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RESUMO
Sob a perspectiva de estratégia organizacional, SaaS é um modelo que as
organizações consumidoras (dos serviços da computação em nuvem) podem adotar
para mitigar riscos associados a continuidade de negócios uma vez que, nesse
modelo, tais riscos são transferidos aos provedores de SaaS, que provém serviços
que automatizam ou apoiam processos de negócio. Portanto, os provedores passam
inevitavelmente a ser parte integrante, ainda que de forma parcial, na continuidade
de negócio dessas organizações consumidoras. No caso de softwares multi-tenant
no modelo SaaS, extrapola-se a quantidade de processos de negócio que são
suportados em razão da diversidade e quantidade de tenants atendidos. Assim, a
presente dissertação identifica como um contexto de problema o alto risco de
provedores SaaS multi-tenant impactarem diretamente a continuidade de negócio de
diversos tenants simultaneamente em decorrência de planejamento inadequado do
processo de manutenção de software por parte desses provedores. Logo, a
relevância de disponibilidade de serviço nesta conjuntura e de modos de tratativa no
caso de indisponibilidades sistêmicas, ganha outro patamar. O objetivo da presente
dissertação é propor um projeto de Design Science Research (DSR) como
abordagem solucionadora para construção de modelos e visões arquiteturais. Uma
iteração de design e pesquisa é conduzida no presente trabalho gerando um modelo
de estruturas funcionais. As contribuições desta dissertação estão em duas linhas. A
primeira, de maior abrangência, se refere ao conjunto de experiências geradas
voltadas à estruturação e à experimentação (ainda que parcial) de um processo de
design e pesquisa que culminou na elaboração do modelo arquitetural mencionado,
fundamentado cientificamente por pesquisas exploratórias, Revisão Sistemática de
Literatura e metodologia de design e pesquisa de referência. O segundo âmbito de
contribuição se dá na própria elaboração do modelo arquitetural, visto como um
ponto de partida na resolução definitiva do contexto do problema tratado. A
resolução definitiva mencionada pode ser resumida como a possível conclusão da
descrição arquitetural de um sistema de software SaaS multi-tenant capaz de
permitir que o processo de manutenção de software não acarrete a interrupção ou
degradação do serviço. O modelo proposto é uma das visões arquiteturais da
arquitetura objetivada.
Palavras-chave: Design Science Research, SaaS, continuidade de negócio, multitenant; modelagem arquitetural, manutenção de software; alta disponibilidade.

ABSTRACT
Proposal of a Design Science Research project (DSR) for design of multi-tenant
software systems focused on maintainance activities: An iteration
From the perspective of organizational strategy, SaaS is a means by which
cloud computing consumer organizations can establish to mitigate the risks
associated to business continuity since in this model such risks are transferred to
SaaS providers, which provides services that automate or support business
processes. Therefore, these providers inevitably become an integral part, albeit in a
partial way, in the business continuity of these consumer organizations. In the case of
multi-tenant SaaS model, this goes beyond the supported processes due to the
diversity and quantity of tenants served. Thus, the present dissertation identifies as
the problem context the high risk of multi-tenant SaaS providers possibly impact the
business continuity of several tenants in a simultaneous, seriously negative way as a
result of inadequate planning of the software maintenance process by these
providers. Then, the relevance of service availability at this juncture and dealings
modes in the case of systemic unavailability, gains another level of importance. The
purpose of this dissertation is to propose a Design Science Research (DSR) project
as an approach for designing architectural models and views. An iteration of design
and research is conducted generating a functional structure model. The contributions
of this work are in two lines. The first, and broader, refers to the set of experiences
generated in structuring and experimenting (albeit partial) a process of design and
Research that culminated in the elaboration of the aforementioned architectural
model, scientifically grounded by exploratory research, Systematic Literature Review
and a reference methodology of design and research. The second scope of
contribution comprises the very elaboration of the architectural model, seen as a
starting point in the definitive resolution of the context of the problem. The definitive
resolution mentioned above can be summarized as the possible conclusion of the
architectural description of a multi-tenant SaaS software system capable of allowing
a software maintenance process to not lead to service interruption or degradation.
The proposed model is one of the architectural views of the objectified architecture.
Keywords: Design Science Research, SaaS; business continuity; multi-tenant;
architecture modelling design, software maintainance, high-availability.
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1

INTRODUÇÃO
Uma aplicação construída sob restrições arquiteturais características de

softwares multi-tenant disponibilizados na nuvem no modelo SaaS deve permitir que
vários tenants compartilhem recursos de hardware e software disponibilizados pelo
provedor de serviço. Tenant é a organização-cliente, entidade que faz uso do
software multi-tenant. Também pode ser entendido como cliente-inquilino, por ser a
“locatária” do serviço disponibilizado. Software multi-tenant, portanto, suporta sob
uma mesma instância de software diversos tenants. Um dos principais benefícios de
software multi-tenant é a possibilidade de fazer uso de economia de escala, em que
a melhor utilização/aproveitamento dos recursos de hardware entre os clientes pode
ser alcançada pelo provedor SaaS.
Um conjunto de experiências, conhecimentos e elaborações de arquiteturas
de software com propriedades específicas dizem respeito a um pattern. Este
conjunto é estudado especificamente com foco em softwares multi-tenant. Por isso,
o modelo multi-tenant é tido como um padrão arquitetural nesta dissertação. De
modo geral e introdutório, indicou-se a qual problema específico este padrão
arquitetural se aplica – o de compartilhamento do serviço de software a partir de
instância de software compartilhada entre tenants isolados.
O ciclo de vida de um software envolve um conjunto de processos e
ferramentas que as pessoas utilizam para desenvolver e manter o software em si e
seus produtos associados. Em se tratando de manutenção de software, muitas
atividades são comuns àquelas voltadas ao desenvolvimento de software.
Mantenedores realizam a análise, modelagem arquitetural, codificação, testes e
documentação. Mas várias outras atividades específicas à manutenção de software
são requeridas. “Estas atividades ainda representam vários desafios à gestão”
(SWEBOK, 2014, p. 5-6). Estas incluem: (i) a compreensão do software, para
obtenção de conhecimento geral sobre o software e suas interdependências; (ii)
transição, que consiste numa “sequência controlada e coordenada de atividades
durante as quais o software é transferido progressivamente do desenvolvedor para o
mantenedor” (SWEBOK, 2014, p. 5-8); (iii) avaliação de solicitações de mudança,
entendendo tamanho, esforço e complexidade da manutenção do software
envolvido; (iv) implementação de central de serviço (help desk) para suporte aos
usuários do software em operação; (v)

análise de impacto, complementar à
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avaliação de solicitações de mudança; e por fim, (vi) manutenção de SLAs (Service
Level Agreements), relacionadas ao cumprimento de acordos contratuais e
requisitos qualitativos de operação do software.
Destaca-se a relação principal do objeto de pesquisa do presente trabalho
com a atividade (vi), uma vez que o contexto de problema tratado inclui modelagens
de visões arquiteturais de um sistema SaaS multi-tenant que permita a garantia de
cumprimento do atributo qualitativo de alta disponibilidade no provimento do serviço
durante atividades de manutenção de software, como a implantação de software em
ambiente produtivo e operacional. Isto é importante especialmente para continuidade
de negócio dos tenants atendidos e para uma melhor oferta do serviço por parte dos
provedores SaaS. Cenários motivadores são discutidos para relacionar contextos
reais com os problemas de pesquisa tratados. Um framework para Design Science
Research é utilizado como abordagem solucionadora para elaboração de design e
pesquisa neste campo.

1.1

Problemas Motivadores
Dentre outros modelos de arquitetura de software, em especial os sistemas

baseados no padrão arquitetural multi-tenant possibilitam a redução do custo total de
posse de infraestrutura em TI e serviços, sobretudo por suportar melhor o consumo
da infraestrutura computacional através do compartilhamento de instâncias de
software

entre

diversos

tenants.

Já

numa

arquitetura

single-tenant

há

exclusivamente uma instância de software para cada tenant.
Em um modelo de desenvolvimento de software single-tenant, os
tenants usualmente se baseiam em seus próprios servidores
(virtuais). (...) No entanto, no segmento de pequenas e médias
empresas (PME), a carga de consumo dos servidores é baixa neste
modelo. Inserindo vários tenants na mesma instancia, o nível de (re-)
aproveitamento de servidores pode ser aperfeiçoado. (...) Um maior
proveito de servidores existentes irá resultar em redução de custos
gerais da aplicação, uma vez que o custo total com hardware
requerido é menor. (BEZEMER; ZAIDMAN, 2010, p. 2)

Assim, um provedor de software baseado em um modelo single-tenant teria
que instalar mil instâncias de software individuais para atender a mil tenants. Logo,
haveria uma implantação de código-fonte de software empacotado para cada
instância de cada tenant atendido. Ao longo do tempo, este grande número de
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instâncias

requererá

atualizações,

modificações,

customizações,

evoluções

individuais à cada tenant atendido. Diferentemente, o padrão arquitetural multitenant possibilita que o serviço de software seja provido a diversos tenants ao
mesmo tempo, por meio de instâncias de software compartilhada. Isso significa que
o software gerencia logicamente (isto é, através de lógica de programação
implementada e não necessariamente de redundância ou aumento de infraestruturas
de hardware) o serviço provido a diferentes tenants no mesmo “nó de software”
(uma implantação de código-fonte empacotado único) mantendo o isolamento entre
eles. Por isso, do ponto de vista de usabilidade do software, este compartilhamento
lógico de software ocorre de forma totalmente transparente para essas
organizações, com software altamente configurável (característica importante para
sistemas multi-tenant em razão da quantidade e diversidade de tenants e segmentos
de negócio dos mesmos), em que a percepção resultante ao cliente final é que há
um ambiente dedicado para cada tenant, embora, na prática, haja uma instância de
software para vários destes. Estas são as propriedades gerais que dirigem a
definição do padrão multi-tenant convencionada neste trabalho.
Os benefícios do modelo multi-tenant estão em dois aspectos. Por
um lado, a implantação da aplicação se torna mais fácil para o
provedor de serviço já que somente uma instância de software
precisa passar por esse processo. Por outro, as taxas de utilização
de hardware podem ser aperfeiçoadas. (BEZEMER; ZAIDMAN,
2010, p. 2)

Muitas organizações que provém SaaS vêm adotando o modelo arquitetural
multi-tenant. Porém, este modelo impõe desafios que requerem aplicação de
engenharia de software para que o investimento em reengenharia e/ou
desenvolvimento “do zero” de uma aplicação multi-tenant seja justificado. Alguns
destes desafios são discutidos em (BEZEMER; ZAIDMAN, 2010), (IBM, 2013) e
(IBM, 2017). Nesse contexto, particularmente no que tange a área de conhecimento
de Manutenção de Software (SWEBOK, 2014, capt. 5), a premissa de que o modelo
multi-tenant reduz a quantidade de instâncias de aplicação e de banco de dados
sugere que o processo de manutenção seja mais simples . Isto se dá pois de fato há
uma redução na quantidade de atividades de implantação de novas versões e
correções de software decorrentes em relação a modelos em que não há o
compartilhamento de instâncias de software. Entretanto, observa-se que durante
janelas de manutenção de instâncias de software multi-tenant, não somente um
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tenant é afetado, mas todos os tenants que são suportados por aquelas
determinadas instâncias alvos da manutenção. “A introdução de multi-tenancy para
um sistema irá adicionar complexidade, o que certamente afetará o processo de
manutenção.” (BEZEMER; ZAIDMAN, 2010, p. 4).
Rotineiramente, depois que sistemas são implantados em produção e já estão
em uso, estes passam por operações de manutenção de software, seja de forma
preventiva ou corretiva, e assim, passam por novas implantações. Existem várias
situações que podem requerer a manutenção de um software já em operação.
Pacotes de software de correção de bugs e atualizações sistêmicas são comuns e
visam melhorar determinados requisitos de software ou resolver problemas
encontrados. Os provedores de SaaS atendem segmentos de negócio diversos,
assim o aumento no grau de variabilidade do software também ganha papel
importante no modelo multi-tenant gerando necessidade constante de oferta de
novas funcionalidades. Isso é discutido por Krebs et al. (2012). Além desses, indicase que mudanças em legislações vigentes também geram requisitos compulsórios
para modificação de software.
De modo geral, observa-se que software evolui constantemente. Não é
diferente com softwares multi-tenant. Neste caso, o processo de manutenção muda
(ou ao menos deve mudar) uma vez que há diversos tenants “pendurados” sob uma
única instância de software. O risco é alto para o provedor do serviço multi-tenant.
Os desafios aumentam ao considerar que, em geral, processos e atividades de
manutenção de software requerem a interrupção do serviço para que as alterações
sistêmicas sejam efetivadas. No caso de softwares single-tenant, uma solução
possível seria negociar com o tenant afetado uma janela de manutenção em que a
carga de consumo do software seja menor ou inexistente, quando a parada ou
degradação do serviço para possíveis implantações do software seriam aceitáveis.
Em se tratando de manutenção de sistemas em que o padrão arquitetural
predominante é o multi-tenant, a negociação de definição de uma janela de
manutenção similar a descrita no parágrafo anterior teria que ser conduzida para
atender a diversos tenants ao mesmo tempo, o que seria praticamente inviável. O
período de menor impacto ao negócio de um tenant, pode ser o auge das operações
realizadas por outro tenant, sendo intolerável a interrupção ou degradação do
serviço. Percebe-se então que somente pelas característica do negócio atendido
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e/ou pela disposição de tenants (disposição, neste caso, diz respeito a localização
de cada tenant para com as instâncias disponíveis, isto é, sob quais instâncias
lógicas de software que cada tenant está baseado), um provedor de software multitenant já teria informações suficientes para concluir se há mandatoriedade ou não
em prover um ambiente de alta disponibilidade, sobretudo, estando apto a proceder
com um processo de manutenção de software que não afete os tenants atendidos.
Em suma, verifica-se que mesmo que um provedor tenha SLAs junto aos
seus clientes que não preveja alta disponibilidade do serviço, dependendo da
capacidade de arquitetura do software multi-tenant disponível versus a disposição
dos tenants para com esta arquitetura é possível que, como resultado, não hajam
meios nem intervalos de tempo para proceder com uma janela de manutenção de
software sem impactar ao menos um tenant, havendo impacto mandatório no seu
SLAs.
Um exemplo hipotético relacionado ao caso citado no parágrafo anterior
decorre de um provedor que atenda a dois tenants distintos, o tenant A e o tenant B.
Neste exemplo, a arquitetura sistêmica em questão dispõe de apenas uma instância
de software para os dois tenants. Para o tenant A, o acordo de SLA previsto garante
que o software esteja on-line das 08:00h às 18:00h (horário de Brasília) . Já para o
tenant B, o acordo de SLA previsto garante que o software esteja on-line a partir das
18:00h até as 08:00h (horário de Brasília). Neste caso, a única instância de software
disponível não poderia ficar indisponível em nenhum momento. Caso o provedor
precisasse implantar uma nova versão do software gerando degradação sistêmica, o
mesmo teria que dispor de técnicas e métodos de manutenção de software que não
interrompessem ou degradassem o serviço, mesmo não havendo SLAs firmados de
alta disponibilidade de serviço. Do contrário, a arquitetura construída em questão
não estaria adequada sob o ponto de vista de garantia de não impacto à
continuidade do negócio dos clientes atendidos durante atividades de manutenção
de software. Esse cenário em específico mostra que um modelo de classificação dos
tenants baseada nas características e restrições de continuidade de negócio de
cada cliente que possibilite a alocação adequada dos mesmos ao longo das
instâncias de software disponíveis dada uma arquitetura seriam extremamente
importantes. Nesse sentido, Fehling et al. (2010) propõem um framework para
distribuição otimizada de tenants em aplicações hospedadas na nuvem que permite
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aos provedores modelar serviços com diferentes qualidades de serviço e
propriedades de requisitos não-funcionais.
Assim, busca-se demonstrar a complexidade de manter sistemas multi-tenant
especialmente em ambientes de alta disponibilidade ao depreender que neste
modelo o processo de manutenção de software contempla múltiplos tenants com
requisitos de negócio distintos e que podem ser impactados (como no caso de
quebra de SLAs). Por isso, nesse contexto, provedores de serviços de software
multi-tenant precisam estar preparados para proceder com mudanças e adaptações
de software posteriores a data de implantação da primeira versão em ambiente de
produção, isso é, devem dispor de processos, métodos e técnicas de engenharia de
software que permitam a realização de manutenção de software operacional de
forma segura, sem que SLAs sejam desrespeitados e clientes sejam afetados.
Então, denota-se que empresas fornecedoras de sistemas SaaS baseado em
software

multi-tenant

encontram

maiores

complexidades

no

processo

de

manutenção de software se comparado ao modelo single-tenant. Associa-se essa
complexidade ao fato de que serviços de software baseados no modelo mencionado
integram e/ou estendem vários processos de negócio sob diferentes restrições de
negócio a partir do mesmo software. Assim, provedores SaaS são inevitavelmente
partes integrantes, ainda que seja de forma parcial, à continuidade de negócio dos
tenants. Em um modelo multi-tenant, extrapola-se a quantidade de processos de
negócio que estão sendo suportados (pela diversidade e quantidade de tenants).
Logo, a relevância de disponibilidade de serviço nessa conjuntura e de modos de
tratativa no caso de indisponibilidades, ganham outro patamar, pois o risco do
provedor do serviço impactar negativamente tenants (comumente sem haver um
plano

de

contingenciamento

formal)

deve

estar

totalmente

mitigado.

Em

contrapartida a esta complexidade que é acarretada aos provedores de serviço
SaaS multi-tenant, estes têm a possibilidade de praticar preços mais competitivos na
oferta dos serviços ao atingir um número maior de clientes por meio de gestão
centralizada de instâncias de software que ficam sob competência da própria
fornecedora do software. Um entendimento correspondente a este no que tange o
modelo multi-tenant possibilitar a prática de preços mais competitivos pode ser
depreendido em IBM (2013, p. 12, bloco 3) que, em especial, relaciona esta
vantagem ao fato de proverem suporte contínuo ao crescimento da base de clientes
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atendidos. Isso se dá pela capacidade imediata de inclusão de novos tenants ao
mesmo pool de serviço de sottware já disponível e funcional, além da possibilidade
de escalada deste pool, se necessário:
O modelo de SaaS em arquitetura multi-tenant pode reduzir o custo
de hospedagem de aplicação e torná-la mais acessível aos tenants
em decorrência de suas capacidades de customização e
escalabilidade enquanto mantém o suporte contínuo a um número
crescente de tenants. (IBM, 2013, p. 12 - bloco 3)

Muitos trabalhos dão foco em técnicas modernas de desenvolvimento de
software para garantir que requisitos de segurança, performance e escalabilidade
sejam atendidos em tecnologias SaaS multi-tenant. Porém, somente alguns focam
em processos de manutenção de software multi-tenant, embora o tópico seja crucial
na oferta adequada de software como um serviço baseado em arquitetura multitenant. Mais especificamente na relação da garantia de cumprimento do atributo
qualitativo de alta disponibilidade durante atividades de manutenção de software, a
cobertura é menor ainda. A Revisão Sistemática da Literatura conduzida na seção
2.2 fundamenta essa indicação e, em especial na tabela 21 do Apêndice A,
demonstra-se que somente 9 estudos (de um conjunto de 205) atendem a este tema
de pesquisa.
No contexto de ofertas de serviços no modelo SaaS, há cenários específicos
de sistemas de negócio multi-tenant em que a interrupção do serviço ou baixa na
qualidade da oferta é inaceitável. Porém, em um processo de manutenção comum,
quando um software multi-tenant precisa ser modificado, o serviço passa por uma
interrupção temporária, ou em outros casos resulta numa redução na qualidade do
serviço decorrente de modificações que são executadas on-line. Como exercer,
então, o processo de manutenção de software em ambientes de alta disponibilidade
baseados em no padrão arquitetural multi-tenant sem haver interrupção ou
degradação no serviço? É crucial que provedoras de tecnologias SaaS multi-tenant
que precisam garantir alta disponibilidade aos seus clientes (tenants) tenham
previamente mapeado o processo de manutenção de software, assim como toda
infraestrutura e pessoal necessário para o mesmo. Em especial, como parte deste
trabalho, se faz a verificação, análise e revisão de métodos existentes que se
apliquem a este contexto.
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Mesmo que benefícios trazidos por aplicações multi-tenant estejam
verificados, como o “uso de economia de escala” (BEZEMER; ZAIDMAN, 2010, p.
4), em que múltiplos tenants compartilham as mesmas instâncias de aplicação e
banco de dados, e redução drástica de instâncias para realizar implantação do
software durante a instalação ou manutenção se comparado ao paradigma singletenant, se faz necessário o desenvolvimento de mais pesquisas cientificas para
medir até que ponto o custo/esforço com manutenção de software pode inviabilizar a
oferta

de

tecnologias

SaaS

baseada

no

padrão

arquitetural

multi-tenant,

considerando os desafios impostos e questões estabelecidas anteriormente, como o
aumento do risco de impacto crítico ao negócio de tenants por parte dos provedores
de serviços, uma vez que estes serviços integram a continuidade de negócio destes
tenants (por comporem parcialmente ou completamente processos de negócio).
Além disso, supõe-se que seja comum que esta integração (que é uma transferência
do controle de parte da continuidade de negócio a um provedor de serviços) ocorra
sem o planejamento devido (nem por parte do provedor, nem por parte do tenant).
Um exemplo se dá na necessidade de prever um plano de contingenciamento, como
parte do plano de continuidade de negócio geral. Neste contexto, esta dissertação
identifica um contexto de problema de pesquisa que se refere à necessidade de
provedores SaaS multi-tenant disporem de um sistema adequadamente modelado
do ponto de vista de arquitetura para prover suporte a atividades de manutenção de
software de modo que não ocorram interrupções ou degradações sistêmicas, visto o
impacto possível à continuidade de negócio de tenants suportados, além de suporte
à melhor oferta de serviço.
Também é de motivação desta dissertação estudar a metodologia de Design
Science Research (WIERINGA, 2014) como abordagem solucionadora para tratativa
do contexto de problema focado. Entende-se que a realização de designs seguindo
um projeto DSR proposto seja uma forma fundamentada de gerar insumos,
informações e experiências para, posteriormente, contribuir com a tratativa da
mensuração do trade-off de custo com manutenção de software multi-tenant em
relação aos benefícios trazidos pela adoção deste padrão arquitetural.

1.1.1 Cenário Motivador
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O cenário motivador deste estudo envolve um fornecedor de software multitenant existente no mercado em que um de seus principais produtos é voltado para
implementação de service desks ou centrais de serviço nas organizações. No
Glossário do ITIL (AXELOS, 2011, p. 53), service desks são caracterizados como o
ponto de contato central entre o provedor de serviços e os usuários. Um service
desk típico gerencia incidentes e solicitações de serviço e também lida com a
comunicação com os usuários”.
Para que não haja ambiguidade, discute-se o seguinte. Na definição acima, o
provedor de serviços é um conjunto de várias organizações (tenants) que consomem
o software e atendem a segmentos de negócio distintos. O software, por sua vez, é
provido pelo fornecedor de software e por isso, também chamado de provedor de
serviços, no entanto, neste caso é tratado como provedor SaaS, pois é este quem
desenvolve e mantém o software em questão no modelo “como um serviço”,
proveniente da computação em nuvem. Sendo assim, os tenants do provedor SaaS,
são organizações que provém serviços para diferentes públicos-alvo.
São colocados dois tenants em especifico atendidos pelo provedor SaaS para
evidenciar

a

distinção

de

segmentos

de

negócio

atendidos

e

relevância/complexidade que a disponibilidade do serviço de software tange em
cada um dos contextos de negócio. Observa-se também que os tenants
consumidores do serviço de software multi-tenant não se restringem somente aos
dois apresentados aqui.
Um desses tenants é uma das maiores organizações seguradoras do Brasil. O
software multi-tenant mencionado e que relaciona o contexto de pesquisa é utilizado
por esta organização para registro, gestão e atendimento de solicitações de serviço
de funcionários e incidentes de serviço. É utilizado exclusivamente por equipes
internas. Uma solicitação de serviço é um pedido formal de um usuário para
provimento de algo, algum serviço que a organização se prepara para prover.
Solicitações mais comuns são solicitações para redefinição de senha e instalação de
nova estação de trabalho para colaborador. No caso da seguradora, isto também se
verifica. Como há serviços que esta seguradora provê em escala 24x7. Deste modo,
é esperado que a qualquer hora do dia e da semana, hajam times trabalhando no
ciclo de vida de um incidente de serviço e/ou solicitação de serviço e, portanto,
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interagindo com o software que é de contexto motivador de pesquisa do presente
estudo.
No caso do outro tenant que se deseja contextualizar, está uma empresa que
ocupa uma posição de destaque no mercado de turismo brasileiro e se trata de uma
das maiores emissoras de bilhetes aéreos da américa latina. Entre os serviços
prestados por essa organização estão consultoria em viagens corporativas,
ferramenta de reservas online, guia de viagens, entre outros. Essa empresa utiliza o
mesmo software em questão para registro de todos os atendimentos feitos via
telefone a clientes finais (aqueles que adquirem passagens aéreas comercializadas
por outra ferramenta de reservas online mantida por esta organização). Logo, essa
organização provê uma central de atendimento ao consumidor por canal telefônico,
em que todo o atendimento realizado é registrado no software. Atualmente, há em
torno de 1 milhão de tickets criados por meio desse software e há unidades de
atendimento dessa empresa que também operam na escala 24x7, assim como
mencionado no caso da seguradora.
Então, percebe-se que para ambos tenants mencionados, uma interrupção ou
degradação do serviço provido pelo fornecedor SaaS indicaria prejuízo ao negócio
deles. A pluralidade de segmentos de negócio dos tenants além das diferentes
formas como estes tenants podem se utilizar do serviço de software em relação ao
seu negócio indicam que dificilmente o fornecedor SaaS provê cobertura de
aderência direta a planos de continuidade de negócio de cada tenant. Estima-se que
esta circunstância ocorra em muitos casos de relação entre provedor SaaS e
tenants. Neste sentido, em se tratando de provisão de serviços no modelo SaaS,
além da provisão do serviço de software em si, a existência de um processo voltado
especificamente para integração e verificação de aderência entre regras de SLA
(oferecidas pelo fornecedor SaaS) e requisitos para continuidade de negócio
(construído por cada um dos tenants) se faria bastante relevante sob o ponto de
vista dos tenants. Este contexto de problema, de um modo específico, serve para
trabalhos e pesquisas futuras.
Como forma de mitigar esta incongruência manifestada entre condições de
continuidade de negócio de tenants e regras acordadas por meio de contratos de
nível de serviço (que ainda, estima-se que eventualmente são negligenciados por
parte de empresas consumidoras/tenants), a garantia de provimento do serviço
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mediante índices altos de disponibilidade (próximos de zero de indisponibilidade)
permite ao provedor SaaS contribuir com a continuidade do negócio dos tenants, ou
seja, previne que haja impacto expressivo ao negócio dos tenants. Dessa forma,
ainda neste contexto e sob a ótica do provedor SaaS, é crucial que, até como
estratégia para própria continuidade de negócio, estes provedores mantenham os
índices de disponibilidade do serviço ainda que atividades de manutenção do
software sejam realizadas. Neste sentido, um processo de manutenção de software
que atenda a este cenário se faz necessário. É evidente que para este processo seja
viável, se faz necessário o apoio de tecnologias integradoras. Por isso, o presente
estudo aborda modelagem de arquitetura de sistemas SaaS baseado em software
multi-tenant sob um viés voltado para manutenção. Em se tratando de um processo
relativamente não estruturado (o de elaboração de modelos e visões arquiteturais),
uma iteração de um processo de design e pesquisa é realizado na busca de indicar
um caminho mais estruturado para tal. Este caminho corresponde a aplicação da
metodologia de (Wieringa, 2014) no contexto de pesquisa desta dissertação.

1.2

Objetivos De Pesquisa
O contexto de problema que está sendo tratado por esta dissertação tange a

necessidade do provedor SaaS multi-tenant em prover garantia de disponibilidade
do serviço durante o processo de manutenção de software multi-tenant diante dos
possíveis impactos que indisponibilidades sistêmicas causam a continuidade de
negócio dos tenants. Em torno deste contexto de problema, pretende-se propor um
projeto de Design Science Research como abordagem solucionadora para
elaboração de modelos e visões arquiteturais, dado que a própria natureza desta
atividade (de modelagem arquitetural) seja considerada relativamente não
estruturada (ROZANSKI e WOODS, 2005, p. 32). Esta abordagem se dará através
da aplicação da metodologia proposta em (WIERINGA, 2014) no contexto de
pesquisa desta dissertação. Desta forma, busca-se que uma iteração do projeto
DSR proposto seja realizado a fim de que melhore o contexto de problema em
questão. Essa iteração compreenderá a elaboração de design de um modelo de
estruturas funcionais que proveja mecanismos que atendam aos requisitos
colocados no contexto de problema. Não só a realização de uma iteração, mas
principalmente a aplicação da metodologia mencionada servirá de framework para
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planejamento de próximas iterações do projeto em busca de resolução definitiva do
contexto de problema.

1.3

Método De Pesquisa
O método de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é aplicado nesta

dissertação. “Uma revisão sistemática é uma forma de identificar, avaliar e
interpretar todas as fontes de pesquisa relevantes a uma questão de pesquisa
particular, ou tópico, ou fenômeno de interesse” (KITCHENHAM, 2007, p. 3). Para
realizá-la, o presente estudo seguirá de acordo com o guia proposto por Kitchenham
(2007), cuja revisão está dividida entre as fases de planejamento, condução, e
resultados da RSL.
A RSL foi adotada neste trabalho pois possibilitará a análise e sumarização
fundamentada do fenômeno que se busca investigar, que é o da verificação de
técnicas e métodos de manutenção de software multi-tenant que de alguma forma
contribuam para garantia de alta disponibilidade do serviço durante modificações de
software. “A necessidade de uma revisão sistemática surge a partir do requisito de
pesquisadores de sumarizar toda informação existente a respeito de determinado
fenômeno de maneira completa e imparcial” (KITCHENHAM, 2007, p. 7).
DSR é um acrônimo para Ciência da Pesquisa e Projeto. Aqui, “projeto” pode
ser

entendido

como

descrição/modelagem

de

algo

objetivado

para

ser

realizado/construído no futuro, como um empreendimento, um plano, um
delineamento, um esquema, um modelo, entre outros. É o desenvolvimento de
artefatos úteis que suportam a resolução de problemas relevantes ao campo de
Sistemas de Informação. DSR introduz um framework de pesquisa para o campo de
Sistemas de Informação. (MARCH et al., 1995 apud BROCKE; BUDDENDICK, p.
581, 2006). “A relevância desta abordagem é confirmada por uma multiplicidade de
pesquisas internacionais que refletem esse paradigma.” (BROCKE; BUDDENDICK,
p. 581, 2006). Diante do exposto, esta dissertação se baseia nas guias e framework
discutidas em (WIERINGA, 2014) para apoiar a proposição de um projeto DSR e
para realização de uma iteração deste projeto.

26

2

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Esta seção subdivide-se em fundamentação teórica e Revisão Sistemática da

Literatura. No primeiro caso, os conceitos e trabalhos relacionados com o tema da
dissertação são discutidos. Também pretende-se dar contexto aos conceitos
mencionados em relação aos objetivos de pesquisa desta dissertação. Já na seção
de Revisão Sistemática da Literatura, busca-se, de forma organizada e metódica,
encontrar estudos específicos de acordo com um protocolo de pesquisa delimitado.
Dessa forma, entende-se que será possível identificar o estado da arte relacionado
ao

escopo

estudado

nesta

dissertação

e

consequentemente,

de

forma

fundamentada, tirar conclusões e desenvolver as soluções pretendidas.

2.1

Fundamentação Teórica

2.1.1 Computação Em Nuvem
O NIST (2011) classifica Software como um Serviço (Software-as-a-Service)
como um dos modelos de serviço provenientes da Computação em Nuvem (Cloud
Computing). As outras classificações são: Plataforma como um Serviço e
Infraestrutura como um Serviço. A definição formal para Computação em Nuvem é
relacionada abaixo:
Computação em Nuvem é um modelo que permite, pela rede, o
acesso ubíquo, conveniente e sob demanda
a um pool
compartilhado de recursos computacionais configuráveis (e.g., redes,
servidores, espaços de armazenamento, aplicações e serviços) que
podem ser rapidamente provisionados e entregues com um esforço
de gerenciamento ou interações com o provedor de serviços
mínimos. (NIST, 2011, p. 2)

O NIST (2011) também define as características essenciais para Computação em
Nuvem. As tecnologias nesse modelo e, portanto, hospedadas na nuvem, devem
prover:

(i)

self-service

sob

demanda,

isto

é,

recursos

de

infraestrutura

computacional, discos de armazenamentos, plataformas e/ou aplicações sistêmicas,
são auto provisionadas com esforços mínimos de configuração; (ii) amplo acesso via
rede, isto é, o acesso ubíquo por meio de quaisquer dispositivos como
computadores, laptops, tablets e/ou celulares é critico ao sucesso de serviços na
nuvem assim como o provisionamento de requisitos de conectividade adequados;
(iii) compartilhamento/agregação de recursos, o que corresponde à capacidade de
prover serviço na nuvem compartilhando recursos computacionais entre usuários e

27

clientes a fim de obter redução nos custos (economia de escala); (iv) rápida
elasticidade, o que corresponde à capacidade de rapidamente aumentar ou reduzir a
disponibilidade dos recursos computacionais conforme necessário atendendo a
requisitos de escalabilidade e disponibilidade; (v) medição do serviço, típico dos
serviços na nuvem que funcionam no modelo “pague a medida que você usa” (pay
as you go), assim os consumidores só pagam pelo serviço e recursos que realmente
são utilizados.

2.1.2 Modelos De Serviço Na Nuvem: IAAS, PAAS E SAAS
Abstraindo serviços de computação em uma pilha de execução, pode-se
extrair camadas especificas inerentes a cada tipo de serviço suportado, isto é, há a
camada de serviços de infraestrutura (hardware), a camada de serviços de
plataforma e a camada de serviços de aplicações sistêmicas. Os três modelos (ou
tipos) de serviços definidos pelo NIST (2011) são categorizados de acordo com
essas camadas da pilha de execução para computação.
Na camada de “mais baixo nível”, correspondendo ao IaaS, encontra-se a
infraestrutura de hardware computacional que é ofertada como serviço. Neste tipo
de

serviço,

a

infraestrutura

física

(servidores,

discos,

e

redes)

é

abstraída/virtualizada logicamente, onde tais recursos virtuais podem ser alocados
sob demanda dos clientes e que, portanto, podem proceder com configurações e
instalações sistêmicas de sua escolha.
O cliente não gerencia ou controla a infraestrutura da nuvem ao qual
os recursos lógicos disponíveis estão baseados mas possui controle
sobre o sistemas operacionais, disco de armazenamento, e
aplicações instaladas; e provavelmente algum controle sobre
componentes de rede selecionados (e.g. interfaces de firewall).
(NIST, 2011, p. 3)

No IaaS, apesar do cliente ter maior flexibilidade (controle sob infraestrutura lógica,
plataformas e aplicações), este modelo é o que prevê menor nível de automação do
ponto de vista do usuário.
Na camada intermediária, está a abstração do modelo PaaS que provê
plataformas construídas sob um hardware que é abstraído, isto é, toda e qualquer
infraestrutura (redes, servidores, sistemas operacionais, discos de armazenamento)
que suporta as plataformas está “invisível” ou além da gerência e controle do cliente.
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O que fica sob administração do cliente PaaS são as aplicações instaladas e
possivelmente as configurações das plataformas que suportam tais aplicações, ou
seja, as plataformas que hospedam essas aplicações de interesse do cliente.
(No modelo PaaS) a capacidade provida ao cliente é de implementar
na infraestrutura da nuvem aplicações proprietárias ou terceiras
utilizando-se de linguagens de programação, bibliotecas, serviços e
ferramentas ofertadas pelo provedor de serviços PaaS. (NIST, 2011,
p. 2-3)

Um usuário que consome um serviço PaaS normalmente pode fazer o uso de
comandos que irão permitir a alocação de servidores de middleware, configurar,
carregar dados e desenvolver aplicações que rodam sob estes middlewares.
Na camada de “mais alto nível”, estão os sistemas e aplicações completas
que são ofertadas como serviço (SaaS), permitindo aos clientes utilizar a nuvem
sem se preocupar com complexidades relacionadas a hardware, sistemas
operacionais, ou até mesmo com instalação de aplicações. Em contraste ao modelo
IaaS, o SaaS é o que traz menor flexibilidade ao cliente, porém é o que provê maior
automação. O provedor de SaaS gerencia e mantém todas as camadas abaixo da
aplicação. Por exemplo, um usuário pode ter acesso e utilizar, via qualquer
navegador, todo conjunto de ferramentas da Atlassian, como o JIRA Software ou
JIRA Service Desk, sem se preocupar com instalações ou levantamento de
requisitos de infraestrutura e de plataformas. Em alguns minutos, o usuário pode
armazenar dados próprios e utilizar funcionalidades sistêmicas como a configuração
de fluxos de trabalhos, projetos ágeis e centrais de serviço por meio de software
completamente funcional. Outros exemplos conhecidos de provisão de Softwares
como Serviço são: (i) Google Docs, para compartilhamento de documentos; (ii)
sistemas de email e mensageria como Gmail e Hotmail; (iii) Salesforce.com como
solução de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).
Embora os serviços oferecidos por esses 3 modelos se distingam, há
um conjunto de desafios tecnológicos em comum que todas as
arquiteturas na nuvem encontram. Esse inclui desafios de
escalabilidade de computação e de discos de armazenamento,
capacidade de prover multi-tenancy, disponibilidade de serviço, e
segurança. (...) Disponibilidade é, portanto, um dos principais
desafios que afetam nuvens. (...) Algumas abordagens podem ser
utilizadas para endereçar estes desafios, mas, sem dúvida, mais
pesquisa ainda precisa ser conduzida para resolver os problemas por
completo (SITARAM; MANJUNATH, 2012, p. 14-19)
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É determinante ao sucesso de provedores de SaaS, sobretudo àqueles que
precisam prover o serviço de software sob altos índices de disponibilidade, disporem
de métodos e técnicas de manutenção de software que garantam a não interrupção
ou não degradação do serviço em operação. Do contrário, acordos de nível de
serviço (SLA) serão impactados, assim como a continuidade do negócio dos clientes
desses provedores. Nesse contexto, se faz necessária a análise de métodos e
técnicas que por ventura possam ser convencionadas para resolver este problema.

2.1.3 Padrão Arquitetural Multi-Tenant
Em Bezemer e Zaidman (2010), o padrão arquitetural multi-tenant é
caracterizado:
Multi-tenancy é um padrão arquitetural de software relativamente
novo ao modelo Software como um Serviço (SaaS). Esta permite a
aplicação completa de economia de escala, à medida que múltiplos
tenants compartilham as mesmas instâncias de aplicação e base de
dados. Durante todo o tempo, os tenants usufruem de uma aplicação
altamente configurável.(...) Os benefícios devem resultar em redução
geral no custo da aplicação, tornando a adoção desta tecnologia
atrativa a provedores de serviço (...). (BEZEMER; ZAIDMAN, 2010,
p. 1)

Em principio, o termo multi-tenancy indica a capacidade em prover
compartilhamento de recursos que são consumidos entre vários tenants, o que, de
fato, pode ser implementado e/ou interpretado de diversas formas. Nesse sentido,
Krebs et. al (2012) avalia que multi-tenancy é um campo de pesquisa que traz
muitos conceitos e acrônimos que ainda não estão claramente definidos e que por
isso, ainda há certa imprecisão sobre o tópico não somente em razão de diferenças
nas definições sobre multi-tenancy mas também, em parte, por várias premissas
influenciadas sobre sua implementação. Em patente da IBM (2013), por exemplo, se
estabelece que, em um modelo SaaS, o suporte ao multi-tenancy pode ser aplicado
em 4 níveis/camadas de software distintos: (i) no nível do software construído
(aplicação); (ii) no nível de middleware; (iii) no nível de máquina virtual (VM); (iv) e
no nível de sistema operacional.
Infere-se que se seguida essa linha de aplicação de multi-tenancy por camadas
de abstração de software, o mesmo conceito multi-tenancy se encaixaria para um
cenário hipotético em que o compartilhamento de datacenters é exercido, onde a
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reutilização de infraestruturas de ar condicionado e redes

que servem tenants

distintos traria a redução de custos característica desse modelo arquitetural.
Adicionalmente, poderia ser afirmado que isso corresponde a aplicação de multitenancy de nível “mais baixo”. “No entanto, compartilhamento de datacenter implica
um potencial mínimo de redução de custos (...) e não pode ser considerado como
otimização de recursos.” (KREBS et. al, 2012).
Ainda nesse contexto, virtualização é uma forma simples de disponibilizar
servidores virtualizados logicamente. A implantação de várias instâncias de
aplicação separadas sob o mesmo servidor virtual é o ponto de partida para
trabalhar com eficiência operacional adotando uma abordagem de compartilhamento
de recursos e implementando isolamento das aplicações. Porém, contrapondo a
concepção de adoção de multi-tenancy em várias

camadas, inclusive na de

máquinas virtuais, Krebs et. al (2012) aponta que virtualização é um campo de
pesquisa bem estabelecido com desafios e objetivos relacionados ao âmbito de
hardware e não devem ser referenciados como multi-tenancy que é um conceito
aplicado ao nível de software (aplicação).
Em relação a uma camada de abstração de middleware, a premissa de que a
abordagem de compartilhamento de um middleware para várias instâncias de
aplicação qualifica um modelo multi-tenant também é controversa. “Implantar
diferentes aplicações sob um mesmo middleware não é diferente de implantar a
mesma aplicação diversas vezes, cujo tópico já foi amplamente discutido na
literatura” (KREBS et al., 2012, p. 2). Um servidor de aplicação, por exemplo, é um
tipo de middleware. Em Oracle (2017), propõe-se um sistema e método para suporte
a aplicação de pacotes de correção para ambiente de servidores de aplicação multitenant. Esta denominação do ambiente se refere diretamente ao ponto discutido por
Krebs et al. (2012, p. 2) em que um conjunto de aplicações que atendem a vários
tenants são implantadas em uma camada de middleware compartilhada (um ou mais
servidores de aplicação, neste caso). Neste caso, a capacidade de multi-tenancy
não se dá exatamente pela capacidade do software de manipular os tenants sob a
mesma aplicação, mas sim, na existência de várias aplicações implantadas “lado a
lado” utilizando uma camada de middleware compartilhada. Ou seja, não se trata de
software multi-tenant, mas de ambiente caracterizado por servidor de aplicação
multi-tenant.
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Ainda há casos de implementação de várias aplicações que rodam sob um
mesmo sistema operacional. Por consequência, é possível que mais de um tenant
consuma serviços hospedados de forma compartilhada neste sistema operacional.
Mas isso também não deve justificar o suporte a multi-tenancy, uma vez que, nessa
arquitetura, o relacionamento de aplicação ofertada versus tenant é 1:1 (um para
um), isto é, não é possível separar/isolar adequadamente tenants distintos que
fazem o uso de mesma aplicação implantada. Krebs et. al (2012, p. 2) define este
tipo de implementação como implantação múltipla de aplicações (multiple application
deployment).
Diante do exposto anteriormente, infere-se que o compartilhamento de
recursos por meio de datacenter, ou servidores virtuais, ou sistemas operacionais,
ou middlewares não devem justificar a aplicação de multi-tenancy e/ou caracterizar
um padrão arquitetural sistêmico, como multi-tenant. Todas essas abordagens
resultam na implantação de um empacotamento de código-fonte da aplicação para
cada tenant atendido, justamente o contrário do que se prevê ao padrão multitenant. Alguns pesquisadores (BEZEMER; ZAIDMAN, 2010, p. 2) e (CALVIN;
FRIEDL, 2009) referenciam essas abordagens como sistemas multi-instância (multiinstance), diferentes de sistemas multi-tenant, que tem como principio fundamental o
compartilhamento de mesma aplicação para os diversos tenants que consomem o
serviço.
O desenvolvimento de sistemas multi-instance não deve ser
considerado como algo (uma aplicação de engenharia de software)
particular. Pois estes conceitos de compartilhamento de recursos (no
modelo multi-instance) abrangem um campo separado de pesquisas
cientificas, com seus próprios desafios, ao qual
propomos
claramente distinguir (...). Uma aplicação multi-tenant compartilha
uma instância de aplicação entre diferentes tenants a fim de reduzir
ao máximo o overhead. (KREBS et al., 2012, p.2)

Para simplificação e entendimento do conceito de overhead, este:
manifesta-se como lentidão de processamento de dados, falta de
memória, perda de banda de rede, ou aumento de latências (demora
no tempo de resposta) maior do que o esperado dados os requisitos
sistêmicos especificados. (...) O overhead (sobrecarga) excessivo
diminui a capacidade (corrente) de processamento e aumenta os
custos sem aumentar a receita ou produtividade. (DENNING, 2008,
p. 1341)
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Krebs et al. (2012) concluem que aplicações multi-tenant começaram a
despertar atenção a medida que tecnologias SaaS foram surgindo e até então multitenancy ainda não está expressamente definida (KREBS et al., 2012, p. 2). Deste
modo, este trabalho convenciona o fundamento em linha com Krebs et al. (2012, p.
2) de que o suporte ao multi-tenancy se refere a um padrão arquitetural que garante
compartilhamento de serviço de software por meio de implantação de software
individual à cada instância de software. As conclusões trazidas por esses autores,
além de base obtida sob as contextualizações trazidas sob diferentes perspectivas
de pesquisa e aplicação em (ROZANSKI e WOODS, 2005), (BEZEMER; ZAIDMAN,
2010), (IBM, 2017), (IBM, 2013) e (KOZIOLEK, 2011), (ORACLE, 2017), permitiram
ao autor deste trabalho relacionar o termo multi-tenant a um padrão arquitetural.

2.1.4 Manutenção De Software
Manutenção de software é uma parte integral do ciclo de vida do
software. No entanto, este não tem recebido o mesmo nível de
atenção que outras fases possuem. Historicamente, a fase de
desenvolvimento do software tem tido uma atenção muito maior do
que a fase de manutenção de software na maioria das organizações.
Isto está mudando agora, uma vez que as organizações lutam para
justificar os investimentos com desenvolvimento de software ao
manter o software operando o maior tempo possível. (SWEBOK,
2014, p. 5-1 )

O SWEBOK (2014) define Manutenção de Software como a totalidade de
atividades requeridas para prover suporte ao software de forma economicamente
efetiva. O objetivo de haver um processo de manutenção de software é modificar
software existente (e em uso) preservando sua integridade.
Solicitações para modificações são registradas e avaliadas, o
impacto da mudança proposta é determinada, o código e outros
artefatos de software são modificados, testes são conduzidos, e uma
nova versão do produto de software é liberada. (SWEBOK, 2014, p.
5-2)

O termo mantenedor é usado para identificar a parte interessada que realiza e
tem responsabilidade sobre as atividades de manutenção de software. Assim, no
contexto de Software como um Serviço (SaaS), o provedor do serviço da nuvem é o
mantenedor do software. Por essa razão, também faz sentido do ponto de vista do
negócio, que as organizações clientes consumam esse serviço, uma vez que todo o
custo e know-how para manutenção de software (não só com manutenção, mas todo
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ciclo de vida do software) ficam a cargo da empresa mantenedora, isto é, a
provedora do serviços na nuvem (cloud service providers).
A IEEE 14764 (2006) define 4 categorizações para solicitações de mudança,
conforme pode ser visto na figura 1 .
Figura 1 – Solicitação de manutenção

Fonte: Adaptado de (IEEE, 2006, p. 4)

Na figura 1, solicitação de mudança é um termo genérico para identificar
modificações propostas para um software que está sendo mantido. Assim, esta pode
ser inicialmente distinguida pela natureza da manutenção proposta entre correção
ou melhoria. Um nível abaixo, tipifica-se a manutenção. No caso de solicitações de
mudança de natureza de correção, subdividem-se entre manutenção corretiva ou
preventiva. A manutenção corretiva trata da correção reativa de problemas
identificados em um produto de software já em operação. No caso da manutenção
do tipo preventiva, também se trata de correção de problemas identificados com o
software já em operação, no entanto, tais problemas ainda estão latentes ou não
totalmente manifestados a ponto de se tornarem, de fato, falhas operacionais. A
manutenção preventiva previne que esses erros se transformem em problemas
maiores. Já do lado das manutenções de natureza de melhoria, estas subdividem-se
entre adaptativas e perfectivas (ou voltadas para aperfeiçoamento). As adaptativas
são motivadas pela necessidade de adaptar o software existente a alguma mudança
no ambiente onde o software está inserido, tanto no âmbito tecnológico quanto no de
negócio. Por exemplo, uma atualização de sistema operacional (SO) pode possuir
justificativas tecnológicas para que uma modificação no software seja aplicada para
fins de melhorias. Do mesmo modo, podem haver justificativas de negócio, como o
atendimento a cláusulas contratuais de continuidade do suporte do fornecedor
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daquele SO que obrigatoriamente motivam que uma solicitação de mudança seja
planejada e conduzida. Por fim, as correções de aperfeiçoamento visam trazer
melhorias para os usuários, como melhorias na documentação, refatoração de
código para melhoria de performance, entre outros. Pode incluir também a
identificação de falhas que ainda não tenham se manifestado.

2.1.5 Alta Disponibilidade De Sistemas E Serviços
Melhorias em dispositivos (hardware) aumentaram os níveis de
disponibilidade de sistemas computadorizados. Por volta de 1980,
sistemas computadorizados tradicionais e bem construídos
ofereciam 99 por cento de disponibilidade. Isso parece um bom
número, mas 99 por cento de disponibilidade significa 100 minutos
de parada no serviço por semana. Tais interrupções podem ser
aceitáveis para sistemas de BackOffice que processam o trabalho
em lotes assíncronos para relatoria posterior. Mas sistemas de
missão crítica e aplicações on-line não podem tolerar 100 minutos
por semana de inatividade do serviço. Estes exigem sistemas de alta
disponibilidade que entregam 99.999 por cento de disponibilidade: no
máximo 5 minutos de interrupção de serviço por ano. (...) Os
principais consumidores desta nova classe de alta disponibilidade
sistêmica precisam dela para controle de processo, controle de
produção e processamento de transações. Redes telefônicas,
aeroportos, hospitais, fábricas, e bolsas de valores não podem se
permitir parar por causa de uma interrupção sistêmica. Nestas
aplicações, falhas sistêmicas resultam em redução de produtividade,
quebra de equipamentos, e em alguns casos perda de vidas
humanas. (GRAY; SIEWIOREK, 1991, p. 39-40)

Alta disponibilidade sistêmica é um requisito não-funcional, qualitativo, que
indica a capacidade do sistema de ser tolerante a falhas de modo que atenda a
critérios estritos com respeito a mensuração da disponibilidade de serviço, ou seja,
mesmo que erros ocorram o sistema é capaz de se manter operacional ou de se
auto contingenciar sob um determinado conjunto de condições. Assim, a
disponibilidade de um sistema está diretamente relacionada ao tempo médio que
este sistema leva a partir de um instante inicial (geralmente do momento em que o
serviço é habilitado ou colocado “no ar”) até o momento em que um evento de falha
é ocasionado, ou seja, o tempo médio até a falha (MTTF - mean time to failure),
onde “falha é o desvio entre o comportamento atual e o especificado (de
determinado módulo sistêmico)” (GRAY; SIEWIOREK, 1991). Outra variável que
interfere na determinação do nível de disponibilidade sistêmica é o tempo médio
para reparo (MTTR). Gray e Siewiorek (1991) afirmam que o MTTR é a forma
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estatística de identificar o tempo médio de interrupção do serviço para correção da
falha. Assim, a porcentagem da “disponibilidade (...) é estatisticamente definida
como MTTF/(MTTF+MTTR)” (GRAY et al., 1991, p. 41). Abaixo, evidencia-se a
expressão matemática para identificar a porcentagem de disponibilidade associada a
um sistema:

Α=

𝑀𝑇𝑇𝐹
𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅

(1)

Onde Α se refere a porcentagem de disponibilidade sistêmica, 𝑀𝑇𝑇𝐹 é o tempo
médio até a falha e 𝑀𝑇𝑇𝑅 é o tempo médio para reparo.
Conforme visto, níveis de disponibilidade podem ser caracterizados por ordem
de magnitude, isto é, quanto maior o tempo garantido de disponibilidade do serviço
maior a porcentagem de disponibilidade, por isso, maior o nível de disponibilidade.
Na figura 2, os sistemas são classificados de acordo com o nível de disponibilidade
sistêmica.
Figura 2 – Classificação de sistemas por níveis de disponibilidade

Fonte: Extraído de (GRAY; SIEWIOREK, 1991, p. 40)

Sistema é tido como um conjunto de elementos interdependentes, incluindo
sistemas de software, que juntos atingem o propósito-fim daquele sistema. Sendo
assim, a disponibilidade de um sistema pode ser impactada por diferentes fatores.
Gray e Siewiorek (1991), fundamentados principalmente pelos resultados de
pesquisa de Laprie (1985), propõem uma terminologia de erros que compõem estes
fatores. Esta terminologia é relacionada na tabela 1.
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Tabela 1 – Terminologia para categorizar erros de sistema
Tipo

Descrição

Falha
de
hardware

Corresponde a qualquer fenômeno adverso que afete o comportamento
físico especificado para dispositivos como discos de armazenamento,
braços mecânicos, memórias, processadores, etc. Perturbações
eletromagnéticas, mal funcionamento físico, curtos circuitos, mudança
drástica de temperatura, vibrações, ações não coordenadas, são alguns
exemplos de eventos resultantes de falhas de hardware.

Falha
de
arquitetura/
construção

Falhas de arquitetura de software e/ou hardware. Em grande maioria, na
modelagem e construção de software.

Falha
operacional

Equívocos e erros cometidos por mantenedores do sistema, violações
inadvertidas ou deliberadas.

Falha
de
ambiente

Fatores externos que impactam a integridade do ambiente em que o sistema
está inserido, como incêndios, alagamentos, terremotos, falha no
provisionamento de energia, sabotagens, entre outros.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor baseando-se em (GRAY; SIEWIOREK, 1991, p. 41)

2.1.6 Sistemas De Alta Disponibilidade (High-Availability Systems) Ou Sistemas
Tolerantes A Falha (Fault-Tolerant Systems). Uma Relação De Concepções E
Técnicas De Tolerância A Falhas De Modelagem Arquitetural
Em (GRAY; SIEWIOREK, 1991) e (WHITE; MILES, 1995), veem-se as
terminologias de sistemas altamente disponíveis (highly available systems), sistemas
de alta disponibilidade (high-availability systems), sistemas tolerantes a falha (faulttolerant systems) sendo usadas de forma complementar aparentando se tratar do
mesmo conceito, conforme visto nas passagens “Mas mesmo sistemas de alta
disponibilidade e tolerantes a falhas não são capazes de tolerar todas as falhas.”
(GRAY; SIEWIOREK, 1991, p. 40) ou “Criar um sistema de alta disponibilidade ou
tolerante a falhas é alcançado aderindo aos 4 princípios apresentados neste estudo
(se referindo aos 4 princípios de tolerância a falhas – principles of fault tolerance)”.
(WHITE; MILES, 1995, p. 25). Anteriormente, foi visto que Gray e Siewiorek (1991, p.
40) classificam os sistemas por níveis de disponibilidade. Assim, disponibilidade é
“uma medida da operação do serviço no que diz respeito à alternância entre a
operação funcional e interrupção deste serviço” (LAPRIE, 1985). Tendo como regra
a classificação mencionada, o que diferencia um sistema tolerante a falha de um
sistema de alta de disponibilidade é a métrica de disponibilidade atendida, cuja
métrica classificatória do sistema de alta disponibilidade é mais estrita do que a do
sistema tolerante a falha, logo um sistema de alta disponibilidade oferece uma
porcentagem maior de disponibilidade de serviço do que um sistema tolerante a
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falhas. No entanto, observa-se que para estes dois casos (e também para as ultimas
duas classificações da lista em questão), o objetivo de se ter um sistema altamente
disponível é equivalente.
Mesmo havendo essa diferenciação por classe de disponibilidade, observa-se
que a literatura (GRAY; SIEWIOREK, 1991), (WHITE; MILES, 1995), (LAPRIE, 1985),
(GANESH et al. 2014) relaciona majoritariamente o termo tolerância a falhas quando
se fala em métodos e concepções voltadas a construir um sistema altamente
disponível. Isso pode ser explicado pelo fato de que historicamente “falhas em
componentes de hardware eram a principal causa de paradas sistêmicas.” (GRAY;
SIEWIOREK, 1991, p. 39). As primeiras técnicas que surgiram com o objetivo de

manter a disponibilidade sistêmica detectavam falhas e as mascaravam ou se
contigenciavam. “Muitas técnicas de detecção e mascaramento de falhas usadas
atualmente foram primeiro utilizadas naqueles computadores de antigamente.”
(GRAY; SIEWIOREK, 1991, p. 39). Logo, tais técnicas tratavam de tolerar os erros
para aumentar os níveis de disponibilidade sistêmica. Até os dias de hoje esse
conceito permanece e por isso ainda causa certa convergência com o termo alta
disponibilidade. Diante do exposto, na tabela 2 são relacionadas alguns dos
principais princípios voltados a tolerância a falhas sistêmicas que contribuem para o
provisionamento de um sistema de alta disponibilidade.
Tabela 2 – Princípios de tolerância a falhas de hardware/software
Principio

Descrição

Modularidade

Provimento de decomposição hierárquica do sistema em
módulos. Cada módulo compõe uma unidade de serviço que
pode ser substituído por um novo módulo.

Fail-fast

Cada módulo e suas interconexões devem obrigatoriamente
funcionar corretamente ou parar imediatamente

Isolamento de falhas /
Modos de independência
de falhas

A arquitetura deve prever que não haja a disseminação da
falha de um módulo para os outros quando ela ocorre

Redundância e reparo

Módulos de reserva (redundantes) devem ser instalados ou
configurados antecipadamente, assim, quando um módulo
falha o segundo pode ser substituído quase que
instantaneamente. O módulo com falha pode ser reparado
enquanto o sistema permanece operacional

Fonte: Elaborado pelo próprio autor baseando-se em (GRAY; SIEWIOREK, 1991) e
(WHITE; MILES, 1995).
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“Estes princípios se aplicam para falhas de hardware, falhas de modelagem
arquitetural, e falhas de software (que são as falhas de modelagem arquitetural). No
entanto, suas aplicações variam (...)”. (GRAY; SIEWIOREK, 1991). Sendo assim, na
sequencia, algumas formas de implementação especificamente aplicadas em nível
de modelagem arquitetural são discutidas.
Modularidade em software se refere a capacidade do software de subir
processos, sob um sistema operacional, com um estado privado, isto é, sem que
haja o compartilhamento da memória que é consumida por aquele processo. Este
processo também deve conter uma interface de mensagem para se comunicar com
outros módulos (processos) do software. Desta forma, é possível acompanhar,
avaliar, manter o software por cada módulo.
Duas abordagens para ter um software “fail-fast” são comentadas. A primeira
é conhecida por “self-checking”, ou auto verificação. O programa faz verificações de
“saúde” do software. Por meio da checagem de entradas, saídas e estrutura de
dados, o software é capaz de determinar se há algum item/componente que não
satisfaz os critérios de integridade. Logo, o sistema identifica como uma exceção e
tenta repará-lo. A outra abordagem é tratada como técnica de “Comparação”.
Diferentes módulos de software são capazes de computar os mesmos dados,
mesmo sendo módulos que possuam modelagens particulares uns aos outros. Ou
seja, por meio de um comparador, é possível identificar que um cálculo está sendo
feito de forma errada se comparados os resultados de outros módulos da arquitetura
que façam a mesma computação.
Como foi falado, a existência de diferentes módulos que exerçam
computações iguais podem suportar a técnica de “Comparação”. Nesse sentido, a
diversidade de modelos também contribui para a aplicação do principio de modos de
falha independente. Isso implica na construção de N códigos-fonte que fazem a
computação da mesma coisa. Esta abordagem é chamada de “n-version
programming”. Nela, a falha de computação de um dos módulos, não afeta os
restantes, pois eles próprios implementam e computam as mesmas funções de
forma independente. Porém, programação em n-versões é extremamente cara,
elevando os custos de projeto e manutenção “n vezes iguais”. “Alguns argumentam
que os gastos com tempo e dinheiro são melhores aproveitados em construir um
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único e confiável modelo ao invés de modelar três marginais.” (GRAY; SIEWIOREK,
1991, p. 45).
Gray e Siewiorek (1991, p. 45) afirmam que a maioria dos erros causados por
falhas de modelo arquitetural são transientes e por isso desaparecem se a operação
é reexecutada mais tarde ou em um contexto relativamente diferente. Dentre outras
conclusões, para os autores, é mais seguro ignorar estes “erros benignos” do que
parar o sistema, instalar correções, e então reiniciar o sistema. “O reparo irá
requerer uma breve interrupção sistêmica, e a falha no processo de reparo pode
causar uma segunda indisponibilidade.” (GRAY; SIEWIOREK, 1991, p. 45). Logo, a
abordagem de mascarar os erros por meio da reinicialização sistêmica consiste
numa abordagem razoavelmente aceitável se estiver pensando em um plano de
ação de curto-prazo.
Implementar processos em pares é uma forma de suportar quase
que a reinicialização instantânea. Considere que um processo é uma
unidade do software modularizável que provê algum tipo de serviço.
Este consome um endereço de memória alocada privado e comunica
com outros processos e dispositivos via mensagens que trafegam
em sessões. Se um processo falhar, a unidade de reparo a substitui.
Um processo par – dois processos rodando exatamente o mesmo
programa – produz a substituição quase que instantânea e repara o
processo. (GRAY; SIEWIOREK, 1991, p. 45)

Na figura 3, a implementação de processo em pares é representada.
Figura 3 – Processos em pares

Fonte: Adaptado de (GRAY; SIEWIOREK, 1991, p. 45)
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Nela, processos em pares interagem com outros processos como sendo apenas um
único processo lógico, mas na verdade, são dois processos executando o mesmo
programa e mantendo estados similares. É comum que estes processos rodem em
instâncias separadas e por isso contribuem com a aplicação de um modo de
independência de falhas. É possível denotar da figura 3 que um processo primário
mantém a operação do serviço para os clientes e um processo de “backup”
passivamente assiste ao fluxo de mensagens desta operação. Ocasionalmente, o
processo primário envia mensagens de “checkpoint”. Quando o processo primário
detecta uma inconsistência em seu estado, o mesmo rapidamente emite/dissemina o
erro (“fails fast”) e notifica o processo de backup. Então, o processo de backup
assume a operação do serviço. Se o erro em questão se tratar de um erro “benigno”,
o processo de backup (que no presente cenário se transformou no processo
primário) computará normalmente as informações e a interrupção do serviço não
ocorrerá. Assim, um sistema com princípios de fail-fast, suporte a falhas
independentes e redundante pode ser modelado.
Concluiu-se até aqui que para construir sistemas altamente disponíveis é
necessário adotar um conjunto de estratégias, padrões arquiteturais, concepções,
princípios, métodos e técnicas que podem variar de acordo com a implementação e
tipos de serviço ofertados, entre outros. A literatura referencia boa parte deste
conjunto ao termo “tolerância a falhas” (fault-tolerant techniques, fault-tolerant design
concepts, fault-tolerant hardware, principles of fault tolerance, etc.), uma vez que
tolerar falhas é um meio para aumentar os níveis de disponibilidade de um sistema.
As falhas foram tipificadas entre falhas de hardware, de arquitetura, operacional e de
ambiente, o que mostra os diferentes domínios e áreas de conhecimento que devem
ser trabalhadas para atender a apenas um requisito, o de garantia de alta
disponibilidade (GRAY; SIEWIOREK, 1991) (WHITE; MILES, 1995). Anteriormente, foi
dada atenção especialmente em princípios e técnicas de tolerância a falhas de
modelagem arquitetural e software. A forma como esse conjunto (que não se limita a
princípios de tolerância a falhas arquiteturais) é selecionado, combinado e aplicado é
fator chave na busca para atingir metas de serviço de disponibilidade, que por
ventura podem classificar um sistema desde não-gerenciado até de ultradisponibilidade. Ressalta-se que os métodos e técnicas objetivados nesta
dissertação, até mesmo na revisão sistemática conduzida, embora visem
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primariamente a garantia de alta disponibilidade, não tratam literalmente da
tolerância a falhas ou do estado da arte voltado a sistemas tolerantes a falhas. O
contexto de problema tratado na presente dissertação se dá na intolerância em
indisponibilizar, interromper ou degradar o serviço de software durante a realização
de modificações de software multi-tenant, seja para correções ou para melhorias, o
que logicamente é de relevância para o escopo de sistemas tolerantes a falha e
daqueles que provém altos índices de disponibilidade sistêmicas, mas não se limita
somente a estes. Isso é esclarecido na seção 2.1.7. Daí vem a abstração de
manutenção de software para garantia de alta disponibilidade trazida na seção
seguinte.

2.1.7 Manutenção De Software Multi-Tenant Para Garantia De Alta Disponibilidade
Existem diversos fatores que afetam direta e indiretamente os níveis de
disponibilidade de um sistema. Para cada qual, se aplicam estratégias, abordagens
e técnicas especificas. O atendimento a níveis de serviço de disponibilidade pode
ser quantificado pelo tempo máximo de indisponibilidade que um provedor de
serviços atinge dado um intervalo de tempo. “Uma vez em operação (o software),
defeitos são descobertos, ambientes operacionais mudam e novos requisitos de
usuários surgem.” (SWEBOK, 2014, p. 5-1). Assim, inevitavelmente o software
passa por modificação. Em um contexto de SaaS multi-tenant, diversos clientes
estão sendo suportados sob uma mesma instância de software. Num cenário destes,
mesmo que o provedor do serviço não precise explicitamente cumprir um SLA que
exija alta disponibilidade do serviço junto a seus clientes, é bastante conveniente
considerar que os fusos horários das organizações atendidas são diversos,
principalmente para que os níveis de compartilhamento de recursos sejam
aperfeiçoados. Por isso, consequentemente o provedor de serviço deverá dispor de
estratégias, técnicas e métodos para garantia de alta disponibilidade do serviço se
quiser manter-se neste modelo de instâncias de software compartilhado. Diante
desse desafio, este trabalho dá foco em técnicas e métodos que previnem a
indisponibilidade sistêmica ou degradação do serviço quando o mantenedor do
software necessita modificar software multi-tenant existente em operação.
Assim, este trabalho não pretende definir um plano geral para construção ou
manutenção de sistemas altamente disponíveis e tolerantes a falhas, tampouco faz
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um estudo global de todos os princípios da linha de pesquisa de computação
tolerante a falhas (fault-tolerant computing), mas estuda técnicas e métodos de
modificação de software em operação que garantam a disponibilidade sistêmica, ou
seja, que não indisponibilizem ou degradem consideravelmente o serviço
provisionado pelo software. Especificamente técnicas que se aplicam aos sistemas
multi-tenant em um modelo de serviços SaaS são estudadas. Entende-se que isso
seja particularmente importante para provedores de SaaS que precisam cumprir com
requisitos rigorosos de disponibilidade sistêmica e fundamentar um plano estratégico
para realização de solicitações de mudança de software multi-tenant. Por fim,
também se espera que a presente dissertação possibilite a definição ou extensão de
arquiteturas e modelos de software multi-tenant que deem suporte às técnicas aqui
estudadas.

2.1.8 Continuidade De Negócio, Gerenciamento De Continuidade De Negócio E As
Tecnologias De Informação (TI)
Atualmente, ao levar em consideração a importância de TI no sucesso e
operacionalização dos negócios nas organizações, verifica-se uma relação forte, se
não dependência, de infraestruturas e sistemas de informação. Abaixo, observa-se
como Bajgoric (2014) relaciona o estado da operação do serviço provido por
infraestruturas sistêmicas com o estado do negócio (de organizações):
Se aplicações críticas ao negócio estiverem disponíveis, funcionais e
fornecendo o serviço aos usuários finais (e.g. funcionários, clientes,
fornecedores, etc.), tal negócio é considerado como ativo ou “no
negócio”. Entretanto, se um serviço de uma aplicação crítica é
parado/interrompido por alguma razão, os negócios devem
simplesmente cair e se tornarem “fora do negócio”. Portanto, o
processo de identificação, mitigação e gerenciamento destes tipos de
riscos de TI associados aos negócios têm se tornado um dos
principais desafios para gestão de TI e organizacional de modo geral.
(BAJGORIC, 2014, p. 156)

Nesse aspecto, o Gerenciamento de Continuidade de Negócio (GCN) tem papel
importante nas organizações que baseiam seus serviços de negócio em Sistemas
de Informação. O GCN ao apresentar foco voltado a estratégias de Sistemas de
informação, busca implementar uma “computação contínua”, isto é, Sistemas de
Informação que são concebidos teoricamente para estarem sempre com serviço
disponível, de modo que não hajam interrupções sistêmicas, ou em termos mais
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realísticos sistemas altamente disponíveis que estejam “próximos de zero por cento
de indisponibilidade” (near-zero-downtime).
Na ISO 22301 (2012), continuidade negócio (CN) é definida como “a
capacidade da organização em continuar a oferta de produtos e serviços em níveis
de qualidade aceitos de forma pré definida mesmo durante incidentes disruptivos”.
Bajgoric (2014, p. 160) define continuidade de negócio como um objetivo primário
das organizações de prover “computação contínua” por meio de seus sistemas de
informação.
Vários autores consideram CN e GCN como parte da gestão
organizacional/estratégia organizacional. GCN tem sido visto como
uma atividade organizacional que, se organizada e gerenciada
adequadamente, pode resultar em melhores performances
organizacionais. (...) Diversos modelos, guias, templates foram
desenvolvidos com o objetivo de facilitar o processo de criação de
planos de CN. (BAJGORIC, 2014, p. 157)

Herbane et al. (2004) desenvolveu uma abordagem conceitual que associa a
GCN ao sucesso da organização em garantir continuidade operacional e
consequentemente possibilitar vantagem competitiva frente aos concorrentes.
Jarvelainen (2013) adotou um framework para GCN e o estendeu para o contexto de
sistemas de informação. Swartz et al. (2003) sugeriu que os benefícios seriam
maiores se as organizações adotassem planos de CN em que as práticas de
continuidade fossem orientadas a valor agregado. Bartel e Rutkowski (2006) trazem
o conceito de Gerenciamento da Continuidade de Serviços de TI e o incluem como
uma das partes de um plano maior de GCN, que extrapola a perspectiva de TI para
levar em consideração os serviços de negócio mantidos pela TI. Tammineedi (2010)
dividiu GCN em 3 fases principais: preparação de pré-evento, gestão do evento, e
pós- evento para continuidade. Mansoori et al. (2013) pensou em uma arquitetura
tecnológica para implementar recuperação em caso de desastres como parte de CN.
Em cada um dos trabalhos mencionados acima, observa-se que GCN foi
abordada sob uma determinada perspectiva mais evidente. Em Herbane et al.
(2004), por exemplo, percebe-se que GCN foi tratada sob uma perspectiva de
estratégia organizacional e gerenciamento de riscos do negócio ao colocar o foco na
garantia de vantagem corporativa diante de um contingenciamento pré-definido no
plano de continuidade de negócio. Bartel e Rutkowski (2006), por sua vez, trazem
uma perspectiva voltada a contingenciamento de infraestrutura de TI associada a um
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aspecto gerencial de risco de impacto aos serviços de negócio suportados.

Já

Tammineedi (2010), foca em um plano de CN baseado em um fluxo de atividades e
seguindo um empate de GCN, o que demonstra uma abordagem primariamente
gerencial, não necessariamente levando em conta os aspectos de TI que podem ser
particulares e alterar o processo caso a caso. Em contrapartida, Mansoori et al.
(2013) não expõem estes aspectos de cunho operacional que precisam ser seguidos
no plano de CN, mas define uma arquitetura que por si só implementa um plano de
CN em caso de desastres. Neste caso, em Mansoori et al. (2013), o aspecto
orientado a arquitetura tecnológica (“IT-architecture/applications-focused approach”
(BAJGORIC, 2014, p. 159 )) sobressai, enquanto que os aspectos operacionais
ficam implícitos.

2.2

Revisão Sistemática Da Literatura
A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) consiste em 3 fases: (i)

planejamento da RSL; (ii) condução da RSL; e (iii) resultados da RSL. Aplicada ao
contexto que motiva a pesquisa no presente trabalho, cada uma destas fases são
explicitadas nas subseções seguintes.

2.2.1 Planejamento Da RSL
Na fase de planejamento, este estudo identifica a necessidade da revisão
sistemática, suprime a necessidade de desenvolvimento de documento de
comissionamento (por não se aplicar ao contexto), especifica as questões de
pesquisa, desenvolve um protocolo de revisão (que inclui o desenvolvimento de
estratégia de pesquisa de artigos e estabelecimento de critérios de seleção de
artigos).

2.2.1.1 Identificando A Necessidade De Revisão Sistemática
Neste estágio deve ser identificada a necessidade da revisão sistemática para
o assunto ou fenômeno estudado.
Enquanto está claro que o paradigma multi-tenant pode trazer
benefícios significativos ao processo de implantação de software
(deployment) ao reduzir o número de instâncias de banco de dados e
aplicação que requerem atualizações, a situação atual sobre o
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processo de manutenção de software não está tão clara. No caso,
inserir o paradigma de multi-tenancy a sistemas de software irá
adicionar complexidade, o que provavelmente irá afetar o processo
de manutenção. Mais pesquisa se faz necessária para avaliar até
que ponto os benefícios em hardware e processo de implantação de
software (deployment) superam o custo aumentado com
manutenção. (BEZEMER; ZAIDMAN, 2010, p. 3 e 4)

Especificamente na concepção de sistemas multi-tenant mais complexos,
onde há o requisito de prover alta disponibilidade do serviço, o processo de
manutenção de software ganha ainda mais importância. Ou seja, técnicas e métodos
de engenharia de software devem estar convencionados e serem aplicados por
fornecedoras de software inseridas neste contexto para que tenants não sejam
impactados durante modificações, evoluções e correções de software. Para tanto, é
preciso proceder com uma Revisão Sistemática da Literatura pois assim, entende-se
que o estado da arte de técnicas e métodos que se aplicam a este tema será
alcançado. Além disso, concluiu-se que não há quantidade notória de pesquisas que
procederam com uma Revisão Sistemática da Literatura olhando especificamente as
questões voltadas a garantia de alta disponibilidade quando um sistema multi-tenant
precisa passar por modificação, mesmo sendo demonstrado o quão decisivo o
processo de manutenção de software pode ser à concepção da oferta de serviços
baseado neste padrão arquitetural por parte de fornecedoras de software.
Julga-se que a metodologia de pesquisa aplicada neste trabalho motivará a
análise individual das técnicas identificadas, assim como a evolução das mesmas ou
até o desenvolvimento de novas. E por fim, também entende-se que este trabalho
proveja guia, mesmo que de forma parcial, a outros pesquisadores que optem pela
Revisão Sistemática da Literatura aplicada aos problemas motivadores evidenciados
neste trabalho.

2.2.1.2 Especificando As Questões Da Pesquisa
As questões levantadas dirigem a pesquisa de revisão sistemática, portanto
direcionam o pesquisador a encontrar fontes que respondam a essas perguntas. Na
tabela 3, as questões de pesquisa que amparam a Revisão Sistemática da Literatura
deste trabalho são especificadas.
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Tabela 3 - Questões de pesquisa para Revisão Sistemática da Literatura
Identificador

Questão de pesquisa

QP1

Que oportunidades e restrições que a arquitetura multi-tenant dispõe para
aplicação de métodos de engenharia de software que permitam o serviço
não seja interrompido ou degradado durante janelas de manutenção de
software?

QP2

Quais métodos e técnicas devem ser aplicados e, portanto, são mais
adequados para prevenir a interrupção ou degradação considerável do
serviço durante a manutenção de sistemas multi-tenant?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

As respostas para estas perguntas podem estar incluídas em pesquisas, estudos de
caso, questionários e experimentos que tenham desenvolvido um método que
implicou, ainda que parcialmente, no suporte a alta disponibilidade para sistemas
multi-tenant.

2.2.1.3 Desenvolvendo Um Protocolo De Revisão
O desenvolvimento do protocolo de revisão diz respeito ao conjunto de todos
os elementos mapeados para serem desenvolvidos durante a fase de planejamento
da Revisão, e incluem a necessidade da revisão, questões da pesquisa, estratégia
de pesquisa para encontrar os estudos primários, critério de seleção dos estudos, os
procedimentos adotados na seleção (como o critério de seleção será colocado em
prática), checklists para avaliação e classificação dos estudos, estratégia de
extração dos dados, estratégia para síntese dos dados extraídos, estratégia de
disseminação e tempo planejado para a revisão. “Os componentes de um protocolo
de revisão incluem todos os elementos de uma revisão com informações adicionais
do planejamento” (KITCHENHAM, 2007, p. 6) Sendo assim, o protocolo de revisão
reflete no planejamento da revisão em quase sua totalidade. Staples e Niazi (2007)
explicam que o resultado da fase de planejamento é a definição do protocolo da
revisão sistemática. “A saída desta fase é o protocolo de revisão sistemática que
define o propósito e procedimentos da revisão” (STAPLES; NIAZI, 2007, p. 2)
Alguns dos itens do protocolo já estão classificados em outras seções
(exemplos: identificação da necessidade da revisão sistemática e especificação das
questões de pesquisa. Nesta seção, o estudo cobrirá a estratégia de pesquisa de
artigos, das bases de conhecimento admitidas para consulta e dos critérios de
seleção dos artigos.
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2.2.1.3.1 Da Estratégia De Pesquisa De Artigos
Inicialmente, foram definidas palavras chaves que devem ser incluídas na
expressão de busca que será utilizada nas fontes de pesquisa durante a fase de
condução da revisão. Então, todos os sinônimos destas palavras chave foram
derivados e também devem ser incluídos na expressão de busca. A string de busca
formulada visa compor um conjunto de expressões lógicas que combinam palavras
chave e seus sinônimos. Estes são organizados por operadores lógicos buscando
aumentar o numero de artigos relevantes às questões de pesquisa. Na tabela 4, é
mostrado o resultado da verificação das palavras chave e seus sinônimos que
devem ser utilizados. Somente a língua inglesa foi adotada neste trabalho, uma vez
que os trabalhos primários seguem majoritariamente nesta língua, que é a universal.
Tabela 4 - Palavras chave, seus sinônimos e derivações para strings de pesquisa da
Revisão Sistemática da Literatura
Palavra chave

Sinônimos e derivações

multi-tenant

multitenant, multitenants, multi-tenant architecture, MTA, multitenancy,
multi-tenancy, tenancy, tenant, tenants, tenant-aware

maintenance

evolution, upgrade, modification, adaptation, deployment, continuance,
patching, maintainability, modificability, adaptability

high-availability

high availability, availability, zero-downtime, zero downtime, high level of
operational performance, robust production systems, minimizing
downtime, reducing downtime, preventing downtime, minimizing service
interruptions, reducing service interruptions, preventing service
interruptions, redundancy, continuous operation, continuous availability,
service continuity

Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Então, é formulada a expressão (string) de pesquisa com base nas palavras
chave e sinônimos identificados. Esta expressão deve constar da seguinte forma:
(i) Todos os sinônimos e derivações da palavra chave “multi-tenant” (incluindo ela
própria) são separadas pelo operador lógico “OR” e agrupadas em um bloco entre
parênteses. Este, será considerado como o “Bloco1” da expressão e cada
sinônimo/derivação do “Bloco1” é representado pela variável “B1S1”, “B1S2”,
“B1S3”, “B1Sn...”;
(ii) Todos os sinônimos e derivações da palavra chave “maintenance” (incluindo ela
própria) são separadas pelo operador lógico “OR” e agrupadas em um bloco entre
parênteses. Este será considerado como o “Bloco2” da expressão e cada
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sinônimo/derivação do “Bloco2” é representado pela variável “B2S1”, “B2S2”,
“B2S3”, “B1Sn...”;
(iii) Todos os sinônimos e derivações da palavra chave “high-availability” (incluindo
ela própria) são separadas pelo operador lógico “OR” e agrupadas em um bloco
entre parênteses. Este será considerado como o “Bloco3” da expressão e cada
sinônimo/derivação do “Bloco3” é representado pela variável “B3S1”, “B3S2”,
“B3S3”, “B3Sn...”;
(iv) Os blocos “Bloco1”, “Bloco2” e “Bloco3” devem obrigatoriamente aparecer nas
strings de metadados dos artigos. Assim, devem estar condicionados pelo operador
lógico “AND”. Dessa forma, estima-se que artigos que tratam especificamente de
manutenção de software em sistemas baseados em arquitetura multi-tenant para
garantia de alta disponibilidade serão retornados, o que é exatamente o tópico de
pesquisa deste trabalho.
Então, os critérios de inclusão e exclusão determinarão a seleção/filtro correto dos
artigos. Entende-se que podem haver técnicas de manutenção de software que
podem garantir ou contribuir com alta disponibilidade do serviço, mas que
originalmente não são tratados desta forma (como “alta disponibilidade”). Este
protocolo prevê que o autor da revisão sistemática faça a análise do resumo dos
artigos filtrados e assim, selecione aqueles que focam especificamente no quesito
de alta disponibilidade e os que parcialmente se relacionam com o tema.
Assim, adotando a convenção determinada acima, a expressão final é
representada na tabela 5:
Tabela 5 - Representação lógica da expressão de pesquisa
Representação lógica
(Bloco1)=(B1S1 OR B1S2 OR B1S3 OR B1Sn...) e
(Bloco2)=(B2S1 OR B2S2 OR B2S3 OR B2Sn…)
e
(Bloco3)=(B3S1 OR B3S2 OR B3S3 OR B3Sn...) e
Logo, a representação final da expressão de
pesquisa (expP) a ser aplicada é:
expP=((Bloco1) AND (Bloco2) AND (Bloco3))
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

A expressão de pesquisa deve buscar os termos no título, palavras chave
e/ou resumo dos artigos. Além disso, não foi vista a necessidade de haver
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refinamento por período de publicação. Por se tratar de um tema bastante recente,
percebeu-se que mesmo artigos mais antigos ainda estão dentro de períodos
bastante aceitáveis em se tratando de uma revisão sistemática.

2.2.1.3.2 Das Bases De Conhecimento Admitidas
Optou-se por utilizar bases de conhecimento que são usualmente adotadas
em trabalhos de revisão sistemática e onde conferem a maior quantidade de
trabalhos primários na área de Engenharia de Software. Adicionalmente, também
está incluído neste protocolo, a pesquisa na base de patentes do Google. Por se
tratar de um assunto relativamente recente e de grande interesse de empresas de
software, dentre as quais, grande parte sendo provedora de Softwares como um
Serviço (SaaS), infere-se que boa parcela do conhecimento desenvolvido acerca
deste tema está sob propriedade intelectual destas empresas. Assim, a utilização da
base de patentes é uma forma de tentar abranger este conhecimento. Na tabela 6 é
mostrada a lista de bases de conhecimento adotadas para Revisão Sistemática da
Literatura neste trabalho.
Tabela 6 - Lista de bases de conhecimento admitidas para revisão de
literatura sistemática
Base de conhecimento

Link de acesso

IEEE Xplore

ieeexplore.ieee.org/

The ACM Guide to
Computing Literature

dl.acm.org/

Scopus

www.scopus.com/

Google Patents

patents.google.com/

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

2.2.1.3.3 Dos Critérios De Seleção Dos Artigos
Os critérios de seleção correspondem aos critérios de inclusão e exclusão de
artigos na revisão. Eles determinam como a revisão seleciona estudos primários e
descarta aqueles que não abordam os temas de interesse. Os critérios de inclusão e
exclusão adotados estão definidos na tabela 7:
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Tabela 7 - Critérios de inclusão e exclusão de artigos
Critérios de inclusão

Critérios de exclusão

Inc-1: Estudos que abordam
técnicas de manutenção de
software que contribuam,
ainda que parcialmente,
para garantia de alta
disponibilidade

Exc-1: Estudos que não apresentam aplicabilidade direta ao
padrão arquitetural multi-tenancy convencionado no
presente trabalho

Inc-2:
Estudos
que
proponham modelagens de
arquitetura de software que
atendam ao requisito de
multi-tenancy
convencionado
nesta
dissertação

Exc-2: Estudos que não tenham entrado em nenhum
critério de inclusão

Exc-3: Estudos que apresentam foco principal de pesquisa
em problemáticas de segurança
Exc-4: Estudos que apresentam foco principal de pesquisa
voltado ao domínio de infraestrutura de redes e
telecomunicações, como estudo de protocolos de rede,
topologias, tráfego de rede, links de comunicação e
similares.
Exc-5: Estudos que apresentam foco principal de pesquisa
no tema de escalabilidade e/ou performance de sistemas e
serviços e não apontam nenhuma relação com o tema de
manutenção de software para alta disponibilidade.
Exc-6: Estudos que endereçam desafios voltados a
virtualização
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

O protocolo adotado neste trabalho define que o autor deve, em uma primeira
iteração de verificação dos artigos, e depois que todas as duplicidades de registros
tenham sido removidas, proceder com a leitura e análise somente do título, palavraschave e resumo dos mesmos a fim de determinar quais critérios de seleção se
aplicam a cada caso. Pelo menos um critério de inclusão já faz com que o mesmo
seja admitido para análise mais detalhada, o que corresponde a leitura completa do
artigo. Da mesma forma, somente um critério de exclusão já é o suficiente para
descartar definitivamente o periódico da revisão sistemática. A condução decorrente
deve ser apresentada por meio de tabelas e de forma clara, contendo inclusive, a
demonstração de quais critérios de seleção foram aplicados.

2.2.2 Condução Da RSL
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Neste seção, demonstra-se a condução da Revisão Sistemática da Literatura,
sustentada pelo protocolo de revisão anteriormente definido.

2.2.2.1 Geração De String De Pesquisa E Realização De Consulta Às Bases
Eletrônicas
Inicialmente foram geradas as strings de pesquisa para cada uma das bases.
Depois, as consultas foram realizadas eletronicamente gerando uma lista de artigos
para análise. Na tabela 8, é mostrado a string de pesquisa aplicada para cada base,
assim como a quantidade total de registros encontrados e data da consulta.
Tabela 8 - String de pesquisa aplicada e outras informações relacionadas a consulta
Data de
Base
String de pesquisa aplicada
Total
busca

IEEE Xplore

(((multi-tenant OR multitenancy OR MTA OR tenant)
AND (maintenance OR evolution* OR upgrad* OR
deploy* OR patch* ) AND (high-availability OR
33
availability
OR
zero-downtime
OR
continuous
operations OR reducing downtime OR high level of
operational performance OR continuous availability)))

3
de
março
de 2018

The
ACM
Guide
to
Computing
Literature

recordAbstract:(+("multi-tenant" multitenant "multi-tenant
architecture" MTA multitenancy multi-tenancy tenancy
tenant
"tenant-aware")
+(maintenance
evolution
upgrade modification deployment continuance patching
maintainability modifiability) +("high-availability" "high
availability" availability "zero-downtime" "zero downtime"
73
"high level of operational performance" "robust
production systems" "minimizing downtime" "reducing
downtime" "preventing downtime" "minimizing service
interruptions"
"reducing
service
interruptions"
"preventing
service
interruptions"
"redundancy"
"continuous operation" "continuous availability"))

10 de
março
de 2018

Scopus

TITLE-ABS-KEY ( "multi-tenant" OR "multitenant" OR
"multitenants" OR "multi-tenant architecture" OR
"MTA" OR "multitenancy" OR multi-tenancy OR
"tenancy" OR "tenant" OR "tenants" OR "tenantaware" ) AND TITLE-ABS-KEY ( "maintenance" OR
"evolution" OR "upgrade" OR "modification" OR
"deployment" OR "continuance" OR "patching" OR
"maintainability" OR "modificability" ) AND TITLEABS-KEY ( "high availability" OR "availability" OR
"zero-downtime" OR "zero downtime" OR "high level
of operational performance" OR "robust production
systems" OR "minimizing downtime" OR "reducing
downtime" OR "preventing downtime" OR "minimizing
service interruptions"
OR
"reducing service
interruptions" OR "preventing service interruptions"
OR "redundancy" OR "continuous operation" OR

3
de
março
de 2018

74
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"continuous availability" )

Google
Patents

(TI=((("multi-tenant") OR (multitenant) OR ("multi-tenant
architecture") OR (MTA) OR (multitenancy) OR (multitenancy) OR (tenancy) OR (tenant) OR (tenant-aware))
AND ((maintenance) OR (evolution) OR (upgrade) OR
(modification) OR (deployment) OR (continuance) OR
(patching) OR (maintainability) OR (modifiability)))) AND
(("high-availability") OR ("zero-downtime"))

26

10 de
março
de 2018

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Na apêndice deste trabalho, constam os registros encontrados para a base IEEE
Xplore, The ACM Guide to Computing Literature, Scopus e Google Patents.
Somando todos os estudos, gerou-se uma lista “bruta” de 180 estudos acadêmicos e
outra de 26 patentes. Foram removidos 23 estudos acadêmicos por estarem
duplicados. Não houveram duplicidades entre a relação de patentes. Assim,
permaneceram 157 estudos acadêmicos para aplicação de critérios de seleção. A
lista resultante destes estudos acadêmicos está referenciada na tabela 20. Já a lista
resultante de patentes está referenciada na tabela 21. Ambas juntas formam o
domínio de estudos que passará por aplicação dos critérios de seleção definidos no
protocolo de pesquisa. Cada registro (estudo acadêmico ou patente) receberá um
código identificador único que auxiliará nas referênciação ao longo do restante do
trabalho.

2.2.2.2 Seleção Dos Estudos E Patentes
Os critérios de seleção do protocolo da revisão guiam este estágio. De forma
sequencial, através da análise do título, resumo e palavras-chave dos estudos
indicados nas tabelas 20 e 21, os critério de inclusão foram aplicados. Então,
avaliou-se se algum critério de exclusão era válido para cada estudo analisado, o
que resultaria na rejeição do artigo para a pesquisa. Na sequencia, por meio da
tabela 22, é evidenciado como este estágio da RSL transcorreu, ou seja, como e
quais artigos foram selecionados cumprindo determinados critérios de inclusão e
exclusão. Em especial nas colunas “Criterios de inclusão atendidos” e “Critérios de
exclusão atendidos”, foram aplicados os critérios identificados na tabela 7 deste
trabalho. A coluna “Estado” indica se o trabalho foi incluído ou excluído para análise
final do trabalho, isto é, para leitura e revisão completa do estudo.
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2.2.2.3 Revisão Dos Estudos Aceitos
Nesta seção, os estudos aceitos pela revisão sistemática são analisados e
organizados por referencias dos estudos.
Estudo 6 – Setareh et al. (2014)
Setareh et al. (2014) corroboram o entendimento de que a heterogeneidade
de dados e padrões de sistemas de informações hospitalares ainda geram diversos
problemas como falta de um padrão único para compartilhamento de informações,
custos altos na construção de sistemas independentes e particulares, problemas de
administração dos sistemas, problemas de manutenção e atualização de sistemas.
Para ele, a adoção de computação na nuvem corresponde a uma solução para tais
problemas. “A adoção de computação em nuvem não só salva tempo e dinheiro
gastos em desenvolvimento e atualização de sistemas de informação mas também
traz resultados positivos em integração e melhor manutenção e suporte destes
sistemas.” (SETAREH et al., 2014, p. 695). Por essas razões, Setareh et al. (2014)
se compromete a propor um modelo para computação em nuvem baseado em
arquitetura orientada a serviços (SOA – Service-oriented architecture), sobretudo
para endereçar os problemas de integração tão comuns no segmento de sistemas
hospitalares.
Arquitetura orientada a serviços (SOA) possibilita que as
organizações adotem a nuvem a nível de tipo e grau de requisitos.
(...) O que ocorre é que quando uma organização hospitar decide
mover seus serviços para a nuvem, uma abordagem orientada a
serviços irá ajudar no melhor aproveitamento dos serviços que a
nuvem oferece. (SETAREH et al., 2014, p. 695).

Porém, não há uma precisão na proposição do modelo, em especial em evidenciar
como a arquitetura orientada a serviços foi aproveitada para resolver os problemas
de integração dos diferentes sub-sistemas hospitalares. Também não está claro
como estes sistemas foram organizados no modelo SOA. Porém, os principais
sistemas e serviços hospitalares foram identicados, que ao que tudo indica, cada um
destes foram modelados como um componente de serviço na arquitetura proposta.
Na figura 4, o autor evidencia os requisitos que são atendidos ao mover os sistemas
hospitalares para nuvem:
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Figura 4 - Aderência de requisitos da nuvem para com os componentes sistêmicos
hospitalares

Fonte: Extraído de (SETAREH et al., 2014, p. 698)

Na primeira linha do quadro, o autor identifica os requisitos que estão sendo
avaliados, são eles, da esquerda para direita: possibilidade de migrar para nuvem;
capacidade de auto-provisionamento de recursos a medida que são requisitados;
capacidade de suportar o modelo “pay as you go” ou “paga a medida que usa”;
elasticidade,

que

corresponde

ao

provisionamento

ou

desprovisionamento

automático de recursos a medida que a carga de consumo aumenta ou diminui;
escalabilidade massiva, que corresponde a capacidade de escalar a arquitetura
disponível a medida que culmina a necessidade de novos clientes serem atendidos;
“multitenancy”, que, neste caso, indica a capacidade de prover o serviço de forma
que atenda a diversos clientes. Na última coluna do quadro, estão os principais
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componentes sistêmicos ou sub-sistemas presentes em organizações de cunho
hospitalar que são verificados.
Conclui-se que a falta de um padrão único de compartilhamento de
informações e comunicação ainda persiste como sendo um problema para o
segmento de sistemas hospitalares. A presente dissertação entende que não hajam
estudos que convencionem, através de uma arquitetura multi-tenant, métodos de
integração destes sistemas. O estudo de Setareh et al. (2014) prevê que isso seja
solucionado movendo os serviços (no caso, evidenciados no quadro) para nuvem
em uma arquitetura orientada a serviços, mas não apresenta de forma prescritiva
como isso pode ser alcançado.
Dois requisitos do modelo proposto em (SETAREH et al., 2014) são
particularmente relevantes à presente dissertação por se tratarem de técnicas que
contribuem para disponibilidade de sistemas. O primeiro ponto se refere a um
serviço de backup e recuperação de dados da nuvem: “(...) um serviço de Backup e
Recuperação na nuvem (Backup and Recovery Cloud service) está incluído no
nosso modelo para prover aos usuários a capacidade de recuperar informações em
situações críticas” (SETAREH et al., 2014, p. ). Como não há maiores informações
sobre como esse serviço é implementado ou quais são as características do mesmo,
este não será considerado para discussão neste trabalho. O segundo ponto se
refere a capacidade de prover serviços básicos mesmo quando há interrupção na
conexão com os serviços da nuvem. “Um nível mínimo de serviços locais está
incluído no nosso modelo que possibilita a consulta de informações quando o
hospital lida com problemas de conexão com a nuvem”. Neste caso também não há
detalhes sobre a implementação, por isso é difícil considerá-lo para a dissertação.
Porém, infere-se que ao menos a idéia de haver um contingenciamento de serviços
durante alguma falha (no caso, a de conexão, mas pode se aplicar a outras) é
bastante válida e por isso é discutida neste trabalho como uma técnica que pode
contribuir de forma estratégica para uma modificação de software de forma que não
resulte em indisponibilidade na operação do serviço, mesmo que o sistema que este
se apoia esteja indisponivel. Isso porque se, de algum modo, a arquitetura prover
componentes desacoplados daqueles que sofrem modificações mais constante,
onde tais componentes mantém as funcionalidades fundamentais funcionando,
ainda que de forma contingenciada, possíveis interrupções de componentes
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selecionados da arquitetura se tornariam factíveis. Assim, em (SETAREH et al.,
2014) denota-se que a arquitetura proposta preveja que funcionalidades básicas de
consulta continuem disponíveis mesmo com falha de conexão com o sistema fonte
na nuvem. A presente dissertação generaliza esta idéia para a provisão de
componentes sistêmicos desacoplados (e mais simples) que suportem somente os
serviços fundamentais do sistema de forma contingenciada. Assim, durante uma
janela de manutenção, o serviço pode ser mantido por esses componentes, sem, de
fato, gerar indisponibilidade sistêmica ou degradação considerável.
Estudo 7 – Shaik e Patil (2015)
Neste estudo, um sistema de e-commerce multi-tenant baseado no modelo
SaaS é proposto. Este sistema permite que múltiplos tenants configurem novas lojas
eletrônicas instantaneamente por meio da mesma aplicação ou código base da
aplicação. Há diversos fatores que atraem varejistas a buscarem serviços de
software, em especial, os sistemas de e-commerce na nuvem. O estudo conclui
quais desses são os principais. O baixo investimento inicial, onde os clientes só são
cobrados dos recursos de software e hardware que forem consumidos é um deles.
Isso é, caso o varejista contratante não tenha sucesso a ponto de não haver
navegação no seu site de compras, por exemplo, o consumo de recursos
computacionais será baixíssimo. Da mesma forma, o custo com a disponibilização
daquele serviço será baixíssimo e onerará pouco o tenant contratante. Se, em
contrapartida, este varejista tiver sucesso nas vendas, o sistema escalará os
recursos computacionais para que o serviço seja corretamente provisionado, sem
que haja lentidão ou interrupção do mesmo. De forma inversa ao caso anterior,
neste cenário o custo também será maior, mas terá havido receita por parte do
varejista, justificando o custo com o serviço do software. A capacidade de autoescalonamento de recursos computacionais mencionada se refere ao requisito de
elasticidade, típico de serviços na nuvem. Esta também corresponde a uma
motivação para os varejistas aderirem ao e-commerce na nuvem. Estes varejistas
apresentam grande variação de índice de vendas em decorrência do próprio
segmento de mercado em que atuam. Constantemente ter que ajustar uma
infraestrutura proprietária que suporta o sistema e-commerce para comportar as
necessidades de negócio à medida em que elas variam é impraticável. Provisionar a
capacidade para o “pior caso”, ou seja, com maior consumo previsto para o ano, por
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exemplo, se traduz em passar todos os outros períodos gastando mais do que
efetivamente é usado, o que também representa um cenário negativo e caro para as
varejistas. Por isso, há grandes oportunidades de negócio tanto para fornecedores
de software quanto para varejistas em se tratando do contexto de sistemas ecommerce multi-tenant e ofertados no modelo “como um serviço”.
Shaik e Patil (2015) apresentam enfoque sob o ponto vista funcional do
sistema SaaS e-commerce estudado. Sendo assim, não é possível ter maiores
conclusões ou discussões sobre a arquitetura proposta. Exceto para o caso de
redundância de servidores WEB e servidores de banco de dados, que
especialmente foi tratado pelos autores como a forma de garantia de alta
disponibilidade, mas para continuidade do serviço. Ou seja, percebe-se que não é
tratado especificamente a problemática de garantia de alta disponibilidade deste
software em um processo de modificação de software, onde a aplicação poderia vir
a ser modificada ou atualizada depois que estivesse em operação. Geralmente, o
principal motivador para dispor uma loja de produtos na internet é possibilitar aos
seus clientes finais a facilidade de compra de produtos em qualquer horário, de
qualquer lugar. Deste modo, denota-se que para o segmento de e-commerce
também é de extrema importância que os métodos que estão sendo investigados
nesta dissertação estejam convencionados. Isto é, a oferta de um serviço de ecommerce no modelo SaaS em um software multi-tenant que não disponha de alta
disponibilidade até mesmo durante o processo de implantação e modificação de
software em operação pode se tornar um forte indicativo de fracasso deste provedor.
É bastante difícil justificar uma parada sistêmica para atualização de aplicação ecommerce se isso resulta diretamente na parada/perda de venda dos produtos. Os
métodos estudados nesta dissertação devem endereçar estes desafios.
Patente 195 – Red Hat Inc (2014)
“As ofertas de Plataformas como um Serviço (PaaS)
geralmente facilitam o processo de implantação de aplicações WEB
por meio da desoneração dos custos e complexidades em aquisição
e gerencia com hardware/software subjacente e por meio do
provisionamento de recursos de hospedagem, fornecendo recursos
para suportar o ciclo de vida completo para construção e entrega de
aplicações WEB e serviços totalmente disponíveis na internet.
Normalmente, estes recursos operam como um ou mais máquinas
virtuais (MV) rodando sob um hypervisor de uma maquina fisica. (...)
Quando há necessidade de modificação de código de uma aplicação
rodando sob uma plataforma no modelo com um serviço (PaaS), esta
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plataforma geralmente requer a parada, a construção (build), a
implantação (deploy), e a reinicialização da aplicação para
implementar corretamente as mudanças no código. Todo este
processo leva tempo para ser completado e é desnecessário para
vários tipos de mudança de código.” (RED HAT INC, 2014, p. 1)

Visto isso, em

(RED HAT INC, 2014) é patenteado um método que otimiza o

processo de implantação de aplicações (em geral) que são hospedadas sob uma
plataforma como um serviço (PaaS) multi-tenant de forma que não haja
indisponibilidade sistêmica neste processo, isto é, não se faz necessário reinicializar
a aplicação para atualizá-la ou modificar seu código. Isso é particularmente
interessante

aos

clientes-usuários

(que

normalmente

são

pessoas

que

desenvolvem, modelam e implantam software) desta plataforma que, ao
disponibilizarem softwares como um serviço, provém de um arquitetura (presente na
oferta PaaS) que oferece suporte a modificação de software sem que a
reinicialização dos componentes envolvidos seja requerida. Este método considera
que a arquitetura do sistema PaaS multi-tenant proveja uma biblioteca de
“cartridges”, que por sua vez suporta a instanciação de vários destes “cartridges”
para uso em contextos específicos e necessários à cada um dos clientes.
“Cartridges” são componentes de software, ou plataformas, que as aplicações fazem
uso para se tornarem operacionais.
“Um “cartridge” pode pode ser representado como uma forma para
suportar software (ou um middleware) que provê funcionalidades
como, templates de configuração, scripts, dependências para rodar
uma aplicação ou adicionar funcionalidades. Na patente proposta,
um “cartridge” suporta linguagens como, mas não limitado a estes,
JBoss, PHP, Ruby, Pyhton, Perl, e assim por diante. Além disso,
podem ser fornecidos “cartridges” que suportam bancos de dados
como, MySQL, PostgreSQL, Mongo, entre outros. “Cartridges”
também podem estar disponíveis para suportar o processo de
construção (build) e integração contínua dos ambientes, como é o
caso de um “cartridge” do Jenkins. Por último, “cartridges” também
podem ser disponibilizados para prover funcionalidades de
administração e suporte, como um “cartridge” para PHPmyadmin,
RockMongo, 10gen-mms-agent, agendador da cron, e HAProxy, por
exemplo.” (RED HAT INC, 2014, p. 3)

Utilizando-se de instanciações da biblioteca de “cartridges” que a provedora
PaaS fornece, o cliente é desonerado de esforços relacionadas a instalação,
manutenção e gerencia destes componentes. Estas instanciações são fundamentais
para que o método proposto, de fato, garanta alta disponibilidade durante
modificação do software. Então, inicialmente, este trabalho demonstra a arquitetura

59

em que a Plataforma como um Serviço multi-tenant foi inserida pelos pesquisadores
em (RED HAT INC, 2014). Assim, a figura 5, demonstra um diagrama de blocos de
uma arquitetura de redes onde o método patenteado deve operar. O mesmo foi
adaptado para fins de demonstração e destaque de determinados componentes
discutidos nesta dissertação, em especial os “cartridges”. Há casos em que
determinados componentes foram dispostos nos blocos de forma diferente da
esquematizada em (RED HAT INC, 2014). Porém, nesses casos especiais, será
justitificada e indicada a modificação. Estas só foram realizadas porque os próprios
autores da patente indicaram outras possibilidades e variações nas formas de
realizações para suporte ao método proposto. Logo, as alterações feitas, mantém a
validade da arquitetura para com a aplicação do método proposto.
Figura 5 – Arquitetura de redes de um sistema multi-tenant provido no modelo PaaS para
aplicação de método de otimização de processo de implantação de software
para garantia de alta disponibilidade

Fonte: Adaptado de (RED HAT INC, 2014, fig. 1)
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A arquitetura disposta na figura 5 inclui o Sistema do Provedor PaaS multitenant (bl1) que provê os serviços de plataforma na nuvem para diversos tenants e
por isso, toda comunicação entre os componentes arquiteturais é feito via rede
(bl13). Esta pode ser uma rede privada (LAN, WAN, intranet) ou pública (internet). O
sistema PaaS provê máquinas virtuais (bl2). Estas máquinas virtuais são
logicamente disponibilizadas por meio de servidores físicos (bl3) que normalmente
estão hospedados em “data centers”. As máquinas virtuais basicamente rodam sob
um sistema operacional (bl4), e possuem bibliotecas de “cartridges” (bl5) disponíveis
para serem instanciadas conforme discutido anteriormente. Isso significa que
tenants (bl6) estão possibilitados a implantarem programas de software e aplicações
(bl7) pelo sistema PaaS (bl1). Por meio das bibliotecas de “cartridges” (bl5), estes
clientes (bl6) estão aptos a instanciarem plataformas que as aplicações (bl7) fazem
uso ou se sustentam sobre estas. Isto é, “uma aplicação pode utilizar uma ou mais
instanciações de “cartridges” que rodam em um ou mais containeres com
determinadas restrições de recursos, hospedados em nós (máquinas virtuais)” (RED
HAT, INC., 2014, p. 4). O conceito de containeres será abordado com mais detalhes
na sequencia e não está demonstrado na figura 5. O controlador do sistema do
provedor PaaS multi-tenant (bl8) integra-se ao sistema PaaS (bl1) para gerenciar
execuções de aplicações na nuvem. Os pesquisadores da patente também sugerem
que há casos em que este controlador se divide entre controlador da nuvem e
controlador do provedor. O segundo emite os comandos para o primeiro. Na figura,
estes são tratados como o mesmo componente (bl8), uma vez que que de forma
complementar agem com a mesma função de gerência sob os serviços da nuvem. O
controlador do sistema PaaS multi-tenant (bl8) envia e utiliza dados da nuvem (bl1),
como imagens e pacotes de software pré-gerados. Estes dados são armazenados
em repositórios de imagens (bl9). É discutido que estes repositórios podem estar
hospedados de diferentes formas, como em uma infraestrutura de discos separada e
destinada para isso (este é o modo selecionado na figura, bl9), como parte da
infraestrutura dos servidores físicos (bl3), como parte da infraestrutura logicamente
disponibilizada nas maquinas virtuais (bl2), ou até fazendo o uso de algum Software
como um Serviço que disponibiliza espaço para manipulação de arquivos em nível
de software (este modo não é evidenciado na figura). Por último, mas não de menor
importância, está o sistema gerenciador de código-fonte (SCM, bl11), que deve estar
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instalado em todas as máquinas virtuais (bl2) disponibilizadas

e nas máquinas

locais dos clientes também (bl6).
Um exemplo de um SCM ou sistema de controle de revisões é o Git,
disponível como software livre. Git, e outros sistemas de SCM
distribuídos, normalmente incluem um diretório “de produção” para
proceder com as alterações, e outro repositório de software local
para armazenar as alterações. Então, a aplicação de software
empacotada pode ser “empurrada” de um repositório Git local para
um repositório de Git remoto. (RED HAT INC, 2014, p. 2)

Deste modo, o repositório Git local está na camada de clientes composta
pelos tenants (bl6) enquanto os repositórios de produção vigentes estão hospedados
nas maquinas virtuais (bl2) e gerenciada pelo SCM (bl11). A forma como esse
processo ocorre não é de 1:1 (um diretório local para uma maquina virtual) e é
proposto que este seja apoiado por um “broker” (ator intermediário) que dissemine e
manipule as alterações necessárias ao longo dos componentes arquiteturais
envolvidos. Neste momento, é importante perceber que há agentes de sistema
orquestrador (bl12) espalhados pelas maquinas virtuais (bl2). Estes agentes são
responsáveis por executar tarefas que a camada “broker” demanda para conclusão
do processo de implantação (deploy) de software, que é a transferência do códigofonte local desenvolvido pelos clientes (bl6) para as maquinas virtuais (bl2) que
hospedam a aplicação (bl7) normalmente de forma distribuída (ao longo de vários
nós/máquinas virtuais (bl2)). Essa camada intermediária será abordada na
sequencia e é de extrema importância para que o método patenteado seja
implementado e o processo referido ocorra garantindo a alta disponibilidade.
A patente propõe que haja uma camada de “broker”, que funciona como um
ator intermediário para intermediar as ações necessárias aos componentes
arquiteturais envolvidos durante o processo de aplicações, isto é, intermediar as
demandas encaminhadas pela camada de cliente (onde os desenvolvedores e
arquitetos de software fazem o “push” de software local para a nuvem) até a camada
de nós ou máquinas virtuais, onde as aplicações estão rodando. “A camada de
“broker” deve facilitar a criação e o processo de implantação na nuvem
(representada pela camada de nós) de aplicações de software que estão sendo
desenvolvidas por usuários finais na camada de cliente.” (RED HAT INC, 2014, p. 2).
No caso, os usuários finais apontados pelos pesquisadores se referem aos usuários
finais do sistema PaaS. As aplicações de software que o sistema PaaS suporta

62

podem atender a diversos outros clientes como “usuários finais”. Os pesquisadores
propõem na patente que esteja implementada a “funcionalidade de implantação a
quente” (“hot deployment functionality”).
Funcionalidade de implantação a quente deve referir-se a uma
habilidade de proceder com mudanças em uma aplicação sem
requerer a reinicialização da mesma. Isso aumenta a velocidade da
implantação e minimiza o tempo de interrupção do serviço. (RED
HAT INC, 2014, p.2).

Na figura 6, de acordo com o proposto em (RED HAT INC, 2014), é retratada a
arquitetura do sistema PaaS que implementa a funcionalidade de implantação à
quente e faz uso de um sistema orquestrador de servidores (compondo a camada de
“broker”) para manipular, gerenciar e atualizar uma pluralidade de nós (máquinas
virtuais) inerentes às aplicações hospedadas à medida que os desenvolvedores e
arquitetos disparam eventos de implantação de software na camada cliente.
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Figura 6 – Arquitetura de sistema PaaS com suporte a alta disponibilidade para manutenção
de aplicações hospedadas

Fonte: Adaptado de (RED HAT INC, 2014, figura 2 e 3)
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A camada cliente (bl1) inclui um sistema gerenciador de código-fonte (SCM,
bl2), por exemplo, Git. Este gerencia repositórios de software (bl3) localmente (por
exemplo, na estação de trabalho do desenvolvedor). A patente também propõe que
hajam ferramentas de comandos (bl4) exponham interfaces de programas de
aplicação (“APIs”) provenientes da camada de “broker” (bl5) e executem outras
tarefas administrativas que possam trazer funcionalidades de automação. Já a
camada de “broker” (bl5) age como um “middleware” ou ator intermediário entre a
camada cliente (bl1) e a camada de nós (bl6, maquinas virtuais que implementam os
serviços na nuvem). A camada de “broker” (bl5) também é suportada por uma ou
mais maquinas virtuais. Nela, um “broker” (bl7) coordena as requisições vindas da
camada cliente (bl1). Quando, por exemplo, um usuário dispara um comando de
criação ou alteração de software (na camada cliente, b1), o broker (bl7)
primeiramente realiza a autenticação do usuário, apoiado por um serviço de
autenticação (bl8), que pode compreender um método customizado de autenticação
ou protocolos padronizados como SAML, Oauth, etc. Uma vez que a autenticação é
completada com sucesso, o broker (bl7) faz uso de sistema orquestrador de
servidores (bl9) para coletar informações e configurações sobre os nós (bl10)
afetados no processo de criação/modificação de software em execução. Embora os
pesquisadores em (RED HAT, INC, 2014) não restrinjam o método proposto a esse,
eles sugerem que o framework “Marionette Collective™ (MCollective™), suportado
pelo Puppet Labs™ seja adotado como sistema orquestrador de servidores (bl9).
Neste caso, atualizações de código de aplicações na camada cliente (bl1) disparam
eventos para que o processo de implantação de software seja conduzido. A patente
propõe que nesta camada, o usuário pode incluir um arquivo marcador (bl16). Este,
então, indica se as aplicações (bl11) passam por um processo de implantação
(deploy) utilizando a funcionalidade de implantação a quente. Num outro exemplo
que o usuário precise interromper momentaneamente o serviço de uma aplicação
que está hospedada de forma distribuída em vários nós ou maquinas virtuais (bl10),
este usuário, na camada cliente (bl1), dispara um comando que é recebido pelo
broker (bl7), em seguida este se utiliza do sistema orquestrador de servidores (bl9)
que identifica todos os nós (bl10) relacionados a este evento e distribui a mensagem
para interromper a aplicação (bl11) em todos estes nós. “O sistema orquestrador de
servidores então, toma as ações geradas pelo broker e orquestra suas execuções
em vários nós gerenciados pelo sistema.” (RED HAT INC, 2014, p. 3). As
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informações coletadas sobre os nós (bl10) e aplicações (bl11) ficam armazenadas
em um base de dados (bl12) que pode ser em forma de banco de dados localmente
hospedado, uma base de arquivos ou serviço de armazenamento provido por um
Software como um Serviço, como é o caso da Amazon™ S3™ (“Simple Storage
Service”).
O “broker” usa as informações sobre os nós e suas aplicações para
modelar serviços de hospedagem de aplicações e para manter
registros sobre os nós. Na patente proposta, os dados de cada nó
são armazenados na forma de um JavaScript Object Notation
(JSON) blob ou cadeia de caracteres que mantém pares de chaves
para associá-los à um identificador único, um hostname, uma lista de
aplicações hospedadas, e outros atributos específicos ao nó. (RED
HAT, INC, 2014, p.3)

Os blocos bl10, bl13, bl14, bl15, bl7 da figura 6 são equivalentes aos blocos bl2, bl4,
bl12, bl5, bl11 da figura 5, respectivamente. Os blocos bl17 da figura 6
correspondem aos repositórios remotos gerenciado pelo SCM que também deve
estar instalado em todos nós (bl10). Este SCM é evidenciado no bloco bl11 da figura
5. Voltando o foco sob a figura 6, em especial nos blocos bl17, infere-se que há
repositórios remotos de código referentes às aplicações 1 e 2 (bl11), cujo conteúdo
contém o arquivo marcador (bl18) que indica que a funcionalidade de implantação
de software à quente deve ser ativada.
Na patente proposta, quando o marcador é parte do código da
aplicação que é transferido (“empurrado”) para os repositórios SCM
remotos, este indica para “os cartridges” (plataformas) que estão
provendo framework para a aplicação que estes devem,
individualmente, prover funcionalidades de implantação de software
à quente de modo que a aplicação não tenha que ser reinicializada.
O marcador age como uma indicação única que deve invocar
funcionalidades de implantação à quente ao longo de uma
diversidade de diferentes tipos de “cartridges” que a aplicação
instancia, independente do tipo. (...) O usuário deve adicionar o
marcador ao código da aplicação e a Plataforma PaaS cuida da
implementação da funcionalidade de implantação à quente. (RED
HAT INC, 2014, p. 3 e 4)

Na passagem acima, “os cartridges” que estão suportando a aplicação se referem à
instanciações das plataformas retratadas nos blocos bl19. Estas instanciações são
geradas a partir de uma biblioteca de “cartridges” (bl15), anteriormente já discutida.
Os containeres (bl20) são uma forma de “subir” estas instanciações de plataformas
sob determinadas restrições de recursos, que variam de acordo com a cobertura do
serviço PaaS adquirido. A patente aponta que a implementação de containeres
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(bl20) deve ser estabelecida utilizando o método de virtualização Linux Containers
(LXC), embora hajam outras formas de realização como o uso de SELinux™,
cgroups e kernel namespaces.
Um exemplo disso (instanciações de “cartridges”) está em uma
aplicação JavaEE que utiliza um “cartridge” de JBoss™ AS7
suportado por um banco de dados MySQL™ provido por um
“cartridge” de MySQL™. Cada ”cartridge” deve incluir um repositório
de software que provê funcionalidades particulares à instanciações
de “cartridges”. (RED HAT INC, 2014, p. 4).

A capacidade de prover funcionalidade de implantação à quente é retratada pelos
módulos de implantação à quente (bl21).
As instanciações de “cartridges” devem, por elas próprias,
implementar a abordagem que é mais correta para o seu caso de
uso. O framework geral de instanciações de “cartridges” deve prover
“helpers” e funções comuns às implementações de funcionalidade de
implantação à quente, mas cada tipo de “cartridge” também provê
especificações de como o processo de implantação à quente deve
ocorrer. (RED HAT INC, 2014, p. 4).

Por fim, evidencia-se na figura 7, o fluxograma proposto pelos pesquisadores
em (RED HAT INC, 2014) que ilustra de forma resumida o método patenteado,
explicado a longo desta seção.
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Figura 7 – Fluxograma do método de otimização do processo de implantação de software
por meio de um sistema PaaS multi-tenant

Fonte: Extraído de (RED HAT INC, 2014, figura 4)

Patente 199 - IBM (2017)
IBM (2017) patenteou métodos e técnicas de manutenção de software multitenant considerando uma arquitetura sistêmica que contenha múltiplas instâncias de
software, compatíveis entre si, em que, cada instância serve uma pluralidade
determinada de tenants ou clientes-inquilinos e controla dados individuais de cada
um destes clientes-inquilinos. Incluída na presente seção do trabalho, esta patente é
revisada com o intuito de evidenciar a relevância dos métodos propostos pelos
inventores em questão para concepção do processo de manutenção de software
multi-tenant voltado à garantia de alta disponibilidade, assim como na modelagem
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arquitetural de sistemas multi-tenant que suportam tais métodos. Ambos abrangem
os problemas motivadores desta dissertação.
Na figura 8, o modelo arquitetural proposto em (IBM, 2017) é demonstrado. O
mesmo foi adaptado para fins de dissertação que é feita na sequencia. Cada
componente da arquitetura é identificado pelo código “ca” seguido de um indicador
numérico, pelos quais são explicados posteriormente.
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Figura 8- Modelo arquitetural multi-tenant para suporte a alta disponibilidade

Fonte: Adaptado de (IBM, 2017)

Os métodos e técnicas de manutenção de software multi-tenant para alta
disponibilidade são obtidos, de acordo com o exposto em (IBM, 2017), através de
uma arquitetura multi-tenant cuja implementação provê primariamente uma
pluralidade de instâncias de software multi-tenant (ca1) suportadas por servidores
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virtuais (ca2, podendo haver vários nós de infraestrutura dedicados à cada instância
de software constituindo logicamente uma máquina virtual de alta performance),
onde cada instância serve vários clientes-inquilinos (ca3, tenants) sob o mesmo
programa de software (ca4, código base implementado) e controla de forma
transparente aos clientes dados individuais (ca5) à cada um destes. Sob cada
instância de software, também há um agente de serviço (ca6, service agent) e
agente de deployment (ca7, deployment agent). Estes agentes são controlados por
um gerenciador de deployment (ca8, deployment manager). Enquanto os agentes
são executados no lado das instâncias de software multi-tenant (ca1), o gerenciador
de deployment dispõe de infraestrutura dedicada (ca9) e os delega rotinas/tarefas
(para os agentes de serviço e de deployment). Os agentes de serviço (ca6) em
específico, consultam e atualizam informações (como estado operacional de serviço,
versão de software mantido, disponibilidade de recursos, entre outros). No caso de
atualização de dados, o gerenciador em questão registra informações inerentes a
instância de software que ele representa dada a arquitetura existente, isto é, atualiza
dados da própria instância de software cujo gerenciador está em execução. No caso
de consulta de dados, o gerenciador pode ler informações de todas as outras
instâncias de software que fornecem o serviço do sistema multi-tenant e, portanto,
que também compõem a arquitetura sistêmica. Em IBM (2017) é proposto que isso
seja persistido em tempo real em um banco de dados de configurações (ca10,
configuration database). O mesmo (ca10) armazena a indicação de uma ou mais
características de cada instância de software multi-tenant (ca1) disposta na
arquitetura, como por exemplo, “a carga de consumo (número de clientes-inquilinos
atendidos) e localização física (como o data center em que a instância de software
está baseada).” (IBM, 2017). Porém é o módulo gerenciador da nuvem (ca11, cloud
manager) que faz o controle do banco de dados de configurações (ca10) e da
implementação de todos os serviços oferecidos no ambiente multi-tenant. Isto é,
este (ca11) interage com a interface da nuvem (ca12, cloud interface) que é usada
para acesso dos usuários do sistema (ca13) dando encaminhamento as requisições
e transações necessárias.
Com

esta

configuração,

o

modelo

arquitetural

proposto

permite

a

orquestração do serviço disponibilizado pelo sistema multi-tenant entre diversas
instâncias de software, garantindo alta disponibilidade não só na realização de
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manutenção de software, como pode ser depreendido em (IBM, 2017), mas também
na continuidade da oferta do serviço. Mais especificamente, o sistema é capaz de
determinar estados de manutenção para quaisquer instâncias de software presentes
na arquitetura, identificar uma instância de software adequada e compatível que
possa substituir a instância alvo da manutenção, e rotear todas as transações
necessárias para aquela instância auxiliar identificada e de forma sincronizada e
transparente aos tenants afetados, além de remanejar todos os dados individuais
aos clientes “alvos” para a instância auxiliar, não havendo indisponibilidade do
serviço ou degradação sistêmica notável.
Estudo 1 – Higashino et al. (2017)
Neste estudo, Higashino et al. (2017) estudam a computação voltada ao
Processamento de Eventos Complexos (CEP) com a finalidade de endereçar e
solucionar os desafios inerentes a essa tecnologia como os altos custos,
inflexibilidade, e dificuldade na operação de soluções existentes deste tipo. Para
isso, os autores propõem a criação de um CEP como um Serviço (CEPaaS) em que
o modelo de oferta de serviço de Software como um Serviço (SaaS) é
implementado. Embora a presente dissertação não tratar especificamente da área
de Processamento de Eventos Complexos, o estudo de Higashino et al. (2017), visto
os requisitos do sistema estudado, se preocupa com requisitos de alta
disponibilidade, em especial no processo de implantação de software, sob um
sistema multi-tenant e no modelo SaaS, o que naturalmente são pontos de
relevância para a presente dissertação. Por isso, esses fatores, em especial, são
discutidos na sequencia.
O estudo define CEP como o processamento do fluxo contínuo de
dados provindos de fontes geograficamente distribuídas com
frequências imprevisíveis para resposta de consultas complexos a
um tempo conveniente. (...) CEPaaS é intrinsicamente multi-tenant, o
que implica que o sistema deve ser altamente disponível e escalável
e também deve controlar os recursos consumidos pelas buscas de
usuários e garantir o isolamento para cada um deles. (HIGASHINO
et al., 2017, p. 170)

Assim, uma arquitetura para um CEPaaS é proposta em Higashino et al. (2017).
Nela, a primeira característica discutida é a de multi-nuvem (multi-cloud) em que há
uma implantação primária do sistema e outras duas secundárias, cada nuvem
rodando de foma apartada à outra. Neste contexto, nuvem se refere a um conjunto
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de servidores oferecidos por uma provedora de serviços na nuvem que suporta os
sistemas hospedados. Higashino et al. (2017) afirma que a utilização de multi-nuvem
aumenta a disponibilidade sistêmica pois o processamento da tecnologia hospedada
(CEP) pode continuar a ser processada mesmo se uma nuvem inteira falhar. Esta
abordagem também permite que a seleção geográfica dos datacenters que
suportam a nuvem seja feita de forma estratégica para reduzir significantemente as
latências de comunicação e redes. Embora, de fato, ter o sistema inteiro em
redundância de nuvens seja uma garantia de que o provedor pode relocar todos os
clientes de uma nuvem para outra, este adiciona algumas complexidades. O
processo de transferência de todos os tenants pode ser custoso e manter bases
sincronizadas também pode se tornar um problema. Em IBM (2017), como estudado
anteriormente, esse processo é aplicado especificamente entre instâncias de
software. Caso esse processo seja experimentado entre instâncias de nuvens
diferentes essa relocação de tenants pode ser concluída com sucesso. Multi-nuvem
pode contribuir para o aumento da disponibilidade sistêmica, mas a presente
dissertação não trata o provimento de multi-nuvem como uma técnica de garantia de
alta disponibilidade para manutenção de software, uma vez que não é
especificamente este o enfoque.
Outro importante aspecto da arquitetura CEPaaS é que todo
processo de implantação de software é controlado por um sistema
gerenciador de containeres (CMS) que são, ou providos por um
serviço gerenciado, como Amazon EC2 Container Service e Google
Container Engine”, ou são previamente instalados nos servidores da
nuvem. Todo componente sistêmico é encapsulado como um
container de aplicação (application container) e é gerenciado pelo
CMS. Este encapsulamento isola os componentes, ajuda a controlar
o consumo dos recursos destes componentes, e facilita atualizações
independentes de funcionalidades sistêmicas. (HIGASHINO et al.,
2017, p. 171)

O uso de containeres para encapsular componentes sistêmicos que suportam as
aplicações trata-se de uma abordagem similar a trazido em (RED HAT, INC, 2014),
em que tais containeres instanciam “cartridges” ou plataformas que sustentam e
implementam frameworks à aplicação. Adicionalmente, Higashino et al. (2017)
apresentam algumas características destes containeres relevantes ao provimento de
sistemas altamente disponíveis. Dentre elas, destaca-se a tolerância a falhas,
balanceamento automático de consumo e acesso a APIs. Containeres tolerantes a
falha garantem que um numero especifico de replicas estão rodando para cada tipo
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de container. O CMS detecta automaticamente containeres com falha, e os
reinicializa.

O

balanceamento

automático

de

consumo

distribui

a

carga

computacional entre os containeres que contém mais de uma replica. O acesso a
APIs destes containeres possibilita o controle e monitoração de componentes do
ambiente em tempo real por outros softwares.
Por fim, concluiu-se que Higashino et al. (2017) propõem de forma robusta
uma modelagem e implementação de um sistema multi-tenant CEP ofertado no
modelo SaaS. A arquitetura proposta inclui o provimento de multi-nuvem. A
utilização de containeres foi comum ao adotado em (RED HAT, INC, 2014), mas
Higashino et al. (2017) fala mais detalhadamente de um sistema gerenciador de
containeres (CMS) que implementa princípios de sistemas tolerantes a falha. Ficou
claro que a técnica de “checkpoint” no nível do container foi aplicada. Esta fazia a
verificação de 5 em 5 segundos se havia algum estado de falha no container. Caso
positivo, o CMS reinicializa o container automaticamente. Porém, não foi aferido uma
técnica em especial que garantisse alta disponibilidade durante a modificação de
software, uma vez que percebeu-se que esse não era de interesse primário dos
pesquisadores em questão.
Estudo 13 – Gey et al. (2016)
Gey et al. (2016), por meio de um relevante position paper, explicitam que a
adoção de princípios de sistemas auto-adaptativos na modelagem de middlewares
pode agregar muito valor no que se refere ao suporte de evolução contínua de
sistemas SaaS multi-tenant.
Quando bem implementadas, aplicações SaaS multi-tenant servem
varios tenants de uma vez só, e os provedores do serviço SaaS
encontram desafios quanto ao cumprimento de diferentes SLAs
acordados à cada um dos tenants. (...) A viabilidade econômica e a
relação custo-eficácia da oferta do serviço SaaS depende fortemente
de dois princípios: (i) máxima automação de sua operação, e (ii) selfservice: permitindo tenants, por eles próprios, customizarem e
configurarem diferentes aspectos do serviço de acordo com suas
necessidades especificas. (Gey et al., 2016, p. 151)

A modelagem proposta pelos autores endereçam principalmente a questão de
automação da operação com o propósito especifico de evolução de sistemas SaaS
multi-tenant. Assim, nota-se que Gey et al. (2016) atacam uma problemática
bastante similar a estudada na presente dissertação e corroboram o entendimento
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discutido na presente dissertação de que o sucesso no provimento de um sistema
SaaS multi-tenant também está em grande parte relacionada a capacidade de
prover técnicas e métodos específicos à operação do serviço e do sistema. Como já
referenciado, em Gey et al. (2016) esta se refere a capacidade de prover máxima
automação na operação do serviço.
Gey et al. (2016) trazem um caso real de um sistema SaaS multi-tenant para
processamento de documentos e sucedem ao demonstrar como dois tenants
apresentam interesses e objetivos de negócio diferentes que afetam diretamente na
determinação de SLAs que a provedora SaaS deve cumprir e consequentemente no
planejamento estratégico que ela conduz para realização de atualizações sistêmicas
neste contexto. Logo, fica claro que a conjuntura imposta por sistemas multi-tenant,
principalmente sob o ponto de vista de que há diferentes SLAs que a provedora
SaaS deve cumprir diante da oferta do mesmo sistema, traz grandes desafios no
processo de manutenção de software, sobretudo pelo fato de que cada organizaçãocliente está apta a tolerar determinados aspectos e consequências de uma
atualização sistêmica. Diante do planejamento (e mediação) de uma atualização
sistêmica para correção de falhas, por exemplo, observa-se que esses níveis de
tolerância variam irremediavelmente e, em geral, estão lastreados pelos acordos de
nível de serviço. “Diferentes tenants impõem diferentes requisitos não-funcionais sob
a aplicação SaaS.” (GEY et al., 2016, p. 152)
De forma resumida, o contexto trazido por Gey et al. (2016) é comentado. O
sistema em questão recebe dados brutos como entrada para processamento, a
aplicação então gera lotes de documentos (por exemplo, faturas ou folhas de
pagamento) para uma ampla variedade de tenants. Os tenants podem optar por
serviços adicionais como assinatura digital, além prover diversos formatos de
distribuição como impressão em papel e envio por email. O caso considera dois
tenants em especial: uma agência de recursos humanos e uma instituição financeira.
O primeiro terceiriza a geração e distribuição de holerites para seus funcionários.
Por característica do negócio atendido pela agência de recursos humanos, os picos
de consumo do sistema para atender a este tenant são observados especialmente
nos fins dos meses (período de pagamento de funcionários) e apresentam relativa
variação no tamanho dos lotes a serem processados (decorrente de rotatitividade de
funcionários). No restante dos períodos do mês, o consumo sistêmico é baixo. Já no
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caso da instituição financeira observou-se que os lotes de processamento de
documentos eram gerados com tamanhos constantes, sendo de tamanhos
pequenos. Também percebeu-se que os picos de consumo ocorriam mais
aleatoriamente o que dificultava a questão da previsibilidade. Percebe-se que a
agencia de recursos humanos se preocupa em ter um serviço que provê robusta
capacidade de processamento no fim do mês, mas que durante o restante do mês
necessita-os limitadamente. Por outro lado, a instituição financeira espera que haja
um provisionamento mais constante do serviço.
Como um serviço provido a longo prazo, uma aplicação SaaS multitenant deve eventualmente ser evoluído, e mecanismos de
realização de atualização sistêmica são necessários de forma que (i)
operem em tempo de execução e (ii) respeitem ao máximo os SLAs
de tenants. Uma variedade de medidas são comumente aplicadas
para minimizar o impacto de um processo de atualização sistêmica:
ativação gradual de atualização sistêmica por tenant. (Gey et al.,
2016, p. 152)

Em (RED HAT, INC, 2014) foi patenteado um método para atualização de software
multi-tenant em tempo de execução conforme comentado no ponto (i), isto é, a
modificação de software é disparada durante a operação do serviço e sem requerer
a reinicialização do sistema. Porém, infere-se que também é de extrema importância
aferir até que ponto estes métodos impactam, do ponto de vista de consistência de
dados, as operações que estão em execução no momento que a modificação é
ativada, principalmente, se estes impactos ferem acordos de nível de serviço
selados entre o provedor SaaS e o tenant afetado. Isso está diretamente relacionado
ao ponto (ii) abordado por Gey et al. (2016) na passagem mencionada
anteriormente.
Ainda na contextualização trazida por Gey et al. (2016), um cenário de
atualização sistêmica é discutido. Nele, uma mudança não prevista de um
componente crítico deverá ser realizada e há duas estratégias de transição para
isso, a conservadora e otimista. Ambas são ilustradas na figura 9.
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Figura 9 – Linha do tempo ilustrando duas alternativas de Estratégias de Transição para
realização de atualização sistêmica

Fonte: Extraído de (Gey et al., 2016, p. 153)

A figura 9 retrata as fases de uma realização dinâmica de atualização
sistêmica. Ela se inicia na fase de preparação (prep), passando pela fase de
transição (transition), quando de fato as mudanças são disparadas, e a fase de
conclusão (cleanup), quando o serviço é retomado com as alterações em vigor. A
linha amarela corresponde à oferta do serviço pelo software multi-tenant na versão
Vn, relativo ao estado anterior à realização da atualização. A linha preta corresponde
à continuidade do serviço pelo software multi-tenant já na versão atualizada Vn+1. As
faixas S1 e S2, respectivamente conservadora e otimista, diferenciam uma
estratégia de transição da outra. A distinção entre elas se dá principalmente no
comportamento adotado na fase de transição em relação ao serviço em execução. A
estratégica S1 adota a quiescência antes do inicio da fase de transição, depois se
mantém ocioso ainda durante a fase de transição, e reinicia a oferta do serviço
depois desta fase. Esta estratégia garante a consistência de dados ao concluir as
operações afetadas durante este processo. Entretanto, causa interrupção temporária
no serviço e, por isso, viola determinados SLAs relacionados a alta disponibilidade.
Diferentemente, a estratégia S2 não prevê indisponibilidade sistêmica e prevê
realizar a ativação da nova versão imediatamente após o momento em que o novo
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software é implantado. No entanto, como pode ser visto pela figura 9, duas versões
de software coexistem e consequentemente podem gerar inconsistências de dados
que trazem outras quebras de SLAs. Neste sentido, aplicado ao caso exemplificado,
Gey et al. (2016) indica que “esta estratégia gera a quebra da regra de SLA que
prevê que todos os documentos de um mesmo lote devem ser assinados
digitalmente com a mesma chave identificadora, na realidade, tornando todo lote
processado inconsistente” (GEY et al., 2016, p. 152).
Diante de tamanha complexidade adicionada pelo fato de um sistema SaaS
multi-tenant suportar diversos tenants ao mesmo tempo e requerer que a provedora
dos serviços atenda a diferentes SLAs que dificilmente estão alinhados entre si,
observa-se que:
(...) os tenants estão dispostos a seguir com tais trade-offs, i.e.
sacrificar um atributo qualitativo do serviço, como consistência, em
prol de outro, por exemplo o de disponibilidade, mas, mais
importante do que isso, estes trade-offs são específicos à cada
tenant, uma vez que estas decisões são altamente especificas ao
contexto de negócio corrente de cada tenant e a estratégia de
resolução mais conveniente pode envolver diferentes tipos de
escopo (GEY et al., 2016, p. 153)

Por isso, Gey et al. (2016) fazem a proposição de um middleware que provê suporte
sistemático à realização de atualizações sistêmicas orientado aos tenants afetados
de forma granular por meio da adoção de princípios provenientes de sistemas autoadaptativos. Sistemas auto-adaptativos trazem como principal principio a capacidade
de reagir de forma autônoma à mudanças de ambiente e estados correntes. Neste
estudo, em especial, o sistema SaaS multi-tenant é estruturado em uma arquitetura
orientada a serviços (isto é, composto por componentes de serviço) e implantada
sob o topo do referido middleware. A solução proposta em Gey et al. (2016) é
extraída e demonstrada na figura 10.
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Figura 10 – Arquitetura de sistema SaaS multi-tenant, orientado a serviços e autoadaptativo para suporte à tomada de decisão autônoma e mediação de
tenants em se tratando do processo de atualização sistêmica

Fonte: Extraído de (GEY et al., 2016, p. 155)

Uma decisão chave na modelagem proposta se dá na existência de um
componente de pesquisa de serviço dinâmico (DSLookup) que leva em
consideração a configuração do tenant (Tenant Configuration), isto é, consulta as
informações de contexto do negócio de cada tenant em relação à realização de uma
atualização sistêmica. O componente DSLookup também consulta um repositório de
serviços (Service Repository) que indica que instâncias que suportam determinado
serviço estão disponíveis para uso. O componente “Transaction and Load Analyzer”
faz o monitoramento da infraestrutura e mantém registros da saúde geral do sistema
e transações em execução relativos a cada tenant atendido. Aqui, entende-se
transações como “um conjunto de chamadas de serviço que estão sujeitas a regras
de consistência. No nosso exemplo de aplicação SaaS, o processamento de um lote
de documentos representa uma destas transações.” (GEY et al., 2016, p. 153). Os
componentes DSLookup, Tenant Configuration e Service Repository compõem a

79

camada de customização em tempo de execução (Run-time Customization). Isso
porque as variáveis que direcionam a tomada de decisão auto-adaptativa em relação
à realização de uma atualização sistêmica estão inseridas nesta camada e são
customizáveis. A camada “Self-Service” ou de cliente, por exemplo, permite que
administradores de tenants (Tenant Administrator) completem a configuração que
melhor retrate o contexto de negócio do tenant. A camada de realização de upgrade
(Upgrade Enactement) depende da camada de customização em tempo de
execução para proceder com atualizações sistêmicas de modo gradual, de tenant a
tenant. A manipulação que envolve o tratamento de configurações de tenants,
tomada de decisões e realização em si das atualizações sistêmicas é feita pelo
componente de Coordenação e Planejamento de Atualização (Upgrade Planning &
Coordination) que autonomamente decide a melhor estratégia de transição
(conforme explicitado anteriormente na figura 10) a ser adotada na realização de
atualização sistêmica. Esta tomada de decisões leva em consideração diversos
aspectos contextuais ao negócio do tenant afetado, como:
(i) a fila de processos de atualização (a lista de processos de
atualização a serem ativados por tenant), e (ii) a natureza do
processo de atualização em questão, (iii) SLAs do tenant, (iv) a
configuração contextual do tenant, (v) saúde geral sistêmica, (vi)
transações do tenant em execução, (vii) processos de atualizações
sistêmicas em curso e planejadas. O componente de Upgrade
Planning & Coordination implementa um loop de controle autoadaptativo, continuamente verificando esses parâmetros de contexto
e consequentemente manipulando a configuração do tenant. (GEY et
al., 2016, p. 153-154)

O componente de preferencias temporárias do tenant (Temporary Tenant
Preferences) permite que um stakeholder esteja integrado ao processo de
atualização, em especial, na mediação de cenários em que SLAs serão violados
com esse processo. Por meio deste componente, os stakeholders possuem
escolhem sob o relaxamento de determinados atributos qualitativos (que
correspondem a regras dos SLAs) em prol da garantia de outros atributos.
Em suma, o estudo de Gey et al. (2016) evidenciou quão importante é o
contexto de negócio de cada tenant ao processo de atualização sistêmica. Eles
também discutem que, normalmente, um provedor de serviços SaaS atende a
diversos tenants de modo que precisam cumprir com múltiplos SLAs. Por essa
razão, eles sugerem que as atualizações sistêmicas ocorram de forma gradual, de

80

tenant a tenant. “O outro lado da moeda, entretanto, está no fato de que isso gera a
coexistência de várias versões de componentes chaves ou serviços da aplicação
SaaS multi-tenant.” (GEY et al., 2016, p. 152). Ainda nesse contexto, percebe-se,
então, que a realização em si da atualização sistêmica envolve a orquestração e
manipulação dos componentes de serviço (já que a arquitetura proposta é orientada
a serviços). Como o componente de “DSLookup” faz a tratativa das chamadas de
serviços, a atualização sistêmica também envolve a tratativa da natureza da
funcionalidade deste componente.
Finalmente, a realização em si da atualização sistêmica é feita por
meio da camada de customização em tempo de execução, mais
especificamente atualizando as configurações de tenants e
alavancando a natureza dinâmica do componente DSLookup. (GAY
et al., 2016, p. 155)

Desse modo, Gey et al. (2016) sucedem ao possibilitar que dados contextuais sejam
levados em consideração na tomada de decisões de estratégias de transição para
atualização sistêmica por meio da introdução de princípios de sistemas autoadaptativos na arquitetura multi-tenant e orientada a serviços proposta. Assim,
autonomamente, o sistema procede com atualizações de acordo com variáveis prédefinidas pelos stakeholders de cada tenant além de outras variáveis inerentes ao
processo de atualizações sistêmicas. Nesse sentido, Gey et al. (2016) introduzem o
conceito de mediação de tenants que possibilita que haja o relaxamento de regras
de SLAs em prol da rigidez de outros, e vice-versa.
Estudo 25 - Bauer e Adams (2014)
Neste estudo, os autores tratam de princípios e concepções voltadas a
contenção de falhas (“failure containment”) de sistemas. No entanto, estes não se
aplicam especificamente ao processo de manutenção de software (principal
interesse de pesquisa desta dissertação) e sim no processo de modelagem e
tomada de decisões arquiteturais na fase de desenvolvimento de software. Assim,
exceto no caso da técnica de redundância de sistemas que já foi discutida na
presente dissertação, o estudo não trabalha com métodos de manutenção de
software especificamente voltados para garantia de alta disponibilidade. Porém,
Bauer e Adams (2014) prescrevem uma hierarquia na pilha de execução de
aplicações distribuídas a qual a contenção de falhas tem sido aplicada tipicamente.
Computação distribuída implementa múltiplos componentes de software provindos
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de múltiplos nós ou computadores, mas funciona como um sistema único. Nada
impede que isso seja implementado sob uma infraestrutura na nuvem. Pode ser
afirmado que computação em nuvem é uma forma de implementar computação
distribuída. Entende-se que, ainda que de forma parcial e indireta, a contenção de
falhas pode contribuir na garantia de alta disponibilidade no que diz respeito ao
processo de manutenção de software e por isso serão apontadas adiante.
A contenção de falhas de aplicações deve estritamente limitar a
extensão do impacto no serviço. Por exemplo, assim como um
simples buraco em um navio não deveria levá-lo a afundar, um
simples defeito, como um pico descontrolado de memória não deve
cascatear a ponto de gerar uma interrupção total do serviço para
todos os usuários. (BAUER; ADAMS, 2014, p. 112)

Adotar os princípios de contenção de falhas pode minimizar os impactos que um
software defeituoso causaria logo após o processo de implantação deste software,
por exemplo.
“Aplicações distribuídas tem sido tradicionalmente construídas seguindo uma
hierarquia de contenção de falhas” (BAUER; ADAMS, 2014, p. 113). Esta hierarquia
e a característica da contenção de falhas é evidenciado na tabela 9.
Tabela 9 – Contenção de falhas sistêmicas por hierarquia na pilha de execução do software.
Hierarquia na pilha de
Característica de contenção de falhas
execução do software
Transação (transaction)

Oferecem contenção rigida de falhas para operações de
banco de dados. Uma transação pendente que é abortada
apaga todos os vestigios associados, restringindo que um
evento de falha se concretize.

Chamada de cliente (client
request)

As chamadas de cliente, mesmo que falhem, não devem
comprometer a sessão do cliente em questão. Esta, de
forma prática, pode ser percebida nas funções de
cancelamento e atualização do navegador que mantém o
usuário com a sessão ativa.

Sessão do
session)

Se uma sessão de usuário está sofrendo falhas ou
degradações na qualidade do serviço, o usuário pode
finalizar, reiniciar a sessão e refazer a operação em
questão.

cliente

(client

Processo (software process)

Uma falha em um processo deve limitar-se a este
processo e não se estender para outros processos.

Componente da aplicação
(Application Component)

Uma aplicação é composta por diferentes componentes
(software da aplicação, banco de dados, middlewares,
etc). A contenção de falha nesse nível deve prever que a
mesma não se estenda entre componentes. Uma falha de
banco de dados, por exemplo, não pode levar na
interrupção do serviço do software. Assim, a recuperação
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deve ser completada utilizando os mecanismos de
redundancia inerentes a cada componente sem impactar
negativamente outros componentes.
Instância
operacional
Instancia
aplicação

de

sistema

distribuída

da

Datacenter ou zona de
disponibilidade
(availability
zone)

A contenção de falhas neste nivel da hierarquia deve
buscar impedir que a reinicialização do sistema
operacional seja requerido para correção.
A contençao de falhas neste nivel da hierarquia deve
impeder que as falhas se disseminem ao longo de toda
arquitetura distribuida.
A contenção de falhas neste nivel da hierarquia trata de
fenomenos de disastres naturais ou quaisquer outros
eventos que impeçam que a infraestrutura se mantenha
intacta. Redundancia geográfica é um destes exemplos.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

De cima para baixo na tabela, observa-se a hierarquia, da menor para maior
respectivamente, a qual técnicas de contenção de falhas podem ser aplicadas.
Conclui-se,

no

entanto,

que

estas

não

compõem

técnicas

e

métodos

necessariamente objetivadas nesta dissertação. Por fim, infere-se que o
desenvolvimento de técnicas de contenção de falhas especificamente aplicados ao
processo de atualizações sistêmicas, este último trabalhado em Gey et al. (2016),
seria de extrema importância à comunidade.
Estudo 31 - Fehling et al. (2010)
Embora inicialmente pareça que a pesquisa de Fehling et al. (2010) tenha o
tema de performance de sistemas e serviços multi-tenant hospedados na nuvem
como foco principal, observou-se que alguns objetivos abordados pelos autores, ao
proporem um framework para distrubuição otimizada de tenants ao longo de uma
arquitetura multi-tenant, são de extrema importância também para manutenção de
software no escopo de pesquisa estudado.
Para prover o serviço adequadamente, provedores de serviço
têm que atingir 3 objetivos principais, (i) aumentar a parcela de
clientes-alvo, (ii) operar os recursos disponíveis de forma
eficiente, e (iii) ter flexibilidade para ajustes em situações de
mudança/transição. (FEHLING et al., 2010, p. 253)

Os objetivos (ii) e (iii), e em especial o (iii), apresentam uma relação bastante
evidente com manutenção de software, que não deixa de compor uma situação de
mudança. Deste modo, um framework que possibilite a implementação de um
sistema para distribuição de tenants pode contribuir no processo de manutenção de
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software voltado para garantia de continuidade do negócio atendido, visto que pode
manter a oferta do serviço ao cliente de acordo com a distribuição realizada.
Estudo 34 – Kwok et al. (2008)
Na figura 11, demonstra-se a arquitetura de um software multi-tenant
construído pela IBM e discutida em Kwok et al. (2008):
Figura 11 - Um modelo arquitetural de uma aplicação SaaS com suporte a multi-tenancy
voltado para gerenciamento eletronico de contratos

Fonte: Adaptado de (KWOK et al., 2008, p. 181, figura 2).

Este modelo permite que o serviço de um sistema de gerenciamento de contratos
tenha “suporte a multi-tenancy” (KWOK, 2008, p. 181), ou seja, este está hospedado
e disponibilizado sob uma ou várias instâncias de aplicação suportada por um
conjunto comum de servidores para computação e atenda a vários tenants. Este
inclui um servidor Web, um servidor com sistema gerenciador de banco de dados do
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tipo DB2 e um servidor de aplicação. Os módulos de apresentação e customização
são implementados na camada de servidor Web. Os serviços de Segurança, de
Diretório de acessos, de Meta-dados e Serviços Compartilhados, além dos serviços
principais da aplicações e extensões de tenants são implementados em camada de
servidor de aplicação. O sistema DB2, em camada de banco de dados, armazena
um banco de dados para centralização e gerenciamento de contas de usuário, outro
para dados compartilhados da aplicação, e outro especificamente voltado para
armazenar meta-dados de tenants.
Este estudo aprofunda os requisitos de cada um serviços dispostos na
arquitetura, inclusive sob um viés de demonstração da consistência e qualidade do
software em questão. Assim, embora o foco em Kwok et al. (2008) não esteja na
manutenção do software em si, analisou-se os requisitos de cada um dos serviços
assim como ela foi dividida no modelo, isto é, camadas de serviços principais.
observou-se que, com certo grau de variação, outras modelos pesquisados de
software multi-tenant seguiam esta estrutura. Na Tabela 10, dá-se um detalhamento
sobre cada módulo ou camada de serviços do software estudado em Kwok et al.
(2008):
Tabela 10 – Camadas de serviços de um software de gestão eletrônica de contratos
construído sob o modelo SaaS e com suporte a multi-tenancy.
Camada de serviços

Características

Módulos principais inerentes
ao contexto da aplicação de
gestão
eletrônica
de
contratos

O mecanismo principal da aplicação é composto por oito
módulos importantes: Administração, Controle de acesso,
Fluxos de trabalho, Notificações de email, Assinatura
Eletronica, Gestão de Documentos, Extração e Pesquisa
de Dados e Gestão de Ciclo de Vida. Essas funções são
especificas a cada tenant e acionadas conforme um
identificação unica de tenant ao qual o usuário se baseia.
Por isso, é ncessário que todos estes interajam com os
serviços de tratamento de meta-dados.

Tratamento de meta-dados
específicos a cada tenant
para customização

Esta camada permite que cada tenant configure a
apresentação da interface gráfica de usuário e páginas
web, modelos para fluxo de documentos, e fluxo de
trabalho associado ao processo de negócio de cada
tenant. O conjunto básico de customizações é capturado
através deste modulo, que por sua vez, consulta dados
armazenados em uma base de meta-dados de tenants.

Segurança e autenticação

O provedor de serviços deve autenticar um administrador
de cada tenant. Em seguida, o provedor delega a
autenticação dos usuários finais de cada tenant. O serviço
de autorização atribui funções a usuários de acordo com
seus IDs de Tenant, grupos e contas. Se concede uma ou
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mais permissões para o usuário executar operações ou
ações específicas na aplicação.

Modelo de dados

Existem três abordagens para gerenciar dados de vários
tenants. A primeira abordagem é um banco de dados
separado para cada tenant. A segunda abordagem é um
banco de dados e um esquema compartilhados com um
conjunto de extensões fixas e/ou extensões customizadas.
A terceira abordagem é um banco de dados fragmentado
com esquemas separados ou extensões personalizadas.
A abordagem utilizadm no software estudado em Kwok et
al. (2008) se refere a terceira abordagem. Esta usa um ID
de tenant em uma coluna da tabela para associar cada
registro ao tenant adequado. Cada registro tem uma
quantidade de campos personalizados pré-alocados que
os tenants podem usar para sua própria finalidade. Os
dados específicos de cada tenant são armazenados em
um conjunto fixo de extensões com estes campos prédefinidos.

Serviços
compartilhados
entre todos os tenants

Estes incluem: um sistema de medição e faturamento para
rastrear com precisão o consumo dos tenants e faturar por
tempo e/ou recursos usados. Um sistema para monitorar
os acessos e o desempenho para garantir que os acordos
de nível de serviço (SLAs) estejam sendo atendidos para
todos os tenants. Um método para restringir ou limitar o
acesso em determinados horários do dia, a fim de atender
aos critérios específicos do SLA de cada tenant. Serviços
de suporte à operação, como ativação de contas,
provisionamento e garantia de serviço, também podem ser
necessários. Serviços de suporte de negócios, como
faturamento e gerenciamento de inquilino.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor baseado em Kwok et al. (2008).

2.2.2.4 Sintese E Sumarização De Dados
Na tabela 11, são apresentadas a síntese e sumarização dos dados extraídos
dos estudos aceitos na Revisão Sistemática da Literatura são conduzidos. Nela,
pode-se observar qual a principal característica ou estratégia que cada estudo
trouxe em relação à garantia de alta disponibilidade. A ordem mostrada segue de
acordo com a ordem que apareceram na seção anterior
Tabela 11 – Sintese de técnicas e métodos analisados pela RSL
Características principais do modelo arquitetural que
Autores /
possibilitou (ou contribuiu com) que processos ou
ID
Organização
atividades de manutenção de software não causem
designada
impacto a disponibilidade do serviço provido pelo
sistema SaaS
6

Setareth
(2014)

et

al.

Modelagem de componentes sistêmicos desacoplados (e
mais simples) que suportem somente os serviços
fundamentais do sistema de forma contingenciada
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Shaik e Patil (2015)

Não se aplicou após análise completa e discussão sobre o
artigo

195

Red Hat Inc (2014)

Implementação de funcionalidade de implantação de
software a quente em nível de plataforma (instanciações de
“cartridges”) apoiado por camada de “broker” para
orquestração de servidores. Retrata um processo bastante
similar ao de “continuous deployment”, embora não tenha
trazido esse conceito.

199

IBM (2017)

Redistribuição de tenants entre instâncias compatíveis
auxiliaries

1

Higashino
(2017)

7

et

al. Não se aplicou após análise complete e discussão sobre o
artigo.

13

Gey et al. (2016)

Implementação de camada de middleware que segue
principios de sistemas auto-adaptativos em que, dentre
outros, um componente de “Planejamento & Coordenação
de Atualização” decide de forma autonoma a melhor
estratégia de transição a ser adotada no processo de
atualização sistemica levando em conta o contexto (a
natureza da atualização, SLAs, configurações, etc) de cada
tenant afetado. Além disso, esse middleware estende
funcionalidades para mediação de tenants, controlando
acerca do relaxamento/contingenciamento de SLAs
afetados.

25

Bauer
(2014)

Não aborda uma técnica em especial à respeito, mas
discute principios de contenção de falhas, que poderiam ser
pesquisados e aprofundados especificamente no contexto
de atualizações sistemicas.

31

Fehling et al. (2010)

Redistribuição estratégica de tenants de acordo com
consumo sistêmico

Kwok et al. (2008)

Não se aplicou após análise complete e discussão sobre o
artigo, mas de forma clara caracteriza um sistema com
“suporte ao multi-tenancy” - característica convenciada
nesta dissertação para se referir ao termo sistemas multitenant

34

e

Adams

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.
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3
3.1

PROPOSIÇÃO DE UM PROJETO DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR)
Introdução
Dois paradigmas caracterizam muito do que é a pesquisa na
disciplina de Sistemas de Informação: ciência comportamental e
ciências de de design e pesquisa(Design Science Research - DSR).
O paradigma de ciência comportamental busca desenvolver e
verificar teorias que explicam ou preveem o comportamento humano
ou organizacional. O DSR visa estender os limites das capacidades
humanas e organizacionais através da criação de artefatos novos e
inovadores. (...) Em DSR, conhecimento e compreensão de um
domínio de problema e sua solução são alcançados na construção e
aplicação de um artefato projetado. (HEVNER et al., 2004, p. 75)

Isto é, enquanto a pesquisa de ciências comportamentais trata de construção de
teoria para avanço de corpos de conhecimento (“body of knowledge”), DSR é
orientado no desenvolvimento de artefatos que suportam a resolução de problemas
relevantes ao campo de Sistemas de Informação (pessoas, processos de negócio,
software e infraestrutura de tecnologias da informação que processam dados e
informações no que diz respeito a uma organização).
Wieringa (2014), em seu livro, fundamenta guias para realizar DSR no campo
de pesquisa aplicada a Engenharia de Software e Sistemas de Informação,
originando assim a “Design Science Methodology”, ou Metodologia voltada a
aplicação do DSR (tradução própria). É nela que o presente trabalho se apoia
majoritariamente para proposição de um projeto DSR e para realização de uma
iteração deste projeto, elaborando o design de um artefato que visa melhorar um
problema especifico à um conjunto especifico de stakeholders. É justamente neste
campo em que a metodologia em questão se insere:
“Em DSR, nós procedemos com iterações em duas atividades:
elaborar o design de um artefato que melhore algo a um conjunto de
partes interessadas e investigar empiricamente o desempenho deste
artefato aplicado a um contexto. (...) DSR é o design e investigação
de artefatos no contexto. Os artefatos que estudamos são projetados
para interagir com um contexto de problema com a finalidade de
melhorar algo deste contexto.” (WIERINGA, 2014, prefácio V e p. 3).

Neste sentido, Wieringa (2014, p. 4) classifica os problemas em que o DSR se
aplica como problemas para melhoria, em que cada um destes tem um contexto
onde o DSR destina-se resolver. Por isso, os artefatos resultantes devem ser tidos
de forma ampla, porém não universal, uma vez que este se aplica a um contexto de
problema e contexto de conhecimento especifico. “A concepção de artefato deve ser
abstraído amplamente. (...) Nós consideramos inclusive estruturas conceituais como
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artefatos, como ferramentas para concepção, que podem ser reutilizáveis e úteis
para propósitos específicos.” (WIERINGA 2014, p. 4). Na figura 12, ilustra-se a
multiplicidade de coisas que podem ser projetadas gerando um artefato (vide
quadrante ao lado esquerdo):
Figura 12 - A interação entre um artefato e o contexto ao qual ele se aplica segundo DSR

Fonte: Adaptado de (WIERINGA, 2014, p. 4)

Artefatos se aplicam a melhoria de cenários específicos como, por exemplo,
um artefato para retratar um processo de negócio em especial. Artefatos são
manipulados pelo pesquisador de design e pesquisa. Por outro lado, o contexto
apresenta elementos que não são de controle do pesquisador, logo se tratando de
um contexto maior de problemática que deve ser analisado considerando as
restrições e oportunidades presentes neste contexto (e.g. diversos processos de
negócio em operação numa organização). Seguindo esta linha:
Pessoas, valores, desejos, receios, objetivos, normativos, e
orçamentos aparecem no contexto ao qual um artefato se aplica,
entretanto estes não podem ser projetados pelo pesquisador de
design. (...) Estes são parte da problemática de contexto, e o
pesquisador deve investigar estes elementos com o objetivo de
compreendê-los e não modificá-los. (WIERINGA, 2014, p. 4)

Ainda sobre a figura 12, é de grande importância a abstração trazida por
Wieringa (2014, p. 4) em relação a interação que deve haver entre o artefato
projetado e o contexto. O artefato por si só, não resolve nenhum problema, mas sim,
as suas implicações em relação ao contexto que contribuem para que o problema
seja tratado, e vice-versa. Este ponto é particularmente importante para a presente
dissertação que baseará o estudo de um artefato proposto não de forma isolada em
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relação ao contexto (e vice-versa). Pretende-se que o artefato gerado implique na
viabilização de um processo de manutenção, em especial no processo de
implantação de software. Ou seja, espera-se que o estudo observe sobre a interação
entre artefato e contexto, contribuindo assim para resolução de problemas neste
campo. Esta discussão será retomada de forma mais detalhada após a
apresentação do “Framework para Design Science” (WIERINGA, 2014, p. 6 - 8).

3.2

O Framework Para Design Science Research
O contexto do problema em que um artefato se aplica pode ser estendido com

stakeholders deste artefato (pessoas que se utilizam e veem ganho na utilização do
artefato, ou melhor, no resultado da interação deste artefato com o contexto) e com
conhecimento utilizado para elaboração do design do artefato. Esta extensão de
contextos (do problema e de conhecimento) retrata um projeto de design science
como um todo. Wieringa (2014, p. 6-8) modelou o Framework para o DSR para
discussão deste contexto. Este framework está representado na figura 13. A
presente dissertação adota este framework conforme discutido na sequencia.
Figura 13 - Framework para DSR

Fonte: Adaptado de (WIERINGA, 2014, p. 4)

No contexto social, estão as partes interessadas que irão afetar o projeto de
design ou serão afetadas por ele. Incluem-se usuários, mantenedores, operadores,
pessoas em geral que farão uso, de um modo geral, do artefato a ser elaborado. Por
sua vez, patrocinadores provém orçamento e definem objetivos a serem alcançados
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com um projeto DSR, assim também devem estar incluídos no contexto social.
Patrocinadores podem ser representados por uma entidade “governo” ou “empresa”,
por exemplo. Em quaisquer que sejam os casos, a elaboração e entrega de designs
que sejam úteis para um contexto de problema será requerido. O contexto do
conhecimento, por sua vez, consiste em teorias existentes da ciência e engenharia,
especificações de designs convencionados, fatos úteis existentes acerca de
produtos e pessoas, lições aprendidas pela experiência de pesquisadores em
projetos DSR anteriores, e o senso comum.
Um projeto de DSR fundamenta-se sob o contexto do campo do
conhecimento. Isto é representado na figura 13 através da seta “Conhecimento
existente para resolução de problemas, designs existentes” que parte do contexto do
conhecimento para o Design (este, por sua vez, retrata o processo conduzido pelo
pesquisador para elaboração de design de um artefato para melhorar um contexto
de problema). Esta indicação mostra que o conhecimento existente que se relaciona
com o contexto do problema sob design e pesquisa restringe e direciona a forma
como a elaboração do design deve ser conduzida. O contexto do conhecimento
também possibilita a resposta de questões de conhecimento que são levantadas
para investigar se o artefato elaborado no design, de fato, melhora o contexto de
problema. Este ponto em específico pode ser observado na figura 13 através da seta
“Respostas existentes para questões de conhecimento” que parte do contexto do
conhecimento para o processo de investigação. De forma recíproca, a elaboração de
designs (artefatos úteis) e o processo de investigação possibilitam contribuições ao
campo do conhecimento. Isto é refletido na figura 13 pelas setas de “Novo
conhecimento orientado a resolução de problemas, novos designs” e “Novas
respostas para questões de conhecimento”. Na passagem abaixo, Wieringa (2014)
exemplifica o contexto social e de conhecimento em um contexto de problema do
“projeto DOA” (VRIELINK, 2009):
Tabela 12 – Exemplificação de contexto social e do contexto de conhecimento dado um
contexto de problema
Exemplificação
No contexto social, as partes interessadas do projeto DOA são o fabricante do chip NXP
(organização patrocinadora), fornecedores de componentes automotivos, montadoras,
empresas mecanicas, motoristas e passageiros.
O contexto do conhecimento é muito amplo. O projeto usa uma teoria matemática (cálculo
matricial) e uma teoria da ciência natural (processamento de sinais). Três designs de
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algoritmos existentes são testados e estes também compõem o contexto do
conhecimento. O projeto também usa alguma teoria básica de propriedades de
algoritmos. Além disso, no contexto do conhecimento verifica-se fatos úteis, como o
velocidade máxima de rotação de um carro e lições aprendidas com a experiência, como
a maneira de usar o Matlab e como programar o processador experimental Montium
usado neste projeto.
Fonte: Adaptado de (WIERINGA, 2014, p. 7).

3.2.1 Proposição Do Projeto Dsr Através Da Elaboração De Design De Modelo
Conceitual
Risco (2017) orienta que o pesquisador de Engenharia de Software pode
utilizar o DSR como método de definição de uma pesquisa acadêmica/científica. O
interesse de uma pesquisa parte da premissa que o pesquisador busca solucionar
um problema em um contexto específico. Este contexto foi representado na figura 12
pela área circular, e discutido até então. No contexto social estão pessoas, requisitos
de negócio, requisitos de sistemas, objetivos, desejos. Estes “elementos do contexto
não podem ser considerados objetos de pesquisa em um projeto DSR” (RISCO,
2017, slide 5). Discute-se que elementos de contexto implicam no objeto de
pesquisa sob algum aspecto, isso é, geram oportunidades ou restrições ao objeto de
pesquisa no qual o pesquisador busca melhorar um contexto de problema. Em
suma, estes elementos de contexto são impostos (pelo próprio contexto social em
que refletem), enquanto que o objeto de pesquisa é adaptável ao contexto, para
trazer uma solução/melhoria àquele. Assim, um projeto de pesquisa orientado ao
DSR se define como um “esforço temporário empreendido no design e pesquisa de
um artefato que solucione um problema num contexto específico.” (RISCO, 2017,
slide 6).
O projeto DSR proposto é definido através do modelo conceitual de pesquisa
representado na figura 14, desenvolvido utilizando o Framework para DSR proposto
por Wieringa (2014):
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Figura 14 - Modelo conceitual de pesquisa do projeto DSR proposto

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

A figura 14 representa o projeto DSR que trata da elaboração de designs
(artefatos úteis) e da investigação destes em um contexto específico. A seção de
“Design Science” traz essa abstração. Esta dissertação lida com a elaboração de
designs conforme contexto trazido da seção de “Design” e da investigação de
interação deste artefato neste contexto. Deste modo, respectivamente, resolve
problemas de design e responde perguntas de conhecimento, melhorando um
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contexto de problema de interesse de pessoas inseridas no contexto social. Neste,
estão as pessoas e/ou entidade que serão impactadas/beneficiadas com o projeto
DSR. Nesta dissertação, a entidade direta que usufruirá da condução deste projeto
DSR é a organização provedora de SaaS multi-tenant indicada na seção 1.1.1 deste
trabalho além de outras provedoras de SaaS multi-tenant que também podem se
beneficiar do conteúdo estudado neste projeto. O contexto social como um todo é
apresentado na figura na seção “Contexto social”. Na seção “Contexto do campo do
conhecimento” evidenciam-se as fontes de conhecimento e fatos que a dissertação
abrange.

3.3

Relação Do Projeto Dsr Proposto Com As Ciências De Design E Seu Grau De
Generalização
O projeto DSR conduzido nesta dissertação possui certas generalizações.

Wieringa (2014) comenta acerca de generalizações de conhecimento gerado
quando adota-se o DSR:
As generalizações produzidas pelo Design Science Research
são de médio alcance. Elas geram abstrações a partir de certas
condições da prática, mas não geram idealizações irrealizáveis.
Elas generalizam além do nível do caso em questão, mas não
são universais. (WIERINGA, 2014, p. 9).

“Certas condições de prática” são fatores e componentes do mundo real que
condicionam um contexto de problema. Nesta dissertação, o contexto de problema
está condicionado a partir de um contexto de negócio em que provedores SaaS
multi-tenant integram a continuidade de negócio de tenants ao prover serviços de
software que apoiam/automatizam processos de negócio destes tenants. Dessa
forma, o provedor SaaS interfere diretamente na continuidade do negócio de seus
tenants. Comenta-se que esta circunstância deve ser um ponto importante a ser
verificado pela organização consumidora dos serviços na nuvem (embora presumese que esta seja

negligenciada em muitos casos), em especial no caso de

necessidade de estudo e definição de plano de contingenciamento da operação
decorrentes de quaisquer eventos que gerem interrupção na entrega dos serviços
pelo provedor SaaS, como é o caso do contexto de problema que vêm sendo tratado
nesta dissetação, o de degradação ou indisponibilidade do serviço durante o
processo de implantação/modificação de software em operação.
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A condição de prática determinante enfatizada neste estudo abrange a
relevância, se não a necessidade mandatória do provedor de SaaS multi-tenant
dispor de uma arquitetura que possibilite que um processo de manutenção de
software seja conduzido de modo que o serviço de software se mantenha
operacional e não gere degradações sistêmicas, contribuindo assim para
continuidade do negócio dos tenants afetados pela manutenção, além de melhoria
da própria oferta do serviço por parte do provedor. Para resolução deste problema
de pesquisa, um projeto baseado no framework para DSR é proposto e um
ciclo/iteração de pesquisa e design é conduzida gerando artefatos úteis e resultados
de pesquisa.
Esta dissertação traz do contexto real, cenários motivadores para pesquisa e
estudo (vide seção 1.1.1) que apresenta determinados requisitos e características. O
projeto DSR que está sendo proposto nesta dissertação, por sua vez pode
generalizar conhecimentos sob diferentes aspectos, perspectivas, contextos, entre
outros. “(...) Um efeito colateral de resolver problemas particulares é de que os
profissionais constroem generalizações de conhecimento. (...) Entretanto, esta não
abrange um escopo universal (se referindo ao DSR)” (WIERINGA, 2014, p. 9).
Assim, Wieringa (2014, p. 9) discute que a produção destas generalizações
delimitadas é de foco de ciências de média abrangência que ficam entre os
extremos de Ciências Básicas e Pesquisas de Caso. Logo, em Wieringa (2014, p. 9),
Ciências de Design (“Design Sciences”) se inserem nas ciências de média
abrangência. Na figura 15, observa-se onde esta é colocada em relação a outras
ciências.
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Figura 15 - Posição das Ciências de Design em relação a outras ciências

Fonte: Adaptado de (WIERINGA, 2014, p. 9)

Ainda nesta camada de ciências de média abrangência, Wieringa (2014)
coloca as Ciências Especias e Ciências Aplicadas. “Ciências Especiais como partes
da Biologia, Psicologia e Sociologia focam em generalizações acerca de conjuntos
definidos de objetos de estudo mas não pretendem generalizar sobre o universo”
(WIERINGA, 2014, p. 9). As Ciencias Aplicadas utilizam resultados de outras
ciências e também apresentam generalizações delimitadas.
Chamamos essas ciências de média abrangência porque elas não
visam generalizações universais, mas em generalizações
existenciais, e elas não fazem idealizações irrealistas buscando
adquirir conhecimento, mas pretendem apenas adotar premissas
realistas sobre seu objeto de estudo. Nós chamamos essas
generalizações existenciais, realistas, de generalizações de média
abrangência. (WIERINGA, 2014, p. 9-10)

“Condições de prática” são impostas ao contexto, e profissionais e
pesquisadores não podem simplesmente removê-las do contexto ou ideáliza-lo sem
estes fatores caso objetivem resolver um contexto do problema. As Pesquisas de
Caso que são restringidas exclusivamente por “condições de prática” são
observados no campo de Engenharia, Consultoria, Psicoterapias, entre outros.
“Estes campos de estudo devem resolver problemas reais e não podem idealizar a
exclusão de nenhum fator ou componente que cumpra algum papel sob o problema
em tratativa” (WIERINGA, 2014, p. 9). O campo de Pesquisas de Caso está
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representado ao lado direito da figura 15 e apresenta o menor grau de generalização
dentre as outras ciências representadas. Entretanto, apresentam o maior grau de
realismo, uma vez que abrangem especificamente e diretamente condições de
prática controladas e bem definidas ao qual a pesquisa se relaciona.
No lado esquerdo da figura 15, aparecem as Ciências Básicas. Estas
estudam as forças fundamentais

e mecanismos da natureza (Fisica, Quimica,

partes da Biologia). Estas ciências buscam validade numa extensão de universo.
Isto é, focam em generalizações universais. Estes objetivos são alcançados ao
construir idealizações. Estas idealizações são abstrações que na forma como se
apresentam são tidas como falsas ou irrealizáveis em um contexto real. Porém, as
idealizações possibilitam que um problema de pesquisa seja conceitualmente
gerenciável. Por isso, Ciencias Básicas apresentam a maior abrangência de
generalização, porém só são válidas sob condições idealizadas, que no mundo real
não se fazem verdadeiras na mesma disposição que foram idealizadas.
Esta dissertação pretende estar inserida no campo ciências de design. A
elaboração de designs e pesquisa seguindo o framework para DSR é conduzida e o
contexto ao qual o artefato gerado interage é generalizado em nível existencial, sob
condições realistas.

3.4

Hierarquia Dos Objetivos De Pesquisa Do Projeto DSR Proposto
Para conduzir um projeto DSR é preciso estruturar os objetivos de pesquisa.

Wieringa (2014, p. 14) organiza os objetivos de pesquisa em hierarquias
relacionadas ao tipo de contribuição pretendido pelo objetivo. Na figura 16, essa
hierarquia de objetivos de projetos DSR é demonstrada.
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Figura 16 - Estrutura hierárquica de objetivos de projetos DSR

Fonte: Adaptado de (WIERINGA, 2014, p. 14)

A figura 16 permite realizar a classificação dos tipos de motivadores que
direcionam um projeto DSR. Partindo do lado inferior esquerdo da figura 16 estão os
objetivos orientados ao design de um instrumento. O design de instrumento visa
responder perguntas de conhecimento. Ou seja, por meio destes instrumentos, é
possível contribuir com a validação sobre a extensão ou desenvolvimento de um
novo conhecimento. Por essa razão, demonstra-se uma relação (pela seta
indicadora) de que objetivos de design de instrumento servem de entrada (apoiam)
objetivos orientados ao conhecimento. Wieringa (2014, p. 14) considera os objetivos
de design de instrumento como os de “mais baixo nível” em um projeto DSR.
Seguindo a sequencia da seta que parte dos objetivos orientados ao design de
instrumentos, estão os objetivos orientados ao conhecimento. Estes, por sua vez,
descrevem um fenonomeno e o explicam. “(...) Um objetivo orientado ao
conhecimento deve descrever o que acontece quando um artefato interage com um
contexto e explica esta interação em termos de mecanismos internos do artefato e
contexto” (WIERINGA, 2014, p. 14).
Através de aquisição de conhecimento, sobretudo quando decorrentes do
atingimento de objetivos de design de instrumento e objetivos de conhecimento (ao
responder perguntas de conhecimento por meio do instrumento elaborado), é
possível prever como o artefato interage com o contexto do problema ou como ele
poderia evoluir. “Uma predição é uma convicção acerca do que irá acontecer no
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futuro, que se tornará verdadeiro ou falso. Para fazer estas predições, é necessário
conhecimento.” (WIERINGA, 2014, p. 14). Nesse sentido, a figura 16 demonstra que
os

objetivos

orientados

a

predições

partem

dos

objetivos

orientados

a

conhecimento.
Mais acima, também partindo de objetivos orientados ao conhecimento, estão
os objetivos orientados ao design de artefato. Wieringa (2014, p. 14) explica a
natureza destes objetivos:
Objetivos orientados a design de artefato (...) constituem-se em
objetivos de design de mais alto nível como a melhoria de
desempenho de um artefato num contexto. (...) Nós chamamos, em
outras palavras, de objetivos de pesquisa técnica. (...) O objetivo do
design de artefato é resolver, mitigar, ou melhorar algum problema
no contexto social do projeto, por exemplo, o objetivo de tornar
possível a visualização de TV via satélite em um carro ou auditar a
conformidade da localização de dados na computação em nuvem.”
(WIERINGA, 2014, p. 14-15).

O objetivo orientado a design do artefato é o que se preocupa de forma mais
próxima com a evidenciação da forma como um contexto de problema foi
melhorado. A partir do efeito causado de melhora de um contexto de problema,
diversas partes interessadas, que possuem diferentes objetivos, expectativas e
necessidades, podem usufruir de diferentes formas o resultado alcançado. No
exemplo voltado a transmissão de televisão do carro indicado na citação anterior,
discute-se que o objetivo do ponto de vista dos pais é de manter as crianças no
banco de trás do carro quietas e ocupadas, porém, do ponto de vista da criança, o
objetivo dela é apenas assistir televisão no carro, enquanto que, o objetivo do
fabricante de automóveis (que provavelmente seria o principal patrocinador do
projeto DSR em questão) é aumentar as vendas. Na parte superior da figura 16, esta
diversidade de objetivos do contexto social é representado como objetivos de partes
interessadas externas.
Esta dissertação utilizará esta estrutura hierárquica à fim de organizar os
objetivos de realização de uma iteração do projeto DSR proposto. Esta iteração é
discutida na próxima seção da dissertação.
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4
4.1

UMA ITERAÇÃO DO PROJETO DSR PROPOSTO
Contextualização E Refinamento Dos Objetivos Da Iteração Do Projeto DSR
Rozanski e Woods (2005, p. 11) indicam que o conhecimento necessário para

compreender um sistema de computadores no que tange seus componentes
individuais, como estes funcionam em conjunto e como estes respondem a
interações com o ambiente externo, deve estar representado na arquitetura deste
sistema. Segue definição formal para arquitetura de sistemas:
A arquitetura de um sistema de software intensivo é a estrutura ou
conjunto de estruturas deste sistema, que consiste em elementos de
software, propriedades destes elementos externamente visuais, e a
relação entre estes. (ROZANSKI e WOODS, 2005, p. 12).

As estruturas mencionadas acima ainda subdividem-se em estruturas estáticas
e estruturas dinâmicas. As estruturas estáticas de um sistema de software são
definidas a partir da disposição de seus elementos arquiteturais, no caso, estática.
Estes elementos podem ser elementos de software (modelados em tempo de
construção), elementos de dados, e elementos de hardware. A disposição estática
entre estes elementos podem ser associações, relacionamentos, conexão entre
eles. Para módulos de software, por exemplo, pode ser modelada a dependência
entre elementos. Neste caso, pode-se exemplificar um módulo A que depende de
serviços de um módulo B. Na outra parte, estão as estruturas dinâmicas, que
consistem em elementos e suas interações em tempo de execução do sistema de
software, isto é, apresenta como o sistema funciona realmente – o que ocorre em
tempo de execução e o que o sistema faz em resposta a estímulos externos (ou
internos). Elementos dinâmicos podem ser representados como fluxos de
informações, execução de tarefas internas, expressão de efeitos causados sob
conjuntos de dados.
As propriedades externamente visuais dos elementos arquiteturais
se manifestam de duas formas: os comportamentos externamente
visuais (o que o sistema faz) e propriedades de qualidade (como o
sistema faz isso). (ROZANSKI e WOODS, 2005, p. 13).

Comportamentos externamente visuais condizem com as estruturas dinâmicas
discutidas, pois definem, de forma funcional, as interações entre o sistema e o
ambiente, como por exemplo, a forma como o sistema responde a estímulo do
ambiente em que este está inserido. Já propriedades de qualidade são propriedades
não-funcionais de um sistema, externamente visuais, como performance, segurança,
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ou escalabilidade. “Propriedades de qualidade dizem como um sistema se comporta
sob a ponto de vista de um observador externo (...).” (ROZANSKI e WOODS, 2005,
p. 13).
Existe toda uma gama de características externamente visuais na
arquitetura que se deseja dar foco: Como o sistema funciona sob
condições altas cargas de consumo? Qual é o pico de
processamento dado um determinado hardware? Como as
informações do sistema são protegidas contra uso malicioso? (...)
Quão fácil pode ser utilizado por pessoas com deficiência? Quais
dessas características são relevantes (para elaboração de design)
dependem das circusntancias, preocupações e prioridades das
partes interessadas. (ROZANSKI e WOODS, 2005, p. 13-14)

As características externamente visuais mais importantes que são de interesse
na elaboração de design de instrumento da presente iteração do projeto DSR
discutido nesta dissertação são aquelas que contribuem para responder as
seguintes perguntas com fins de designs arquiteturais: Como um sistema SaaS em
operação funciona (deve funcionar) sob condições de implantação de software multitenant em janelas de manutenção, e, em especial, com que extensão os tenants são
impactados neste contexto sob o ponto de vista de disponibilidade do serviço?
Rozanski e Woods (2005, p. 27) discutem que uma representação de um
sistema complexo deve ser compreensível e gerenciável para um conjunto de
stakeholders (tanto aqueles que possuem interesse maior em questões ténicas
quanto aqueles que possuem interesses voltado ao âmbito de negócio). Para isso,
eles defendem que o problema deve ser atacado sob diferentes direções
simultaneamente; no caso, eles estão se referindo a pontos de vista (viewpoints) que
os modelos representados podem dar foco em uma descrição arquitetural. Assim,
uma descrição arquitetural deve ser particionada em um conjunto de pontos de vista
arquiteturais separados, entretanto, interelacionados. Cada ponto de vista
arquitetural descreve um aspecto particular da arquitetura do sistema, isto é, provê
uma visão do sistema sob determinado viés. De forma conjunta, os modelos
descrevem o sistema como um todo.
Um sistema complexo é descrito de forma muito mais efetiva quando
um conjunto de pontos de vista interelacionados é adotado, que
coletivamente ilustram suas características funcionais e propriedades
de qualidade, e que, por fim, demonstram que estes atenderam aos
objetivos. (ROZANSKI E WOODS, 2005, p. 30).
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Para desenvolver uma visão arquitetural com viés voltado para um
determinado contexto de problema, o presente trabalho se baseia em pontos de
vista arquiteturais formalmemente definidos em (ROZANSKI E WOODS, 2005). Em
uma atividade relativamente não-estruturada que é a de definição de uma
arquitetura, este trabalho, com esta convenção em utilizar uma abordagem de
pontos de vista previamente definida e convencionada no campo de Engenharia de
Software, busca trazer maior valor e entendimento aos stakeholders, mais
especificamente àqueles definidos no contexto social do projeto DSR proposto (vide
figura 14). Na tabela 13, o catálogo de pontos de vista arquiteturais definidos por
Rozanski e Woods (2005) é referenciado.
Tabela 13 – Catálogo de Pontos de vista arquiteturais
Ponto de Vista

Definição

Funcional

Descreve os elementos funcionais de sistema, suas
responsabilidades, interfaces, e interações primárias. Uma visão
funcional é o pilar da maioria das descrições arquiteturais e é
normalmente a primeira parcela da descrição que os
stakeholders tentam compreender. Esta direciona a forma como
outras estruturas sistêmicas são modeladas, como as estruturas
de informação, concorrência, implantação e assim por diante.
Esta também gera um impacto significativo em propriedades de
qualidade sistemica, como a sua capacidade para sofrer
mudanças, para ser segura, e sua performance em tempo de
execução.

de Informação

Descreve a forma como a arquitetura armazena, manipula,
gerencia e distribui informação. O propósito básico de qualquer
sistema computadorizado é de manipular informação de algum
modo, e este ponto de vista consiste em uma visão completa,
mas de alto-nível da estrutura de dados estática e do fluxo de
informações. O objetivo desta análise é responder grandes
questões acerca de conteúdo, estrutura, propriedade, latencia,
referencias e migrações relacionadas a estruturas de dados do
sistema.

de Concorrência

Descreve a concorrência de estruturas de um sistema e mapeia
elementos funcionais em unidades de concorrência para
claramente identificar as partes do sistema que podem executar
simultaneamente e como isto é coordenado e controlado. Isso
acarreta na criação de modelos que demonstram estruturas de
processos e threads que o sistema irá utilizar além de
mecanismos de comunicação entre processos que coordenam
estas operações.

de Desenvolvimento

Descreve a arquitetura que apoia o processo de desenvolvimento
de software. Visões de Desenvolvimento comunicam aspectos da
arquitetura de interesse daqueles stakeholders envolvidos na
construção, teste, manutenção e melhoria do sistema.
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de Implantação

Descreve o ambiente em que o sistema será implantado,
incluindo a captura de dependencias que o sistema tem com o
ambiente em tempo de execução. Esta visão captura o ambiente
de hardware que o sistema precisa (primariamente nós de
processamento, conexões de rede, discos de armazenamentos
requeridos), os requisitos técnicos de ambiente para cada
elemento, e o mapeamento dos elementos de software ao
ambiente em tempo de execução que irão executá-los.

Operacional

Descreve como o sistema será operado, administrado e
suportado quando o ambiente estiver implantado em produção.
Para todos, até mesmo sistemas mais simples, instalar,
gerenciar e operar o sistema é uma tarefa significativa que deve
ser considerada e planejada em tempo de design. O objetivo de
um ponto de vista Operacional é de identificar estratégias do
sistema como um todo para endereçar preocupações de cunho
operacional de stakeholders do sistema e identificar soluções
para estas.

Fonte: Adaptado de (ROZANSKI E WOODS, 2005, p. 36)

Uma descrição arquitetural cuja visualização é modelada de acordo com o
ponto

de

vista

Funcional,

têm

seus

elementos

arquiteturais

de

sistema

representados sob o viés de funcionalidade, isto é, quais as responsabilidades de
cada elemento, interfaces externas e internas, interações primárias. A visualização
gerada documenta estruturas funcionais de sistema. Colocados sob uma disposição
única e de forma conjunta, demonstra-se como estes elementos realizam funções
que são pensadas para realizar.
Explica-se que a elaboração do design do instrumento pretendida nesta
iteração do projeto DSR considera o Ponto de vista Funcional, mas olha
cuidadosamente como esta traz implicações a um possível Ponto de vista
Operacional. Nesta visualização dá-se foco na elaboração do design em elementos
que enderecem desafios trazidos na contextualização do problema tratado. Mais
especificamente, é proposto e estudado na seção 4.2 que a elaboração do design de
um artefato consista na construção de um “modelo de estruturas funcionais”
(ROZANSKI e WOODS, 2005, p. 215). A elaboração de design deste modelo de
estruturas funcionais dá foco não em elementos arquiteturais intrinsicamente ligados
a funcionalidades do sistema que serão de interesse de usuários finais ou tenants
(como uma funcionalidade abertura de tickets de chamado, entre outros, que em
conjunto caracterizam o sistema multi-tenant tratado), mas sim em elementos
arquiteturais que contribuam diretamente no endereçamento dos desafios colocados
em relação à problemática de foco do projeto DSR proposto. Este contexto de
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problema pode ser resumido em “elaborar o design de um sistema multi-tenant que
esteja apto a sofrer implantações de software (evolutivas) sem causar impacto aos
tenants, em especial no que diz respeito a disponibilidade do serviço ofertado”.
Rozanski e Woods (2005, p. 215) afirmam que na elaboração de um modelo, devese focar no que é arquiteturalmente significativo, isto é, no que traz impacto visível
aos stakeholders e ao contexto de interesse. Neste sentido, o foco da elaboração do
design foi delimitado, assim como os stakeholders, que se referem aos
mantenedores do software multi-tenant que precisam dispor de uma arquitura do
sistema que lhes apoie durante o processo de manutenção de software.

4.2

Elaboração De Design De Artefato: Um Modelo De Estruturas Funcionais Com
Foco Em Manutenção De Software Multi-Tenant
“A visão Funcional de um sistema define os elementos arquiteturais que

compõem as funcionalidades do sistema.” (ROZANSKI e WOODS, 2005, p. 215).
Entretanto, o cerne de conduzir um projeto DSR é resolver ou melhorar contextos de
problemas. O contexto de problema que está sendo tratado por essa dissertação
tange a proposição de uma arquitetura sistêmica que permita que softwares multitenant operacionais passem por modificações (novas implantações de software) sem
causar impacto aos tenants decorrente de indisponibilidade do serviço, visto os
prejuízos possíveis aos tenants em relação a oferta do serviço neste sentido. É com
esta perspectiva, de garantia de disponibilidade durante o processo de implantação
de software multi-tenant, que a elaboração do design de um modelo de estruturas
funcionais (portanto, sob o poto de vista funcional) é conduzida para esta iteração.
Afirma-se que essa “perspectiva” (ROZANSKI e WOODS, 2005, p. 39-53),
ortogonalmente, pode ser adotada para elaboração de design de outras
visualizações em outros pontos de vista, como objetivos de outras iterações do
projeto DSR. Este ponto em específico, seguirá como oportunidades para trabalhos
futuros, com exceção de um ponto de vista Operacional que será estudado
posteriormente ainda nesta dissertação.
O modelo de estruturas funcionais elaborado é apresentado na figura 17.
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Figura 17 – Modelo de estruturas funcionais para garantia de disponibilidade durante o
processo de manutenção de software multi-tenant

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.
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Várias técnicas para representar uma visualização Funcional em um
modelo podem ser adotadas. (...) Muitos utilizam um diagrama de
estruturas funcionais baseados em uma notação de caixas e linhas.
Tal diagramação deve mostrar apenas elementos funcionais e suas
interfaces e deve ligar os elementos às interfaces através de uma
indicação gráfica visualmente clara (tipicamente por meio de uma
seta, possivelmente com algumas anotações) que representa o uso
de um conector. (ROZANSKI e WOOD, 2005, p. 219 e p. 222)

À fim de descrever a visão arquitetural proposta na figura 17, primeiramente sua
notação adotada, que se baseia em diagramas de caixas e linhas e segue um
padrão similar aos estilos adotados nas patentes estudadas na seção de Revisão
Sistemática da Literatura, é relacionada na legenda abaixo (vide tabela 14). Em
sequencia, descreve-se de forma mais detalhada o que a visualização da figura 17
representa.
Tabela 14 – Notação adotada na elaboração de design do modelo de estruturas funcionais
proposto na figura 17
Elemento
arquitetural

Descrição
Notação utilizada para representar elementos funcionais.
Um elemento funcional é uma parte do sistema que em tempo de
execução possui responsabilidades particulares e expõe interfaces
bem definidas que permitem que ele seja conectado a outros
elementos. Pode ser abstraído sob diferentes níveis, desde um
elemento funcional de menor granularidade, como um módulo de
código do software, até de maiores, como uma funcionalidade da
aplicação, um banco de dados, ou um sistema completo. A anotação
serve para definir o elemento funcional
Notação utilizada para representar a relação “parte-todo” entre
elementos funcionais.
Elementos de maior granularidade circunscrevem elementos de
menor granularidade, que são partes constituintes do primeiro. Na
legenda a esquerda, o elemento de maior granularidade é
identificado como “Anotação 1”. Evidencia-se uma parte constituinte
deste elemento com outro elemento, identificado por “Anotação 2”, e
inserido no interior dos limites de área impostos pelo elemento
“Anotação 1”.
Notação utilizada para representar conectores.
Conectores são linhas com setas presentes na arquitetura que ligam
os elementos funcionais, uns aos outros, possibilitando a interação
entre eles. A seta indica a direção do fluxo de informações
transmitidas pela interação. O elemento funcional que se liga
diretamente a seta do conector é o elemento receptor da informação,
enquanto que o elemento funcional que se liga ao ponto contrário a
direção da seta representa o elemento transmissor da informação,
ou quem dispara o evento que gera a interação correspondente. A
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anotação detalha sobre a natureza da interação.

Notação utilizada para identificar de forma única cada elemento
funcional.
Esta notação segue com o prefixo “Bl” (referente a bloco) seguida de
um código numérico em elementos funcionais presentes no modelo
que se deseja dar destaque.
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Para fins de dissertação, infere-se que esta visão arquitetural permite abstrair
um fluxo que se origina a partir do estimulo de um mantenedor de software (que
hipoteticamente dispõe da arquitetura funcional proposta) até o evento de
implantação do software em um arquitetura que está operando os serviços para
tenants.
No bloco Bl1 está a camada funcional de interfaces destinadas aos
mantenedores do provedor SaaS. Nela, está incluída uma Interface WEB para
acesso a sistema orquestrador (Bl1.1). Esta interface, possibilita a consulta de dados
coordenados por sistemas da camada funcional “broker” (Bl2), mas principalmente,
dispara estímulos para automações voltadas ao processo de implantação do
software. O elemento funcional responsável por prover estas funcionalidades ao
mantenedor de software é representado no bloco Bl3. Este sistema orquestrador
centralizador, pelo próprio nome, centraliza a consulta e o disparo de eventos a
outros

sistemas

funcionais

da

camada

broker

(Bl2),

isto

é,

consome

serviços/interfaces destes outros sistemas. Na sequencia, fala-se de antemão sobre
o sistema orquestrador de serviço (Bl4) e como ele implica na modelagem da
camada funcional da aplicação SaaS multi-tenant (Bl5).
Em patente IBM (2017), conforme discutido na RSL, um método de
redistribuição de tenants entre instâncias (considere instâncias como nós
computacionais que provém o serviço ao tenant) compatíveis entre si possibilitam
que as alterações decorrentes do processo de implantação sejam realizadas no nó
computacional

alvo,

enquanto

um

nó

computacional

auxiliar

recebe

o

redirecionamento de requisições e provê o serviço. Fehling et al. (2010) apresenta
princípios parecidos. O modelo proposto nesta dissertação prevê que este
mecanismo faça parte do sistema orquestrador de serviço (Bl4), entretanto, com
uma diferenciação importante. Em se tratando da complexidade trazida pela
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arquitetura multi-tenant, em que múltiplos tenants compartilham múltiplos nós
computacionais, o gerenciamento de uma redistribuição de requisições em nível de
(e orientada à) nós computacionais exclusivamente não determina uma organização
e critério desta ação em relação ao serviço como um todo. Um exemplo disso se dá
no fato de que uma atualização sistêmica requer que todos os nós computacionais
que atendam aos tenants afetados por tal atualização sejam devidamente ajustados,
do contrário, haverá o caso do mesmo tenant utilizando software em versões
diferentes. Supondo que haja tenants distribuídos desordenadamanente entre nós
computacionais, se torna praticamente inviável garantir que todos os nós serão
devidamente manipulados, isto é, a análise de impacto fica sem fronteiras e
extremamente difícil de realizar.
Com o intuito de reduzir a complexidade mencionada, trazer um critério e
organizar o processo de redistribuição de nós computacionais, propõe-se que haja
uma organização lógica, sistemicamente gerenciada, que agrupe a infraestrutura
compatível que provê o serviço para um pool de tenants e oriente a redistribuição
como um todo para este grupo. Este tipo de agrupamento foi denominado como
grupo lógico funcional de serviço (Bl6). O pool de tenants suportados por cada grupo
lógico pode compor desde 1 tenant até um conjunto de vários tenants. Logo, o
modelo proposto abstrai a solução proposta em IBM (2017) de redistribuição de
tenants para que esta seja feita em nível de grupos lógicos funcionais de serviço
(Bl6), que por sua vez, agrupam os tenants suportados. Por isso, na figura 17,
circunscrito pelo sistema orquestrador de serviço (Bl4), aparecem os elementos
funcionais nos blocos Bl4.1 e Bl4.2, respectivamente, “Gerenciador de grupos
lógicos funcionais de serviço e sua disposição” e “Mecanismo controlador de
redistribuição de requisições entre grupos lógicos funcionais de serviço”.
Pretende-se que o Bl4.1 disponha de um índice de tenants que possibilite a
associação destes com os grupos lógicos funcionais de serviço (Bl6) dispostos ao
longo da camada funcional da aplicação SaaS multi-tenant (Bl5). Ressalta-se que o
grupo lógico funcional de serviço (Bl6) representa um conjunto de ambientes
operacionais da Aplicação SaaS (Bl7), suportada por elementos arquiteturais
subjacentes de infraestrutura computacional (Bl8, Bl9, Bl10) destinados a compor a
pilha de execução da aplicação SaaS e, por isso, deve manter o serviço operacional
àquele conjunto de tenants associados. Entretanto, não é de responsabilidade

108

primária do sistema orquestrador de serviço (Bl4) fazer o gerenciamento da
infraestrutura computacional. Este tem o viés voltado para o serviço e para os
grupos lógicos funcionais de serviço. Para este outro fim, de administração de
infraestrutura, se prevê um sistema orquestrador de plataformas (Bl11), seguindo em
linha com um sistema de instanciação de plataformas proposto em (RED HAT INC,
2014). Neste contexto, o sistema orquestrador de serviço (Bl4) consome serviços e
interfaces disponibilizadas através do sistema orquestrador de plataformas (Bl11).
Logo, o elemento Bl4 consegue “enxergar” a infraestrutura disponível na camada
funcional da aplicação SaaS multi-tenant (Bl5) como um todo, e assim agrupá-la sob
a ótica de grupos lógicos funcionais de serviço (Bl6).
No Bl4.2, evidencia-se o mecanismo controlador de redistribuição de
requisições entre grupos lógicos funcionais. Este deve seguir os princípios trazidos
em (IBM, 2017), porém competindo à todos os nós computacionais de um grupo
lógico funcional de serviço alvo para um grupo lógico funcional de serviço auxiliar.
Adicionalmente a isso, e de forma conjunta ao Bl4.1, objetiva-se que o sistema
orquestrador de serviço (4) implemente as regras de encaminhamento de
requisições de acesso que são feitas por tenants a partir de ferramentas de acesso a
sistemas WEB (Bl12.1) representadas na Camada funcional de interfaces
destinadas aos tenants consumidores da Aplicação SaaS (12). Esta inteligência
(Bl13.1) deve ser intermediada por meio de uma interface da nuvem (Bl13), cujas
regras de encaminhamento são impostas/controladas por meio do sistema
orquestrador de serviços (4).
Ainda na camada funcional “broker” (Bl2), mencionou-se sobre o sistema
orquestrador de plataformas (Bl11). Esta proposta segue em conformidade com o
modelo da patente (RED HAT INC, 2014), pois prevê que o levantamento e
redimensionamento de plataformas sejam automatizadas através do uso de
contêineres. Assim, a funcionalidade principal do Bl11 é instanciar “cartridges”
(Bl11.1), que podem ser de diversos tipos, como catridges de sistemas
gerenciadores de banco de dados, de servidores WEB, de servidores de aplicação,
entre outros. Estas instanciações (Bl8, Bl9, Bl10) são geradas a partir de uma
biblioteca de “cartridges” (bl11.2), já discutida anteriormente. Os containeres (bl20)
são uma forma de “subir” estas instanciações de plataformas sob determinadas
restrições de recursos, o que também permite que se faça o mapeamento dos
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atributos qualitativos presente em um grupo funcional lógico de serviço (bl6).
Ressalta-se, neste contexto, que o sistema orquestrador de plataformas (Bl11) deve
prover módulos de implantação à quente específica à cada tipo de plataforma
(Bl11.2). “As instanciações de “cartridges” devem, por elas próprias, implementar a
abordagem que é mais correta para o seu caso de uso.” (RED HAT INC, 2014, p. 4).
Também determina que o sistema orquestrador de plataformas faça o rastreamento
e controle de informações de nós computacionais (Bl11.3). Essas informações se
referem a estado operacional de nós computacionais, versão de software mantida,
disponibilidade de recursos de nós computacionais.
No lado inferior esquerdo, propõe-se a existência de um sistema gerenciador
de código-fonte - SCM (Bl14.1). Este exemplifica uma plataforma para SCM
instanciada pelo sistema orquestrador de plataformas (Bl11). Esta provê repositórios
de códigos-fonte relativos a Aplicação SaaS (Bl7) em que os desenvolvedores
apoiam um processo de desenvolvimento distribuído. O código-fonte aparece na
camada “broker” pois é parte integrante do processo de implantação de software. O
código precisa ser construído a fim de gerar arquivos executáveis, isto é, em formato
que possibilite a sua implantação.
Infere-se que haja uma plataforma instanciada para suporte a construção de
planos gerais de automações de build, deploy, integração contínua, scripts de
execução, entre outros, prevista na arquitetura (Bl15). Existem sistemas conhecidos
por apoiarem a automação de partes não-humanas do processo de desenvolvimento
de software, com integração contínua, e facilitar aspectos técnicos do processo de
entrega contínua. Estes sistemas são denominados de servidores de automação e
estão representados em (Bl15.1). O objetivo principal que se estabelece em dispor
de um servidor de automação na arquitetura é implementar em planos gerais de
automação, estratégias de implantação de software. A estratégia de implantação de
software A, se baseia no processo de redistribuição de tenants entre grupos
funcionais lógicos de serviço (Bl4.2), como discutido. Dessa forma, a implantação do
software é automatizada em nós computacionais de um grupo funcional de serviço
que não estão operando o serviço, pois um grupo auxiliar está cobrindo o processo.
Por sua vez, a estratégia B, utiliza os módulos de hot-deployment apoiados pelo
sistema orquestrador de plataformas (Bl11) para garantir disponibilidade sistêmica
durante o processo de implantação. Por fim, a estratégia C, prevê a parada
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operacional do serviço para que o processo de implantação seja conduzido. Propõese que a tomada de decisão acerca de qual estratégia utilizar seja disparada por um
sistema auto-adaptativo, conforme disposto em Gey et al. (2016).
Por esta visão arquitetural proposta, o sistema pode ser entendido ou
pensado em termos do que ele deve dispor funcionalmente para que um processo
de manutenção de software seja conduzido de modo que haja a restrição de
impossibilidade de geração de evento de indisponibilidade ou degradação do serviço
sentido pelos tenants, organições consumidoras da aplicação SaaS implantada
neste sistema.
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5
5.1

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclusões
Esta dissertação tratou acerca da indispensabilidade de design e pesquisa de

estratégias de manutenção de software multi-tenant, em especial em se tratando de
sistemas gerenciados por provedores SaaS que requeiram altos índices de
disponibilidade do serviço. Explicou-se que a interrupção ou degradação sistêmica
decorrentes de atividades de manutenção de software podem inviabilizar a oferta de
serviço de provedores SaaS multi-tenant trazendo em pauta o impacto a
continuidade de negócio dos tenants dos sistemas multi-tenant. Por isso, fez-se a
proposição de um projeto DSR como abordagem solucionadora para que a
elaboração de designs se inserissem neste contexto de forma científica e mais
estruturada. Com a proposição do projeto DSR buscou-se contribuir para o estudo
da metodologia em questão. Isso também se aplicou para a proposta e realização de
uma iteração deste projeto DSR na dissertação. Entretanto, neste segundo caso,
também objetivou-se que um contexto do problema fosse melhorado a partir de
elaboração de um artefato útil, descrevendo arquiteturalmente uma possível solução
ao problema, sob um determinado ponto de vista – o funcional.
Esta dissertação realizou uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se de
pesquisa exploratória e método de Revisão de Literatura Sistemática. No caso da
pesquisa exploratória, fundamentou-se teoricamente os temas tratados por esta
dissertação. Nela, discutiu-se de forma mais específica a caracterização de sistemas
multi-tenant a ponto de definir limites e restrições de escopo de pesquisa desta
dissertação, uma vez que verificou-se a não convenção global do termo por partes
dos pesquisadores da área. Este trabalho se referiu a sistemas multi-tenant como
aqueles que dispõem de suporte ao multi-tenancy como sendo um padrão
arquitetural. Este deve tratar da capacidade de prover serviço de aplicação a mais
de um tenant ao mesmo tempo e de forma isolada por cada instância de software,
isto é, considera-se que em cada instância haja implantação única de código-fonte
empacotado. Evidencia-se também a convenção estudada sobre níveis de
disponibilidade sistêmica, demonstrada na figura 2. O presente estudo considerou
ambientes complexos em relação a disponibilidade de serviço que perpassam em
todas estas categorizações (exceto a não gerenciada).

112

Já no caso da Revisão Sistemática da Literatura, verificou-se, dentro dos
critérios de inclusão e exclusão pré-definidos, o estado da arte para métodos e
técnicas de manutenção de software especificamente aplicados a atividades de
manutenção de software multi-tenant que precisam cumprir o atributo qualitativo de
alta disponibilidade, isto é, não podem interromper ou degradar o serviço suportado
durante as modificações pretendidas. De forma sintética, este conhecimento foi
centralizado na tabela 11, onde explicou-se as características principais do modelo
arquitetural da RSL que possibilitou (ou contribuiu com) que processos ou atividades
de manutenção de software não causassem impacto a disponibilidade do serviço
provido pelo sistema SaaS. A RSL, como resultado, possibilitou que o contexto de
conhecimento (incluído no framework do projeto DSR) fosse adequadamente
abordado. O contexto de conhecimento inclui designs existentes que apoiam a
elaboração de design de sistemas multi-tenant que provém mecanismos de suporte
a garantia de alta disponibilidade do serviço durante o processo de manutenção de
software, em especial em atividades de implantação de software.
Esta dissertação propôs uma abordagem baseada na metodologia DSR
proposta por Wieringa (2014) como solucionadora para elaborar modelos
arquiteturais. Esta abordagem gerou um conjunto de experiências voltadas a
estruturação e experimentação (ainda que parcial) de um processo de design e
pesquisa em torno do contexto de problema, que, por fim, culminou na elaboração
de

um

modelo

arquitetural,

fundamentado

cientificamente

por

pesquisas

exploratórias, Revisão Sistemática da Literatura e metodologia de design e pesquisa
de referência de Wieringa (2014).
Este estudo abstrai o conjunto de experiências mencionado como um
resultado da proposição feita de um projeto DSR. Esta proposição foi retratada em
forma de um modelo conceitual de pesquisa que consta na figura 14. Esta figura traz
uma visão acerca dos fenômenos (de forma geral) e objetivos que estão sendo
perseguidos para resolução do contexto de problema. A partir da concepção do
projeto DSR, foi proposto que iterações fossem realizadas a fim de atingir objetivos
parciais do projeto DSR, até que o objetivo final, da melhoria ou resolução definitiva
do contexto de problema fosse alcançada. A primeira das iterações deste projeto foi
conduzida e estudada na seção 4 desta dissertação, onde foi introduzido o conceito
de refinamento de objetivos da iteração do projeto DSR. A definição de objetivos da
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iteração seguiu de acordo com a estrutura hierárquica de objetivos de projetos DSR
propostos por Wieringa (2014). Esta apoia no entendimento e previsibilidade dos
resultados que a iteração pretende ter.
A iteração realizada do projeto DSR proposto elaborou o design de um
“modelo de estruturas funcionais” (ROZANSKI e WOODS, 2005, p. 215). Este
modelo consta na figura 17 desta dissertação. O desenvolvimento do artefato
permitiu que decisões arquiteturais fossem tomadas a fim de determinar os
elementos arquiteturais necessários para contribuir diretamente no endereçamento
dos desafios colocados em relação ao contexto de problema tratado. Isto foi atacado
olhando sob um ponto de vista funcional. Dentre as decisões, destacam-se algumas
na sequencia e explica-se que estas podem ser tidas como um conjunto de
recomendações no design de sistemas multi-tenant adequadamente modeladas
para passarem por modificações e implantações de software sem causar impacto
aos tenants, em especial no que diz respeito a disponibilidade do serviço ofertado.
Estas se referem aos itens explicados a seguir.
Preveja uma separação/classificação de uma camada funcional “broker”
destinada a todos os sistemas orquestradores: Em (RED HAT INC, 2014) insere-se,
em uma camada denominada de “broker”, um sistema orquestrador de servidores
para automação de manipulação de infraestrutura adjacente da aplicação SaaS
ofertada. Esta dissertação propõe que pode ser necessário mais de um sistema
orquestrador de infraestrutura é necessária para prover diferentes estratégias de
automações incluídas em um processo de manutenção de software multi-tenant.
Preveja uma biblioteca de módulos de implantação à quente (hot-deployment)
para cada uma das plataformas gerenciadas pelo sistema orquestrador de
plataformas: Este elemento arquitetural foi estudado e apresentado com base na
patente IBM (2017). Ele permite que implantações de software ocorram sem haver a
necessidade de interrupção sistêmica.
Preveja um sistema orquestrador de serviço que agrupe logicamente a
infraestrutura computacional, gerando grupos lógicos funcionais de serviço e
relacionando-os aos tenants suportados: Nenhum dos estudos abordados na RSL
trataram diretamente uma forma de lidar com a complexidade da arquitetura em
haver diversos tenants “pendurados” com diferentes acordos de SLAs, em especial,
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dificultando bastante a aferição se a mudança de estado em uma camada de
infraestrutura iria impactar um SLA. Este trabalho recomenda que se preveja um
sistema orquestrador de serviço que relacione tenants e a infraestrutura
computacional consumida através da definição de grupos lógicos funcionais. Além
disso, espera-se que este proveja mecanismos de redistribuição de tenants entre
grupos lógicos, conforme explicado abaixo.
Preveja um sistema com princípios auto-adaptativos na camada “broker”
como um sistema de decisão para seleção de planos gerais de implantação de
software automatizada, seguindo critérios de níveis de tolerância de relaxamento de
regras de SLAs: A partir da associação de tenants aos grupos lógicos funcionais de
serviço é possível obter a resposta sobre quais atributos de qualidade estão sendo
atendidos para um4 determinado conjunto de tenants. Então, o sistema autoadaptativo seria capaz de fazer a análise das regras de SLAs e determinar níveis de
tolerância de relaxamento de SLAs. Com base nesses níveis de tolerância, propõese que o sistema, de forma autônoma, decida sobre qual plano geral de implantação
de software automatiza deve disparar, ou até sugerir, que haja redimensionamentos
e readequações de grupos lógicos funcionais de serviço versus o tenant para que se
mitigue os riscos associados à implantação pretendida.
Preveja que o sistema orquestrador de serviço disponha de uma
funcionalidade de redistribuição de tenants: Este ponto foi estudado com base em
patente IBM (2017), que se aplica para redistribuição entre nós computacionais. Esta
dissertação introduz esta concepção olhando do ponto de vista de grupo funcional
lógico de serviço. Sendo assim, a redistribuição de todas as requisições correntes na
infraestrututa adjacente a um grupo funcional lógico de serviço devem ser
manipuladas pelo sistema orquestrador de serviço.
Por fim, conclui-se que a iteração realizada representa um ponto de partida na
resolução definitiva do contexto de problema tratado. A resolução definitiva
mencionada pode ser resumida como a possível conclusão da descrição arquitetural
de um sistema de software SaaS multi-tenant capaz de permitir que o processo de
manutenção de software não requeira a interrupção ou degradação do serviço. O
modelo proposto é uma das visões arquiteturais da arquitetura objetivada.
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A proposta do autor incorpora estratégias apresentadas em patentes como
(RED HAT INC, 2014) e IBM (2017). O uso proposto é meramente acadêmico.
Qualquer implementação comercial do método proposto nesta dissertação deve
levar em consideração direitos autorais dos detentores dessas patentes.

5.2

Trabalhos Futuros
Embora, definição de arquitetura seja concebida como uma atividade não

estruturada em Engenharia de Software (ROSANSKI, 2005, p. 32), infere-se que
esta dissertação conduziu atividades de modelagem de software de forma
relativamente estruturada. Utilizou-se majoritariamente a metodologia proposta por
Wieringa (2014) de design e pesquisa conjuntamente às técnicas de Revisão
Sistemática da Literatura e pesquisas exploratórias relacionadas ao contexto do
problema, com o viés voltado para Arquitetura de Software. O objetivo foi construir
um modelo arquitetural como parte de uma descrição arquitetural pretendida para
resolução de um contexto de problema identificado. Esta condução gerou um
conjunto de experiências que estão intrinsicamente ligados a um processo ou
método relativamente estruturado para modelagem de arquitetura de software.
Desta forma, entende-se que as principais oportunidades de trabalhos futuros estão
na formalização, documentação e estudo deste processo ou método implicitamente
presentes nesta dissertação.
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Tabela 20 - Lista preliminar de patentes para aplicação de critérios de seleção
Inventor
ID da
Link para
ID
Autores
Título
atribuido
Patente
acesso
Stephan WARDELL,
Policy
Andrew
B.
enforcement point
https://patent
FOLKINS,
Vadim
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for a multi-tenant
s.google.co
Lander,
Prateek
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Rich
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management
1A1/en
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cloud service
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Daniel McPherson,
Krishna Raman

191

Red Hat, Inc.
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US201614
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CN105323
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US201308
5742A1
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om, Inc.

Xiaodan Wang
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Hewlett
Packard
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Development
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Alvin Auyoung, Yadi
Ma,
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Banerjee, Jung Gun
Lee,
Puneet
Sharma, Da YU

Microsoft
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Narasayya, Feng Li,
Surajit Chaudhuri
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Cisco
Technology,
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Cherukuri,
Xiao Hu Gao, Goran
Saradzic
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Piccinini,
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Luigi Pichetti
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Microsoft
Corporation
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GarnettKishenner, A. Jane
Dietikahn, M.J. Ott,
R.A. Dos Santos
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Kishenner, A. Jane
SDS
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Dietikahn, M.J. Ott,
Ltd.
R.A. Dos Santos
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service
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fair
allocation
of
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for
application
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environments
Deployment
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High Availability
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Platform-as-aService
(PaaS)
System
Work placement
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for
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service-level
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service
level
agreements
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multi-service
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secure
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service
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Multi-tenant saas
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and
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for
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deployment
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US201517
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Vasantha
Sadananda Prabhu,
Chaitanya Velpula,
Hartwell
Holl
II
James,
Jayanthi
Babu Kolli, Vineet
Abbi

USSupporting multi201616
tenancy through
2371service catalog
A1

https://patent
s.google.co
m/patent/US
2016016237
1A1/en
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Shanghai
Yun
Information
Technology
Co., Ltd.

Yue Haitao

Multi-tenant
service
chain
transmission
CNrealization
107204
method based on 866-A
VXLAN
technology

https://patent
s.google.co
m/patent/CN
107204866A
/en

204

Tianjin Puxun
Electric
Power
Information
Technology
Co.,
Ltd.,
State
Grid
Information
and
Communicati
on Industry
Group
Co.,
Ltd.

Chen Wenkang, Li
Jiangwei,
Zhao
Guangjun,
Wang
Yuying, Li Xinrong,
Gao Yong, Zhang
Haitao,
Zhu
Chuanjing,
Liu
Wanlong, Xu Jun

Method
for
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tenant-driven
CNpower
grid 106559
geographic
488-A
information
spatial service

https://patent
s.google.co
m/patent/CN
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/en

Hitachi Ltd

Ryuichi
Hattori,
Koichi
Okazawa,
Koichi
Okazawa,
Ryuichi Hattori

Method
for JPproviding server 200200
rental service
7555-A

https://patent
s.google.co
m/patent/JP
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Netapp, Inc.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.
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Tabela 21 - Aplicação de critérios de seleção
ID

Autores / Organização
designada (no caso de
patentes)

0

Z. A. Mann
Metzger

1

W. A. Higashino and M.
A. M. Capretz and L. F.
Bittencourt

2

W. Ma and Z. Han and
X. Li and J. Liu

Exc-2, Exc-3

Rejeitado

3

P. Kathiravelu and L.
Veiga

Exc-2

Rejeitado

4

G. Parise and L. Parise
and F. M. Pepe and S.
Ricci and Chun Lien Su
and P. Chavdarian

Exc-1

Rejeitado

5

S. Vobugari and D. V. L.
N. Somayajulu and B. M.
Subraya and M. K.
Srinivasan

Exc-2, Exc-5

Rejeitado

6

S. Setareh and
Rezaee
and
Farahmandian and
Hajinazari
and
Asosheh

7

F. Shaikh and D. Patil

8

M. Jammal and A. Kanso
and P. Heidari and A.
Shami

Exc-2

Rejeitado

9

F.
Caglar
and
S.
Shekhar and A. Gokhale

Exc-2, Exc-5

Rejeitado

10

T. Northardt and S. C.
Nardone

Exc-2

Rejeitado

11

B.
Ravandi and
Papapanagiotou

Exc-2

Rejeitado

12

P. Kacsuk and Z. Farkas
and G. Fedak

Exc-2

Rejeitado

13

F. Gey and D. Van
Landuyt and W. Joosen

14

N.
Paladi
Gehrmann
Michalas

16

Y. Yao and Q. Cao and
J. Chase and P. Ruth

and

and
and

A.

A.
V.
P.
A.

Critérios de
inclusão atendidos

Critérios de
exclusão atendidos

Inc-1

Exc-3

Inc-1, Inc-2

Inc-1

Rejeitado
Aceito

Inc-1, Inc-2

Aceito

Inc-2

Aceito

I.

C.
A.

Estado

Inc-1

Aceito
Exc-2, Exc-3, Exc-4

Rejeitado

Exc-2, Exc-3, Exc-4

Rejeitado
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and I. Baldin and Y. Xin
and A. Mandal
17

M. Jammal and A. Kanso
and P. Heidari and A.
Shami

18

A. Kertesz and G.
Kecskemeti
and
A.
Marosi and M. Oriol and
X. Franch and J. Marco

19

Exc-2

Rejeitado

Inc-1

Exc-1

Rejeitado

Z. Wang and J. Zeng
and T. Lv and B. Shi and
B. Li

Inc-1

Exc-6

Rejeitado

20

S. V. Rossem and W.
Tavernier and D. Colle
and M. Pickavet and P.
Demeester

Inc-1

Exc-5

Rejeitado

21

A. O. Ayodele and J.
Rao and T. E. Boult

Inc-2

Exc-5

Rejeitado

22

K. E. Bouazza and W. A.
Deabes and H. H. Amin
and G. A. Elsayed
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