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RESUMO

Atualmente em grandes corporações, nos mais diversos segmentos, é comum
a utilização de serviços utilizando uma infraestrutura monolítica. Estes serviços
podem ser utilizados para expor uma informação ou compor uma execução dentro
de um workflow onde todas as tarefas que precisam ser confirmadas. As arquiteturas
com Service Oriented Architecture (SOA), Business Process Management (BPM) e
Business Process Execution Language (BPEL) vieram como uma proposta para
melhorar esta área de construção de software, contudo, com o tempo, notou-se uma
certa ineficiência. Com a evolução da tecnologia, utilização de computação em
nuvem e as novas oportunidades de integração, surgiu a necessidade de uma
arquitetura implementada com microsserviços e Application Programming Interface
(APIs), utilizando Representational State Transfer (REST). Isto ocorreu devido os
requisitos de diminuição de custos com o tráfego dos dados, reutilização e
velocidade de entrega. Além das implementações neste modelo seguirem uma
arquitetura diferenciada, as informações estão sendo, cada vez mais, armazenadas
em diferentes banco de dados. Sendo assim, os gerenciadores podem possuir
informações não estruturadas e requisitos de performance continuam sendo
assuntos que exigem cada vez mais eficiência. Apesar do fato de que os
microsserviços vieram com a proposta de serem otimizados, não existe uma
arquitetura de referência para microsserviços que inclua o conceito de workflow
como é feito com BPM, BPEL e SOA. Observa-se o uso de ferramentas monolíticas
de BPM e BPEL acionando microsserviços, porém o assunto torna-se mais
complexo quando é preciso garantir atomicidade. Dado este fator, existe a
necessidade de utilizar um padrão que garanta o processo como um todo
envolvendo serviços isolados. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma
proposta para minimizar os problemas de complexidade e performance durante a
execução de workflows utilizando uma arquitetura totalmente com microsserviços.
Foi utilizado o método Design Science Research (DSR) para avaliar a utilização de
um artefato que permitiu solucionar de maneira diferenciada, uma execução de
processos. A performance e garantia na execução, foram avaliadas para que fosse
possível aplicar nas mais diferentes corporações tais como a do setor de seguros.
Para compor a proposta, um artefato foi implementado utilizando um design pattern
para tratar cenários síncrono, assíncrono e com falha para resolver problemas reais.

Palavras-chave: Microsserviços; Serviço de Internet; Orquestração; Fluxo de
trabalho.

ABSTRACT
A proposal for execution of workflows, using microservice architecture
Nowadays, in large corporations, in the most diverse sectors, the use of
services that use a monolithic infrastructure is common. These services can be used
to export information or compose an execution within a workflow where all tasks need
to be confirmed. How Service Oriented Architecture (SOA), Business Process
Management (BPM), and Business Process Execution Language (BPEL)
architectures have come as a proposal to improve this area of software building, but
over time, and not a certain inefficiency. With the evolution of technology, the use of
cloud computing, and new integration opportunities, the need arose for an
architecture implemented with microservices and Application Programming Interface
(APIs) using Representational State Transfer (REST). This was due to the cost
reduction requirements for data traffic, reuse and delivery speed. In addition to the
implementations in this model, follow a different architecture, as information is
increasingly being stored in different databases. As such, managers can include
unstructured information and performance requirements that remain increasingly
demanding issues. Despite the fact that microservices came with an optimized
proposal, there is no reference architecture for microservices that includes the
concept of workflow such as BPM, BPEL, and SOA. Note whether the use of BPM
and BPEL monolithic tools triggers microservices, but the issue becomes more
complex when atomicity is required. Given this factor, there is a need to use a
standard that guarantees the process as one of the services involved. This paper
aims to present a proposal to minimize complexity and performance issues while
running workflows using a fully microservice architecture. Performance and
performance assurance was considered, so that it can be applied in many different
colors, as in the insurance industry. To make a proposal, an artifact was implemented
using a design pattern to handle synchronous, asynchronous, and failed scenes to
solve real problems.
Keywords: Microservices; Webservice; Orquestration; Workflow.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação e Contextualização do Problema

Hoje, webservices e dados são insumos primordiais para diversos setores.
Grandes corporações como bancos, seguradoras, empresas de aviação e demais
usam tecnologia da web. Os webservices são um aspecto da tecnologia com grande
importância para a criação de workflows, onde uma sequência de atividades deve
ser executada.
Observando as necessidades atuais de negócios, a utilização de Business
Process Management (BPM) torna-se cada vez mais presente. Segundo a Object
Management Group (OMG), BPM tem como característica prover diversos recursos
como monitoramento de negócios, processamento de regras e execução de
workflows e funcionam embasado em ambientes monolíticos com três camadas.
Dado este cenário, muitas ferramentas usam banco de dados para controlar o
estado das transações. Isto resulta em problemas de eficiência e escalonamento em
integrações de sistemas críticos. Além destes fatores, uma arquitetura monolítica,
necessita de muitos recursos de software e hardware para serem executados. É
importante enfatizar que microsserviço é uma alternativa para arquitetura monolíticas
porque prove desacoplamento e bancos de dados independentes.
De acordo com o Google Trends (2018), o interesse pelas arquiteturas de
microsserviços vem aumentando muito nos últimos anos. Uma arquitetura de
microsserviços é uma arquitetura na qual um único aplicativo é projetado como um
conjunto de pequenos serviços, cada um rodando em seu próprio processo e
geralmente com uma Application Programming Interface (API) de recurso Hypertext
Transfer Protocol (HTTP) (FOWLER, 2014). Como resultado disso, cada módulo é
um serviço de implementação independente. Combinado com os protocolos de
comunicação, cada serviço pode usar sua própria linguagem de programação,
podendo ser facilmente modificado e escalonado.
Considerando que cada microsserviço é responsável por uma funcionalidade
específica, para executar um workflow com microsserviços é necessária uma
implementação diferenciada com recursos transacionais, levando em consideração
cenários síncronos e assíncronos para buscar eficiência. Como já descrito por
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Lemos et al. (2014), faltam soluções padronizadas e um contexto claro para
caracterizar os esforços atuais.
Apesar de existirem arquiteturas de referência para microsserviços, algumas
questões sobre transações, atomicidade e workflows com microsserviços precisam
ser respondidas. Isto se faz necessário porque cada microsserviço pode ter a sua
própria base de dados, sendo que em alguns casos é possível utilizar bancos de
dados nāo relacionais, dificultando o controle transacional. Sendo assim, destaca-se
a motivação de avaliar o design pattern saga, para validar como a execução de um
workflow pode ser feito usando microsserviços em um contexto de negócios. A
questão das transações carecem de estudos mais aprofundados para indicar
alternativas mais eficientes.

1.2 Objetivo e Questão de Pesquisa

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de execução de
workflow com microsserviços. Avaliando arquiteturas de referência, observa-se que
não existe claramente um modelo para execução de workflow. Para suportar a
proposta, foi realizado um experimento, que permitiu executar um fluxo com
orquestração síncrona e assíncrona com o intuito de obter eficiência ao longo de um
processo. Foi utilizado um design pattern chamado saga, que tem como principal
função garantir a atomicidade de processos durante a execução de workflows.
Foi considerado um cenário de emissão de proposta de seguro, no qual a
execução do fluxo utilizou informações simuladas de dados cadastrais, avaliação de
risco, cálculo de prêmio, pagamento e geração de apólice.
Com base na declaração do problema com observações relacionadas, a
seguinte questão de pesquisa foi definida:
● Como executar um workflow utilizando microsserviços, por meio de
APIs, Representational State Transfer (REST) e banco de dados No
Structured Query Language (NoSQL), garantindo atomicidade e
eficiência em todo o processamento?
Considerou-se que eram necessários os seguintes itens para apresentar uma
proposta com o intuito de abordagem do problema:
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A. Acesso a microsserviços por meio de containers.
B. Base de dados que pudesse ser acessada com as informações
necessárias para a execução dos processos.
C. Execução do fluxo de emissão com a orquestração dos microsserviços.
A sequência da avaliação foi feita por meio de validação e sugestões de
padrões encontrados em artigos. Com base nessa análise, propostas foram
dedutíveis possibilitando projetar e produzir sistemas que ainda não existem ou
modificar situações existentes.

1.3 Contribuições Esperadas

Este trabalho apresenta, por meio da pesquisa, recursos e operações para
otimizar e descobrir fatos que são semanticamente ligados ao modelo de negócio. O
trabalho traz à tona as possibilidades de orquestração que podem ser realizadas
dentro de um workflow considerando microsserviços. A principal contribuição é
apresentar um modo eficiente e performático de execução para processos, com o
intuito de concluir atividades corporativas de modo otimizado.
Acredita-se que a implementação, comparação e estudo que foram
realizados, permitirão aumentar o conhecimento na aplicação dos conceitos na
indústria e na academia. Este trabalho combinou vários campos de pesquisa, como
microsserviços, orquestração, coreografia, workflow, APIs e poderá ser usado pelas
organizações para melhorar a escalabilidade e desempenho de suas arquiteturas de
forma mais eficiente, reduzindo a operação do software.

1.4 Método de Trabalho

A condução deste trabalho foi realizada por meio de um experimento. A forma
como o método Design Science Research (DSR) foi aplicado está detalhada no
Capítulo

3.

Considerando

o

problema exposto

descrito

contextualização, foi proposta a seguinte abordagem de trabalho:

na

motivação

e
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A. Conscientização do problema tendo como finalidade permitir o melhor
entendimento e necessidade sobre o assunto.
B. Revisão da literatura para obter as informações necessárias para a
condução da pesquisa.
C. Desenvolvimento do experimento com aplicação do processo proposto,
conforme detalhado no Capítulo 3.
A revisão da literatura permitiu apresentar o assunto orquestração,
coreografia, microsserviços, integração e composição de dados. Foram abordadas
técnicas utilizadas e expostas por meio de artigos. Durante esta fase do trabalho,
diversos artigos foram analisados com o intuito de sustentar a questão da pesquisa.
Uma visão detalhada da literatura foi entregue como resultado desta fase.
Após os capítulos de introdução e fundamentação teórica, iniciaram-se as
atividades do desenvolvimento do trabalho realizado por este estudo, conforme
proposto por Alan Hevner et al. (2004), sendo este o método que fundamenta e
operacionaliza a pesquisa quando o objetivo a ser alcançado é um artefato ou uma
proposta. O método de pesquisa aplicado no contexto deste trabalho está
relacionado conforme a modelagem da proposta na Figura 1:
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Figura 1 - Modelagem da Proposta

Fonte: Elaborado pelo autor.

1.5 Organização do trabalho

Capítulo 1 - Introdução: São apresentados a proposta do trabalho, o
contexto do problema, os objetivos, a questão de pesquisa e as contribuições
esperadas após obter os resultados.
Capítulo 2 - Fundamentação Teórica e Trabalhos Correlatos: São
apresentados os principais conceitos relacionados ao objetivo do trabalho. Também
foi realizada uma revisão literária sobre microsserviços, arquitetura de software,
orquestração e workflow por meio de bases de dados como IEEE Xplorer, Scopus,
ACM e Web of Science.
Capítulo 3 - Metodologia Para Resolução do Problema: A abordagem fez
uso de informações coletadas na revisão exploratória. A metodologia foi
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apresentada no detalhe juntamente com as etapas necessárias dentro do contexto a
em que foram executadas.
Capítulo 4 - Escolha de Artefatos e Design da Solução: Neste Capítulo
foram escolhidos os artefatos e feito o design da solução considerando uma
arquitetura com microsserviços.
Capítulo 5 – Construção do Artefato e Execução do Design da Solução:
foi executado um projeto de pesquisa simulando várias circunstâncias. Foram
implementados microsserviços considerando cenários com um orquestrador
síncrono e assíncrono.
Capítulo 6 – Conclusões e Recomendações Finais: a conclusão final
apresenta informações sobre a pesquisa realizada, juntamente com as suas
contribuições alcançadas ao longo do trabalho realizado e sugestões para estudos
futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo são apresentadas referências importantes e que fazem a base
de conhecimento que apoia este trabalho.
Na primeira seção, é apresentado o detalhamento sobre microsserviços, uma
arquitetura de referência e diversas observações e trabalhos que envolvem o tema.
Na seção seguinte, é validada e apresentada uma revisão literária da literatura, com
diversos artigos e estudos sobre os principais processos, frameworks, necessidades
e padrões que são importantes para realizar a execução de workflows considerando
microsserviços e integrações utilizando REST.
Por fim, são apresentados os resultados após a análise dos artigos
disponíveis na literatura, de forma que fique claro como os assuntos serão
integrados durante o desenvolvimento desta pesquisa.

2.1 Fundamentação Teórica

Muito tem se falado de arquitetura de microsserviços e de seus ganhos,
porém, para uma implantação bem sucedida é necessário ter em mãos um base
sólida de ferramentas e funcionalidades implementadas que garantam que a
plataforma como um todo proveja a disponibilidade de microsserviços estáveis e
operantes.
Segundo Yu et al. (2016), do ponto de vista organizacional, os profissionais
da área de TI precisam de uma abordagem teórico-prática que garanta o
entendimento e, mais importante que isso, a escolha correta de ferramentas para
implantação. Seria muito caro para a organização como um todo implantar toda uma
plataforma composta por microsserviços fazendo o uso de ferramentas sem
conhecimento da arquitetura e seus componentes. Isso poderia resultar em
problemas de desempenho e qualidade do que é fornecido, além de muito
retrabalho.
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2.1.1 Microsserviços

O termo microsserviços foi apresentado por James Lewis em 2012, onde era
reforçado o uso de boas práticas da filosofia Unix de sistemas pequenos e simples.
As aplicações deveriam ser pequenas, comunicando-se por meio de interfaces web
com responsabilidades únicas e instaladas como serviços de sistema operacional.
Para Thones (2015) um microsserviço é um aplicativo que pode ser implantado,
testado e dimensionado independentemente e que tem uma responsabilidade única.
Um microsserviço é, por definição, independente e desempenha uma função
única em um sistema colaborando com outros serviços similares usando uma
interface bem definida, de acordo com Newman et al. (2015). É importante salientar
que, como uma aplicação, ele evolui de forma independente tendo sua própria
arquitetura,

tecnologia,

plataforma

e

pode

ser

gerenciado,

implantado

e

dimensionado com seu próprio ciclo de vida e metodologia de desenvolvimento.
Conforme descrito por Fowler et al. (2014), uma arquitetura de microsserviços
é uma abordagem para desenvolver uma única aplicação, como um conjunto de
pequenos serviços, sendo que cada um executa seu próprio processo. Do ponto de
vista prático, na maioria das vezes utiliza uma API com recursos e protocolos HTTP.
Existe um mínimo de gerenciamento centralizado desses serviços, que pode ser
escrito em diferentes linguagens de programação e usar diferentes tecnologias de
armazenamento de dados.
Já uma arquitetura baseada em microsserviços é definida como um "padrão
de arquitetura de software" para o desenvolvimento de aplicações distribuídas, onde
a aplicação é composta por vários componentes "independentes" menores; esses
componentes são pequenas aplicações em si mesmos, de acordo com Namiot et al.
(2017).
Porém,

algumas

considerações

devem

ser

feitas

no

âmbito

de

desenvolvimento. Um microsserviço deve ser construído em torno de um escopo
bem definido de "contexto limitado a negócios" e suas preocupações serão aplicadas
a esse contexto funcional. Conforme descrito por Namiot et al. (2017), isso pode ser
interpretado como mapeado para sistemas corporativos, como gerenciamento de
relacionamento com clientes, folha de pagamento, entre outros, ou funções menores
dentro desses sistemas, como a conta do cliente.
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Além

disso,

um

microsserviço

deve

ser

"disponibilizado

de

forma

independente" dos demais existentes até no mesmo domínio de negócio. Cada
microsserviço, sem exceção, tem sua própria arquitetura de implantação e não
compartilhará seus recursos como containers, caches, armazenamento de dados
com outros componentes de software corporativo (NAMIOT, 2017). Não é desejável
que o faça, pois ao contrário da arquitetura orientada a serviços Service Oriented
Architecture (SOA), não existe a obrigatoriedade de compartilhar e reutilizar
funcionalidades já desenvolvidas ou até mesmo artefatos.
Pode ser considerado um exemplo desta independência, a persistência dos
dados. O local onde o microsserviço armazena e recupera informações de um banco
de dados, ou até mesmo o esquema do banco de dados, deve fazer parte do
microsserviço e não de todos os microsserviços de forma compartilhada.
Deste ponto de vista, tanto a escalabilidade quanto a evolução de um
microsserviço acontecem independentemente dos demais. Assim, pode-se dizer que
o microsserviço é "fracamente acoplado". Operações envolvendo a evolução da
capacidade de um microsserviço, como por exemplo aumentar o número de
instâncias, não deve ter nenhum impacto em seus consumidores nem nos outros
microsserviços do mesmo contexto da aplicação (NEWMAN, 2015). Esta é a base
de definição para entendimento da parte prática proposta nas seções a seguir.

2.1.2 Microsserviços e SOA

Dado que existem muitas similaridades entre as tecnologias, muitas dúvidas e
questionamentos surgem quanto ao assunto microsserviços. Na verdade, segundo
Fowler et al. (2014), é errado realizar uma comparação entre microsserviços e SOA.
Microsserviços é um estilo de implementação de SOA. Um aspecto bastante
comum em SOA é a composição de um serviço a partir de outros serviços. Em uma
arquitetura Microservice Architecture (MSA), o serviço deve ser independente e
autocontido, sendo esta uma das principais diferenças entre os estilos de
arquitetura.
Considerando os aspectos definidos por Fowler et al. (2014) e o opengroup
sobre microsserviços, é recomendado que estes utilizem o mínimo de recursos
possíveis. Sendo assim, a utilização de interfaces REST tornou-se a principal forma
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de integração entre estes recursos versus Simple Object Access Protocol (SOAP),
que é a forma padrão encontrada no SOA. Entretanto, é importante ficar claro que
SOAP é um protocolo com acesso a recursos Transmission Control Protocol (TCP),
User Datagram Protocol (UDP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), o que faz
este ser bem mais completo e por isto mais robusto. Já REST é um estilo de
arquitetura que faz uso do protocolo HTTP e por isso é mais simplificado. O Quadro
1, faz uma comparação entre estes e deixa claro as principais diferenças:

Quadro 1 - SOAP X REST
Item

SOAP

REST

1

É um protocolo executado em TCP /
UDP / SMTP

Estilo arquitetural que usa protocolos HTTP

2

Faz uso massivo de Extensible Markup
Language (XML)

Faz uso massivo de JavaScript Object
Notation (JSON)

3

Usa interface para definir os serviços

Usa o URI para cada recurso usado no
serviço da web

4

Mais seguro, pois tem padrões bem
definidos

Utiliza um gerenciador de interfaces

5

Segue o estilo RPC parar serviços da
web

Usa um conjunto de verbos como HTTP,
GET, POST, PUT, DELETE

JavaScript pode chamar SOAP, mas
necessita implementação
Fonte: Adaptado de Halili et al. (2018)

A chamada por JavaScript é por meio de
Uniform Resource Locator URL

6

2.1.3 Containers

Container é uma abordagem de virtualização que permite a implantação de
código, as configurações e as dependências de um aplicativo em blocos
reutilizáveis. Isto permite ter mais eficiência operacional e produtividade ajudando a
garantir que os aplicativos sejam implantados com rapidez, confiabilidade,
consistência e independência de ambiente. Jay Shah et al. (2019) afirmam que a
utilização de containers é uma maneira de executar várias aplicações na mesma
máquina. Observa-se, conforme a Figura 2, que uma imagem dentro de um
container tem todas as dependências, bibliotecas e outros binários necessários para
executar um microsserviço.
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Figura 2 - Criação de Containers

Fonte: Adaptado de Jay Shah et al. (2019)

Pahl (2015) afirma que os microsserviços juntamente com a disseminação
das práticas de DevOps e tecnologias de containers tornaram-se muito populares. A
IBM por sua vez fez pesquisas destacando que serviços em containers são 26 vezes
mais rápidos do que uma máquina virtual tradicional, porque faz uso melhor de
hardware compartilhado. Sendo o conceito de container criado nos sistemas
FreeBSD, é possível observar que a ideia de serviços otimizados e independentes,
tem origem nos anos 2000 com o FreeBSD Jails, em seguida com o Solaris Zones
2004, evoluindo para LXC 2008 e Docker em 2013.
Em comparação com máquinas virtuais, os containers têm recursos e
benefícios de isolamento semelhantes, mas virtualizam apenas o sistema
operacional em vez do hardware. Por isto são mais portáteis, eficientes, ocupam
pouco espaço, otimizando o uso de recursos podendo ser gerados em segundos.
Um container Docker não é uma máquina virtual. Isso significa que usa a interface
de rede existente do host.
Como os containers compartilham um sistema operacional, tem-se como
resultado implantações menores que implementações de máquinas virtuais. Isto
permite armazenar centenas de containers em um host físico conforme descrito por
David Bernstein et al. (2014) e representado na Figura 3 abaixo. Outra característica
importante é de que como os containers usam o sistema operacional host,
reiniciando um container não significa reiniciar o sistema operacional.
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Figura 3 - Máquinas Virtuais x Containers

Fonte: Adaptado de David Bernstein et al. (2014)

Um dos principais motivadores de utilização de containers se dá por conta da
característica ágil para disponibilizar um serviço. O código criado em um container
na máquina local de um desenvolvedor pode ser facilmente movido para um servidor
de teste, simplesmente movendo o container. No momento da criação, um container
pode ser vinculado a outros containers necessários para executar outros diversos
aplicativos.
A flexibilidade dos containers Docker é baseada em sua portabilidade,
facilidade de implantação e tamanho pequeno. Um container pode agrupar todos os
arquivos e bibliotecas que o aplicativo precisa para funcionar corretamente, sendo
que vários containers podem ser implantados na mesma máquina e compartilhar os
recursos.

2.1.4 Gestão de Containers

Considerando que a utilização de containers e o conceito de virtualização está
diretamente ligado à utilização de microsserviços, a necessidade de gerenciamento
dos containers torna-se cada vez mais obrigatório. Uma das soluções mais
populares para este serviço chama-se Kubernetes.
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Segundo Chia-Chen Chang et al. (2017), o Kubernetes é uma ferramenta que
foi originalmente desenvolvida pelo Google. Até agora, um número de empresas de
TI, incluindo IBM, Microsoft, Red Hat, e assim por diante, têm apoiado e contribuído
para o Kubernetes projeto. Assim como o Docker é o padrão de fato para containers,
o Kubernetes é o padrão de fato para orquestração de containers.
O Kubernetes segue o modelo masterslave, para gerenciar containers Docker
em vários nós. Um mestre e seus nós controlados constituem um cluster.
Normalmente, um aplicativo é dividido em uma ou mais tarefas executadas em um
ou mais recipientes. Cada container é geralmente restrito em termos de quantidade
máxima de recursos que pode consumir. Isto é, a quantidade total de recursos
provisionados para um aplicativo é a soma da capacidade de recursos de seus
containers executados.
Para Ann Mary Joy et al. (2015), é possível criar nós para aparecerem como
um grande computador e implantar aplicativos de container na sua nuvem pública e
privada. A ferramenta em questão abstrai os nós e otimiza recursos de computação
de forma declarativa para obter o estado desejado para as aplicações mencionadas
pelo usuário.
Chia-Chen Chang et al. (2017) afirmam que Docker e Kubernetes funcionam
em diferentes níveis. A principal vantagem de usar Kubernetes está na
administração entre muitos aplicativos. Também é muito útil para escalar aplicações
com tempo menor, permitindo economizar custo e tempo em grande escala. Como
mostrado na Figura 4, a arquitetura do sistema contém um mestre e vários nós, onde
cada nó é uma máquina física ou virtual que fornece o ambiente de tempo de
execução para containers.
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Figura 4 - Administração com Kubernetes

Fonte: Adaptado de Chia-Chen Chang et al.(2017)

Conforme descrito por Chia-Chen Chang et al. (2017), o nó é composto pelos
seguintes componentes:
1. Pod: Representa um ou mais containers podendo estes serem agrupados.
Cada pod pode ser visto como um servidor virtual e será atribuído um
endereço IP virtual;
2. Kubelet: É um agente do nó Kubernetes executado em cada nó do sistema.
Ele monitora o pod relatando status de utilização;
3. cAdvisor: É também um recurso de monitoramento integrado ao Kubelet. Ele
reúne automaticamente as informações na utilização de recursos de todos os
containers no nó;
4. etcd: é usado para armazenar estado do sistema, permitindo que os outros
componentes principais sincronizem ao estado;
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5. O agendador: É responsável pelo agendamento cada pod em um nó no
sistema;
6. O servidor de API: É responsável por receber comandos e manipular objetos
de acordo com o sistema; e
7. O gerenciador do controlador: Monitora etcd e regula o estado de todo o
sistema. Em outras palavras, se o estado do sistema for alterado, o
controlador gerente irá forçar o sistema para o estado desejado usando a API
do Kubernetes.

2.1.5 Desafios e Abordagens

Apesar de todas as vantagens que uma arquitetura MSA possa
apresentar, muitos desafios e necessidades existem. Entretanto, diversos modelos e
padrões já começaram a ser estabelecidos, sendo assim muitas questões estão
respondidas. Segundo Richardson (2017), os principais padrões, e que são
consideradas boas práticas, podem ser definidos, conforme o Quadro 2 abaixo:

Quadro 2 - Desafios e Soluções para Microsserviços
Item

Problema

Solução

1

Decomposição

Dividir por subdomínio ou por negócio

2

Deploy

Disponibilizar por container

3

Comunicação

Mensageira e chamada remota

4

Acesso

Utilizar um gerenciador de interfaces

5

Dados

Um serviço por base de dados

6

Segurança

Usar token de acesso

7
Monitoramento
Fonte: adaptado de Richardson (2017)

Aplicar agregação de log

Considerando os fatores acima, muitas arquiteturas de referência começaram
a surgir. Observa-se que os principais fornecedores de software, mapeados pelo
Gartner e IEEE (2018), apresentam soluções bem semelhantes, estes diferem
basicamente pela forma de comercialização ou alguma especificidade para um
determinado cliente.
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2.1.6 Arquitetura de Referência
A arquitetura de referência descrita no artigo de Yu et al. (2016) e ilustrada
na Figura 5, apresenta, de forma genérica, componentes que podem ser
instanciados.

Figura 5 - Arquitetura de Referência

Fonte: Adaptado de Yu et al. (2016)

A arquitetura de referência propõe que se tenha os componentes Enterprise
API Registry e Enterprise Microservice Repository na camada de governança.
Para realizar o gerenciamento de sessão, segurança, controle de acesso e
roteamento, é sugerida a utilização de um componente API Proxy. Esta camada, por
sua vez, deve-se comunicar com os microsserviços que compõem um modelo de
domínio. Internamente, a definição do componente microsserviço deve conter uma
camada de interface, negócio e persistência de dados. A tecnologia para
implementação é agnóstica, ou seja, desde que sejam atendidos os requisitos, esta
camada pode ser implementada em diversas linguagens e armazenar os dados nos
mais diferentes bancos.
Uma camada importante na arquitetura de referência, e difícil de ser
encontrada separadamente como foi proposta, é a camada de Enterprise Service
Wrapper. Ela funciona como uma tradução entre e para garantir a interface com
outros provedores externos ou legados. Esta camada envolve um ou mais
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programas responsáveis pela transformação para formatos de dados da API que
expõe o contexto do legado versus o contexto utilizado no domínio da arquitetura.
Por fim, para o time de operações, é sugerida a utilização de ferramentas
para coleta de logs e estatísticas de execução com o intuito de realizar o
monitoramento e rastreamento das informações. Estas funcionalidades são
disponibilizadas pelo componente Enterprise Monitoring and Tracking.
Diversas outras arquiteturas de referência podem ser encontradas, todas elas
fazem uso do componente API Gateway e foram disponibilizadas por empresas de
software. Considerando este fator, Gartner (2018) formulou um quadrante onde
classificou os principais fornecedores conforme o Quadro 3, abaixo:

Quadro 3 - Fornecedores API GATEWAY
Desafiantes

Líderes

Visionários

Iniciantes

AWS

Google (Apigee)

Sensedia

Oracle

SAP

CA Technologies

Kong

Microsoft

Axway

IBM

WSO2

Kony

TIBCO

Cloud Elements

SmartBear

Mulesoft

Tyk

Red Hat (3Scale)
Fonte: Adaptado de Gartner (2018)

O Open Group, que é o principal responsável por manter e estabelecer
padrões abertos de infraestrutura, disponibilizou em sua arquitetura de referência
SOA uma atualização onde é incorporado o uso de microsserviços. Sendo assim, o
grupo deixa bem claro que microsserviços são realmente um subconjunto que faz
parte de uma forma arquitetural especializada de SOA.

2.1.7 Orquestração

O modelo de orquestração refere-se à coordenação de múltiplas tarefas. Em
outras palavras, a orquestração é o processo de unir serviços para criar tarefas
complexas, orientadas por sequência.
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A consideração por serviços orquestrados resulta em programas complexos e
infraestruturas sofisticadas envolvendo diferentes aspectos como segurança,
tolerância a falhas e distribuição, conforme a ilustração na Figura 6.

Figura 6 - Processo de Orquestração

Fonte: Adaptado de Florian Haupt et al. (2014)

2.1.8 Coreografia

A coreografia aponta para um cenário mais colaborativo e com interações
entre microsserviços, conforme a ilustração na Figura 7. Cada serviço descreve e
executa sua parte na interação, o foco é mais tratado na perspectiva entre processos
e não relativo à execução. Muitas vezes mensageria, restrições, dependências de
fluxo são utilizados como atributos. Não é especificado qualquer ação interna que
não se transforma em um efeito visível.
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Figura 7 - Processo de Coreografia

Fonte: Adaptado de Florian Haupt et al. (2014)

2.1.9 Saga

Saga é um padrão para executar uma sequência de transações que podem
ser intercaladas com outros processos. Segundo Garcia et al. (1987), a proposta
surgiu devido ao alto custo para manter recursos de banco de dados por períodos
relativamente longos, retardando de forma significativa o prazo de transações mais
curtas e comuns. Tanto o conceito de saga, quanto a sua implementação é
relativamente simples, mas o potencial de melhorar o desempenho é significativo.
Garcia et al. (1987) afirmam que o conceito de atomicidade pode ser
alcançado pelo conceito de compensação. Para cada processo sempre deve existir
uma ação compensatória, em caso de exceção todas as etapas de compensação
devem ser executadas. Sendo assim, existem apenas duas opções, ou o processo
termina com sucesso ou é desfeito.
Apesar do termo saga ter surgido em 1987 por Garcia et al. (1987), este vem
sendo aplicado para resolver problemas de consistência desde então, tendo sido
documentado e atualizado recentemente em 2015 no artigo “Distributed Sagas”
escrito por McCaffrey et al. (2015). Em junho de 2018, a RedHat oficializou o design
pattern saga dentro do Enterprise Integration Pattern (EIP), este é uma caixa de
ferramentas considerando integração corporativa.

34

Conforme descrito por Chris Richardson (2018), saga pode ser executado por
meio de coreografia, onde cada transação local publica eventos de domínio que
acionam transações locais em outros serviços e com orquestração, na qual um
orquestrador informa aos participantes que transações locais devem ser executadas.
É importante esclarecer que arquiteturas com microsserviços, muitas vezes utilizam
banco de dados NoSQL. Conforme a literatura, NoSQL tem baixas chances de
garantir Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (ACID), sendo necessário o uso
de um mecanismo específico para este controle.
Como um workflow é conhecido por ter uma sequência de atividades
transacionais, saga pode minimizar o problema de commit em duas fases de forma
escalável em sistemas distribuídos. Conforme descrito por Ruecker (2017), as
etapas internas do workflow podem ser executadas em transações atômicas, mas a
consistência geral é cuidada pela saga. Esta tem a responsabilidade de concluir a
transação geral e, em caso de erros, um procedimento de reversão deve ser
aplicado chamado etapas de compensação. Ambos procedimentos podem ser
executados com orquestração ou coreografia. A Figura 8 apresenta de forma
simplificada um fluxo tradicional onde saga poderia ser aplicado.

Figura 8 - Execução Saga

Fonte: Adaptado de McCaffrey (2015)
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2.2 Trabalhos Correlatos

Com o objetivo de trazer resultados primordiais para apoiar a pesquisa, optouse por realizar uma revisão literária sobre microsserviços, orquestração, coreografia
e processos de negócio. Este tópico do trabalho foi dividido em: fase de
planejamento, condução da revisão literária e documentação da revisão.
As etapas de planejamento e condução da revisão literária estão no Apêndice
A. O resultado final com a documentação da revisão está presente na seção 2.2.1
seguinte.

2.2.1 Seleção Final

Após a extração final e neste subtópico são apresentados os principais
aspectos encontrados nos artigos mais importantes. A Figura 9 apresenta as strings
de busca que foram usadas nas bases eletrônicas, onde foi possível identificar as
palavras-chave utilizadas.

Figura 9 - Strings de busca para revisão da literatura

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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No Quadro 4 estão relacionadas as mais relevantes obras apresentadas na
seleção final juntamente com um breve resumo da contribuição dos artigos. A
revisão da literatura permitiu identificar e aprofundar o tema microsserviços,
integrações e processos de negócio.

Quadro 4 - Resumo de Artigos Principais
Art.

Título do Artigo

Contribuição

1

Process and Service Modelling of
Insurancy Use Cases - Andreas
Haussotter et al. (2017)

Enfatiza a necessidade de processos de
negócio dentro das organizações e conclui
apontando para a necessidade de
microsserviços.

2

Microservice Based Tool Support for Cobre a reestruturação de estruturas
Business Process Modelling - Sasha monolíticas em microsserviços e apresenta o
et al. (2015)
desafio de executar processos de negócio.

3

Service Composition for REST Florian Haupt et al. (2014)

Aborda a execução de processos REST
demonstrando boas práticas.

4

Microservices: The Journey So Far
and Challenges Ahead - Pooyan
Jamshidi et al. (2018)

Apresenta decisões e necessidades para a
construção de microsserviços.

5

Styles of Service Composition Festim Hallili et al. (2013)

O trabalho faz uma comparação entre
orquestração e coreografia detalhando quando
e como cada um pode ser usado.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

O artigo Process and Service Modelling of Insurancy Use Cases escrito por
Haussotter et al. (2017), tem como objetivo principal enfatizar o uso massivo de
processos de negócio para automatizar uma série de problemas relacionados com a
área de seguros. As palavras-chave workflow, microservices e BPM aparecem ao
longo do texto. Na introdução é falado sobre mais de 200 processos que necessitam
de estruturação para serem executados podendo utilizar Business Process Model
and Notation (BPMN) para sua execução.
A motivação é dada pela necessidade de minimizar a complexidade que
cresce cada vez mais, especialmente no mercado de seguros. É mostrado que
existe também uma necessidade de modernização de aplicações que estão
estruturadas de forma monolítica com SOA, surgindo assim um grande desafio de
transformar estes em microsserviços como uma possível solução.
A principal contribuição do trabalho é de apresentar uma análise literária
considerando uma arquitetura de aplicação de negócios, voltada para o mercado de
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seguros. Estes são remodelados usando BPMN. A associação da indústria de
seguros alemã (GDV) descreve 222 diferentes casos de uso que abrangem as áreas
específicas: Produto, Parceiro, Contrato, Seguro Perda/Benefício, Sujeito, Comissão
e Conta Corrente etc.
O trabalho é concluído mostrando que a abordagem pode ajudar muitas
empresas na Alemanha no mercado de seguros, que ainda mantêm parcialmente
sistemas legados e têm interesse em convertê-los como um passo intermediário
SOA antes da utilização de microsserviços de longo prazo. Como trabalho futuro,
irão analisar e classificar os processos BPMN resultantes com relação ao uso do
chamado Controle de Fluxo de Trabalho. Além disso, também serão modelados os
serviços com tecnologias de microsserviços.
O artigo Microservice Based Tool Support for Business Process Modelling
escrito por Sasha et al. (2015), deixa bem claro que o termo microsserviços está
cada vez mais em ascensão com padrão de arquitetura para alavancar
escalabilidade em cenários colaborativos. O autor procura ilustrar como modelar
processos para promover técnicas específicas.
O trabalho inicia com uma abordagem sobre os aspectos básicos de
processos e modelagem, depois relata uma pesquisa sobre ferramentas para
suportar arquiteturas de microsserviços. Na sequência é introduzida uma arquitetura
flexível e escalável com modelagem, e na última seção é demonstrada uma
implementação utilizando tecnologia mobile.
Uma parte bastante interessante do artigo é quando o autor apresenta uma
comparação sobre estruturas presentes e uma possibilidade de reestruturação futura
considerando microsserviços, conforme a Figura 10.
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Figura 10 - Comparação e reestruturação em microsserviços

Fonte: Adaptado de Sasha et al. (2015)

Também são apresentadas as principais características de uma arquitetura e
seus princípios, e uma proposta para desenvolvimento de sistema. No modelo
proposto foi criada e utilizada uma ferramenta que executava Rede de Petri. No
futuro, o autor pretende executar os processos realmente com BPMN para apoiar
linguagens específicas a fim de destacar todo o potencial da tecnologia. Em sua
conclusão fica bem claro a necessidade de integrar uma ferramenta de mensageria
para rotear mensagens entre os microsserviços a fim de dar mais escalabilidade nos
processos.
No artigo Service Composition for REST, de Haupt et al. (2014), afirma-se
que o desafio é como realizar a composição do serviço com as restrições definidas
pelo estilo de arquitetura REST, e como este pode ser integrado e beneficiado com
soluções de composição de serviços existentes.
Durante a introdução, o autor fala que existem vários tipos de composição e
abordagens e que uma das formas mais difundidas é por meio da utilização de
Business Process Execution Language (BPEL) para execução de processos de
negócios. Sendo assim, ele deixa claro que o conceito de composição de serviço
definido em SOA precisa ser transferido para o novo paradigma REST. Porém, o
mesmo coloca que o termo “composição de serviço” não pode ser aplicado a
arquiteturas REST, porque este tem operações diferentes das realizadas com Web
Services Description Language (WSDL).
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Uma forma adicional é utilizar Hypermedia as the Engine of Application State
(HATEOS), que descreve possíveis interações com o recurso, bem como com suas
relações com outros recursos. Estas relações são tipicamente fornecidas como links.
Embora o BPEL esteja baseado em serviços WSDL realizados com SOAP, o autor
mostra que é possível realizar as interações com REST. Uma forma de demonstrar
foi realizando um prova de conceito com o Mecanismo Director do Apache
Orchestration (ODE) que suporta a manipulação de urls em tempo de execução.
O artigo é finalizado atingindo o seu objetivo de validar a execução de
processos com serviços REST, porém durante a validação percebeu-se que
operações de longa duração devem ser realizadas de forma assíncronas. Os
serviços REST têm a sua composição baseada em HTTP e movimentos assíncronos
nãos são realizados nativamente. Portanto, operações REST podem ser executadas
com BPEL, mas é necessário mais investigação para validar possíveis gargalos a
acoplamento nos processos.
O artigo Microservices: The Journey So Far and Challenges Ahead, escrito
por Jamshidi et al. (2018), inicia realizando uma visão breve sobre microsserviços. É
enfatizado que a utilização de microsserviços se baseia no conceito bem
estabelecido de modularização, mas tem alguns limites técnicos.
Logo no início, afirma-se também que microsserviços são um subtipo
particular de SOA, porém estes levam vantagem por utilizar tecnologias leves e de
preferência open-source. Entre os objetivos mais importantes estão a entrega mais
rápida, melhor escalabilidade e maior autonomia, estando assim diretamente
relacionados com as necessidades atuais por muitas organizações.
Sobre a perspectiva arquitetural, o texto mostra que os microsserviços
tendem a ser usados nas situações em que os custos são mais importantes que os
benefícios. Também é afirmado que os microsserviços não são a solução certa para
todos os casos, e existem diversos desafios a serem discutidos.
Dentre os desafios, o aspecto de refatoramento de sistemas dificulta a
adoção. Também existe a preocupação quanto à comunicação síncrona sendo que
o modo assíncrono não é suportado nativamente. Em processos mais sofisticados,
soluções assíncronas permitem que o tempo de execução ajude a minimizar
problemas de performance e estabilidade.
Ao longo do artigo, diversos componentes, modelos de integração e demais
outros artigos são inicialmente discutidos. O trabalho termina concluindo que o
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exposto é apenas uma amostra das decisões e necessidades técnicas que precisam
ser levadas em consideração. É esperado que após a leitura, seja realizado um
incentivo para mais avanços dentro desta nova abordagem de arquitetura.
O trabalho Styles of Service Composition, feito por Hallili

et al. (2013),

descreve que os webservices representam uma importante área de estudo para o
processo de comunicação entre diferentes sistemas operacionais, smartphones e
outros dispositivos. O autor fala que a composição do serviço indica o
desenvolvimento de um aplicativo complexo e a linguagem BPEL serve para
especificar o processo de negócios ou comportamento.
No artigo são comparadas duas formas para realizar a composição de
serviços. Segundo o autor a implementação pode ser feita por orquestração ou
coreografia. É usado um método de decisão arquitetural para determinar diferenças
e especificar o processo de negócios que podem ser usados. Também são
analisados os paradigmas SOA e REST considerando as suas vantagens e
desvantagens ao lidar com web.
Durante a análise de estilos de composição de serviços, o modelo de
orquestração de termos refere-se à coordenação de múltiplas tarefas. Em outras
palavras, a orquestração é o processo de combinar serviços da web para criar
tarefas complexas, orientadas por sequência. A consideração por serviços
orquestrados resulta em programas complexos e infraestruturas sofisticadas
envolvendo diferentes aspectos como segurança, tolerância a falhas, distribuição
etc.
No contexto de coreografia é apresentado uma implementação mais
colaborativa apontando para interações entre serviços unitários. Em relação a este
modelo de composição, nenhum serviço desempenha um papel privilegiado, pois
cada serviço descreve sua parte na interação. A coreografia é mais independente e
normalmente está relacionada a processos assíncronos.
O autor conclui que a orquestração é útil quando você tem controle sobre
todos os atores em um processo. Quanto à coreografia, o autor sugere que qualquer
parte pode coordenar suas atividades e processos para compartilhar informações e
valor. A decisão de qual usar é baseada principalmente no problema que está sendo
tratado e não se deve ter rigor sobre um certo estilo de composição e tecnologia.
Coreografia e orquestração têm suas vantagens e desvantagens, para algumas
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aplicações pode ser adequado e vice-versa. A decisão de qual usar depende dos
requisitos e restrições da aplicação.

2.3 Síntese do Capítulo

Após a aplicação das strings de busca no IEEE, Scopus, ACM e Web of
Science, foram encontrados 144 artigos e 27 foram selecionados. Entre estes,
alguns artigos estavam duplicados, outros foram rejeitados por estarem fora da faixa
entre 2015 e 2018, muitos não estavam no contexto de arquitetura e microsserviços
e o tema orquestração não estava ligado com serviços ou processos de negócio.
Todos os artigos selecionados tratam o assunto integração, microsserviços e
apontam para a necessidade de processos de negócio. Alguns artigos têm um foco
relevante por tratarem de processos BPM e workflows em sistemas de seguro.
Alguns se destacam por microsserviços e BPM como ferramenta de suporte, outros
são mais específicos em uso de serviços REST e trazem a preocupação quanto às
operações síncronas.
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3 METODOLOGIA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

Nos capítulos anteriores e na revisão da literatura, encontrou-se uma grande
quantidade de informações sobre microsserviços, padrões e técnicas de utilização
existentes para realizar a execução de processos de negócios. Neste Capítulo é
apresentada a metodologia DSR e como esta foi aplicada ao trabalho.
Considerando a metodologia, no final será disponibilizado uma proposta para
minimizar uma necessidade em um ambiente de negócios utilizando um artefato
específico, onde o cenário proposto tem como característica emissão e processos de
seguros.

3.1 Visão Geral sobre Design Science Research

Conforme descrito por Alan Hevner et al. (2004), a DSR é a ciência que
procura consolidar conhecimentos sobre o projeto e desenvolvimento de soluções
para melhorar sistemas existentes e minimizar problemas.
Considerando os conceitos da DSR, os produtos finais da pesquisa são os
artefatos, esses permitem a geração de novos conhecimentos. Foram investigados e
estudados profundamente os conceitos de execução de workflows em processos,
possibilitando assim prescrever uma solução como artefato e resultado final do
trabalho.
Hevner et al. (2004) propõem que deva ficar bem claro as razões da pesquisa
com uma solução para um problema prático, sendo o principal objetivo formalizar e
prescrever artefatos, seguindo mesmo que de forma adaptada. A importância do
DSR foi reconhecida sendo uma abordagem aceita para pesquisa em sistemas de
informação. Apesar de ter uma estrutura mais direta e aplicada, pode ser adaptado a
qualquer pesquisa de acordo com diferentes necessidades e situações.
O framework na Figura 11 destaca os principais ciclos do método DSR. Esses
basicamente conectam as atividades de desenvolvimento e construção do artefato,
com o contexto, documentação de referência e científica.
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Figura 11 - Design Science Framework

Fonte: Adaptado de Alan Hevner et al. (2004)

A metodologia DSR não se preocupa com a ação em si mesma, mas com o
conhecimento que pode ser utilizado para projetar soluções na construção de
artefatos que possam trazer benefícios às pessoas e à sociedade. Wieringa et al.
(2014) afirmam que o pesquisador deve considerar que, em pesquisas empíricas,
um artefato experimental é testado desde que esteja ligado a um contexto no mundo
real. Sendo assim, os artefatos de design dependem do resultado de um estudo.
DSR requer a criação de uma inovação, de um artefato intencional para um
determinado domínio do problema. Deve ter utilidade e para isto uma avaliação
completa e fundamental. Também deve ser inovador, resolvendo um problema até
então conhecido e não resolvido, com o objetivo de ser mais eficiente. Desta forma,
DSR é diferenciada da prática de design. O artefato em si deve ser rigorosamente
definido, formalmente representado, coerente e internamente consistente.
Hevner et al. (2004) sugerem um guideline que tem sido utilizado e seguido
neste trabalho. Os processos reais de pesquisa devem ser aprimorados com
diretrizes e princípios, como o problema, relevância, rigor de pesquisa, design como
processo de busca, design de um artefato, avaliação de projeto, contribuição de
pesquisa e comunicação da pesquisa.
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Finalmente, os resultados de pesquisa devem ser comunicados de forma
eficiente atingindo o máximo de pesquisadores e profissionais que podem decidir se
estes devem ser implementados de forma corporativa. O Quadro 5 apresenta um
guideline proposto por Hevner et al. (2004), que permite facilitar o entendimento das
principais questões e como implementar o framework.

Quadro 5 - Guidelines
Design Science Research Guidelines
Guideline

Descrição

Guideline 1
Design como um artefato

A pesquisa deve produzir um artefato viável na forma
de uma construção, um modelo, um método ou uma
instanciação.

Guideline 2
Relevância do problema

O objetivo da pesquisa é desenvolver soluções
baseadas em tecnologia para importantes e relevantes
problemas de negócios.

Guideline 3
Avaliação do design

A utilidade, qualidade e eficácia de um artefato de
design devem ser demonstrados por meio de uma
avaliação bem executada.

A pesquisa eficaz em ciência do design deve fornecer
Guideline 4
contribuições verificáveis nas áreas do artefato e
Contribuições da pesquisa metodologias de projeto.
Guideline 5
Rigor da pesquisa

A pesquisa depende da aplicação de métodos
rigorosos tanto na construção como na avaliação do
artefato.

Guideline 6
Design como processo

Uma busca por um artefato requer utilização de alvos
desejados para um ambiente problemático.

A pesquisa deve ser apresentada de forma eficaz
Guideline 7
Comunicação da pesquisa para pesquisadores e áreas gerenciais.
Fonte: Adaptado de Alan Hevner et al. (2004)

A utilidade, qualidade e eficácia de um artefato de design deve ser
rigorosamente demonstrado por meio de métodos de avaliação. Hevner et al. (2004)
afirmam que a avaliação é um componente crucial do processo de pesquisa. O
ambiente de negócios estabelece os requisitos sobre os quais a avaliação do
artefato é sediada. Este ambiente inclui o suporte técnico da infraestrutura que em si
é construído de forma incremental por implementação de novos artefatos de TI.
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Artefatos de TI podem ser avaliados em termos de funcionalidade,
integridade, consistência, precisão, desempenho, confiabilidade, usabilidade, ajuste
com o organização e outros atributos de qualidade relevantes. Neste trabalho o
método de avaliação é o experimental. Apesar de existir outros métodos de
avaliação, conforme o Quadro 6 proposto por Alan Hevner et al. (2004), as
características desta pesquisa permitem e exigem uma experimentação para
endossar a proposta que está sendo feita.

Quadro 6 - Métodos de Avaliação
Métodos de Avaliação

1. Observacional

Estudo de caso: estudo de artefato em profundidade no
ambiente de negócios.
Estudo de campo: Monitorar o uso de artefato em vários
projetos.
Análise estática: examinar a estrutura do artefato para
qualidades estáticas (por exemplo, complexidade).
Análise de Arquitetura: Estudo de artefato em arquitetura.

2. Analítico

Otimização: Demonstrar propriedades inerentes ao artefato
ou fornecer limites no comportamento de artefato.
Análise dinâmica: artefato de estudo em uso para
qualidades dinâmicas (por exemplo, desempenho).

3. Experimental

Experimento controlado: Artefato de estudo em ambiente
controlado por qualidades (por exemplo, usabilidade).
Simulação - Executar artefato com dados artificiais.
Teste funcional (Black Box): Execute interfaces de artefato
para descobrir falhas e identificar defeitos.

4. Teste

5. Descritivo

Teste estrutural (caixa branca): realizar testes de cobertura
de algumas métricas (por exemplo, caminhos de execução)
na implementação do artefato.
Argumento informado: use informações da base de
conhecimento (por exemplo, pesquisa relevante) para
construir um argumento convincente para a utilidade do
artefato.
Cenários: construa cenários detalhados em torno do artefato
para demonstrar sua utilidade.

Fonte: Adaptado de Alan Hevner et al. (2004)

46

3.2 Metodologia Proposta

A metodologia proposta para a escolha da melhor técnica de execução de
workflows utilizando MSA é composta por conscientização do problema, revisão
literária, identificação dos artefatos, projeto de artefatos para minimizar o problema
específico, seleção e implementação dos artefatos selecionados e avaliação dos
mesmos.
Segundo Dresch et al. (2015), DSR pode ser aplicado em diversos cenários,
sendo bastante utilizado na área de tecnologia. Em seu último trabalho são
apresentadas formas de utilização da metodologia fundamentadas no trabalho de
Alan Hevner et al. (2004). Para seguir o trabalho, a metodologia foi adaptada
conforme a Figura 12, permitindo otimizar o processo.
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Figura 12 - Implementação do Método Design Science Research

Fonte: Adaptado de Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015)

3.3 Detalhamento da Aplicação da Metodologia Proposta

Nesta etapa é enfatizado o problema, selecionados os principais artefatos
para minimizar e encontrar a melhor solução a fim de compor a proposta final. Para
isso, as etapas descritas no DSR são aplicadas. A pesquisa deste trabalho
considerou ambientes corporativos nos mais diversos segmentos, sendo que os
dados e as estruturas foram formalizadas por meio da observação direta e análise
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documental de organização de forma informal ligadas aos processos ou aos
usuários.

3.3.1 Identificação do Problema

O objetivo desta fase é descrever, entender e explicar o problema. Este foi
alcançado realizando um estudo exploratório relacionado à literatura e principais
implementações de microsserviços encontrados no mercado. Essa fase foi mais
detalhadamente descrita no Capítulo 1 e resultou na proposta do trabalho.

3.3.2 Conscientização e Fundamentação Teórica

A revisão bibliográfica forneceu dados apresentando como o método de
trabalho poderia ser aplicado, propondo uma forma de cobrir uma implementação
específica com padrões e ferramentas, de forma que seja possível no futuro
apresentar os resultados após a análise. Mecanismos de pesquisa científicos foram
usados para pesquisar artigos com base em palavras-chave relacionadas à
descrição do problema. O resultado deste trabalho é apresentado primeiramente no
Capítulo 2 e seu detalhamento está presente no Apêndice 1.

3.3.3 Identificação do Artefato e Proposta da Solução

Segundo Dresch et al. (2015), o artefato não pode resolver um problema
isoladamente, é necessário a sua interação com o contexto e um ambiente externo.
A identificação dos artefatos de tecnologia são relacionados e tem o objetivo de
formalizar as necessidades do assunto.
Para se identificar a principal forma de construir o artefato e demais
componentes envolvidos, as seguintes atividades precisam ser executadas:
1. Pesquisa empírica baseada na experiência da fonte Gartner;
2. Escolha criteriosa das ferramentas de desenvolvimento;
3. Escolha de Frameworks (popularidade/disponibilidade);
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4. Ilustração das camadas; e
5. Definição de critérios de execução.

A proposição de artefatos para minimizar o problema deve levar em
consideração um contexto onde possa ser aplicado. A Figura 13 apresenta a
principal relação entre o artefato e o contexto onde o problema está inserido.

Figura 13 - Relação entre Artefato e Contexto

Fonte: Adaptado de Dresh, Lacerda e Antunes Jr. (2015)

3.3.4 Construção do Artefato e Execução do Design da Solução

O desenvolvimento e construção dos protótipos e microsserviços podem usar
estruturas e componentes instalados localmente. Assim, será possível avaliar as
soluções para justificar a escolha e proposta dos melhores componentes:
1. Criação de base de dados e microsserviços;
2. Acesso de dados por meio de arquitetura com microsserviços;
3. Orquestração de microsserviços utilizando o padrão saga; e
4. Execução do workflow em um processo de negócio.
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3.3.5 Testes e Avaliação do Artefato

A avaliação da solução após a construção e execução do design da solução,
permitirá avaliar quão bem a implementação do estudo de caso resolve o problema
inicial. Em relação ao problema, as seguintes características devem ser avaliadas:
1. Análise de performance; e
2. Complexidade.
O método a ser seguido será experimental e de forma controlada. O artefato
será estudado em ambiente em que possa ser considerada a usabilidade. A
simulação será realizada a partir de informações artificiais.

3.3.6 Apresentação da Proposta e Conclusões

Na última etapa, conforme o objetivo, serão apresentados os resultados que
mais se aproximam e tenham a melhor solução para o problema. Ao término do
trabalho, apresentam-se os objetivos deste estudo em provar o quão implantável e
qual a melhor forma de minimizar o problema em questão, considerando a execução
do workflow dentro de um processo de negócio.
Deve ficar claro que a escolha da tecnologia, atende necessidades de
negócio, e a importância para os cenários digitais. Será entregue como contribuição
da pesquisa o artefato projetado permitindo aumentar a base de conhecimento e
fundamentos.

3.4 Síntese do Capítulo

Existem poucas técnicas para execução de workflows, porém a escolha da
melhor técnica para um problema requer uma análise dos diversos atributos de
tecnologia envolvidos em conjunto com os requisitos de negócio.
A metodologia proposta tem como objetivo auxiliar na escolha da melhor
execução, levando em consideração os atributos de confiabilidade, complexidade,
tempo de resposta, e custos de qualquer sistema.
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Na etapa de revisão da literatura, foi possível esclarecer dúvidas e propor
cenários e alternativas. Com a utilização da documentação foi possível restringir o
número de técnicas analisadas que mais se aproximavam do objetivo desejado.
A restrição do número de técnicas e cenários não excluiu a análise dos
pontos positivos e negativos das técnicas restantes, porém facilitou essa análise
diminuindo o escopo da atividade.
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4 PROPOSTA DO ARTEFATO E DESIGN DA SOLUÇÃO

Neste capítulo o objetivo foi definir o artefato principal e demais tecnologias,
apresentando uma solução que foi aplicada no experimento. A execução foi guiada
utilizando os padrões descritos em Hallili et al. (2013). Assim, foi possível avaliar a
melhor forma de escalar as aplicações com as crescentes necessidades e
complexidades dos negócios.
O experimento levou em consideração a existência de um processo de
emissão de seguros. Foi necessária a utilização de microsserviços para cálculo de
risco, cálculo de prêmio, emissão de apólice e registro de pagamento.
Durante esta fase, algumas validações foram feitas. Para isto foi necessário
APIs executados dentro de um workflow, no qual fosse possível ter como resultado
final a atomicidade do processo para uma emissão de apólice.
Para validar a proposta, foi necessária a observação de processos e padrões
com o intuito de apresentar a melhor execução dentro do contexto proposto.

4.1 Visão Geral e Requisitos de Avaliação

Considerando que o objetivo deste trabalho é propor uma forma de execução
de workflow, o cenário da Figura 14 é proposto como exemplo para ser executado
nas próximas fases, permitindo a avaliação de um artefato e padrões de projeto.
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Figura 14 - Fluxo Proposto para Execução de Workflow com Microsserviços

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Os critérios utilizados neste trabalho de forma técnica e para as tecnologias
envolvidas foram os seguintes:
1. Foi realizada uma carga computacional e utilizado frameworks para
microsserviços. Estes permitiram a execução de um workflow,
garantindo critérios justos e equivalentes de comparação.
2. Foram monitoradas as principais transações em uma faixa de tempo
predeterminada.
3. Os componentes de software como sistema operacional e hardware
foram disponibilizados em ambiente virtualizado.
4. Para realizar o acionamento de carga, foi utilizada a ferramenta
Gatling, livremente disponibilizada on-line e de largo uso para testes.
5. Com o objetivo de analisar a execução do workflow, os microsserviços
principais foram executados com orquestração. O propósito da
simulação

era

analisar

diferentes

recursos

e

observar

seu

relacionamento. Assim foi possível optar pela melhor forma de garantir
a execução das transações e manter a integridade dos dados.
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4.2 Identificação do Artefato

No artigo descrito por Yu et al. (2016) é apresentada uma arquitetura de
referência para microsserviços. Entretanto falta um componente que seja
responsável por orquestração e execução de workflows. Considerando este dado,
um artefato é proposto juntamente com alguns frameworks para compor a solução.
Observando os fundamentos de uma implementação com MSA, os requisitos
mínimos necessários apontam para utilização de processos conforme descrito por
Haussotter et al. (2017). Estes devem levar em consideração a execução com
recursos mínimos e servidores de aplicação já embarcados. Normalmente existe o
uso de um gateway para realizar o roteamento de dados, aplicar segurança e
garantir o controle de acesso.
Segundo o IEEE (2018), as linguagens de programação Java, C e Python
ainda são as mais utilizadas para desenvolvimento web. Dado que existem diversos
frameworks escritos em java, o springboot foi o framework escolhido devido sua
ampla utilização no mercado. Esse se destaca por possuir documentação e grande
apoio da comunidade de desenvolvimento java. Seguindo ainda para uma
abordagem aberta, os demais componentes necessários para uma arquitetura MSA
devem seguir o mesmo fluxo.
O Spring Boot foi lançado oficialmente em 2014, o framework facilita a criação
de serviços, utilizando bibliotecas de terceiros, para que o desenvolvimento possa
começar com dificuldades mínimas. No guia de referência escrito por Webb et al.
(2012), destaca-se que o framework tem por objetivo fornecer uma experiência de
inicialização rápida e amplamente acessível para todo o desenvolvimento. Além
disso, fornece uma série de recursos não funcionais comuns a grandes classes de
projetos (como servidores integrados, segurança, métricas e configuração
externalizada).
Para construir o artefato principal, foi criado um gerenciador de processos que
permitiu implementar o design pattern saga por meio de orquestração.
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4.3 Proposição do Artefato

Partindo do princípio que existe uma arquitetura de referência para MSA,
muitas afirmações podem ser feitas acerca da utilização de componentes
específicos dentro da arquitetura proposta. Considerando estes fatores, o springboot
é o principal framework para disponibilizar as interfaces que serão consumidas no
artefato de gerenciamento de processos que implementa saga, conforme descrito na
Figura 15.

Figura 15 - Implementação para Arquitetura de Referência

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Ainda sobre MSA, sempre será necessário tecnologias para roteamento de
protocolos HTTP, este passo pode ser realizado com ferramentas específicas para
exposição de APIs. Olhando para o lado da produção e sustentação, o
monitoramento e coleta de métricas podem ser feitos com diversas tecnologias
disponibilizadas por ambiente cloud.
Considerando que uma aplicação não é construída apenas por serviços, é
necessário ter em vista que bancos de dados não estruturados são bastante comuns
em implementação com MSA. O ranking db-engines (2018) elegeu o banco de
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dados MongoDB como o mais utilizado na categoria de armazenamento de
documentos json implementados por apis REST.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, o ElasticSearch foi a ferramenta que
ficou melhor classificada no ranking db-engines para armazenamento de logs e
utilização em buscas. Sendo assim este vem sendo utilizado para coleta de logs da
aplicação, permitindo monitorar sistemas durante os principais processos de
execução.

4.4 Síntese do Capítulo

Para uma implementação ser bem sucedida com microsserviços, outras
tecnologias podem ser embarcadas, no entanto não são obrigatórias. Observa-se
como boa prática a utilização de ferramentas de integração, deploy contínuo e
frameworks de teste para medir performance, comportamento e realizar testes de
integração. O artefato principal foi o orquestrador utilizando o padrão saga. Este
sozinho não resolve o problema se não estiver inserido dentro de um contexto
aplicado a um processo de negócio. É necessário garantir a utilidade dentro da
classificação que neste caso cobre frameworks e arquiteturas.
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5 CONSTRUÇÃO DO ARTEFATO E EXECUÇÃO DO DESIGN DA SOLUÇÃO

Considerando diferentes execuções do workflow utilizando o design pattern
saga, execuções foram realizadas para simular algumas circunstâncias. Foram
implementados microsserviços utilizando a linguagem de programação java com um
orquestrador saga sendo executado de forma síncrona e assíncrona. Para cada
microsserviço, foi criado um atributo chamado estado, o qual descreve a situação da
saga que está sendo executada, apresentando o estado do workflow que está em
execução.

5.1 Requisitos Estruturais

O containers disponibilizados pela plataforma Docker, juntamente com o
gerenciador de containers Kubernetes foram utilizados para disponibilizar as
funcionalidades dos microsserviços. O banco de dados MongoDB foi virtualizado de
forma distribuída e com dados segregados por funcionalidade. Foram construídos os
microsserviços:

“calculorisco”,

“calculopremio”,

“emissaoapolice”

e

“registrodepagamento” com instâncias isoladas dentro do banco de dados durante a
execução conforme descrito na Figura 16.
Figura 16 – Deploy dos Microsserviços com Docker e Kubernetes

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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Outro aspecto importante foi a utilização de um processo de orquestração
para conduzir o fluxo saga de forma assíncrona, ou seja a execução de cada
microsserviço não segura a transação e não aguarda a conclusão de nenhuma
tarefa, em vez disso, entrega a tarefa para a frente com o intuito de otimizar o tempo
de processo como um todo.
Considerando os fatores destacados, o serviço saga-workflow-servicecontroller dispara as chamadas sequencialmente dos microsserviços que compõem
o fluxo. Este é a forma mais simplificada de execução, uma segunda versão do
serviço chamada saga-compensantion-service-controller foi implementada de forma
que fosse simulada uma exceção e ocorresse uma compensação, ou seja, no caso
de falha, toda a transação é desfeita.
Para concluir os testes, uma versão final chamada saga-workflow-threadservice-controller foi implementada. Este processo utilizou threads para executar o
fluxo de forma totalmente assíncrona. Entretanto, foi considerado que a entrada dos
dados não continham dependência. Para cenários que necessitem de informações
dependentes, podem ser utilizados eventos implementados com mensageria.

5.2 Configuração de Ambiente

Para executar o experimento se fez necessário um ambiente que permitisse
realizar os procedimentos em questão. Considerando estes fatores, foi utilizado o
ambiente de laboratório, conforme o Quadro 7 abaixo:

Quadro 7 - Ambiente de Laboratório
Recursos Utilizados
SISTEMA OPERACIONAL
UBUNTU 19.04
CPU
Intel i7-8550U @ 1.80 GHz
MEMORY
16 GB
DISK
SSD de 630 GB
CACHE
8 MB
LAN
WI-FI
KUBERNETES
microk8s 1.11
DOCKER
Community 1.11
DATABASE
MongoDB 3.6
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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5.3 Desenvolvimento e Implantação da Solução

Considerando

o

fluxo

proposto

para

execução

do

workflow

com

microsserviços descrito no Capítulo 4, o desenvolvimento seguiu os seguintes
passos:
1. Para cada microsserviço, foi criado um projeto utilizando o framework
springboot. Durante a execução, um servidor HTTP foi criado escutando na
porta 8080. O balanceador do Kubernetes foi responsável por devolver uma
resposta considerando as operações de create ou delete de uma transação.
2. Foram disponibilizadas imagens de container Docker e publicado em
repositório de imagens abertas na internet. Um arquivo específico de
configuração foi necessário sob a mesma pasta, com o objetivo de descrever
a imagem empacotada para distribuição.
3. A implantação no Kubernetes também foi realizada através de arquivos de
configuração. Este arquivo permitiu o download dos containers publicados na
internet disponibilizando o acesso aos serviços a serem executados dentro do
fluxo.
4. Um

último

microsserviço

foi

criado

para

orquestrar

e

acionar

os

microsserviços envolvidos dentro do processo de workflow em questão. O
procedimento de implantação seguiu os mesmos critérios descritos acima,
com a diferença deste ser a principal porta de execução, precisando ser
escalonado de forma otimizada.

5.4 Projeto e Procedimentos

Para avaliar os benefícios da execução do workflow com saga, e as
compensações das diferentes execuções consideradas, as experimentações foram
orquestradas usando solicitações emitidas por APIs REST sobre o protocolo (HTTP).
Para cada microsserviço foi executado testes unitários a fim de validar o
funcionamento das operações básicas.
Uma sequência de etapas foram executadas baseadas no DSR apresentado
no Capítulo 4 como parte do projeto. Isto permitiu comparar os desempenhos nas
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formas de execução do workflow. Sendo assim, a sequência abaixo foi executada
durante a validação para os dois cenários tratados:
1. O primeiro microsserviço a ser executado foi o gerenciador saga, este teve a
responsabilidade de iniciar o workflow e acionar os demais microsserviços.
2. Após a inicialização do microsserviço principal, os dados simulados foram
disponibilizados como parâmetros e permitiram a execução do microsserviço
para calcular o risco de seguro. Este por sua vez teve a responsabilidade de
guardar as informações em uma coleção de dados no servidor, e na
sequência enviar as informações para a próxima etapa.
3. A etapa seguinte foi caracterizada por acionar o microsserviço para calcular o
prêmio a ser pago em caso de indenização. O fluxo em questão sempre é
avaliado por ter enviado a ação post das informações e registrar todo o
processo de trabalho.
4. Para finalizar a execução do workflow, o microsserviço para emissão de
apólice e registro de pagamento foram executados. Porém, somente após o
pagamento ser finalizado, o status saga pode ser atualizado, concluindo
assim as etapas dentro do fluxo do workflow.
5. Esta simulação foi realizada durante 64 segundos, sempre considerando que
não iria ocorrer erros nas transações, necessitando descartar as operações
anteriores dentro do workflow.

5.5 Análise de Desempenho e Avaliação do Artefato

Cada ciclo de teste, considerando o workflow saga, foi executado com um
limite de até 30 acionamentos concorrentes. A Tabela 1 permite verificar as maiores
faixas de tempo no retorno para cada tipo de execução. É possível observar que a
simulação assíncrona foi mais eficiente em todo o processo. Isto foi permitido dado
ao paralelismo que foi implementado para executar o fluxo.
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Tabela 1 - Distribuição do tempo de resposta Síncrona x Assíncrona
Saga
Síncrono
Distribuição do tempo de resposta
t<800 ms
800 ms < t <1200 ms
t> 1200 ms
> failed

582(32%)
10(1%)
1208(67%)
0(0%)

Saga
Assíncrono
2880(100%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

O número de incrementado cresceu gradualmente após cada simulação para
obter valores mínimos, máximos e médios dos recursos que estavam sendo
consumidos. A configuração e a execução do cenário que dispara a frequência de
eventos foi realizada escrevendo um cliente de teste, este tinha a responsabilidade
de enviar solicitações paralelas. As instâncias de cada microsserviço foram
dimensionados horizontalmente. Foi disponibilizada apenas uma instância de cada
serviço, entretanto este tipo de dimensionamento pode ser realizado de forma
automática utilizando recursos disponíveis em cloud.
A Tabela 2 mostra o tempo gasto versus o número de microsserviços na
orquestração do evento síncrono.
Tabela 2 - Quantidade de execuções e tempo de execução na simulação síncrona
Requests
Global

Executions

Response Time (ms)

Total

Req/s

Min

50th pct

75th pct

95th pct

99th pct

Max

Mean

1800

30

11

22

30

38

837

1442

40

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Uma segunda simulação foi realizada usando o mesmo fluxo, volumetria e
técnica de orquestração, porém o acionamento desta vez foi realizado de forma
assíncrona. Neste processo, para ser mais eficiente, foram utilizados técnicas e
recursos avançados da linguagem de programação Java, conhecido por futuretask.
Este mecanismo permitiu que a construção e execução fosse simplificada e evitou a
necessidade de criação e utilização de mensageria para desacoplar a execução dos
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eventos. Na Tabela 3 é possível observar como o processo se comportou frente à
execução síncrona.

Tabela 3 - Quantidade de execuções e tempo de execução na simulação
assíncrona.
Requests
Global

Executions

Response Time (ms)

Total

Req/s

Min

50th pct

75th pct

95th pct

99th pct

Max

Mean

2880

48

08

20

21

23

25

34

19

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Após a execução dos cenários acima, novas alterações foram realizadas no
código para simular o estado de falha. O workflow foi novamente executado de
forma síncrona, mas com a diferença da inclusão do estado de falha na transação
do microsserviço de pagamento. Esse, por sua vez, foi responsável por desencadear
todo o rollback das operações. Contudo, este tipo de evento é esperado e deve ser
sempre controlado pelo artefato saga que foi construído. O resultado desta
execução está descrita na Tabela 4.

Tabela 4 - Quantidade de execuções e tempo de execução na simulação com falha
Requests
Global

Executions

Response Time (ms)

Total

Req/s

Min

50th pct

75th pct

95th pct

99th pct

Max

Mean

1800

27.692

167

2833

5097

7153

8552

10125

3062

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Foi observado que o modelo de evento começou a responder lentamente à
medida que a frequência aumentou, enquanto o orquestrador foi capaz de lidar
melhor com a carga. Os tempos de resposta variaram para cada evento, enquanto
as proporções para orquestração saíram melhores no processo assíncrono.
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5.6 Síntese do Capítulo

Dado que o experimento foi repetido considerando três cenários, é verificado
que a execução mais complexa envolve o tratamento de operações assíncronas.
Observou-se que o tempo gasto para a técnica de orquestração é
aproximadamente 40 vezes maior do que a execução dentro do mesmo cenário,
considerando uma execução assíncrona do evento.

Figura 17 - Comparativo Saga Síncrono x Saga Assíncrono

48

8592
25

7153
23

5097
21

2833
4

20

2511

3062
19

34

167
8

1800
2880

27.692

Saga Assincrono

10125

Saga Sincrono

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Notou-se que à medida que o número de eventos aumentava, tornava-se
cada vez mais complexo lidar com o código em microsserviços individuais.
Considerando que o orquestrador provou ser mais elegante ao manipular vários
eventos

com

menos

confusão,

pois

os

manipuladores

de

eventos

são

orquestradores em um único local.
Quando ocorre uma mudança de estado em um microsserviço, a
implementação das regras de negócio e as técnicas de acionamento precisam ser
baseadas em eventos governados e mapeados de forma estruturada.
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Uma estrutura com MSA traz muitos benefícios, mas invariavelmente a
complexidade pode aumentar. É necessário lidar com padrões de comunicação,
sendo que a dificuldade fica entre a interação e os múltiplos serviços. Maior
complexidade também pode implicar em mais pontos de falha, portanto equilibrar a
escolha de quando usar um recurso ou refinar a escolha da arquitetura é uma das
melhores decisões a se tomar, principalmente quando se lida com a quantidade de
recursos como containers Docker e gerenciadores kubernetes.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS

O objetivo deste Capítulo é apresentar informações sobre a conclusão da
pesquisa realizada, as contribuições alcançadas ao longo do trabalho realizado e
sugestões para trabalhos futuros.

6.1 Considerações Finais

Durante o desenvolvimento do Capítulo 2, apresentou-se a fundamentação e
revisão da literatura que permitiu garantir o embasamento para aplicação e
desenvolvimento de microsserviços aplicados em processos de negócios por meio
de workflows de trabalho. Considerando este conhecimento foi proposta a utilização
da metodologia DSR para elucidar e validar artefatos que resolvessem o problema
de eficiência e utilização de serviços dedicados em determinados processos.
A metodologia proposta no Capítulo 3 procurou refinar a identificação do
problema, levando em consideração a necessidade de construção de artefatos como
proposta de solução. O processo exigiu que fosse construído, executado e avaliado
uma implementação de software, possibilitando assim uma conclusão que pudesse
responder a questões e formular uma proposta final conforme descrito por Hevner et
al. (2004).
Ao longo do Capítulo 4 a escolha do artefato principal e o design da solução
foi descrito. Uma vez tendo sido estabelecida a infraestrutura necessária para a
criação do projeto de validação, deu-se início ao Capítulo 5, no qual fora relatada a
realização da construção e execução dos itens que foram propostos no capítulo
anterior. A utilização da implementação proposta permitiu a análise de desempenho
e complexidade, sendo que o experimento realizado pôde considerar as seguintes
características:
a)

Utilização de arquitetura de software moderna utilizando microsserviços
por meio de containers e gerenciamento utilizando kubernetes.

b)

Aplicação de modelos de dados não estruturados considerando uma
funcionalidade de negócio que abrange processos de seguro, mas
podendo ser ampliado para as mais diversas necessidades.
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c)

Possibilidade de escalonamento dinâmico de serviços juntamente com
orquestração de dados e fluxos, por meio do padrão saga que permitiu
uma maior eficiência durante a execução dos processos em questão.

d)

Implementação orquestrada e paralelizada com o objetivo de satisfazer
uma entrega mais robusta da solução.
Tendo em vista que uma estrutura com MSA traz muitos benefícios, é

importante sempre considerar que mesmo tendo mais eficiência, a complexidade
pode aumentar. Os padrões de comunicação devem sempre ser bem avaliados para
não implicar em pontos de falhas desnecessários.
A utilização de saga juntamente com estruturas de microsserviços é viável,
tem ampla necessidade em ambientes distribuídos e permite obter robustez durante
a execução de workflows. Para cenários onde é necessário obter o máximo de
eficiência, recomenda-se, como proposta, utilizar operações assíncronas, tendo
como cuidado o gerenciamento de dependências nas chamadas, porque podem
aumentar o grau de complexidade no desenvolvimento.
Como

recomendação

final

é

sugerido

sempre

uma

implementação

considerando orquestração, porque permite uma maior aderência ao padrão
proposto conforme foi explicitado durante o experimento, atende as necessidades
impostas por processos de negócio e apresenta a eficiência esperada para suprir
uma camada de arquitetura para ambientes com microsserviços.

6.2 Contribuições da Pesquisa

Considerando o trabalho de McCaffrey et al. (2015) sobre o padrão saga, o
objetivo deste trabalho foi de utilizar um padrão de projeto, para propor uma forma
eficiente de orquestração com microsserviços levando em consideração um contexto
de processos de negócios.
Considera-se que uma das contribuições deste trabalho é a revisão da
literatura descrita no Capítulo 2, juntamente com a metodologia no Capítulo 3 e a
utilização do pattern saga compondo uma arquitetura de referência. A utilização das
informações disponibilizadas pode ser aplicada para tomada de decisão durante um
projeto para selecionar ou implementar componentes que atendam requisitos não
funcionais, quando se trata de arquitetura de software.
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No Capítulo 4, foi proposto um artefato permitindo criar um design de solução
para contemplar a metodologia e o experimento. Após esta fase, foi possível
identificar as possibilidades reais de execução. E a partir das informações e contudo
avaliado, foi formatado um desenho que considerasse eficiência e complexidade de
implementação.
No Capítulo 5, o artefato foi construído e avaliado juntamente com os demais
componentes da arquitetura MSA. Durante o experimento ficaram explícitos os
resultados da implementação utilizando o padrão saga, juntamente com a proposta
de orquestração dos microsserviços. Durante este desenvolvimento, também foi
possível executar cenários para comparar possíveis formas de implementação e
validar o cenário mais complexo, no qual uma compensação durante um processo
necessitasse de intervenção por falha.
Todos estes fatores descritos até aqui, permitiram destacar e afirmar que para
implementações mais atualizadas de software, uma proposta real e eficaz deve levar
em consideração a implementação de processos saga para resolução de contextos
de negócio.

6.3 Trabalhos Futuros

Cada vez mais a utilização de microsserviços, cloud e eficiência operacional
vêm crescendo, assim como as principais pesquisas relacionadas sobre este
assunto conforme descrito por Fowler et al. (2014).
Dado estes fatores, propõe-se alguns estudos futuros que poderão se apoiar
na pesquisa deste trabalho:
a) Utilização de microsserviços e cluster kubernetes em um contexto com
machine learning e processos de negócio.
b) Avaliação de linguagens de programação com single thread com o objetivo de
melhorar a eficiência da execução de um sistema e demais processos
envolvidos.
c) Mapeamento de novas tecnologias que podem ser embarcadas em containers
para diminuição de custo, permitindo escalabilidade, eficiência, redução de
custos e adaptação auto gerenciada.

68

REFERÊNCIAS

BALALAIE, A.; HEYDARNOORI, A.; JAMSHIDI, P. Microservices Architecture
Enables DevOps: Migration to a Cloud-Native Architecture. IEEE Software, v.33, n.3,
p.42–52, 2016.
BEHESHTI, A. et al. CoreDB. Proceedings Of The 2017 Acm. In: ON CONFERENCE
ON INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT - CIKM '17, [s.l.], p.1-44,
2017. ACM Press. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1145/3132847.3133171>.
BERNSTEIN, D. Containers and Cloud: From LXC to Docker to Kubernetes. IEEE
Cloud Computing, v.1, n.3, p.81–84, 2014.
BENNARA, M.; MRISSA, M.; AMGHAR, Y. An approach for composing REST ful
linked services on the web. In: PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL
CONFERENCE ON WORLD WIDE WEB - WWW '14 COMPANION, [s.l.], p.1-45,
2014. ACM Press. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1145/2567948.2579222>.
BLUEMKE, I.; KUREK, M.; PURWIN, M. Tool for Automatic Testing of Web Services.
In: PROCEEDINGS OF THE 2014 FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER
SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, [s.l.], p.1-46, 29 set. 2014. IEEE.
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15439/2014f93>.
CHANG, C.; YANG, S.; YEH, E. et al. A Kubernetes-Based Monitoring Platform for
Dynamic Cloud Resource Provisioning. In: 2017 IEEE GLOBAL COMMUNICATIONS
CONFERENCE, p.1-6, 2017. IEEE Xplore. Disponível em:
<10.1109/GLOCOM.2017.8254046>.
DAVATZ, C. et al. An Approach and Case Study of Cloud Instance Type Selection for
Multi-tier Web Applications. In: 2017 17TH IEEE/ACM INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON CLUSTER, CLOUD AND GRID COMPUTING (CCGRID), [s.l.],
p.1-47, maio 2017. IEEE. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1109/ccgrid.2017.12>.
DB-ENGINES. DB-Engines Ranking. 2018. Disponível em: <https://dbengines.com/en/ranking>. Acesso em: 18 jan. 2019.
FANG, H. Managing data lakes in big data era: What's a data lake and why has it
became popular in data management ecosystem. In: 2015 IEEE INTERNATIONAL
CONFERENCE ON CYBER TECHNOLOGY IN AUTOMATION, CONTROL, AND
INTELLIGENT SYSTEMS (CYBER), [s.l.], p.1-11, jun. 2015. IEEE Xplore. Disponível
em: https://ieeexplore.ieee.org/document/7288049.
FOWLER, M.; LEWIS, J. Microservices a definition of this new architectural
term. 2014. Disponível em: <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>.
Acesso em: 04 nov. 2018.
GARCIA-MOLINA, H.; SALEM, K. Sagas. Acm Sigmod Record, [s.l.], v.16, n.3,
p.249-259, 1 dez. 1987. Association for Computing Machinery (ACM). Diponível em:
<http://dx.doi.org/10.1145/38714.38742 >.

69

GARRIGA, M. et al. RESTful service composition at a glance: A survey. Journal Of
Network And Computer Applications, [s.l.], v.60, p.32-53, jan. 2016. Elsevier BV.
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jnca.2015.11.020>.
GARTNER. Apigee named a Leader in the Gartner Magic Quadrant for Full Life
Cycle API Management for the third consecutive time. Disponível em:
<https://cloud.google.com/blog/products/gcp/apigee-named-a-leader-in-the-gartnermagic-quadrant-for-full-life-cycle-api-management-for-the-third-consecutive-time>.
Acesso em: 04 jan. 2019.
GOLLAPUDI, S. Aggregating financial services data without assumptions: A
semantic data reference architecture. In: PROCEEDINGS OF THE 2015 IEEE 9TH
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SEMANTIC COMPUTING (IEEE ICSC 2015),
[s.l.], p.1-22, fev. 2015. IEEE. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1109/icosc.2015.7050825>.
GOUIGOUX, J.; TAMZALIT, D. From Monolith to Microservices: Lessons Learned on
an Industrial Migration to a Web Oriented Architecture. In: 2017 IEEE
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ARCHITECTURE
WORKSHOPS (ICSAW), [s.l.], p.1-12, abr. 2017. IEEE. Diposnível em:
<http://dx.doi.org/10.1109/icsaw.2017.35>.
HALILI, F.; RAMADANI, E. Web Services: A Comparison of Soap and Rest Services.
Modern Applied Science, [s.l.], v.12, n.3, p.175-345, 28 fev. 2018. Canadian Center
of Science and Education. Diposnível em:
<http://dx.doi.org/10.5539/mas.v12n3p175 >.
HAUPT, F.; LEYMANN, F.; SCHERER, A.; VUKOJEVIC-HAUPT, K. 2017. A
Framework for the Structural Analysis of REST APIs. In: 2017 IEEE
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ARCHITECTURE (ICSA), IEEE.
HASSAN, S.; ALI, N.; BAHSOON, R. Microservice Ambients: An Architectural MetaModelling Approach for Microservice Granularity. In: 2017 IEEE INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOFTWARE ARCHITECTURE (ICSA), [s.l.], p.1-33, abr. 2017.
IEEE. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1109/icsa.2017.32>.
HEVNER; MARCH; PARK. Design Science in Information Systems Research.
Mis Quarterly, [s.l.], v.28, n.1, p.75-100, 2004. JSTOR. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.2307/25148625>.
IEEE. The 2018 Top Programming Languages. 2018. Disponível em:
<https://spectrum.ieee.org/at-work/innovation/the-2018-top-programminglanguages>. Acesso em: 05 jan. 2019.
JAMSHIDI, P.; PAHL, C.; MENDONCA, N.C.; LEWIS, J.; TILKOV, S. Microservices:
The Journey So Far and Challenges Ahead. IEEE Software, v.35, n.3, p.24–35,
2018.
JOY, A. M. Performance comparison between Linux containers and virtual machines.
In: 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN COMPUTER
ENGINEERING AND APPLICATIONS, IEEE Xplore. Diposnível em:
<https://ieeexplore.ieee.org/document/7164727>.

70

KHOSHKBARFOROUSHHA, A.; JAMSHIDI, P.; GHOLAMI, M.F.; WANG, L.;
RANJAN, R. Metrics for BPEL Process Reusability Analysis in a Workflow System.
IEEE Systems Journal, v.10, n.1, p.36-45, 2016.
LACERDA, D. P. et al. Design Science Research: método de pesquisa para a
engenharia de produção. Gestão & Produção, São Carlos, v.20, n.4, p.741761, 2013. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104530X2013000400001&lng=pt&nrm=iso>.
LEMOS, A. L.; DANIEL, F.; BENATALLAH, B. Web Service Composition. Acm
Computing Surveys, [s.l.], v.48, n.3, p.1-41, 9 dez. 2015. Association for Computing
Machinery (ACM). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1145/2831270>.
LI, L.; CHOU, W. Categorial Link: REST Service Composition Based on Category
Theory. In: 2014 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEB SERVICES, [s.l.],
p.1-33, jun. 2014. IEEE Xplore. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1109/icws.2014.68>.
MCCAFFREY, C.; KINGSBURY, K.; NARULA, N. Distributed Sagas. 2015
Disponível em: <https://github.com/aphyr/dist-sagas/blob/master/sagas.pdf>. Acesso
em: 20 nov. 2018.
NAIK, N. Applying Computational Intelligence for enhancing the dependability of
multi-cloud systems using Docker Swarm. In: 2016 IEEE SYMPOSIUM SERIES ON
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE (SSCI), [s.l.], p.1-44, dez. 2016. IEEE Xplore.
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1109/ssci.2016.7850194>.
PAHL, C. Containerization and the PaaS Cloud. IEEE Cloud Computing, v.2, n.3,
p.24–31, 2015.
RICHARDSON, C. Pattern: Saga. 2018. Disponível em:
<https://microservices.io/patterns/data/saga.html>. Acesso em: 04 jan. 2019.
RÜCKER, B. Saga: How to implement complex business transactions without
two phase commit. 2017. Disponível em: <https://blog.bernd-ruecker.com/sagahow-to-implement-complex-business-transactions-without-two-phase-commite00aa41a1b1b>. Acesso em: 26 nov. 2018.
SANGSANIT, K.; KURUTACH, W.; PHOOMVUTHISARN, S. REST web service
composition: A survey of automation and techniques. In: 2018 INTERNATIONAL
CONFERENCE ON INFORMATION NETWORKING (ICOIN), [s.l.], p.1-15, jan. 2018.
IEEE. Diposnível em: <http://dx.doi.org/10.1109/icoin.2018.8343096 >.
SHAH, J.; DUBARIA, D. Building Modern Clouds: Using Docker, Kubernetes &
Google Cloud Platform. In: 2019 IEEE 9TH ANNUAL COMPUTING AND
COMMUNICATION WORKSHOP AND CONFERENCE (CCWC), IEEE.
THONES, J. Microservices. IEEE Software, v.32, n.1, p.116–116, 2015.

71

WIERINGA, R. J. Design Science Methodology For Information Systems And
Software Engineering, [s.l.], p.327-400, 2014. Springer Berlin Heidelberg.
Diposnível em: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-43839-8>.
YU, Y.; SILVEIRA, H.; SUNDARAM, M. A microservice based reference architecture
model in the context of enterprise architecture. In: 2016 IEEE ADVANCED
INFORMATION MANAGEMENT, COMMUNICATES, ELECTRONIC AND
AUTOMATION CONTROL CONFERENCE (IMCEC), [s.l.], p.1-33, out. 2016. IEEE.
Diposnível em: <http://dx.doi.org/10.1109/imcec.2016.7867539 >.

72

APÊNDICE A - Planejamento e Execução da Revisão Literária
A.1 Planejamento
Objetivo
Identificar estudos e artigos que utilizam arquitetura com microsserviços e
como estes se relacionam quando existe a necessidade de integração, orquestração
e coreografia de dados em processos de negócio.

Questão de Pesquisa para a revisão
1) Como executar microsserviços em um workflow, implementada por meio de
webservices vinculados ao paradigma APIs REST?
Intervenção: Classificar dados não estruturados por meio de algoritmos de
aprendizagem de máquina com diferentes representações dos dados.
Avaliação de ferramentas para execução de workflow utilizando arquitetura
com microsserviços.
Controle: Acurácia entre as diferentes formas de integração considerando
orquestração e coreografia por meio de revisões bibliográficas de artigos.
População: Base de dados não estruturadas, rotuladas, open-source.
Microsserviços disponibilizando informações de dados cadastrais, score e
restritivos de pessoas físicas do Brasil.
Resultados: Obtenção da acurácia na integração de processos de negócio
usando diferentes formas de representação dos dados. Resultado e proposta
após avaliação das ferramentas de orquestração de microsserviços para
identificar a melhor forma de integração entre os processos
Aplicação: O principal contexto está relacionado à arquitetura de software.

Seleção de Fontes
Critério de Definição de Fontes: Bibliotecas digitais on-line (IEEE), bases
eletrônicas indexadas (Scopus, ACM, Web of Sciense), anais de eventos das
áreas e consultas a especialistas. Outras fontes: manuais, relatórios técnicos,
RS anteriores, teses e dissertações (USP e mestrado do IPT), bibliografias da
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análise exploratória e bibliotecas físicas. Outros: disponibilidade de textos
completos, versatilidade para exportação de resultados, abrangência,
atualização de conteúdo, usabilidade etc.
Listagem das Fontes: Fontes reconhecidas mundialmente pela produção
literária garantindo alta confiabilidade.
●
●
●
●

IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/);
Scopus (http://www.scopus.com.br);
ACM Digital Library (http://dl.acm.org/);
Web of Sciense (https://clarivate.com/products/web-of-science/ );

Palavras-chave: API, BPM, Microservices, Orquestration, Rest, Webservice,
Workflow.

Critérios de Inclusão dos Trabalhos:
(I) (A) Serão incluídos estudos que façam menção a bpel
(I) (B) Serão incluídos estudos que façam menção a orchestration
(I) (C) Serão incluídos estudos que tratem de microsserviços
(I) (D) Serão incluídos estudos que façam menção a REST
(I) (E) Serão incluídos estudos que façam menção a BPM
(I) (F) Serão incluídos estudos que façam menção a workflow
(I) (G) Serão incluídos estudos a partir de 2013
(I) (H) Serão incluídos estudos que façam menção a arquitetura de software
(I) (I) Serão incluídos estudos que façam menção a choreography
Critérios de Exclusão dos Trabalhos:
(E) (A) Serão excluídos estudos que sejam capítulos de livros
(E) (B) Serão excluídos estudos que tenham criado um modelo ou topologia
(E) (C) Serão excluídos estudos duplicados
(E) (D) Serão excluídos estudos abaixo de 2015
(E) (E) Serão excluídos estudos que estão fora do contexto de microsserviços

Definição da Estratégia de Seleção de Dados
Serão confeccionadas strings de busca para pesquisas de artigos em língua
inglesa. As strings serão submetidas aos portais de busca devidamente
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selecionados. As strings serão traduzidas para o português e submetidas aos portais
definidos para esse idioma.
Os artigos retornados dos portais de buscas serão selecionados, catalogados
e submetidos aos critérios de inclusão e exclusão. A aplicação dos critérios
acontecerá em dois momentos. O primeiro filtro acontecerá por meio da leitura dos
títulos e resumos dos estudos. O segundo filtro considerará a leitura completa do
estudo. Por fim, os dados serão extraídos e tabulados.

Sumarização dos resultados
Após a seleção final, os resultados serão compilados e apresentados. O seu
resultado será utilizado para identificar as melhores informações na pesquisa de
para orquestração de microsserviços.

A.2 Condução da Revisão Literária
A seleção extração foi realizada conforme o planejamento descrito no
trabalho. Por meio dos critérios foi possível avaliar a documentação disponibilizada
nas principais fontes.
Fonte 1 - IEEE Xplorer - Data de Busca: 15/09/2018
Strings Utilizadas: IEEE - Metadata Only - Full Text & Metadata ((microservice
AND bpel) OR (microservice AND bpm) OR (microservice AND workflow))
Campos pesquisados: Resumo (Abstract) Período Considerado: 2015 a 2018
Fonte 2 - Scopus - Data de Busca:29/09/2018
Strings Utilizadas: TS=(microservice and bpel) OR (microservice and bpm) OR
(microservice and workflow)
Campos pesquisados: Resumo(Abstract) Período Considerado: 2015 a 2018
Filtros Utilizados: “Full text e Metadata”
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Fonte 3 - ACM - Data de Busca:29/09/2018
Strings Utilizadas: query: { (+microservice +and +bpel) OR (+microservice +and
+bpm) OR (+microservice +and +workflow)}
Campos pesquisados: Resumo(Abstract) Período Considerado: 2015 a 2018
Filtros Utilizados: “Full text e Metadata”

Fonte 4 - Web of Sciense - Data de Busca:15/09/2018
Strings Utilizadas: - TS=(microservice and bpel) OR (microservice and bpm) OR
(microservice and workflow) - TS= Tópico
Campos pesquisados: Resumo(Abstract) Período Considerado: 2015 a 2018
Filtros Utilizados: “Full text e Metadata”
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APÊNDICE B - CÓDIGO FONTE DO EXPERIMENTO PROPOSTO

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import java.io.IOException;
@RestController
@RequestMapping("/sagacompensation")
public class SagaCompensationServiceController {
@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
public void StartSagaCompasation(){
APISagaCompensation workflow = new APISagaCompensation();
Integer id=i;
String jsonCalculoRisco,jsonCalculoPremio,jsonEmissaoApolice,jsonRegistroPagamento;
try {
String param="StartSaga"+id.toString();
System.out.println("StartSaga");
jsonCalculoRisco = workflow.postCalculoRisco(new String(id.toString()),param);
jsonCalculoPremio = workflow.postCalculoPremio(new String(id.toString()),param);
jsonEmissaoApolice = workflow.postEmissaoApolice(new String(id.toString()),param);
jsonRegistroPagamento = workflow.postRegistroPagamento(new String(id.toString()),param);
String responseRisco = workflow.post("http://10.152.183.72:8085/calculorisco",
jsonCalculoRisco);
String responsePremio = workflow.post("http://10.152.183.11:8085/calculopremio",
jsonCalculoPremio);
String responseApolice = workflow.post("http://10.152.183.204:8085/emissaoapolice",
jsonEmissaoApolice);
String responsePagamento = workflow.post("http://10.152.183.35:8085/registropagamento",
jsonRegistroPagamento);
String deletePagamento =
workflow.delete("http://10.152.183.35:8085/registropagamento/"+id);
String deleteApolice = workflow.delete("http://10.152.183.204:8085/emissaoapolice/"+id);
String deletePremio = workflow.delete("http://10.152.183.11:8085/calculopremio/"+id);
String deleteRisco = workflow.delete("http://10.152.183.72:8085/calculorisco/"+id);
System.out.println("EndSaga");
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

Classe SagaCompensationServiceController
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Classe SagaWorkflowServiceController
package br.ipt.workflow.controller;
import
import
import
import
import

org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
java.io.IOException;
java.util.Random;

@RestController@RequestMapping("/sagaworkflow")
public class SagaWorkflowServiceController {
@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
public void StartSaga(){
APISaga workflow = new APISaga();
String jsonCalculoRisco,jsonCalculoPremio,jsonEmissaoApolice,jsonRegistroPagamento;
String responseRisco,responsePremio,responseApolice,responsePagamento = null;
Random gerador = new Random();
Integer id=gerador.nextInt();
String param="workflow"+id.toString();
jsonCalculoRisco = workflow.postCalculoRisco(new String(id.toString()),param);
jsonCalculoPremio = workflow.postCalculoPremio(new String(id.toString()),param);
jsonEmissaoApolice = workflow.postEmissaoApolice(new String(id.toString()),param);
jsonRegistroPagamento = workflow.postRegistroPagamento(new String(id.toString()),param);
try {
System.out.println("StartSaga");
responseRisco = workflow.post("http://10.152.183.72:8085/calculorisco", jsonCalculoRisco);
responsePremio = workflow.post("http://10.152.183.11:8085/calculopremio",
jsonCalculoPremio);
responseApolice = workflow.post("http://10.152.183.204:8085/emissaoapolice",
jsonEmissaoApolice);
responsePagamento = workflow.post("http://10.152.183.35:8085/registropagamento",
jsonRegistroPagamento);
System.out.println("EndSaga");
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

Classe SagaWorkflowThreadServiceController
package br.ipt.workflow.controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController@RequestMapping("/sagaworkflowthread")
public class SagaWorkflowThreadServiceController {
@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
public void StartSaga(){
try {
System.out.println("StartSaga");
APISagaThread workflow = new APISagaThread();
workflow.start();
System.out.println("EndSaga");
}catch (Exception ex){
}
}
}
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Classe APISagaThread
package br.ipt.workflow.controller;
import com.squareup.okhttp.*;
import
import
import
import
import
import

java.io.IOException;
java.util.Random;
java.util.concurrent.ExecutionException;
java.util.concurrent.ExecutorService;
java.util.concurrent.Executors;
java.util.concurrent.Future;

public class APISagaThread {
private static final ExecutorService threadpool =
Executors.newFixedThreadPool(3);
public void start() throws InterruptedException, ExecutionException {
PostCalculoRisco tarefa1 = new PostCalculoRisco();
PostCalculoPremio tarefa2 = new PostCalculoPremio();
PostEmissaoApolice tarefa3 = new PostEmissaoApolice();
PostRegistroPagamento tarefa4 = new PostRegistroPagamento();
System.out.println("Processando a tarefa ...");
Future futureT1 = threadpool.submit(tarefa1);
Future futureT2 = threadpool.submit(tarefa2);
Future futureT3 = threadpool.submit(tarefa3);
Future futureT4 = threadpool.submit(tarefa4);
while (!futureT1.isDone() && futureT2.isDone()
&& futureT3.isDone()&& futureT4.isDone()) {
System.out.println("As tarefas ainda não foram processadas!");
}
System.out.println("Tarefa completa!");
threadpool.shutdown();
}
private static class PostCalculoRisco implements Runnable {
public static final MediaType JSON = MediaType.parse("application/json; charset=utf-8");
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
String post(String url, String json) throws IOException {
RequestBody body = RequestBody.create(JSON,json);
Request request = new Request.Builder()
.url(url)
.post(body)
.build();
try {
Response response = client.newCall(request).execute();
return response.body().string();
}catch(Exception ex){
System.out.println(ex.getMessage()):
return "exception";
}
}
String postCalculoRisco(String id,String param){
return "{ \"id\": \""+id+"\", \"nomeCliente\": \""+param+"\", \"statusRisco\": \"Baixo\"}";
}
//@Override
public void run() {
PostCalculoRisco example = new PostCalculoRisco();
Random gerador = new Random();
Integer id=gerador.nextInt();
String jsonCalculoRisco;
String param = "Teste" + id.toString();
jsonCalculoRisco = example.postCalculoRisco(new String(id.toString()), param);
String responseRisco = example.post("http://10.152.183.72:8085/calculorisco",
jsonCalculoRisco);
}catch (Exception ex){
System.out.println(ex.getMessage()):
}
}
}
}
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private static class PostCalculoPremio implements Runnable {
public static final MediaType JSON = MediaType.parse("application/json; charset=utf-8");
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
String post(String url, String json) throws IOException {
RequestBody body = RequestBody.create(JSON,json);
Request request = new Request.Builder()
.url(url)
.post(body)
.build();
try {
Response response = client.newCall(request).execute();
return response.body().string();
}catch(Exception ex){
System.out.println(ex.getMessage()):
return "exception";
}
}
String postCalculoPremio(String id,String param){
return "{ \"id\": \""+id+"\", \"nomeCliente\": \""+param+"\", \"totalRessarcimento\": 100}";
}
//@Override
public void run() {
for(int i=0;i<1;i++) {
try {
PostCalculoPremio example = new PostCalculoPremio();
Random gerador = new Random();
Integer id=gerador.nextInt();
String jsonCalculoPremio;
String param = "Teste" + id.toString();
jsonCalculoPremio = example.postCalculoPremio(new String(id.toString()), param);
String responsePremio = example.post("http://10.152.183.11:8085/calculopremio",
jsonCalculoPremio);
}catch (Exception ex){
System.out.println(ex.getMessage()):
}
}
}
}
private static class PostEmissaoApolice implements Runnable {
public static final MediaType JSON = MediaType.parse("application/json; charset=utf-8");
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
String post(String url, String json) throws IOException {
RequestBody body = RequestBody.create(JSON,json);
Request request = new Request.Builder()
.url(url)
.post(body)
.build();
try {
Response response = client.newCall(request).execute();
return response.body().string();
}catch(Exception ex){
System.out.println(ex.getMessage()):
return "exception";
}
}
String postApolice(String id,String param){
return "{ \"dataEmissao\": \"01/01/2019\", \"id\": \""+id+"\", \"nomeCliente\": \""+param+"\",
\"totalCobertura\": 100, \"totalPagamento\": 100}";
}
//@Override
public void run() {
try {
PostEmissaoApolice example = new PostEmissaoApolice();
Random gerador = new Random();
Integer id=gerador.nextInt();
String jsonApolice;
String param = "Teste" + id.toString();
jsonApolice = example.postApolice(new String(id.toString()), param);
String responseApolice = example.post("http://10.152.183.204:8085/emissaoapolice",
jsonApolice);
}catch (Exception ex){
System.out.println(ex.getMessage()):
}
}
}

80

private static class PostRegistroPagamento implements Runnable {
public static final MediaType JSON = MediaType.parse("application/json; charset=utf-8");
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
String post(String url, String json) throws IOException {
RequestBody body = RequestBody.create(JSON,json);
Request request = new Request.Builder()
.url(url)
.post(body)
.build();
try {
Response response = client.newCall(request).execute();
return response.body().string();
}catch(Exception ex){
System.out.println(ex.getMessage()):
return "exception";
}
}

String postRegistroPagamento(String id,String param){
return "{ \"apolice\": \""+id+"\", \"dataPagamento\": \"01/01/2019\", \"id\": \""+id+"\",
\"totalPagamento\": \"100\"}";
}
//@Override
public void run() {
try {
PostRegistroPagamento example = new PostRegistroPagamento();
Random gerador = new Random();
Integer id=gerador.nextInt();
String jsonRegistroPagamento;
String param = "Teste" + id.toString();
jsonRegistroPagamento = example.postRegistroPagamento(new
String(id.toString()),param);
String responsePagamento =
example.post("http://10.152.183.35:8085/registropagamento", jsonRegistroPagamento);
}catch (Exception ex){
System.out.println(ex.getMessage()):
}
}
}
}
}
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APÊNDICE C – EVIDÊNCIA DO TESTE NÃO FUNCIONAL - SÍNCRONA
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APÊNDICE D – EVIDÊNCIA DO TESTE NÃO FUNCIONAL - ASSÍNCRONA
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APÊNDICE E – EVIDÊNCIA DO TESTE NÃO FUNCIONAL - COMPENSAÇÃO

