mensagens. Vale salientar que a ação deste botão, apenas enviará uma
solicitação ao Agente Monitor de Recurso e não reiniciará o recurso propriamente.
A seguir está apresentado o quadro resumo dos controles do Agente
Autônomo.
Tabela 7 Resumo dos controles do Agente Autônomo
Controle

Função

Mensagens Recebidas

Apresenta as Mensagens recebidas

Mensagens Internas /Log

Apresenta as Mensagens internas

Mensagens Enviadas

Apresenta as Mensagens enviadas

Nome do Serviço

Apresenta o nome do serviço que será chamado

Nome Computador

Apresenta o nome do computador no qual será chamado o serviço

Ordem UDDI

Lista com a ordem dos servidores que o simulador UDDI irá retornar

Limpa Mensagens

Botão para apagar as mensagens recebidas, internas e enviadas e
para reiniciar o contador de mensagens.

Reinicia Agentes

Botão para enviar mensagens para o Agente Monitor de Recurso
para reiniciar seu estado interno.

Reativa Serviço

Manda mensagem para o Agente Monitor de recurso para Reiniciar o
Serviço

Fonte:Autor

4.4.4.1 Processo de tomada de decisão do Agente Autônomo
O processo de tomada de decisão do Agente Autônomo está baseado em
uma tabela de decisão. Esta abordagem foi adotada por possuir um caráter simples
já que o foco do trabalho não é a inteligência do agente e sim a demonstração de
uma arquitetura genérica. Além disto, a inteligência do agente pode ser construída
de diversas outras formas.
A base de conhecimento é composta de uma tabela circular que contém o
estado de execução de cada serviço. Inicialmente o estado de execução do serviço
está como “ativo”, e após uma falha o estado do serviço passa a ficar “inativo”. Uma
vez inativo, o agente delibera no sentido de acessar o UDDI para obter um novo
serviço que atenda às necessidades do solicitador e passa esta nova URL obtida
para o programa cliente. Quando todas as URLs retornadas pelo UDDI estão com o
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estado “inativo” o agente envia uma mensagem para desfazer transação através de
uma operação de compensação.
Quando o Agente recebe uma mensagem indicando que um serviço voltou a
responder, o agente altera o estado do serviço novamente para “ativo” e passa a
considera-lo novamente.
4.4.4.2 Outras estratégias possíveis para gestão da lista de UDDI
Seria possível inserir novos elementos de sensoriamento do Agente Monitor
de Recurso para que além de obter o estado de funcionamento do serviço pudesse
também obter informações como consumo de CPU e memória. Com estas novas
informações seria possível criar novas regras de priorização da lista do UDDI e de
reinício dos hospedeiros.
Além disto, informações de tempo de resposta dos serviços poderiam ser
coletadas pelo Agente Monitor de Recurso e armazenadas pelo Agente
Autônomo ou outra entidade a fim de criar, por exemplo, estratégias de
balanceamento de carga.
4.4.4.3 Outros mecanismos possíveis de tomada de decisão
Embora a inteligência do agente neste trabalho seja apenas baseada em
regras armazenadas em uma tabela de decisão, outras estratégias mais sofisticadas
utilizando técnicas de inteligência artificial poderiam ser utilizadas sem prejuízo da
proposta arquitetural.

4.4.5 Serviço de Cor
Este é um serviço que foi criado para melhor visualizar o andamento do
processo de negócio 11. Quando existe a indisponibilidade do Recurso Monitorado
(Obter nome do computador e endereços IP) a cor do terceiro processo demora mais
para ser preenchida, dando desta forma um retorno visual em tempo real da atuação
dos agentes. Nesta situação é possível visualizar que a transação do processo de

11

Este serviço será hospedado no IIS e não será protegido pela camada de inteligência.
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negócio encontra-se no estado Partially committed (No caso de sucesso, todas as
alterações podem ser gravadas com sucesso e a transação passa para o estado
Committed. No caso de falha de alguma parte, a transação passa para o estado de
Failed). Quando a cor finalmente é preenchida podemos visualizar a transação no
estado Committed. Caso não seja possível ser efetuada a recuperação da falha, a
cor do primeiro processo volta ao seu estado original e a transação entra em estado
Aborted.

4.4.6 Simplificações do Protótipo
Como simplificação, optou-se que os processos que retornam a cor não
fossem monitorados. Este requisito serve para isolar as mensagens. Apenas desejase visualizar mensagens trocadas entre o Orquestrador e os agentes e entre o
Orquestrador e o Recurso Monitorado.
Neste protótipo serão efetuadas chamadas ao UDDI para que se possam
descobrir novos serviços quando falhas ocorrerem. Entretanto no contexto deste
protótipo, tais chamadas serão apenas simuladas.
O UDDI simulado consiste em uma lista pré-definida de nome de
computadores que será retornada à medida que chamadas ao UDDI forem sendo
efetuadas.
Para este protótipo optou-se por criar apenas a uma interface SOAP,
entretanto o WCF também permite criarmos uma interface DUAL, onde o mesmo
serviço tanto responde uma requisição SOAP quanto uma REST. Além disto, os
agentes poderiam ser criados apenas utilizando interface REST.
O protótipo deste trabalho utiliza a técnica de “Flat Transaction”. Normalmente
este mecanismo é manual e não garante a integridade da transação uma vez que o
sistema de compensação também pode falhar.

81

4.5

Descrição dos Cenários do Protótipo
O protótipo utiliza três computadores, entretanto, a arquitetura física do

protótipo é composta por dois computadores Figura 20 que estão interconectados
por uma rede sem fio. O primeiro computador com nome (Roger-HP) é o segundo
computador com nome (Roger-Lenovo).
Figura 20 Arquitetura física do protótipo
Roger-HP
Windows Service
Serviço WCF

Roger-VirtualBox (Linux)

IIS
Serviço WCF

Serviço de COR

Orquestrador

Agente Monitor Recurso

Agente Autônomo

Agente Monitor
de Recurso

Roger-Lenovo
Windows Service
Serviço WCF

Agente Monitor
de Recurso

Fonte: Autor

No primeiro computador, está sendo executado o Recurso Monitorado
(Serviço WCF) que está hospedado do Windows Service, o serviço de cor que está
hospedado no IIS, o Orquestrador, o Agente Autônomo, e o Agente Monitor de
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Recurso. Além disso, este computador é hospedeiro de uma máquina virtual com
sistema operacional Linux que está executando uma instância do Agente Monitor
de Recurso e do Recurso Monitorado (Serviço WCF). Este computador (RogerHP) será denominado de computador local.
O segundo computador com nome (Roger-Lenovo) contém o Agente Monitor
de Recurso e o Recurso Monitorado (Serviço WCF) que está hospedado no
Windows

Service.

Esse

computador

(Roger-Lenovo)

será

denominado

de

computador remoto.
O terceiro computador com nome (roger-virtual-box) está em um ambiente
operacional linux e contém o Agente Monitor de Recurso e o Recurso Monitorado
e ambos estão hospedados em programas do tipo console.
A seguir serão descritos todos os cenários que serão executados por este
protótipo:
Cenário 1 – Serviço remoto ativo
•

Chamada do Orquestrador ao Recurso Monitorado remoto (RogerLenovo), onde o Recurso Monitorado estará respondendo normalmente.
Neste caso não haverá a necessidade da atuação dos agentes 12.

•

Atende o requisito não funcional baixo acoplamento (RNF1).

Cenário 2 – Serviço remoto parado
•

Chamada do Orquestrador ao Recurso Monitorado remoto (RogerLenovo), onde o Recurso Monitorado estará parado. Neste cenário, o
Agente Autônomo estará ativo no computador local (Roger-HP)
juntamente com o Orquestrador. O Agente Monitor de Recurso estará
ativo junto ao computador remoto onde se encontra o Recurso
Monitorado.

Cenário 3 – Serviço remoto desativado
•

Chamada do Orquestrador ao Recurso Monitorado remoto (RogerLenovo), onde o Recurso Monitorado remoto estará parado e desativado.

12

Este cenário foi inserido para cria um processo didático do caso mais simples para o mais complexo.
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Neste cenário, o Agente Autônomo estará ativo no computador local
(Roger-HP) juntamente com o Orquestrador e o Recurso Monitorado
local. O Agente Monitor de Recurso estará ativo no computador remoto.
Cenário 4 – Agente Monitor de Recurso remoto desligado
•

Chamada do Orquestrador ao Recurso Monitorado remoto (RogerLenovo), onde o Recurso Monitorado remoto estará parado e desativado.
Neste cenário, o Agente Autônomo estará ativo no computador local
(Roger-HP) juntamente com o Orquestrador e o Recurso Monitorado
local. O Agente Monitor de Recurso remoto estará desligado.

Cenário 5 – Computador remoto desligado
•

Chamada do Orquestrador ao Recurso Monitorado remoto (RogerLenovo), onde o computador se encontrará desligado. Neste cenário, o
Agente Autônomo estará ativo no computador local (Roger-HP)
juntamente com o Orquestrador e o Recurso Monitorado local.

Cenário 6 – Serviço remoto desativado e serviço local parado
•

Chamada do Orquestrador ao Recurso Monitorado remoto (RogerLenovo), onde o Recurso Monitorado remoto estará parado e desativado.
Neste cenário, o Agente Autônomo estará ativo no computador local
(Roger-HP) juntamente com o Orquestrador e o Agente Monitor de
Recurso, entretanto o Recurso Monitorado local estará parado.

Cenário 7 - Serviço remoto desativado e serviço local desativado
•

Chamada do Orquestrador ao Recurso Monitorado remoto (RogerLenovo), onde o Recurso Monitorado remoto estará parado e desativado.
Neste cenário o Recurso Monitorado local (Roger-HP) também se
encontrará parado e desativado. O Agente Autônomo e o Agente
Monitor de Recurso estarão ativos na máquina local além do Recurso
Monitorado da máquina virtual.

Cenário 8 - Serviço remoto desativado, serviço local desativado e serviço da
Máquina Virtual parado
•

Chamada do Orquestrador ao Recurso Monitorado remoto (RogerLenovo), onde o serviço remoto estará desativado. Neste cenário o serviço
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local (Roger-HP) também se encontrará parado e desativado e o serviço
da máquina virtual também se encontrará parado. Entretanto o Agente
Monitor de Recurso da máquina virtual estará ativo.
Cenário 9 - Serviço remoto desativado, serviço local desativado, serviço da Máquina
Virtual parado e Agente Monitor de Recurso da Máquina virtual
•

Chamada do Orquestrador ao Recurso Monitorado remoto (RogerLenovo), onde o serviço remoto estará desativado. Neste cenário o serviço
local (Roger-HP) também se encontrará parado e desativado e o serviço
da máquina virtual bem como o Agente Monitor de Recurso da máquina
virtual se encontrarão parados.

Cenário 10 – Reativação do hospedeiro do serviço remoto.
•

Chamada do Orquestrador ao Recurso Monitorado remoto (RogerLenovo), depois que o hospedeiro do Recurso Monitorado remoto voltar
a responder.

Cenário 11 – Reativação do hospedeiro do serviço local.
•

Chamada do Orquestrador ao Recurso Monitorado local (Roger-HP),
depois que o hospedeiro do Recurso Monitorado local voltar a responder.

Cenário 12 – Sem atuação dos agentes
•

Neste cenário os agentes estarão parados. Apenas haverá a presença do
Orquestrador.
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Na Tabela 8 está descrito o quadro resumo dos cenários descritos acima:

Ligado

Ligado

Desativado

Parado

Ligado

7

Ligado

Ligado

Desativado

Desativado

Ligado

Ativo

8

Ligado

Ligado

Desativado

Desativado

Desativado

Parado

Ligado

9

Ligado

Ligado

Desativado

Desativado

Desativado

Parado

Desligado

10

Ligado

Ligado

Parado

Desativado

Desativado

Desligado

Desligado

11

Ligado

Ligado

Desativado

Desativado

Parado

Desligado

Desligado

12

Ligado

Desligado

Parado

Parado

Desligado

Desligado

Desligado

(Local)

(Máquina Virtual)

6

Monitor de Recurso

Desligado

Estado Agente

5

(Máquina Virtual)

Ativo

Estado Serviço

Ativo

Parado

(local)

Desativado

Desligado

Monitor de Recurso

Ligado

Ligado

Estado Agente

Ligado

4

Estado Serviço

3

(Remoto)

Parado

Estado Serviço

Ligado

(remoto)

Ligado

Monitor de Recurso

Ligado

2

Estado Agente

Estado computador

1

(remoto)

Cenário

Tabela 8 Cenários do protótipo

Ativo

Ativo

Fonte: Autor
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4.6

Execução do Protótipo
A seguir serão executados de forma detalhada todos cenários do protótipo.

Primeiramente serão descritas as inicializações necessárias e em seguida cada
cenário apresentado anteriormente.

4.6.1 Inicialização dos Agentes e do Orquestrador
Antes de iniciar o processo os agentes necessitam estabelecer ligações entre
si. Estas ligações são estabelecidas no processo de inicialização.
4.6.1.1 Agente Monitor de Recurso
O Agente Monitor de Recurso ativa o “Serviço Gerenciador de Recurso” a
fim de poder atuar sobre o hospedeiro do Recurso Monitorado e de receber
mensagens do Agente Autônomo, como está apresentado em [001] da Figura 21.
O Agente Monitor de Recurso inicia uma interface de escuta que será utilizada
pelo Agente Autônomo para enviar mensagens.
Figura 21 Inicialização do Agente Monitor de Recurso

Fonte:Autor

O sensor do Agente Monitor de Recurso são as mensagens vindas do
Agente Autônomo, e seu atuador é a chamada à função de reinício junto ao
hospedeiro.
4.6.1.2 Agente Autônomo
O Agente Autônomo inicia os serviços de “Solicitação de Ajuda” [001] Figura
22 e de o “Serviço de Resposta” [002]. O serviço de “Solicitação de Ajuda” é
chamado pelo Orquestrador quando ocorre alguma exceção e o “Serviço de
Resposta” serve para que o Agente Autônomo possa enviar notificação ao
Orquestrador de forma assíncrona.
O sensor do Agente Autônomo são as mensagens vindas do Orquestrador
e os atuadores são as mensagens enviadas de volta ao Orquestrador e as
mensagens enviadas para o Agente Monitor de Recurso.
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Figura 22 Inicialização dos serviços “Solicitação de ajuda” e “Resposta”

Fonte:Autor

4.6.1.3 Orquestrador
O Orquestrador necessita primeiramente se registrar junto ao Agente
Autônomo a fim de receber mensagens assíncronas e o nome do computador
remoto obtido pelo UDDI que deverá utilizar para efetuar as primeiras chamadas.
O Orquestrador envia uma “Solicitação de Registro” [001] Figura 23 para
estabelecer a ligação com o Agente Autônomo. Esta ligação estabelecida por
intermédio deste registro serve para Agente Autônomo mandar mensagens de
volta ao Orquestrador.
Figura 23 Solicitação de registro pelo orquestrador

Fonte: Autor

Ao receber a requisição de registro do Orquestrador [003] Figura 24, o
Agente Autônomo efetua seu o registro para permitir trocarem mensagens
assíncronas.
Figura 24 Requisição de registro recebida pelo agente autônomo

Fonte: Autor

Neste instante, o Agente Autônomo acessa o UDDI para buscar um servidor
capaz de atender as solicitações do Orquestrador em [004]. Em [005] Figura 25, o
servidor encontrado é retornado pelo Agente Autônomo para o Orquestrador.
Figura 25 Servidor encontrado pelo Agente Autônomo

Fonte: Autor

O Orquestrador recebe o nome do servidor vindo do Agente Autônomo em
[002] Figura 26
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Figura 26 Mensagem de “Servidor encontrado” recebida pelo Orquestrador

Fonte: Autor

A Figura 27 apresenta o diagrama de sequência que resume o processo
descrito acima.
Figura 27 Diagrama de sequência - Inicialização do Orquestrador e dos
agentes

Fonte: Autor

Esta inicialização sempre ocorrerá no início da carga dos agentes. Sendo
assim, a partir deste momento o processo de inicialização será omitido nas
descrições dos cenários subsequentes.
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4.6.2 Cenário 1 – Serviço remoto ativo
Este cenário descreve o serviço remoto ativo. Esta é uma configuração sem
erros que está apresentada na Figura 28.
Figura 28 Serviço Remoto Ativo
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Fonte: Autor

Como pode ser observado na Figura 29, o fluxo do processo inicia-se com a
obtenção do nome do computador pelo Orquestrador através do seu registro junto
ao Agente Autônomo. O Agente Autônomo consulta o UDDI para obtenção da um
URL que atenda aos requisitos do serviço. Após isto, o Orquestrador efetua uma
chamada ao serviço de cor que se encontra hospedado no IIS. Ao receber o RGB da
cor, o processo passa a obter o nome do computador e os endereços IP. Caso
consiga obter as informações corretamente, o fluxo do processo chama novamente o
serviço de obtenção de cor novamente e finaliza. Caso contrário o fluxo do processo
é interrompido.
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Figura 29 Processo sem utilização dos agentes

Fonte: Autor

A descrição completa deste cenário está pode ser encontrada no Anexo A.1
O fluxo do processo finaliza com sucesso após a chamada ao serviço remoto
.
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Na Figura 30 está apresentado o diagrama de sequência que resume o fluxo
do processo descrito acima.
Figura 30 Diagrama de Sequência - Servidor remoto respondendo

Fonte: Autor
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4.6.3 Cenário 2 – Serviço remoto parado
Neste cenário será observada a atuação dos agentes. O servidor remoto irá
encontrar-se parado (representado em tracejado) na Figura 31 e os agentes irão
atuar no sentido do reestabelecimento do sistema.
Figura 31 Serviço Remoto parado
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Fonte: Autor

Como pode ser observado na Figura 32 o fluxo BMP passa pelo Agente
Autônomo e pelo Agente Monitor de Recurso remoto. Neste caso, diferentemente
do cenário anterior, se houver alguma falha, o fluxo do processo não para. O sistema
de exceção do Orquestrador aciona o Agente Autônomo que efetua uma
solicitação ao Agente Monitor de Recurso remoto para reiniciar o Recurso
Monitorado. Após o reinício, o Agente Monitor de Recurso retorna ao Agente
Autônomo o resultado da operação. Este por sua vez, também retorna o resultado
ao Orquestrador que tenta novamente retomar o fluxo do processo chamando o
serviço de obtenção de nome do computador e endereços IP. Caso tenha sucesso o
fluxo do processo continua e o serviço de cor é chamado novamente.
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Figura 32 Processo com utilização dos agentes e serviço remoto parado

Fonte: Autor

A descrição completa deste cenário está pode ser encontrada no Anexo A.2
O fluxo do processo se encerra com sucesso e com a recuperação da falha por
meio do reinício do hospedeiro do serviço remoto pelos agentes.

Este cenário, bem como todos os demais, serve para validar o requisito RF1.
Detecção de Falhas além do requisito RF5 Atuação junto ao Ambiente ao
reiniciar o hospedeiro do Recurso Monitorado.
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Na Figura 33 está apresentado o diagrama de sequência que resume o fluxo
do processo descrito acima.
Figura 33 Diagrama de Sequência - Serviço remoto parado com
reinicialização

Fonte: Autor
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4.6.4 Cenário 3 – Serviço remoto desativado
Neste cenário é simulada uma situação na qual o serviço remoto está parado
e desativado, elemento pontilhado Figura 34. Nesta configuração a reinicialização do
serviço pelo Agente Monitor de Recurso falhará, pois não será possível reativar o
serviço.
Figura 34 Serviço remoto desativado
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Fonte: Autor

Quando o Agente Autônomo receber uma solicitação de reinício do
Orquestrador e o Agente Monitor de Recurso responder com falha ao reiniciar o
hospedeiro do serviço, o Agente Autônomo irá deliberar no sentido de encontrar
uma nova alternativa para continuar o processo junto ao Orquestrador. A solução
neste caso é procurar no servidor UDDI um serviço alternativo que atenda aos
requisitos de busca do nome do computador e os endereços IP e que possua a
mesma interface que o serviço anterior.
Na Figura 35 podemos observar uma nova condição junto ao Agente
Autônomo que verifica se não ocorreu falha no reinício e se existe disponibilidade
do Agente Monitor de Recurso. No caso deste servidor não ser mais atingível ou
ocorrer alguma falha, o Agente Autônomo delibera no sentido de procurar um novo
servidor através do UDDI. Ao receber o novo servidor o Agente Autônomo repassa
está informação ao Orquestrador que tenta novamente efetuar o processo de
obtenção de nome do servidor e endereços IP, só que desta vez junto ao serviço
alternativo. Ao obter no nome do computador com sucesso, o serviço de cor pode
novamente ser chamado.
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Neste caso deverá haver uma instância Recurso Monitorado no computador
que o UDDI deverá retornar.
Figura 35 Processo com computador remoto parado e alternativo ativo

Fonte: Autor

A descrição completa deste cenário está pode ser encontrada no Anexo A.3
O processo se encerra com sucesso sem a recuperação do serviço remoto, mas
com o redirecionamento para um servidor alternativo que se encontra ativo e que foi
obtido através do UDDI.
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Este cenário serve para validar os seguintes requisitos:
RF3 Análise dos Dados - Quando o Agente Autônomo analisa as mensagens
decidindo quando efetuar reinício ou acessar o UDDI.
RF4 Planejamento das decisões – Quanto Agente Autônomo planeja quais
mensagens devem ser enviadas e para quais elementos. Agente Monitor de
Recurso ou ao UDDI

Na Figura 36 está apresentado o diagrama de sequência que resume o
processo descrito acima.
Figura 36 Diagrama de Sequência - Serviço remoto parado e alternativo
ativo

Fonte: Autor
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4.6.5 Cenário 4 – Agente Monitor de Recurso remoto desligado
Neste cenário é simulada uma situação na qual o Recurso Monitorado
remoto encontra-se parado e o Agente Monitor de Recurso remoto encontra-se
desligado, elementos pontilhados Figura 37. Nesta configuração a solicitação do
Agente Autônomo falhará, pois não será possível atingir o Agente Monitor de
Recurso remoto.
Figura 37 Agente Monitor de Recurso remoto desligado
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Fonte: Autor

Quando o Agente Autônomo receber uma solicitação de reinício do
Orquestrador, e o Agente Monitor de Recurso estiver desligado, o Agente
Autônomo receberá uma falha, pois não poderá atingir o Agente Monitor de
Recurso remoto. Sendo assim, o Agente Autônomo irá deliberar no sentido de
encontrar uma nova alternativa para continuar o processo junto ao Orquestrador. A
solução neste caso é procurar no servidor UDDI um serviço alternativo que atenda
aos requisitos de busca do nome do computador e os endereços IP e que possua a
mesma interface que o serviço anterior.
Na Figura 35 podemos observar que na condição em que o Agente
Autônomo recebe um erro devido à solicitação com falha, o fluxo do processo
segue no sentido de obter uma URL alternativa da mesma forma que o cenário
anterior. A diferença neste caso é apenas o tipo de mensagem de erro recebida pelo
Agente Autônomo e que é repassada ao Orquestrador. A descrição do processo
seque igual ao cenário anterior.
A descrição completa deste cenário está pode ser encontrada no Anexo A.3
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O processo se encerra com sucesso sem a recuperação do serviço remoto, mas
com o redirecionamento para um servidor alternativo que se encontra ativo e que foi
obtido através do UDDI.

4.6.6 Cenário 5 – Computador remoto desligado
Neste cenário é simulada uma situação na qual o computador remoto
encontra-se desligado Figura 38. Nesta configuração a solicitação do Agente
Autônomo falhará, pois não será possível atingir o computador remoto.
Figura 38 Computador remoto desligado

Roger-Lenovo

Roger-HP
Windows Service

Windows Service
Orquestrador

Serviço WCF

Serviço WCF

Agente Monitor
de Recurso

Agente Monitor
de Recurso

Agente
Autônomo

Fonte: Autor

Quando o Agente Autônomo receber uma solicitação de reinício do
Orquestrador, e o computador remoto estiver desligado, o Agente Autônomo
receberá uma falha, pois não poderá atingir o computador remoto. Sendo assim, o
Agente Autônomo irá deliberar no sentido de encontrar uma nova alternativa para
continuar o processo junto ao Orquestrador. A solução neste caso é procurar no
servidor UDDI um serviço alternativo que atenda aos requisitos de busca do nome
do computador e os endereços IP e que possua a mesma interface que o serviço
anterior.
Na Figura 35 podemos observar que na condição em que o Agente
Autônomo recebe um erro devido à solicitação com falha, o fluxo do processo
segue no sentido de obter uma URL alternativa da mesma forma que o cenário
anterior. A diferença neste caso é apenas o tipo de mensagem de erro recebida pelo
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Agente Autônomo e que é repassada ao Orquestrador. A descrição do processo é
a mesma do cenário anterior.
A descrição completa deste cenário está pode ser encontrada no Anexo A.3
O processo se encerra com sucesso sem a recuperação do serviço remoto, mas
com o redirecionamento para um servidor alternativo que se encontra ativo e que foi
obtido através do UDDI.

4.6.7 Cenário 6 – Serviço remoto desativado e serviço local parado
Neste cenário é simulada uma situação na qual o Recurso Monitorado
remoto se encontra parado, o hospedeiro do Recurso Monitorado se encontra
desativado, e o Recurso Monitorado alternativo local obtido através do UDDI
também se encontra parado Figura 39.
Figura 39 Serviço remoto desativado e serviço local parado

Roger-Lenovo

Roger-HP
Windows Service

Windows Service
Orquestrador

Serviço WCF

Serviço WCF

Agente Monitor
de Recurso

Agente Monitor
de Recurso

Agente
Autônomo

Fonte: Autor

Nesta situação, não é possível solicitar um reinício do hospedeiro do Recurso
Monitorado remoto, pois ele se encontra desativado e nem acessar o Recurso
Monitorado (Serviço WCF) alternativo local, pois este se encontra parado.
Como é possível observar através da Figura 35, na primeira interação do fluxo
do processo, o processo do Recurso Monitorado remoto (Busca Nome Máquina IP)
falha, levando a condição que verifica se o Agente Monitor de Recurso está
disponível ou não houve erro na solicitação de reinício. Neste caso o Agente
Monitor de Recurso remoto falha porque o hospedeiro encontra-se desativado o
que leva a obtenção de um novo endereço alternativo no UDDI pelo Agente
Autônomo.
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Na segunda interação do fluxo do processo, agora utilizando o endereço
alternativo local, novamente ocorre uma falha, só que agora o serviço local também
se encontra parado. Entretanto o Agente Monitor de Recurso da máquina
alternativa local encontra-se ativo, o que leva o fluxo do processo a condição de
tentativa de reinício do Recurso Monitorado alternativo local. Desta vez é possível
efetuar o reinício e o fluxo do processo segue com a obtenção do nome e do
endereço IP, só que desta vez junto ao computador local. Após este processo
finalizar com sucesso, o processo de obtenção da cor pode novamente ser chamado
para o processo finalizar com sucesso.
A descrição completa deste cenário está pode ser encontrada no Anexo A.4
O processo se encerra com sucesso sem a recuperação do serviço remoto, mas
com a recuperação do serviço alternativo local que foi obtido através do UDDI que
se encontrava parado.

Este cenário serve para validar o requisito RF6 - Armazenamento de ações em
base de conhecimento, pois baseado nesta informação, o UDDI pode ser
acionado.
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Na Figura 40 está apresentado o diagrama de sequência que resume o fluxo
do processo descrito acima.
Figura 40 Diagrama de Sequência - Serviço remoto desativado e alternativo
parado

Fonte: Autor
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4.6.8 Cenário 7 - Serviço remoto desativado e serviço local desativado
Neste cenário mostraremos como a arquitetura se comporta quando os
Recursos Monitorados remoto e local falham. Neste caso o computador remoto
não pode ser alcançado e o serviço alternativo local encontrado pelo UDDI além de
não responder por estar parado, seu hospedeiro não pode ser reiniciado porque se
encontra desativado Figura 55. Entretanto neste cenário, ainda existe uma nova
possibilidade de URL alternativa que se encontra em na máquina virtual com sistema
operacional Linux que responderá a requisição.
Figura 41 Serviço remoto desativado e serviço local desativado
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Fonte: Autor

Como é possível observar através da Figura 35, na primeira interação do fluxo
o processo do Recurso Monitorado remoto (Busca Nome Máquina IP) falha,
levando a condição que verifica se o Agente Monitor de Recurso está disponível
ou se não houve erro na solicitação de reinício. Neste caso o Agente Monitor de
Recurso remoto está ativo, mas o hospedeiro de serviço remoto encontra-se
desativado, o que leva a obtenção de um novo endereço alternativo no UDDI.
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Na segunda interação do fluxo do processo, agora utilizando o endereço
alternativo local, novamente ocorre uma falha pelo fato de que o serviço local
também se encontra desativado. Isto leva o fluxo do processo à terceira interação
que busca uma nova URL alternativa. Esta URL é encontrada na terceira máquina e
o fluxo do processo segue com a obtenção do nome e do endereço IP. Após este
processo finalizar com sucesso, o processo de obtenção da cor pode novamente ser
chamado para o processo finalizar com sucesso.
A descrição completa deste cenário está pode ser encontrada no Anexo A.5
O processo se encerra com sucesso sem a recuperação do serviço remoto e nem a
recuperação do serviço local, mas com o redirecionamento para um servidor
alternativo obtido através do UDDI que se encontra ativo.
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Na Figura 42 está apresentado o diagrama de sequência que resume o
processo descrito acima.
Figura 42 Diagrama de Sequência – Serviço remoto e local desativados

Fonte: Autor
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4.6.9 Cenário 8 - Serviço remoto desativado, serviço local desativado e
serviço da Máquina Virtual parado
Neste cenário mostraremos como a arquitetura se comporta quando todos os
Recursos Monitorados falham Figura 43. Os hospedeiros do Recurso Monitorado
remoto e local se encontram desativados. O Recurso Monitorado da máquina
virtual se encontra parado, entretanto o Agente Monitor de Recurso da máquina
virtual se encontra ativo.
Figura 43 Serviço remoto e local desativado e serviço da Máquina Virtual
parada.
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Fonte: Autor
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Antes que o processo possa iniciar é importante iniciar o Agente Monitor de
Recurso da máquina virtual como mostrado na Figura 44.
Figura 44 Agente Monitor de Recurso – Inicialização

Fonte: Autor

A descrição completa deste cenário está pode ser encontrado no Anexo A.6
O processo se encerra com sucesso sem a recuperação do serviço remoto e nem a
recuperação do serviço local, mas com o a recuperação do serviço da máquina
virtual.
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Na Figura 45 está apresentado o diagrama de sequência que resume o
processo descrito acima.
Figura 45 Diagrama de Sequência - Serviço remoto e local desativado e
serviço da Máquina Virtual parada

Fonte: Autor
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4.6.10 Cenário 9 - Serviço remoto desativado, serviço local desativado,
serviço da Máquina Virtual parado e Agente Monitor de Recurso da
Máquina virtual desligado.
Neste cenário mostraremos como a arquitetura se comporta quando todos os
Recursos Monitorados falham Figura 46. O hospedeiro do Recurso Monitorado
remoto e local se encontra desativados. Os Recursos Monitorados da máquina
virtual se encontram parado e o Agente Monitor de Recurso da máquina virtual se
encontra desligado.
Figura 46 Serviço remoto desativado, serviço local desativado, serviço da
Máquina Virtual parado e Agente Monitor de Recurso da Máquina virtual
desligado
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Fonte: Autor

Como podemos observar na Figura 47 uma nova condição aparece para
poder ser possível inserir o conceito de transação por compensação. Na primeira
interação o Agente Monitor de Recurso do serviço remoto não responde então o
Agente Autônomo busca uma nova URL no UDDI. Esta interação pode se repetir
enquanto do UDDI pode responder novas URL alternativas. Uma vez que o fluxo do
processo passa por uma URL que já foi tentada anteriormente, informação esta que
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é obtida por meio da consulta na base de conhecimento significa que não existe
mais URL novas a serem obtidas. Sendo assim, o fluxo do processo não pode
continuar e a transação deve ser desfeita. O Agente Autônomo neste caso envia
uma mensagem para o Orquestrador informando que uma transação de
compensação deve ser acionada.
Figura 47 Processo com nenhum serviço respondendo

Fonte: Autor

A descrição completa deste cenário está pode ser encontrada no Anexo A.7
O processo se encerra com erro, mas com a uma transação de compensação
sendo acionada. Isto mantém o estado da transação consistente, mesmo que
nenhum Recurso Monitorado pode ser recuperado.

Este cenário serve para validar o requisito RF2. Transação
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Na Figura 48 está apresentado o diagrama de sequência que resume o
processo descrito acima.
Figura 48 Diagrama de Sequência - Serviço remoto e local desativado e
serviço da Máquina Virtual parada

Fonte: Autor
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4.6.11 Cenário 10 – Reativação do hospedeiro do serviço remoto.
Neste cenário mostraremos como a arquitetura se comporta quando todos os
Recursos Monitorados estão em estado de falha e o serviço remoto volta a
responder novamente como apresentado na Figura 49. Neste cenário o Agente
Monitor de Recurso remoto fica em estado de monitoramento do ambiente
aguardando quando o Recurso Monitorado volta a responder.
Figura 49 Reativação do hospedeiro do serviço remoto
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Fonte: Autor

Quando o Agente Monitor de Recurso percebe que o hospedeiro do recurso
monitorado voltou a responder, ele envia uma mensagem para o Agente Autônomo
indicando que aquele recurso novamente pode ser utilizado.
A descrição completa deste cenário está pode ser encontrada no Anexo A.8
O Agente Autônomo volta a considerar as requisições para o Recurso Monitorado
remoto depois que o Agente Monitor de Recurso remoto percebe que um Recurso
Monitorado pode novamente ser reiniciado.
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4.6.12 Cenário 11 – Reativação do hospedeiro do serviço local.
Neste cenário mostraremos como a arquitetura se comporta quando todos os
Recursos Monitorados estão em estado de falha e o serviço local volta a
responder como apresentado na Figura 50. Neste cenário o Agente Monitor de
Recurso local fica em estado de monitoração do ambiente aguardando quando o
Recurso Monitorado volta a responder.
Figura 50 Reativação do hospedeiro do serviço local
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Fonte: Autor

Este cenário é igual ao cenário anterior com a diferença de que ao invés do
retorno do serviço remoto, é o serviço local que volta a responder.
A descrição completa deste cenário está pode ser encontrada no Anexo A.8
O Agente Autônomo volta a considerar as requisições para o Recurso Monitorado
local depois que o Agente Monitor de Recurso local percebe que um Recurso
Monitorado pode novamente ser reiniciado
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4.6.13 Cenário 12 – Sem atuação dos agentes
Este cenário representa o que normalmente acontece. Os agentes estarão
desligados, e por conta disso, não será possível nem a recuperação do erro e nem a
garantia de um estado consistente após o processo. A Figura 51 apresenta este
cenário onde apenas aparece a figura do Orquestrador ativa os demais agentes
estão desativados.
Figura 51 Sem atuação dos agentes
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Agente Monitor
de Recurso

Agente Monitor
de Recurso

Agente
Autônomo

Roger-virtualBox (Linux)
Serviço WCF

Agente Monitor de Recurso

Fonte: Autor

Como podemos observar na Figura 52, ocorre um erro após a solicitação do
nome do computador e do endereço IP. Isto faz com que o Processo se encerre com
erro.
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Figura 52 Processo sem atuação dos Agentes

Fonte: Autor

A descrição completa deste cenário está pode ser encontrada no Anexo A.9
O processo se encerra com erro e com estado da transação inconsistente.
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Na Figura 53 está apresentado o diagrama de sequência que resume o
processo descrito acima.
Figura 53 Diagrama de Sequência - Nenhum agente ativo

Fonte: Autor
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4.7

Considerações Finais
Nesta seção foram apresentados os seguintes itens:
•

Os requisitos para construção do protótipo, bem como algumas
simplificações.

•

Um processo de negócio simplificado com três chamadas à serviços para
exemplificar o uso da arquitetura da camada de inteligência.

•

A descrição da arquitetura do protótipo e os elementos básicos
construídos em forma de agentes

•

Os cenários para o uso da camada de inteligência, que possibilitou a
visualização dos agentes deliberando em diversas situações de erro.

•

O detalhamento dos cenários e as mensagens trocadas entre os agentes,
o que permitiu verificar como os agentes trabalharam conjuntamente para
solução dos problemas.

Dentro da proposta do protótipo foi possível validar a arquitetura da camada
de inteligência segundo modelo MAPE-K com a utilização dos agentes. A Tabela 9
apresenta um resumo dos resultados dos protótipos.

Ligado

Ligado

Desativado

Desativado

Desativado

Parado

Ligado

Sim

9

Ligado

Ligado

Desativado

Desativado

Desativado

Parado

Desligado

Sim

10
11
12

Ligado
Ligado
Ligado

Ligado
Ligado
Desligado

Reativado
Desativado
Parado

Desativado
Desativado
Desligado

Desativado
Reativado
Desligado

Parado
Parado
Parado

Desligado
Desligado
Desligado

Sim
Sim
Não

Sim

Fonte: Autor
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Sim

Remoto
e Local
Remoto
e Local
Remoto
e Local
e VM
Remoto
e Local
e VM
Remoto
Local

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Chaveamento
UDDI
Reinício

Sim

Retorno
transação

Sim

Não

Sim

Sim
Sim
Não

transação consistente

8

Sim

Reinício
Chaveamento
UDDI
Chaveamento
UDDI
Chaveamento
UDDI
Reinício

Estado final da

Ativo

Ativo

Não
Remoto
Remoto

Recuperação da falha

Ligado

Sim

Monitor de Recurso

Desativado

Ativo

Atuação do Agente

Desativado

Ativo

Não
Sim
Sim

Autônomo

Ligado

Atuação do Agente

Ligado

(Máquina Virtual)

7

Monitor de Recurso

Ligado

Estado Agente

Parado

(Máquina Virtual)

Desativado

Estado Serviço

Ligado

(local)

Ligado

Monitor de Recurso

6

Estado Agente

Desligado

(Local)

5

Ativo
Parado
Desativado

Estado Serviço

Desligado

(Remoto)

Ligado

Estado Serviço

4

(remoto)

Ligado
Ligado
Ligado

Monitor de Recurso

Ligado
Ligado
Ligado

Estado Agente

Estado computador

1
2
3

(remoto)

Cenário

Tabela 9 Resumo dos Cenários

5
5.1

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Considerações Iniciais
O principal objetivo do protótipo foi apresentar alguns casos práticos de uso

da camada de inteligência a fim de mostrar o aumento da disponibilidade da SOA.
Além do aumento da disponibilidade, o protótipo permitiu visualizar o comportamento
dos agentes durante os processos de autocura e autogestão.
5.2

Resultados alcançados pelo protótipo

5.2.1 Aumento da Disponibilidade
Nos cenários de testes observamos que falhas foram corrigidas pelos agentes
reestabelecendo o processo de negócio sem intervenção humana. Desta forma
pudemos observar por meio dos cenários apresentados na seção 4 (Construção do
Protótipo), que as técnicas de computação autônoma aliadas as técnicas de
multiagentes aumentaram a disponibilidade da SOA no contexto do protótipo, pois
permitiram a diminuição do tempo de inatividade do processo de negócio quando
falhas ocorreram.

5.2.2 Autocura e Autogestão
Por meio do protótipo foi possível observar como AC pode se beneficiar dos
agentes para efetuar autocura e autogestão nos diversos cenários propostos.
Observamos que ao deliberar no sentido de procurar caminhos alternativos
como o UDDI os agentes mostraram um comportamento de autogestão e quando
reiniciaram os hospedeiros parados, apresentara comportamento de autocura.
Também pode ser observado um comportamento de autoconhecimento
contextual, quando o Agente Monitor de Recurso informou ao Agente Autônomo
que um serviço que se encontrava inacessível voltou a ficar acessível.
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5.2.3 Requisitos atingidos da Camada de Inteligência
A Tabela 10 apresenta em quais cenários os requisitos propostos em 3.3
Requisitos da Camada de Inteligência foram atingidos com sucesso, bem como a
forma que estes requisitos foram atingidos.
Tabela 10 Requisitos alcançados pelo protótipo
Número

Requisito

Como foi atingido pelo protótipo

RF1

Detecção de
Falhas

RF2

Transação

Utilizando tratamento de exceções. O
Agente Autônomo pode receber as
mensagens vindas do Orquestrador.
Quando não foi mais possível encontrar
nenhum serviço que atendesse as
necessidades do Orquestrador, o
Agente Autônomo enviou uma
mensagem de volta para que pudesse
ser efetuada uma operação de
compensação.

RF3
RF4

Análise dos Dados
Planejamento das
decisões
Armazenamento
de ações em base
de conhecimento
Atuação junto ao
Ambiente

RF6

RF5

RNF1

Baixo acoplamento

Cenários com atuação
dos agentes
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

9

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Efetuado pelo Agente Autônomo
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Efetuado pelo Agente Monitor de
Recurso
Quando não ocorreu erro, os agentes
não precisaram ser acionados. E na
ausência dos agentes o sistema
funcionou igualmente.

Fonte: Autor

120

2 (remoto),
6 (local)
8 (local VM)
1
12

5.3

Resumo dos Cenários
Nessa simulação, executamos os seguintes cenários:
•

Cenário 1 – Serviço remoto ativo. Neste cenário observamos o caráter
de baixo acoplamento da camada de inteligência, pois os agentes
poderiam estar desligados.

•

Cenário 2 – Serviço remoto parado. Neste cenário observamos o
reinício do serviço remoto parado e a continuação do processo de
negócio.

•

Cenário 3 – Serviço remoto desativado. Neste cenário observamos a
continuação do processo quando o UDDI encontrou um servidor
alternativo após a falha ao tentar reiniciar o serviço.

•

Cenário 4 – Agente Monitor de Recurso remoto desligado.

Neste

cenário observamos a continuidade do processo de negócio quando o
UDDI encontrou um servidor alternativo após identificar que Agente
Monitor de Recurso se encontrava desligado.
•

Cenário 5 – Computador remoto desligado. Neste cenário observamos
a continuação do processo quando o UDDI encontrou um servidor
alternativo após ser identificado que o computador remoto não pôde mais
ser atingível.

•

Cenário 6 – Serviço remoto desativado e serviço local parado. Neste
cenário observamos o reinício do serviço local alternativo após a falha do
servidor remoto e o redirecionamento para o serviço alternativo que se
encontrava parado.

•

Cenário 7 - Serviço remoto desativado e serviço local desativado.
Neste cenário observamos o UDDI redirecionando para um hospedeiro
com sistema operacional Linux após impossibilidade de recuperação dos
serviços nos servidores remoto e local.

•

Cenário 8 - Serviço remoto desativado, serviço local desativado e
serviço da Máquina Virtual parado. Neste cenário observamos o Agente
Monitor de Recurso na máquina Linux reativando o Recurso Monitorado
da máquina Linux que se encontrava parado após impossibilidade de
recuperação dos serviços nos servidores remoto e local.
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•

Cenário 9 - Serviço remoto desativado, serviço local desativado,
serviço da Máquina Virtual parado e Agente Monitor de Recurso da
Máquina virtual desligado. Neste cenário observamos o Agente
Autônomo redirecionamento para todos os serviços alternativos, e após a
falha de todas as chamadas o sistema finalizou o processo de forma
consistente por meio de uma transação de compensação.

•

Cenário 10 – Reativação do hospedeiro do serviço remoto. Neste
cenário,

observamos

o

Agente

Monitor

de

Recurso

“sentindo”

(monitorando) o ambiente e identificando quando o Recurso Monitorado
remoto voltou a responder novamente.
•

Cenário 11 – Reativação do hospedeiro do serviço local. Semelhante ao
cenário anterior, observamos o Agente Monitor de Recurso “sentindo” o
ambiente e identificando quando o Recurso Monitorado local voltou a
responder novamente.

•

Cenário 12 – Sem atuação dos agentes. Neste cenário observamos que
o processo de negócio finalizou em um estado inconsistente na ausência
dos agentes.

5.4

Considerações Finais
A construção do protótipo forneceu meios de visualizarmos como a camada

de inteligência comportou-se em alguns cenários de falhas propostos. Também foi
possível observar os agentes deliberando no sentido da recuperação das falhas e no
reestabelecimento do sistema a partir do ponto de onde as falhas ocorreram.
Quando nada mais pode ser feito para recuperação da falha, os agentes garantiram
a integridade do processo voltando à transação para um estado consistente.
Desta forma, o protótipo mostrou-se extremamente útil para visualizarmos o
funcionamento detalhado da camada de inteligência e a troca de mensagens entre
os agentes.
Este trabalho apenas propõe uma forma de deliberação para recuperação de
falha, entretanto, é possível combinar diversas outras técnicas de inteligência
artificial para criar processos deliberativos mais sofisticados.
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5.4.1 Aspectos Negativos da Arquitetura Observados no Protótipo
Um dos aspectos negativos da arquitetura observados no protótipo foi a
diminuição temporária de desempenho (em termos de tempo de resposta) do
processo de negócio durante a recuperação das falhas. Este fato foi devido aos
seguintes motivos:
•

Tempo para reiniciar os hospedeiros.

•

Tempo de consulta ao UDDI.

Isto poderia ser melhorado utilizando um mecanismo de cache proposto por
(CHRISTENSEN, 2012), onde uma resposta a uma requisição com certos
parâmetros poderia ser armazenada e reutilizada em certas condições.
Além disso, para que a solução possa ser implantada, a aplicação que será
monitorada deve ser alterada para interceptar as exceções de comunicação vindas
dos serviços web e enviar as devidas mensagens de erro para os agentes.
Evidentemente a perda momentânea de desempenho é melhor para o
processo de negócio do que a parada total do serviço.
Outro aspecto negativo desta proposta é a possibilidade de mascarar um
defeito (bug) do sistema, uma vez que o sistema tolerante a falha corrige o erro
temporariamente. Esta situação poderia, no entanto, ser identificada por meio de um
sistema mais sofisticado de análise de logs.

5.4.2 Aspectos Positivos do Protótipo
Além da verificação do aumento da disponibilidade dos serviços no processo
de negócio (principal objetivo deste trabalho), o protótipo permitiu observar dois
importantes pontos positivos:
•

Pouca intrusão: Os agentes só atuaram quando o Orquestrador
percebeu falha e “solicitou ajuda”. Fora desta situação, os agentes,
embora ativos, consomem poucos recursos computacionais.

•

Baixo Acoplamento: Os agentes são chamados pelo processo de
negócio, entretanto não fazem parte desse processo. O processo de
negócio não precisa ter um conhecimento prévio da estrutura interna ou
contexto dos agentes. O sistema pode funcionar de forma opcional sem os
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agentes, porém obviamente, não haverá recuperação dos serviços em
caso de falha.

5.4.3 Aderência do Protótipo aos Requisitos Propostos
O protótipo mostrou-se bastante aderente às necessidades e aos requisitos
propostos inicialmente para sua construção. Foi possível observar que o protótipo
atendeu as seguintes características propostas em 4.2 Requisitos do Protótipo:
•

Interface Amigável: Para que fosse possível visualizar todas as
mensagens enviadas e recebidas da arquitetura optou-se por utilizar
aplicações de janela para hospedar os agentes e o Orquestrador. Desta
forma, foi possível visualizar as mensagens sendo trocadas em tempo
real.

•

Processo de Negócio Simplificado: Com a escolha de um processo de
negócio simples foi possível observar a atuação dos agentes recuperando
em diversos casos de falhas, mesmo sendo numerosas as mensagens
trocadas entre os agentes.

•

Chamadas Reais: Como o protótipo foi construído com serviços WCF, as
mensagens de exceção reais puderam ser manipuladas pelos agentes,
validando desta forma a infraestrutura proposta.

•

Manipulação do Ambiente: Como o protótipo foi construído em um
ambiente de uma SOA real, foi possível manipular o ambiente parando
serviços e parando os computadores hospedeiros para simular erros reais.
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6

CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou uma proposta de uma extensão da camada de

qualidade de serviço do modelo SOA proposto pelo Open Group (2011) para o
aumento da disponibilidade. Esta extensão foi denominada de camada de
inteligência e utilizou computação autônoma baseadas no modelo MAPE-K
juntamente com técnicas de multiagentes.
O aumento da disponibilidade pode ser observado quando a camada de
inteligência manteve o processo de negócio funcionando sem intervenção humana
em situações usuais como a queda de um serviço. O sistema ficou menos tempo
indisponível quando de forma automática foi recuperado com técnicas de autocura e
quando a camada de inteligência encontrou uma forma alternativa de continuar o
processo de negócio através da busca de uma URL alternativa para os casos em
que o mecanismo de cura do serviço também falhou. Desta forma, com o uso da
camada de inteligência, serviços que ficariam parados aguardando uma intervenção
humana podem se recuperar de forma autônoma, aumentando a disponibilidade.
Esta proposta mostrou-se bastante adequada para o propósito apresentado
ao recuperar os serviços em diversas situações de falha. Observou-se que SOA
oferece uma boa infraestrutura para construção de computação autônoma baseada
em agentes por conta da facilidade de comunicação entre agentes e serviços via
troca de mensagens.
A arquitetura proposta pode servir como referência para construção de
arquiteturas SOA que possuam processos de negócio dependentes de serviços de
alta criticidade, que tenham forte dependência de outros serviços e que necessitem
alta disponibilidade para seus processos de negócio.
O código fonte do projeto desta dissertação pode ser encontrado em:
https://github.com/RogerTangRT/IPT
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6.1

Trabalhos Futuros
Para o prosseguimento desta pesquisa sugere-se:
•

Inclusão de técnicas mais elaboradas de inteligência artificial para atuação
dos agentes em caso de falha.

•

Testar o comportamento da arquitetura em ambiente real de operação de
processos de negócio em SOA de grande porte, quando existem muitos
processos e serviços em operação.

•

Inserção de um subsistema de análise de logs para identificar eventuais
defeitos no sistema. Este subsistema poderia munir a solução de
informações essenciais para futuras análises para diferenciar defeitos de
indisponibilidade da infraestrutura.

•

Propor a criação de um framework genérico baseado no protótipo para
facilitar sua configuração e inserção de novas técnicas de inteligência
artificial bem como novas regras de decisão.

•

Propor ao Open Group a extensão da camada de inteligência.
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A

APÊNDICE
Esta cessão descreve em detalhes os cenários do protótipo

A.1 Cenário 1
Como pode ser observado na Figura 54, a mensagem enviada pelo
Orquestrador ao clicar no botão “Iniciar Processo” é uma solicitação ao serviço para
obtenção de uma cor [003]. O serviço responde com o RGB da cor [004], e a cor é
apresentada na caixa do primeiro processo.
Figura 54 Orquestrador com serviço remoto respondendo

Fonte: Autor
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Em seguida, o Orquestrador chama o serviço de obtenção de nome do
computador e endereços IP que se encontra no computador remoto [005]. Como
resposta, o Orquestrador recebe o nome do computador em [006] e os endereços
IP mensagens [007] a [008] que aparece na caixa do segundo processo.
Posteriormente, é apresentado o nome do computador remoto em mensagens
recebidas [009]. Finalmente o Orquestrador chama novamente o processo de cor
[010] e recebe o RGB da cor em [011]. A cor obtida é apresentada na caixa do
terceiro processo.
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A.2 Cenário 2
Como pode ser observado na Figura 55 o fluxo do processo inicia em [003]
com o Orquestrador solicitando a cor. Em [004] o RGB da cor é obtido e é alterada
a cor da caixa do primeiro processo, e em [005] o Orquestrador solicita o nome do
computador e os endereços IP do computador remoto.
Neste ponto o serviço hospedado no computador remoto não responde, pois,
o hospedeiro do Recurso Monitorado encontra-se parado.
Figura 55 Orquestrador com serviço remoto parado

Fonte: Autor

O Orquestrador recebe uma mensagem de erro causada pela exceção
apresentada em [006]. Esta mensagem informa que ocorreu estouro de tempo. Por
conta disto, é gerada uma solicitação ao Agente Autônomo para que reinicie o
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serviço [007]. O Orquestrador recebe uma notificação em [008] indicando que sua
solicitação foi recebida pelo Agente Autônomo.
O fluxo do processo continua no Agente Autônomo apresentado na Figura
56, onde podemos observar a mensagem [006] informando que ocorreu uma
solicitação de reinício do serviço pelo Orquestrador. Em [007] observa-se que o
Agente Autônomo decide em repassar a mensagem para o Agente Monitor de
Recurso do computador remoto. A mensagem [008] indica que a solicitação de
reinicio junto ao Agente Monitor de Recurso foi efetuada com sucesso.
Figura 56 Agente Autônomo com serviço remoto parado

Fonte: Autor

O Agente Monitor de Recurso do computador remoto apresentado na Figura
57 recebe a mensagem [002] do Agente Autônomo solicitando reinício do serviço.
O Agente Monitor de Recurso inicialmente tenta parar o Serviço em [003] e
recebe uma notificação em [004] que o serviço já se encontra parado. Então inicia o
serviço novamente em [005], e finalmente informa em [006] ao Agente Autônomo
que o serviço foi reiniciado com sucesso.
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O Agente Autônomo é notificado do reinício do serviço em [009] Figura 56, e
por conta disso repassa em [010] a mensagem de que o servidor foi reiniciado para
o Orquestrador.
Figura 57 Agente Monitor de Recurso com serviço remoto parado

Fonte: Autor

O Orquestrador, Figura 55 recebe a mensagem [009] de que o serviço foi
reiniciado, então efetua novamente uma solicitação para o Recurso Monitorado
remoto a fim de obter o nome do computador e os endereços IP em [010].
Desta vez o Recurso Monitorado remoto responde a solicitação e o
Orquestrador apresenta o nome do computador em [011] e os endereços IP de
[012] a [013] na caixa do segundo processo. Em mensagens recebidas, o
Orquestrador mais uma vez apresenta o nome do computador que respondeu a
solicitação [014].
Em [015] o Orquestrador solicita novamente a cor para efetuar o terceiro
processo. O RGB da cor é recebido em [016] e a caixa do terceiro processo é
preenchida com a cor referida.

134

A.3 Cenário 3,4,5
Como pode ser observado na Figura 58 o fluxo do processo inicia em [003]
com o Orquestrador solicitando a cor para efetuar o primeiro processo. Em [004] o
RGB da cor é obtido e é alterada a cor da caixa do processo um, e em [005] o
Orquestrador solicita o nome do computador e os endereços IP do computador
remoto.
Figura 58 Orquestrador - Serviço remoto desativado e alternativo ativo

Fonte: Autor

Neste ponto o serviço remoto encontra-se parado/desativado ou o Agente
Monitor de Recurso se encontra desligado e o Orquestrador recebe a mensagem
de erro indicando estouro de tempo ao acessar o Recurso Monitorado [006]. Por
conta desta exceção, uma solicitação é gerada ao Agente Autônomo para que
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reinicie o serviço junto ao computador remoto [007]. Em [008] o Orquestrador
recebe a confirmação de sua solicitação.
O Agente Autônomo Figura 59 recebe uma mensagem para reiniciar o
serviço junto ao computador remoto [006] vinda do Orquestrador. O Agente
Autônomo da mesma maneira que anteriormente, aciona o Agente Monitor de
Recurso para que reinicie o serviço [007] e recebe a confirmação de sua solicitação
em [008].
O Agente Monitor de Recurso Figura 60 inicialmente tenta parar o Serviço
em [003] e recebe uma notificação em [004] que o serviço já se encontra parado.
Então inicia o serviço novamente em [005], só que desta vez não consegue reiniciar
o serviço porque este se encontra desativado e em [006] envia ao Agente
Autônomo um erro indicando que não foi possível iniciar o serviço monitorado.
Figura 59 Agente Autônomo - Serviço remoto parado e alternativo ativo

Fonte: Autor

Agora o Agente Autônomo recebe do Agente Monitor de Recurso uma
mensagem indicando que não é possível reiniciar o servidor remoto em [009] Figura
59. Esta mensagem é repassada para o Orquestrador em [010] e o Agente
Autônomo acessa novamente o UDDI [011] para encontrar uma URL que possa
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atender à solicitação. Em [012] o Agente Autônomo encontra um novo servidor
capaz de atender à solicitação e envia em [013] este servidor para o Orquestrador.
O Orquestrador recebe a mensagem de erro que não é possível reiniciar o
serviço remoto e em [009] Figura 58. Em [010] recebe o nome e a URL de uma
máquina alternativa para efetuar a requisição. Em [011] o Orquestrador acessa o
serviço alternativo através do novo endereço.
O Orquestrador em [012] envia ao servidor alternativo uma mensagem
requisitando nome do computador e endereços IP. A mensagem [013] com o nome
do computador bem como as mensagens de [014] e [015] com os endereços IP
alternativos são apresentadas na caixa do segundo processo. A mensagem [016]
novamente apresenta o nome do computador informando onde realmente foi
efetivada a execução do serviço.
O processo continua com o Orquestrador chamando o processo três em
[017] e a resposta do RGB da cor é recebido em [018] e a cor do terceiro processo é
alterada.
Figura 60 Agente Monitor de Recurso - Serviço remoto parado e alternativo
ativo

Fonte: Autor
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A.4 Cenário 6
Como pode ser observado na Figura 61 o fluxo do processo inicia em [003]
com o Orquestrador solicitando a cor para efetuar o primeiro processo. Em [004] o
RGB da cor é obtido e é alterada a cor da caixa do processo um. Em [005] o
Orquestrador solicita o nome do computador e os endereços IP do computador
remoto.
Figura 61 Orquestrador - Serviço remoto parado e alternativo parado

Fonte: Autor

Neste ponto o computador remoto encontra-se parado e o Orquestrador
recebe a mensagem de erro causada por uma exceção [006] informando que houve
estouro de tempo e o serviço não respondeu. Por conta desta exceção, uma
solicitação é gerada ao Agente Autônomo para que reinicie o serviço junto ao
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computador remoto [007]. Em [008] o Orquestrador recebe a confirmação de sua
solicitação.
O Agente Autônomo Figura 62 recebe uma mensagem para reiniciar o
Recurso Monitorado junto ao computador remoto [006] vinda do Orquestrador. O
Agente Autônomo aciona o Agente Monitor de Recurso para que reinicie o
serviço em [007]. Em [008] recebe a confirmação da solicitação de reinício junto ao
Agente Monitor de Recurso. Em [009] recebe a mensagem de erro vinda do
Agente Monitor de Recurso e em [010] retorna a mensagem de erro ao
Orquestrador. Em [011] inicia o acesso ao UDDI para obter uma URL alternativa. A
URL é encontrada em [012] e em [013] o Agente Autônomo envia a URL de volta
para o Orquestrador.
Figura 62 Agente Autônomo - Serviço remoto parado e alternativo parado

Fonte: Autor

O Orquestrador, Figura 61 recebe um erro em [009] indicando que sua
solicitação foi anulada e em [010] recebe a URL alternativa. O Orquestrador em
[011] inicia o acesso ao novo servidor alternativo. Em [012] novamente solicita o
nome do computador e os endereços IP só que desta vez para a URL alternativa
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local. O retorno em [013] da solicitação ao serviço alternativo também retorna um
erro indicando a indisponibilidade do serviço.
Em [014] o Orquestrador solicita o reinício do serviço da URL alternativa
local e em [015] recebe a confirmação de sua mensagem.
Neste instante o Agente Autônomo Figura 62 recebe em [014] a mensagem
para reiniciar a nova URL (Roger-HP) e repassa a solicitação ao Agente Monitor de
Recurso local em [015]. O Agente Autônomo é informado que sua solicitação de
reinício foi efetuada em [016].
O Agente Monitor de Recurso Figura 63 que está no mesmo computador
que a URL alternativa local, recebe uma solicitação para reinício vinda do Agente
Autônomo [002]. O Agente Monitor de Recurso para o serviço em [003], e é
informado que o serviço já se encontra parado em [004]. Em [005] reinicia o serviço
e em [006] retorna a mensagem de reinício para o Agente Autônomo.
Figura 63 Agente Monitor de Recurso - Serviços remoto e alternativo
parados

Fonte: Autor

O Agente Autônomo Figura 62 recebe em [017] que o reinício ao serviço foi
efetuado com sucesso. E em [018] repassa esta mensagem para o Orquestrador.
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O Orquestrador, Figura 61 em [016] é informado que o serviço foi reiniciado
e em [017] solicita pela terceira vez o nome do computador e os endereços IP.
Desta vez, a resposta é recebida. O nome do computador é apresentado na caixa do
processo dois em [018], bem como os endereços IP, mensagens [019] a [020]. A
mensagem [021] novamente apresenta o nome do computador em mensagens
recebidas e em [022] é feita a solicitação pelo terceiro processo para a obtenção da
cor. Finalmente em [023] a cor é obtida e a caixa do processo três é alterada.
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A.5 Cenário 7
Antes que o processo possa iniciar é importante que o hospedeiro do
Recurso Monitorado da máquina virtual esteja iniciado 13 como pode ser observado
na Figura 64.
Figura 64 Início do Recurso Monitorado

Fonte: Autor

Como pode ser observado na Figura 65 o fluxo do processo inicia em [003]
com o Orquestrador solicitando a cor para efetuar o primeiro processo. Em [004] o
RGB da cor é obtido e é alterada a cor da caixa do processo um, e em [005] o
Orquestrador solicita o nome do computador e os endereços IP do computador
remoto.
Neste ponto o Recurso Monitorado remoto encontra-se parado e o
Orquestrador recebe a mensagem de erro causada por uma exceção [006]
informando que houve estouro de tempo. Por conta desta exceção, uma solicitação
é gerada ao Agente Autônomo para que reinicie o serviço junto ao computador
remoto [007]. Em [008] o Orquestrador recebe a confirmação de sua solicitação.
O Agente Autônomo Figura 66 recebe em [006] a solicitação para reinício do
serviço remoto, e em [007] repassa a requisição para o Agente Monitor de Recurso
remoto. A confirmação da solicitação é recebida em [008].

13

O processo de hospedagem do Recurso Monitorado no sistema operacional Linux é equivalente ao processo do Windows. A
diferença apenas é na forma de iniciar o serviço
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Figura 65 Orquestrador – Serviço remoto desativado e serviço local
desativado

Fonte: Autor

Em [009] o Agente Autônomo recebe um erro informando que a solicitação
foi cancelada devido ao fato de não ser possível atingir o computador remoto, e
repassa esta mensagem de erro ao Orquestrador que é recebida em [009] Figura
65.
O Agente Autônomo em [010] Figura 66 inicia o acesso ao UDDI para obter
uma URL alternativa. A URL é encontrada em [011] e em [012] o Agente Autônomo
envia a URL de volta para o Orquestrador.
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Figura 66 Agente Autônomo – Serviço remoto desativado e serviço local
desativado

Fonte: Autor

O Orquestrador, Figura 65 recebe em [010] a URL do servidor alternativo e
em [011] inicia o acesso ao servidor alternativo.
O Orquestrador solicita o nome do computador e os endereços IP em [012]
só que desta vez para a URL alternativa local, e recebe um erro em [013]
informando que o servidor alternativo também não está respondendo.
Da mesma forma que para o servidor remoto, o Orquestrador agora solicita o
reinício do hospedeiro do Recurso Monitorado do servidor alternativo local [014]. A
confirmação da solicitação é recebida em [015] e o fluxo passa ao Agente
Autônomo.
O Agente Autônomo recebe a solicitação para reinício do Recurso
Monitorado da URL alternativa em [013] Figura 66. Em [014] solicita o reinício para
o Agente Monitor de Recurso da URL alternativa local, e em [015] recebe a
confirmação da solicitação.
O Agente Monitor de Recurso Figura 67 que está no mesmo computador
que a URL alternativa local, recebe uma solicitação para reinício vinda do Agente
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Autônomo. O Agente Monitor de Recurso para o serviço em [003], e é informado
que o serviço já se encontra parado em [004]. Em [005] reinicia o serviço e em [006]
retorna a mensagem de erro para o Agente Autônomo.
Figura 67 Agente Monitor de Recurso – Serviço remoto desativado e
serviço local desativado

Fonte: Autor

O Agente Autônomo Figura 66 recebe um erro em [016] informando que
ocorreu um erro ao reiniciar o Recurso Monitorado local e repassa o erro para o
Orquestrador [017].
O Orquestrador, Figura 65 recebe a mensagem [016] informando que o
serviço da URL alternativa não está respondendo.
Em [017] recebe do Agente Autônomo uma nova URL alternativa e em [018]
o Orquestrador acessa a segunda nova URL alternativa. Em [019] o Orquestrador
novamente solicita no nome do computador e os endereços IP só que desta vez
para máquina virtual. Em [020] recebe o nome do computador da máquina virtual e
em [021] recebe o endereço IP. A mensagem [022] novamente apresenta o nome
do computador e em [023] é feita a solicitação pelo terceiro processo para a
obtenção da cor. Finalmente em [024] a cor é obtida e a caixa do processo três é
alterada.
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A.6 Cenário 8
Como pode ser observado na Figura 68 o fluxo do processo inicia em [003]
com o Orquestrador solicitando a cor para efetuar o primeiro processo. Em [004] o
RGB da cor é obtido e é alterada a cor da caixa do processo um, e em [005] o
Orquestrador solicita o nome do computador e os endereços IP do computador
remoto.
Figura 68 Orquestrador - Serviço remoto e local desativado e serviço da
Máquina Virtual parada

Fonte: Autor

Neste ponto o Recurso Monitorado remoto encontra-se parado e o
Orquestrador recebe a mensagem de erro causada por uma exceção [006]
informando que houve estouro de tempo. Por conta desta exceção, uma solicitação
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é gerada ao Agente Autônomo para que reinicie o serviço junto ao computador
remoto [007]. Em [008] o Orquestrador recebe a confirmação de sua solicitação.
O Agente Autônomo Figura 69 recebe em [006] a solicitação para reinício do
serviço remoto, e em [007] repassa a requisição para o Agente Monitor de Recurso
remoto. A confirmação da solicitação é recebida em [008].
Em [009] o Agente Autônomo recebe um erro informando que a solicitação
foi cancelada devido ao fato de não ser possível atingir o computador remoto, e
repassa esta mensagem de erro em [010] ao Orquestrador que é recebida em [009]
Figura 68.
O Agente Autônomo em [011] Figura 69 inicia o acesso ao UDDI para obter
uma URL alternativa. A URL é encontrada em [012] e em [013] o Agente Autônomo
envia a URL de volta para o Orquestrador.
Figura 69 Agente Autônomo - Serviço remoto e local desativado e serviço
da Máquina Virtual parada

Fonte: Autor

O Orquestrador, Figura 68 recebe em [010] a URL do servidor alternativo e
em [011] inicia o acesso ao servidor alternativo.
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O Orquestrador solicita o nome do computador e os endereços IP em [012]
só que desta vez para a URL alternativa local, e recebe um erro em [013]
informando que o servidor alternativo também não está respondendo.
Da mesma forma que para o servidor remoto, o Orquestrador agora solicita o
reinício do hospedeiro do Recurso Monitorado do servidor alternativo local [014]. A
confirmação da solicitação é recebida em [015] e o fluxo passa ao Agente
Autônomo.
O Agente Autônomo recebe a solicitação para reinício do Recurso
Monitorado da URL alternativa em [014] Figura 69. Em [015] solicita o reinício para
o Agente Monitor de Recurso da URL alternativa local, e em [016] recebe a
confirmação da solicitação.
Figura 70 Agente Monitor de Recurso - Serviço remoto e local desativado e
serviço da Máquina Virtual parada

Fonte: Autor

O Agente Monitor de Recurso Figura 70 que está no mesmo computador
que a URL alternativa local, recebe uma solicitação para reinício vinda do Agente
Autônomo. O Agente Monitor de Recurso para o serviço em [003], e é informado
que o serviço já se encontra parado em [004]. Em [005] reinicia o serviço e em [006]
retorna a mensagem de erro para o Agente Autônomo.
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O Agente Autônomo Figura 69 recebe um erro em [017] informando que
ocorreu um erro ao reiniciar o Recurso Monitorado local e repassa o erro para o
Orquestrador [018]. O Agente Autônomo novamente acessa o UDDI em [019] e
em [020] encontra uma nova URL que atende aos requisitos do serviço solicitado.
Em [021] o Agente Autônomo envia a nova URL para o Orquestrador.
O Orquestrador, Figura 68 recebe a mensagem de erro em [016] informando
que não foi possível iniciar o serviço.
Em [017] recebe do Agente Autônomo uma nova URL alternativa e em [018]
o Orquestrador acessa a segunda nova URL alternativa. Em [019] o Orquestrador
novamente solicita no nome do computador e os endereços IP só que desta vez
para máquina virtual. Em [020] novamente recebe uma mensagem de erro
informando que o Recurso Monitorado da máquina virtual se encontra parado. Em
[021] o Orquestrador solicita o reinício do Recurso Monitorado da máquina virtual,
recebe em [022] a confirmação da solicitação.
O Agente Autônomo Figura 69 recebe a solicitação de reinício em [022]. Em
[023] envia a solicitação de reinício ao Agente Monitor de Recurso da máquina
virtual Figura 71. Em [024] o Agente Autônomo recebe a confirmação com sucesso
do reinício.
Figura 71 Agente Monitor de Recurso Linux - Serviço remoto e local
desativado e serviço da Máquina Virtual parada

Fonte: Autor

O Agente Monitor de Recurso da máquina virtual inicialmente para o serviço
do Recurso Monitorado e após isto inicia o serviço novamente. A mensagem que o
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serviço já se encontrava parado é recebida de forma assíncrona após o envio da
mensagem de reinício 14.
O Agente Autônomo recebe em [025] Figura 69 a mensagem indicando que
o reinício do Recurso Monitorado foi efetuado com sucesso. Em [026] retorna a
mensagem para o Orquestrador.
O Orquestrador recebe em [023] Figura 68 a mensagem informando que o
servidor foi reiniciado com sucesso. Em [024] o Orquestrador novamente solicita no
nome do computador e os endereços IP. Em [025] recebe o nome do computador da
máquina virtual e em [026] recebe o endereço IP que são apresentados na caixa do
segundo processo. A mensagem [027] novamente apresenta o nome do computador
em itens enviados e em [028] é feita a solicitação pelo terceiro processo para a
obtenção da cor. Finalmente em [029] a cor é obtida e a caixa do processo três é
alterada.

14

Os símbolos “<<” indicam mensagens recebidas, “==” indica mensagens internas e “>>” indica mensagens enviadas.
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A.7 Cenário 9
Como pode ser observado na Figura 72 o fluxo do processo inicia em [003]
com o Orquestrador solicitando a cor para efetuar o primeiro processo. Em [004] o
RGB da cor é obtido e é alterada a cor da caixa do processo um, e em [005] o
Orquestrador solicita o nome do computador e os endereços IP do computador
remoto.
Figura 72 Orquestrador - Processo com nenhum serviço respondendo

Fonte: Autor

Neste ponto o Recurso Monitorado remoto encontra-se parado e o
Orquestrador recebe a mensagem de erro causada por uma exceção [006]
informando que houve estouro de tempo. Por conta desta exceção, uma solicitação
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é gerada ao Agente Autônomo para que reinicie o serviço junto ao computador
remoto [007]. Em [008] o Orquestrador recebe a confirmação de sua solicitação.
O Agente Autônomo Figura 73 recebe em [006] a solicitação para reinício do
serviço remoto, e em [007] repassa a requisição para o Agente Monitor de Recurso
remoto. A confirmação da solicitação é recebida em [008].
Em [009] o Agente Autônomo recebe um erro informando que a solicitação
foi cancelada devido ao fato de não ser possível atingir o computador remoto, e
repassa esta mensagem de erro em [010] ao Orquestrador que é recebida em [009]
Figura 72.
O Agente Autônomo em [011] Figura 73 inicia o acesso ao UDDI para obter
uma URL alternativa. A URL é encontrada em [012] e em [013] o Agente Autônomo
envia a URL de volta para o Orquestrador.
Figura 73 Agente Autônomo - Processo com nenhum serviço respondendo

Fonte: Autor

O Orquestrador Figura 72 recebe em [010] a URL do servidor alternativo e
em [011] inicia o acesso ao servidor alternativo.
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O Orquestrador solicita o nome do computador e os endereços IP em [012]
só que desta vez para a URL alternativa local, e recebe um erro em [013]
informando que o servidor alternativo também não está respondendo.
Da mesma forma que para o servidor remoto, o Orquestrador agora solicita o
reinício do hospedeiro do Recurso Monitorado do servidor alternativo local [014]. A
confirmação da solicitação é recebida em [015] e o fluxo passa ao Agente
Autônomo.
O Agente Autônomo recebe a solicitação para reinício do Recurso
Monitorado da URL alternativa em [014] Figura 73.Em [015] solicita o reinício para
o Agente Monitor de Recurso da URL alternativa local, e em [016] recebe a
confirmação da solicitação.
O Agente Autônomo recebe um erro em [017] informando que ocorreu um
erro ao reiniciar o Recurso Monitorado local e repassa o erro para o Orquestrador
[018]. O Agente Autônomo novamente acessa o UDDI em [019] e em [020]
encontra uma nova URL que atende aos requisitos do serviço solicitado. Em [021] o
Agente Autônomo envia a nova URL para o Orquestrador.
O Orquestrador, Figura 72 recebe a mensagem de erro em [016] informando
que não foi possível iniciar o serviço.
Em [017] recebe do Agente Autônomo uma nova URL alternativa e em [018]
o Orquestrador acessa a segunda nova URL alternativa. Em [019] o Orquestrador
novamente solicita no nome do computador e os endereços IP só que desta vez
para máquina virtual. Em [020] novamente recebe uma mensagem de erro
informando que o Recurso Monitorado da máquina virtual se encontra parado. Em
[021] o Orquestrador solicita o reinício do Recurso Monitorado da máquina virtual,
recebe em [022] a confirmação da solicitação.
O Agente Autônomo Figura 73 recebe a solicitação de reinício em [022]. Em
[023] envia a solicitação de reinício ao Agente Monitor de Recurso da máquina
virtual Figura 71 Em [024] o Agente Autônomo recebe a confirmação com sucesso
do reinício.
Como o Agente Monitor de Recurso da máquina virtual se encontra
desligado, o Agente Autônomo recebe em [025] um erro indicando que não existe
interface em escuta. Em [026] o Agente Autônomo repassa o erro para o
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Orquestrador e em [027] novamente acessa o UDDI para obter uma nova URL.
Desta vez o UDDI retorna a mesma URL que anteriormente [028], pois não
consegue encontrar uma URL nova que possa responder a solicitação. Então
retorna em [029] a mesma URL para o Orquestrador.
O Orquestrador recebe em [023] Figura 72 a mensagem informando que o
ocorreu um erro ao reiniciar o serviço. Em [024] o Orquestrador recebe a nova URL
alternativa, e em [025] tenta acessar o servidor alternativo. Em [026] o
Orquestrador novamente tenta acessar o Recurso Monitorado. Em [027]
novamente recebe um erro indicando que o serviço não está ativo e em [028] solicita
o reinício do serviço.
No Agente Autônomo Figura 73 recebe em [030] uma nova solicitação de
reinício e envia ao Orquestrador, Figura 72, a mensagem [029] indicando que o
reinício já foi solicitado, que está com erro e que a transação deve ser desfeita.
O Orquestrador em [029] desfaz a transação alterando a cor do primeiro
processo novamente para cor branca.
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A.8 Cenário 10,11
O controle “Checando Recurso Monitorado” Figura 74 é marcado e indica
que o Agente Monitor de Recurso está em um estado de verificação do ambiente.
Isto ocorre quando o Agente Monitor de Recurso tenta reiniciar um Recurso
Monitorado e falha. No momento em que o Recurso Monitorado volta a responder,
o Agente Monitor de Recurso lê o ambiente e intercepta este evento. Ao
interceptar este evento o Agente Monitor de Recurso apresenta em mensagens
internas que está reativando o serviço [007] e desmarca o controle “Checando
Recurso Monitorado”.
Figura 74 Agente Monitor de Recurso - Reativando Serviço

Fonte: Autor

Quando o Agente Monitor de Recurso percebe que o Recurso Monitorado
pode voltar a receber mensagens, ele envia uma mensagem ao Agente Autônomo
que altera sua base de conhecimento Figura 75.
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Figura 75 Agente Autônomo - Reativando Serviço

Fonte: Autor

Uma vez que o Agente Autônomo recebe esta mensagem ele passa a
direcionar as próximas requisições para este endereço uma vez que sua base de
conhecimento indica que todos os endereços do UDDI estão em estado de erro.
Para simularmos a situação proposta por (NYGARD, 2007) onde uma URL
que já havia dado problemas anteriormente possa ser novamente testada, basta
clicar no botão “Reinicializa Agentes” do Orquestrador. Isto faz com que o estado
de erro dos endereços seja reiniciado e o UDDI volte a retornar as URL em
sequência.
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A.9 Cenário 12
Como pode ser observado na Figura 76 o processo inicia em [003] com o
Orquestrador solicitando a cor para efetuar o processo um. Em [004] o RGB da cor
é obtido e é alterada a cor da caixa do processo um, e em [005] o Orquestrador
solicita o nome do computador e os endereços IP do computador remoto.
Figura 76 Orquestrador – Nenhum serviço ativo

Fonte: Autor

Neste ponto o computador remoto encontra-se parado e o Orquestrador
recebe a mensagem de erro causada por uma exceção [006] informando que não é
possível atingir o Recurso Monitorado. Por conta desta exceção, uma solicitação é
gerada ao Agente Autônomo para que reinicie o serviço junto ao computador
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remoto [007]. Em [008] o Orquestrador é informado que não existe agente em
escuta e o processo termina.
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B

APÊNDICE
A seguir serão detalhados os diagramas de classes UML que compõe o

protótipo:
Todos os componentes possuem algum tipo de dependência externa,
entretanto as dependências mais importantes estão apresentadas na Figura 77.
Figura 77 Diagrama de Componentes

Fonte:Autor

B.1 Gerenciador de Cor
Figura 78 Diagrama de Classes - Gerenciador de Cor

Fonte: Autor

GerenciadorCor.dll (Namespace:GerenciadorCor)
•

ISercice_GerenciadorCor. Interface do Serviço de gerenciamento de cor

•

Service_GerenciadorCor. Implementação da Interface que retorna Cor.
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•

Cor. Estrutura de dados contendo Cor no formato RGB.

B.2 Serviço Monitorado
Figura 79 Diagrama de Classes - Serviço Monitorado

Fonte:Autor

Host_ServicoMonitorado.exe (Namespace: Host_ServiceoMonitorado)
•

Program. Ponto de entrada do programa

•

Host_ServicoMonitorado. Parâmetros do serviço

•

ProjctInstaller. Instalador do Serviço.

ServicoMonitorado.dll (Namespace: ServicoMonitorado)
•

IServiceMonitorado. Interface do serviço monitorado

•

ServiceMonitorado. Busca nome da máquina e IP
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B.3 Agente Gerente Recurso
Figura 80 Diagrama de Classes - Agente Gerente de Recurso

Fonte:Autor

Agente_Gerente_Recurso.exe (Namespace: ProjeroMestrado)
•

Program. Ponto de entrada do programa

•

FormAgente_Recurso. Formulário do programa

•

IService_Gerenciador_Recurso.

Interface

de

entrada

do

agente

gerenciado de recurso
•

Service_Gerenciador_Recurso. Gerencia lógica do agente

•

Class_Timer. Usado para calculo de timer na parada do serviço

•

Class_PonteiroForm. Usado para envio de mensagens entre o WCF e o
Form
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B.4 Agente Autônomo
Figura 81 Diagrama de Classes - Agente Autônomo

Fonte: Autor

Agente_Gerente_Autônomo.exe (Namespace: Agente_Gerente_Autônomo)
•

Program. Ponto de entrada do programa

•

IServiceSolicitacaoAjuda. Interface Para reinício do serviço.

•

ServiceSolicitacaoAjuda. Interface de Resposta do reinício do serviço.

•

FormAgenteGerenteAutonomo. Formulário do Programa.

•

ServiceRespostaAgente. Estabelece link com Orquestrador.

•

Class_PonteiroForm. Usado para envio de mensagens entre o WCF e o
Form.

•

IRespostaAgente. Interface de Resposta da solicitação de escuta.

•

IServiceRespostaAgente. Interface de chamada da solicitação de escuta.

•

IService_Gerenciador_Recurso.

Interface

gerenciado de recurso.
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de

entrada

do

agente

B.5 Orquestrador
Figura 82 Diagrama de Classes - Orquestrador

Fonte: Autor

Orquestrador.exe (Namespace: Orquestrador)
•

Program. Ponto de entrada do programa.

•

FormOrquestrador. Formulário do Programa.

•

ClassRespostaAgenteAutonomo. Classe para recebimento de mensagens
assíncronas
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