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RESUMO
A Arquitetura Orientada a Serviços está sendo aplicada em ambientes
distribuídos e heterogêneos, dentre outros motivos, pela sua característica de
interoperabilidade, promovendo a integração. Em um ambiente distribuído, no qual é
possível combinar serviços espalhados pela rede para compor um único processo de
negócio, existe a preocupação com a consistência das transações envolvidas em
caso de falha. Para controlar transações longas, frequentes nessa arquitetura, sem
prejudicar a disponibilidade dos serviços, a Organization for the Advancement of
Structured Information Standards (OASIS) definiu a especificação WSBusinessActivity. Apesar de introduzir o conceito de compensações, ou seja,
funcionalidades que têm por objetivo desfazer o que já foi processado, ela não está
completa, pois há dois problemas não previstos como a indisponibilidade do
coordenador de transações e o sequenciamento das compensações, quando essas
forem inevitáveis. Este trabalho apresenta um ambiente para controle de transações
longas, baseado nas especificações WS-Coordination e WS-BusinessActivity, com o
objetivo de tratar esses dois problemas. Para tanto, as especificações são
estendidas e alterações de código são feitas com a finalidade de garantir a
consistência das transações longas em caso de falha. A principal contribuição deste
trabalho é a proposta e implementação desse ambiente demonstrando a eficácia da
especificação e do ambiente proposto quando aplicados em um cenário web
distribuído, no qual o sequenciamento das compensações faz-se necessário, pois o
processo de negócio utiliza resultados incrementais na orquestração de seus web
services.

Palavras Chaves: arquitetura orientada a serviços; transações longas; wsbusinessactivity; tolerância a falhas; controle de transações web services;

ABSTRACT
An Environment for Long running Transactions Control in a Service Oriented
Architecture
The service oriented architecture is being applied on heterogeneous and
distributed environments promoting integration between different systems and
technologies. Among different reasons it happens because its interoperability
capacity. Considering a distributed environment, it is possible to combine services
located in different places through the net to compose one unique business process.
On the other hand, there is the concern about the consistency of the transactions in
case of failure. In order to control the long running transactions, which are frequently
found on this architecture, the WS-BusinessActivity specification has been defined by
Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) with
no impact on related services availability. Although it introduces the concept of
compensations as functionalities which have the main aim to redo what was already
processed it is still not fully completed. The main reason for that is because there are
two problems not solved such as: situations where the transactions coordinator is not
available during the process execution and there is no sequence of compensations
when they cannot be avoid. This dissertation proposes one environment to control
long running transactions, based on WS-Coordination and WS-BusinessActivity
specification, with the purpose to handle the two problems listed above. In order to
do so, this environment extends the specifications and changes functionalities’ code
to guarantee the long running transactions consistency in case of failure. The main
contribution of this dissertation is the environment purpose and its implementation.
The aim is to demonstrate the specification and the purposed environment efficacy
when applied in a web distributed scenario and when the order of the compensation
functionalities really matters. This type of motivation scenario can be identified when
the business process which involves different services uses incremental results in its
web services orchestration.

Keywords: service oriented architecture; long running transactions,
businessactivity; fault tolerance; web services transactions control;
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação

A Arquitetura Orientada a Serviços, do inglês Service-Oriented Architecture
(SOA), vem tendo crescente adesão na indústria nos últimos anos. Há algumas
possíveis razões para isso, por exemplo, as oportunidades e benefícios que oferece
como os principais aspectos citados por Erl (2005): baixo acoplamento, contrato de
serviços, autonomia, abstração, reusabilidade e possibilidade de composição de
diferentes serviços para um fim determinado.
A SOA caracteriza-se pela divisão de um sistema ou processo computacional
em partes, diminuindo sua complexidade. Essas partes devem ser independentes
entre si e capazes de serem reutilizadas por outros processos de negócio além do
processo para qual foram originalmente criadas como demonstra a Figura 1. Essa
divisão é feita baseada em contextos que podem ser (ERL, 2005): uma tarefa de
negócio, uma entidade de negócio ou qualquer outro agrupamento lógico. É
característico da SOA que, durante a execução de um processo de negócio, vários
serviços interajam entre si para alcançar um resultado.

Figura 1 - Serviços encapsulando grupos lógicos distintos (figura traduzida)
Fonte: ERL (2005), figura 3.1, pág. 34.
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Segundo a definição de Marks (2006), similar à definição de Erl (2005), a
principal unidade de SOA é o serviço e os serviços são unidades modulares
reutilizáveis de capacidades de negócio, processos ou funções técnicas que são
acessadas pelos clientes desses serviços.
Uma vez que, os serviços são unidades independentes que fazem parte de
um processo de negócio, faz-se necessário alguma lógica que controle o fluxo dos
serviços que são processados, considerando as decisões que devem ser tomadas
baseadas no resultado de algum serviço participante. Por exemplo: em um processo
de compras, caso o gerente responsável pela área aprove uma requisição de
compras, outro determinado serviço deve ser executado em seguida. Caso contrário,
outro serviço, disponibilizado por outra aplicação, é que deverá ser processado. A
lógica do fluxo de trabalho entre os serviços participantes é chamada orquestração
(OASIS, 2007).
Para a orquestração de serviços, foi criado o padrão Services Business
Process Execution Language (WS-BPEL) pela Organization for the Advancement of
Structured

Information

Standards

(OASIS),

cujo

objetivo

é

padronizar

os

componentes responsáveis pela orquestração de serviços em uma SOA que utiliza a
tecnologia de web services.
Há ainda outro controle em SOA para execução de processos de negócios
chamado coreografia (W3C, 2005). Na coreografia, ao contrário da orquestração
que tem um objeto controlador do fluxo do processo de negócio, esse controle é feito
pelos próprios serviços participantes, que sabem com quem devem interagir, em
qual processo de negócio e em qual momento. Um cenário que favorece a utilização
da coreografia é a interação entre diferentes organizações para executar um único
processo, pois pode ser inviável que apenas uma das organizações seja
responsável por controlar o fluxo desse processo. Na tentativa de padronizar a
coreografia foi criada a especificação Web Services Choreography Description
Language (WS-CDL), pela Wide Web Consortium (W3C), porém se encontra em
fase de definição desde 2005.
Independentemente do mecanismo de controle para o fluxo de negócio
utilizado e para que a comunicação entre os serviços seja possível, é necessário que
um serviço tenha conhecimento da existência e de como interagir com outro serviço.
Para tanto, existe o conceito de descrição de serviços (W3C, 2007), cuja finalidade
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é informar a localização de um serviço, quais as operações disponíveis e como
acessá-las, incluindo detalhes dos parâmetros esperados por essas operações.
Essa descrição deve utilizar um padrão comum independente da tecnologia que foi
utilizada para a programação do código fonte do serviço. Na tecnologia de web
services, esse padrão é conhecido como Web Services Description Language
(WSDL) e é baseado no formato Extensible Markup Language (XML) para garantir a
interoperabilidade entre diferentes tecnologias.
Não existem regras para determinar qual o tamanho, em linhas de código, que
um serviço deve ter, ou então, quantas funcionalidades ele deve disponibilizar. A
granularidade dos serviços em SOA não segue nenhum padrão, pois depende de
quais qualidades ou benefícios da arquitetura pretende-se priorizar. Uma SOA com
granularidade grossa pode perder em desempenho e também em reusabilidade,
uma vez que, expõe serviços muito específicos e que englobam partes grandes do
processo de negócio. Por outro lado, uma SOA com granularidade fina, embora
possa ter um número alto de serviços reutilizáveis, pode representar uma parte
muito pequena de processamento e não atingir o objetivo completo de uma atividade
dentro de um processo de negócio, descaracterizando o serviço. Além disso,
quando a granularidade é muito fina, existe a troca excessiva de mensagens para
finalizar um processo de negócios, o que impacta diretamente o desempenho da
rede.
Segundo Erl (2005), a tecnologia web services ainda está em processo de
amadurecimento, porém, é posicionada como a próxima plataforma padrão para
desenvolvimento de software. Uma das razões para a afirmação de Erl é a criação
dos padrões de web services que foram desenvolvidos e que ainda passam por
revisões constantes de organizações, como W3C, OASIS e Web Services
Interoperability (WS-I). Essas organizações têm como objetivo criar regras para
promover a interoperabilidade entre programas computacionais, produzidos por
diferentes empresas que adotam a SOA e que necessitam de uma linguagem única
de comunicação para se manterem competitivas no mercado. Funcionários de
empresas como IBM, Sun e Microsoft fazem parte dessas organizações e são
autores de suas especificações, assim como das aplicações práticas no
desenvolvimento de seus produtos. Os nomes das especificações criadas para a
tecnologia web services iniciam-se com ws-, são criadas e alteradas sob demanda
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dos problemas e das necessidades que surgem na indústria durante a
implementação da SOA.
Como já mencionado, um processo de negócio em SOA é composto por
vários serviços distintos e independentes. Portanto, esses serviços podem ser
oferecidos por diferentes provedores espalhados pela internet em um ambiente
distribuído. Em um cenário como esse, a falha de algum serviço participante do
processo de negócio pode alterar o resultado esperado, e por esse motivo, as
empresas e a academia buscam alternativas para eliminar esse risco introduzindo
mecanismos para controle de transações. Segundo O'Brien, Merson e Bass (2007),
todos os atributos de qualidade para SOA listados e pesquisados, ainda têm pontos
abertos a serem explorados. O foco deste trabalho restringe-se a dois desses
atributos: confiabilidade, que é a habilidade do sistema continuar operando mesmo
em caso de falhas, e disponibilidade, que diz respeito ao período de tempo durante
o qual o sistema fica disponível para uso.
Com a finalidade de padronizar o controle de transações web services, a
OASIS (2009) definiu o padrão OASIS Web Services Transaction (WS-TX) composto
por três protocolos: WS-Coordination, WS-AtomicTransaction (WS-AT) e WSBusinessActivity (WS-BA). O protocolo WS-AT foi designado para atender
transações comparáveis ao modelo ACID, do inglês Atomicity, Consistency,
Isolation, Durability (CELKO, 1999), utilizado no controle de transações de banco de
dados (Erl, 2005). De acordo com o protocolo, ou todos os serviços são executados
com sucesso ou, em caso de falha, todos os serviços devem desfazer suas
transações. Porém, esse tipo de controle não é adequado para as transações
longas, por levarem muito tempo para serem executadas, dependendo, muitas
vezes, de intervenção humana, como por exemplo, uma aprovação gerencial no
meio do processo. Nesse caso, o uso do protocolo WS-AT, que utiliza funções de
bloqueio e desbloqueio, afetaria a disponibilidade e seria até mesmo inviável para os
casos que o cancelamento de transações é impossível, por se tratar de serviços
provenientes de provedores independentes e distribuídos.
Para contornar a inviabilidade da consistência atômica para transações
longas, introduzida pelo protocolo WS-AT, foi especificado o protocolo WS-BA. Ele
possui controle sobre compensações, ou seja, funções que são chamadas para
compensar o que já foi processado pelos serviços, fazendo com que os valores
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envolvidos na transação voltem aos seus estados iniciais em caso de falha sem
afetar a disponibilidade, pois relaxa as propriedades de atomicidade e isolamento do
modelo ACID. Ambos os protocolos devem ser utilizados em conjunto com o
protocolo WS-Coordination que especifica funções em comum para os dois.
Esta pesquisa foi criada com base nas especificações WS-Coordination e
WS-BA para tratar dois problemas de controle de transações longas, identificados
por Wenzel et. al. (2009), que a especificação não aborda como o que segue:

•

A indisponibilidade do coordenador de transações durante a
execução de um processo de negócio não é prevista pelas
especificações WS-TX (Wenzel et. al., 2009).

Schafer et. al. (2007) sugerem um ambiente que utiliza uma matriz de decisão
baseada em contratos e um objeto chamado Serviço Abstrato (Abstract Service),
responsável pela chamada dos serviços distribuídos e por gerenciar as regras para
compensação de serviços. O objeto proposto coordena as ações que serão
executadas em caso de falhas e cria a possibilidade de chamar serviços alternativos,
ou seja, serviços que possuem a mesma funcionalidade do serviço que tenha
falhado ou que esteja indisponível no momento de sua chamada.
Erven et. al. (2007) propõem uma extensão do protocolo WS-BA criando o
protocolo WS-BA-I (Initiator), que atua como uma interface entre o objeto
coordenador da transação, responsável por coordenar as invocações dos serviços e
o comportamento da transação, e o módulo responsável por iniciar o processo de
negócio e a transação, chamado objeto iniciador. O objeto iniciador pode ser
também a classe que controla a orquestração do processo de negócio. De acordo
com os autores, a implementação da especificação WS-BA requer um protocolo
proprietário para criar o objeto coordenador da transação, ou seja, como o objeto
controlador está inserido direto no componente responsável pelo processo de
negócio, o papel do coordenador não pode ser delegado para outro provedor como
um componente de software independente. Portanto, a interface criada por Erven et.
at. faz com que o objeto coordenador se torne independente, podendo ser
disponibilizado por outro provedor ou empresa, e utilizado pelo objeto iniciador
como um serviço qualquer.
Assim como este trabalho, os trabalhos dos autores são baseados na
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especificação WS-TX e WS-BA, porém não observam o comportamento da
transação em caso de falha do próprio coordenador ou dos objetos envolvidos nas
propostas como o serviço abstrato ou o objeto iniciador, responsável pela
administração da transação e das compensações.

•

A sequência de execução das compensações pode impactar a
consistência global do processo, caso o resultado da compensação
de um serviço dependa do resultado da compensação de outro
serviço participante para ser consistente (Wenzel et. al., 2009).

Existem situações em que a compensação de um serviço pode depender do
resultado da compensação de outro serviço para obter o resultado final esperado
pelo processo de negócio. Por exemplo, um processo de negócio de geração de
pedidos composto por dois diferentes fornecedores para requisições de materiais.
Se existir uma falha na comunicação com algum deles, os serviços já processados
devem ser compensados. No entanto, para que a ordem de trabalho seja
compensada e colocada em um estado neutro sem impactar na consistência do
processo é preciso que, tanto a ordem de compra expedida como qualquer
atribuição de mão de obra já processada sejam canceladas primeiramente. Caso
contrário, é impossível cancelar a ordem de trabalho, pois há uma regra de negócio
que impede esse procedimento enquanto existirem ordens de compra ou atribuições
em aberto. Outra situação que a ordem ou o sequenciamento de compensações se
faz importante é quando existem valores incrementais entre os serviços participantes
e que o não sequenciamento das compensações pode alterar o resultado final.
(Wenzel et. al., 2009)
Nenhum dos trabalhos mencionados anteriormente observa a importância do
sequenciamento de compensações. No trabalho de Schafer, Dolog e Nejdl (2007) o
sequenciamento pode ser possível por existir um objeto controlador de regras de
compensações, porém, não foi evidenciado e analisado pelos autores.
Em outra pesquisa, Alrifai et. al. (2009) propõem um componente chamado
WS-Scheduler para o problema de transações concorrentes utilizando grafos de
dependência para identificar conflitos, atrasando a confirmação de um serviço até
que os serviços conflitantes sejam finalizados. Essa pesquisa tem um ambiente
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baseado na especificação WS-BA e engloba o conceito de compensações e por isso
é utilizada neste trabalho, porém, ela não especifica e também não avalia a
importância do sequenciamento, por estar fora do escopo do trabalho dos autores.

1.2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo criar um ambiente para controlar transações
de web services de longa duração com interação humana em um ambiente
distribuído estendendo as especificações WS-Coordination e a WS-BA (OASIS,
2009) e dando continuidade à pesquisa de Erven et. al. (2007). A finalidade do
ambiente proposto nesta pesquisa é tratar um problema identificado por Wenzel et.
al. (2009): falta de sequenciamento das compensações das transações longas em
caso de falhas que pode alterar o resultado esperado dependendo das regras de
negócio envolvidas no processo. Além disso, propor uma alternativa para tratar outro
problema também identificado por Wenzel et. al. (2009) que é o comportamento
desconhecido da transação caso o coordenador fique indisponível durante seu
processamento. Baseado no resultado obtido da implementação do ambiente
proposto é sugerida uma alteração na especificação WS-Coordination existente,
para que o problema de seqüenciamento seja resolvido.
Para os testes de verificação do ambiente são criados web services
participantes independentes entre si que podem ser reutilizados em outros
processos de negócio sem alteração interna de código. Para o controle do fluxo de
negócio foi utilizado um componente de orquestração que, além de controlar o
processo é responsável também por disparar a compensação dos serviços
participantes quando houver alguma falha de sistema durante o processamento.

1.3 Contribuições

Para o estado da arte, a contribuição deste trabalho é continuar a pesquisa de
Erven et. al. (2007), com a finalidade de abordar pontos que não foram investigados
pelos autores, mas que foram identificados como falhas existentes na utilização da
especificação WS-BA de acordo com Wenzel et. al. (2009). O que diferencia esta
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pesquisa de estudos já realizados é que o foco do problema é a indisponibilidade do
coordenador de transações devido a falhas de sistema e não somente a
indisponibilidade dos serviços participantes. Para casos em que a compensação é
inevitável, a pesquisa introduz o conceito de sequenciamento de compensações que
é disparado pelo objeto coordenador após solicitação do componente responsável
pela orquestração do processo quando uma falha é identificada.
O ambiente proposto é aplicável em contextos nos quais é importante
controlar transações de longa duração em uma SOA, formada por serviços
distribuídos na web, descartando a possibilidade de controles para transações
atômicas e utilizando o conceito de compensações, definido pela especificação WSBA. Essas compensações, assim como o fluxo processo de negócio, devem seguir
um

sequenciamento

para

alcançar

um

resultado

esperado

ao

final

do

processamento. O ambiente para controle de transações desse contexto pode ter o
coordenador independente como um serviço contratado de uma parte terceirizada e
que, pode falhar durante a execução de um processo de negócio.

1.4 Método de Trabalho

•

Análise da Bibliografia
Nessa etapa foi realizado um levantamento da bibliografia utilizada neste

trabalho. As duas especificações que são utilizadas para construção do ambiente
proposto fazem parte da WS-TX e são elas: WS-Coordination e WS-BA. Na
dissertação de mestrado de Erven et. al. (2007) encontra-se o ambiente que foi
estendido e que também utilizam essas duas especificações e o projeto Kandula
(APACHE,

2010) como base. Além

destes

três

principais

itens

para o

desenvolvimento deste trabalho, outros artigos, pesquisas e especificações foram
analisadas e citadas na Seção 2 para complementar a proposta apresentada.

•

Levantamento dos requisitos do ambiente
O próximo passo foi analisar os requisitos das especificações WS-TX e da

proposta de Erven et. al. (2007) para implementação do ambiente, identificando
quais as características necessárias dos web services e dos objetos envolvidos para
que seja possível a implementação tanto do ambiente que foi estendido como do
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ambiente proposto por essa pesquisa.
Também foi identificado o servidor de aplicação e as ferramentas que foram
utilizadas para implantação dos ambientes e que possibilitaram a implementação do
ambiente proposto. Dentre os servidores que já foram utilizados em outras
pesquisas como Apache Tomcat por Erven et. al. (2007) e JBoss por Neto et. al.
(2008) foi escolhido o Apache Tomcat, o mesmo utilizado por Erven et. al. para não
ter interferência nos resultados obtidos. O ambiente proposto foi criado na linguagem
Java para ser utilizado em redes que usam de protocolos HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) o que difere dos testes realizados por Erven et. al, que utiliza aplicação
desktop para os testes do ambiente.

•

Especificação do ambiente distribuído de web services
Neste passo foi especificada a arquitetura e o ambiente no qual foi observado

o comportamento das transações executadas com sucesso e das transações que
falharam por indisponibilidade dos serviços. Este ambiente é composto por cinco
instâncias do servidor de aplicação, cada uma responsável por disponibilizar um ou
mais web services participantes da transação. O ambiente foi utilizado para testar a
proposta sugerida por Erven et. al. (2007) e também para observar os resultados
obtidos na atividade de estudo dos resultados do novo ambiente proposto.

•

Especificação dos requisitos e processo de negócio
Nesta etapa foi especificado o processo de negócio e as funcionalidades que

foram utilizadas como cenário de aplicação, utilizando diagramas na linguagem de
modelagem Unified Modeling Language (UML) (OMG, 2010). O cenário é formado
por sete web services independentes sendo que cada um deles é responsável por
executar uma atividade dentro de um processo de negócio. Cada web service tem
uma ou mais funcionalidades que são invocadas por um processo de negócio e,
quando aplicável, funcionalidades para compensar os resultados obtidos em caso de
falha.
Em

seguida,

foram

especificadas

as

alterações

necessárias

para

desenvolvimento do ambiente proposto com o detalhamento dos objetos envolvidos,
seus relacionamentos e a base de dados utilizada para persistência.
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•

Instalação e adaptação do projeto Kandula (APACHE, 2010) e do ambiente
sugerido por Erven et. al. (2007)
O próximo passo foi a instalação do código do projeto Kandula que

implementa as especificações WS-TX e do ambiente sugerido na pesquisa de Erven
et. al. O código fonte de ambos os ambientes foram disponibilizados por Erven et. al.
e não possuem documentação.
A etapa de instalação foi concluída após a implantação dos ambientes e
executada a aplicação de teste criada e fornecida no código fonte de Erven et. al.
com sucesso. A aplicação de testes utilizada por Erven et. al. é uma aplicação Java
cujo processo de negócio é uma reserva de carro e hotel em um sistema de viagens.
Essa aplicação é do tipo desktop e não funciona com navegadores. Além disso,
todos os comportamentos dos participantes como Compensar, Completar, são
acionados por botões na tela (ver Apêndice H). Portanto, para os testes utilizados
nesta pesquisa para verificação da eficácia do ambiente foi criada uma nova
aplicação para testes que opere em navegadores sem utilizar a aplicação de testes
de Erven et. al.

•

Desenvolvimento do cenário de motivação
Neste passo, foram criadas as telas necessárias para iniciar o processo de

negócio utilizando JavaServer Pages (JSP) (ORACLE, 2011). Além disso, foi
necessário criar também a classe responsável pela orquestração do processo de
negócio utilizando a linguagem de programação Java. Essa classe utilizou os
métodos disponíveis na implementação do ambiente de Erven et. al. para iniciar a
transação, inicializar o coordenador e registrar os web services participantes da
transação conforme indicado na pesquisa dos autores.
Também foram criadas as tabelas de banco de dados, as funcionalidades
normais e de compensação dos sete web services participantes que foram
especificados anteriormente. Os web services foram disponibilizados em portas de
diferentes instâncias do servidor de aplicação para simular um ambiente distribuído.

•

Teste de verificação do ambiente proposto por Erven et. al. (2007)
Neste passo foram executados três diferentes testes que estão detalhados

nos Apêndices C, D e E:
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1. o primeiro para garantir a eficácia do ambiente em um cenário no qual
todos os web services estão disponíveis (ver Apêndice C);
2. o segundo para utilizar o processo de compensações. Nessa etapa, é
necessário que um dos web services envolvidos esteja indisponível e
que uma funcionalidade de compensação dependa de outra para ter
consistência no final da transação. O objetivo foi verificar os valores
iniciais

e

finais

com

a

utilização

de

compensações

sem

sequenciamento definido (ver Apêndice D); e
3. o terceiro para observar o comportamento da transação quando o
coordenador não estiver disponível. Para isso, bastou fechar a
instância do servidor de aplicação responsável pelo serviço em
questão (ver Apêndice E).

•

Desenvolvimento e implementação do ambiente proposto
O objeto Iniciador existente no ambiente de Erven et. al. (2007) e o projeto

Kandula (implementações das especificações WS-Coordination e WS-BA) foram
estendidos para implementar as alterações especificadas a fim de tratar o problema
do sequenciamento de compensações utilizando a linguagem Java. O objeto
coordenador do projeto Kandula e as classes criadas pelo ambiente de Erven et. al
foram alteradas para que a compensação dos serviços participantes fosse feita de
forma sequencial respeitando a ordem estipulada pela aplicação que iniciou a
transação. Para isso, também foi necessário alterar os parâmetros utilizados para
registro dos participantes incluindo a informação sobre a ordem de sequenciamento.
Para criar o ambiente de teste utilizado neste passo seguir os procedimentos
apresentados no Apêndice B.

•

Prova de conceito do ambiente proposto com sequenciamento das

compensações
Os mesmos testes realizados no ambiente proposto por Erven et. al. (2007)
são executados neste passo com a finalidade de observar os resultados obtidos com
a utilização do novo ambiente com as alterações implementadas para o problema de
sequenciamento.
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•

Estudo dos resultados obtidos com o novo ambiente proposto
Por último, foram levantados os resultados obtidos e os pontos observados

durante a implementação, implantação e testes, com a finalidade de validar a
eficácia do ambiente proposto. O objetivo foi observar os seguintes itens: a eficácia
da implementação das especificações WS-Coordination e WS-BA pelo projeto
Kandula e pelo ambiente proposto por Erven et. al. para controle de transações
validando, de maneira prática, o problema de sequenciamento identificado por
Wenzel et. al (2009) já mencionado na Seção 1.1, e comprovar que essas
especificações em conjunto com as melhorias implementadas responde com
sucesso às falhas de ambiente causadas pela ausência de sequenciamento durante
as compensações.

1.5 Organização do Trabalho

A Seção 2, “Estado da Arte”, apresenta os trabalhos sobre controle de
transações longas, que são referências para esta pesquisa. Essa seção inicia-se
com a apresentação da especificação WS-TX e WS-BA que formam a base para
criação do ambiente proposto neste trabalho, e depois descreve os trabalhos que
foram realizados recentemente sobre controle de transações web com foco na
confiabilidade, incluindo também o trabalho de Wenzel et. al. (2009) que avalia a
utilização da própria especificação.
A Seção 3, “Transações longas na composição de web services”, conceitua as
transações que caracterizam o objeto principal desta pesquisa, estabelece o
processo de negócio que é utilizado para os testes realizados na Seção 4 e, por
último, cria um ambiente que implementa as regras especificadas pela OASIS para a
WS-BusinessActivity utilizando o código fonte do projeto Kandula e do ambiente
proposto por Erven et. al.
A Seção 4, “Implementação de um ambiente para controle de transações
longas web services”, apresenta os detalhes da implementação da arquitetura
sugerida por Erven et. al. (2007), que utiliza a especificação WS-BusinessActivity, e
apresenta os resultados observados quando o ambiente é submetido à falha do
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coordenador e ao não sequenciamento das compensações em um cenário
específico. Em seguida, apresenta os detalhes de implementação do ambiente
proposto nesta pesquisa que estende a arquitetura de Erven et. al (2007) e do
projeto Kandula (2010), adicionando controles responsáveis por garantir a
confiabilidade da transação nas situações citadas. Ainda na Seção 4, são
comentados os resultados obtidos com a implementação do novo ambiente
baseando-se nos itens listados na Seção 1.4, atividade Estudo dos resultados
obtidos com o novo ambiente, assim como as dificuldades encontradas e sugestões
de melhorias.
A Seção 5, “Considerações finais”, apresenta a conclusão da pesquisa
baseadas nos resultados experimentais e os possíveis trabalhos futuros para
continuação desta pesquisa.
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2 ESTADO DA ARTE
Pesquisas têm sido realizadas para gerenciar transações atômicas na área de
Banco de Dados (Gray, 1981), (Gray et. al., 2006), (Hassanein et. al., 2000). Apesar
de serem muito semelhantes às transações web services e comprovadamente
eficazes, nota-se que para transações de longa duração, que podem demorar várias
horas ou até dias para serem processadas, essas propostas não são suficientes
para garantir a consistência do processo de negócio em caso de falhas. Isso porque,
as pesquisas tratam de transações atômicas de banco de dados, utilizando o modelo
ACID ou o protocolo 2PC (Two-Phase Commit) (BERNSTEIN, 2009) com funções de
bloqueio e desbloqueio (lockers), afetando assim a disponibilidade dos web
services participantes da transação, que é uma das características da SOA (O'Brien
et. al., 2007).
Considerando um processo de negócio de longa duração composto por
provedores de serviços independentes, a proposta de cancelar todos os serviços já
processados em caso de falha torna-se inviável e para esses casos existe o conceito
de compensações, como um plano B (ERL, 2005), que pode ser, por exemplo, fazer
com que os valores processados voltem aos seus estados iniciais, contribuindo com
a consistência do processo.
Portanto, a pesquisa das referências bibliográficas deste trabalho direciona-se
exclusivamente para pesquisas de controle de transações de longa duração
recentes envolvendo web services com a utilização de compensações envolvendo
as especificações WS-TX e WS-BA. Ao final desta seção, há uma explicação do
motivo pelo qual os trabalhos listados auxiliaram nesta pesquisa e a diferença
desses trabalhos com a proposta em questão.

2.1 Web Services Transactions

A OASIS (2009) criou um conjunto de três especificações chamado Web
Services Transactions (WS-TX) com a finalidade de controlar transações web
services para diferentes cenários de aplicação.
A especificação WS-Coordination estabelece uma arquitetura que possui os
seguintes elementos: serviço de ativação (Activation Service) que é responsável por
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criar contextos para as transações; serviço de registro (Registration Service) que
permite aos participantes usarem o contexto criado no serviço de ativação para se
registrarem como participantes da transação e; serviços de protocolo específicos
(Protocol-specific services) que representam os protocolos aceitos pelo tipo de
coordenação utilizado pelos participantes e o coordenador (Coordinator), que é o
serviço controlador da transação. A Figura 2 ilustra esses três serviços.

Figura 2 - Objeto Coordenador (figura traduzida)
Fonte: OASIS WS-Coordination Specification 1.2, 2009, Figura 1.
A WS-TX especifica dois tipos de coordenação que possuem um conjunto de
protocolos que definem diferentes regras e comportamentos (OASIS, 2009): Atomic
Transaction e Businness Activity Transaction.
A especificação WS-AT (WS-AtomicTransaction) é um tipo de coordenação
que foi criada para ser utilizada quando o processo contém transações que podem
atuar de maneira atômica, semelhante ao tipo ACID de transações para banco de
dados e ao protocolo 2PC. Caso fosse aplicada para transações longas, seria
necessário isolar as transações envolvidas no processo até o momento em que
todas forem processadas com sucesso, o que deixaria os web services indisponíveis
por muito tempo. Outro problema é que, se uma transação falhar, seja por uma falha
lógica (provenientes da lógica das aplicações) ou por uma falha de sistema
(indisponibilidade de servidor ou falha na rede de transmissão de dados), todo o
processamento já executado até o momento teria que ser descartado. A WS-AT,
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assim como outros controles de transações atômicas, não fazem parte da pesquisa
realizada neste trabalho.
O outro tipo de coordenação é o descrito pela especificação WS-BA, que
relaxa as propriedades de atomicidade e isolamento do tipo ACID e não impõe
nenhuma função de bloqueio dos web services envolvidos no processo de negócio.
Para ser utilizada em situações nas quais não é possível a aplicação da
especificação WS-AT, ela introduz o conceito de compensações.
O comitê técnico da OASIS, em fevereiro de 2009, aprovou a versão 1.2 da
especificação WS-BA, que tem a finalidade de definir protocolos e tipos de
coordenação para a implementação de um controle de transações longas web
services.
A especificação descreve dois tipos de coordenação que devem possuir a
lógica de negócio necessária para administrar as exceções que podem ocorrer
durante a execução das atividades de um processo de negócio:
• AtomicOutcome – o coordenador do tipo AtomicOutcome deve
direcionar todos os participantes da transação para o estado Close ou
Compensate.
• MixedOutcome – o coordenador do tipo MixedOutcome pode direcionar
todos os participantes para o estado Close ou Compensate, porém,
também pode direcionar cada um para Close ou Compensate.
Wenzel et. al. (2009) fizeram uma pesquisa sobre a eficácia da WS-BA em um
ambiente distribuído e comprovaram que é realmente possível utilizá-la nesse tipo
de ambiente e levantaram alguns pontos fortes e fracos da aplicação dos conceitos
da WS-BA na implementação de SOA. Como pontos fortes, foram identificados: o
modelo é baseado unicamente em mensagens do tipo Simple Object Access
Protocol

(SOAP),

o

que

beneficia

o

processo

pela

característica

da

interoperabilidade; o coordenador é responsável por controlar os estados e chamar
as funcionalidades apropriadas dos participantes, tornando os participantes isentos
do controle de seus estados. Como pontos fracos, os autores identificaram que: o
comportamento do processo em caso de falhas de conectividade não está claro,
especialmente quando o coordenador não estiver disponível durante algum
momento da execução do processo; a WS-BA não possui nenhuma garantia sobre a
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sequência de chamadas dos procedimentos de compensação, pois as chamadas
podem ser feitas paralelamente ou em ordem arbitrária e por último; a necessidade
de especificar o coordenador de maneira estática, não sendo possível, nos serviços
de transações disponíveis no momento da pesquisa, como o JBoss Transactions
(JBOSS, 2011), a possibilidade de localizar um coordenador dinamicamente, por
meio de registro do tipo Universal Description Discovery and Integration (UDDI)
(OASIS, 2002).
Os itens identificados por Wenzel et. al. são tratados neste trabalho, com
exceção do terceiro e último que, por não fazerem parte do objetivo principal desta
pesquisa, estão identificados como trabalhos futuros.

2.2 Extensões das especificações WS-Coordination e WS-BusinessActivity
A especificação original da WS-BA requer um serviço de coordenação para
ser executada e é regularmente utilizada durante a modelagem do processo de
negócio nos casos em que o serviço orquestrador do processo é responsável por
controlar os participantes da transação. Isso faz com que a regra de negócio esteja
fortemente acoplada ao serviço de coordenação (Erven et. al., 2007). Outro cenário
que ilustra o problema de acoplamento é quando existe a necessidade de iniciar o
controle transacional de um celular ou de um computador pessoal, pois é inviável
manter um serviço controlador em aparelhos desse tipo. Erven et. al. (2007)
propõem uma extensão da WS-BA chamada WS-BA-I (WS-BusinessActivity-Initiator)
para atuar como um iniciador do serviço, que pode ser chamado de qualquer tipo de
equipamento remoto. A proposta gera uma separação entre a lógica de negócio e o
coordenador de transações e permite que o serviço de coordenação seja oferecido
por qualquer parte independente da lógica de negócio e de sua orquestração.
A Figura 3 mostra o protocolo WS-BA-I comparado com a WS-BA. A Figura
3(a) ilustra a relação entre a regra de negócio, o coordenador e os participantes,
obedecendo às regras estabelecidas pelo protocolo WS-BA e a Figura 3(b) ilustra a
mesma relação, porém, com a adição do objeto Iniciador (Initiator) segundo o
protocolo WS-BA-I.
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Figura 3 - Visão geral da WS-BA e da WS-BA-I (figura traduzida)
Fonte: Erven et. al., 2007, Figura 1.

Um

exemplo

de

utilização

do

WS-BA-I,

utilizando

o

protocolo

BusinessAgreementWithCoordinatorCompletion, detalhado na Seção 3.2, segue os
seguintes passos, ilustrados pelo diagrama de sequência da Figura 4:
1. O iniciador é instanciado pela aplicação e cria um contexto de
transação;
2. Após o registro do protocolo WS-BA-I, o iniciador envia a mensagem
CreateCoordinatorContext para o coordenador com diferentes
identificadores para cada participante envolvido;
3. A aplicação é responsável por enviar uma mensagem com o contexto
do coordenador para os participantes que, por sua vez, registram-se na
transação utilizando esse contexto;
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Figura 4 - Exemplo de uma transação WS-BA-I
Fonte: Erven et. al., 2007, Figura 4.
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4. O iniciador efetua chamadas repetidamente ao coordenador para
receber a lista dos participantes envolvidos na transação e seus
estados. Como o coordenador não atualiza o iniciador quando um
participante muda de estado, o iniciador deve solicitar essa lista de
tempo em tempo;
5. Se a aplicação decidir completar a transação, ela solicita ao iniciador
que envie a mensagem CompleteParticipants para o coordenador,
que por sua vez, envia a mensagem Complete para os participantes e
retorna a lista de participantes com os estados atualizados para o
iniciador;
6. Se os estados dos participantes estiverem corretos, a aplicação solicita
ao iniciador que envie a mensagem CloseParticipants para o
coordenador que envia a mensagem Close para os devidos
participantes; e
7. Assim que o iniciador tiver a confirmação de que os participantes já
estão no estado Closed, as partes envolvidas podem sair da
transação.

Embora a proposta seja eficaz quanto à possibilidade de uma transação ter
um coordenador independente da orquestração de serviços ou da regra de negócio
envolvida, os casos de compensação são tratados com a mesma abrangência da
especificação WS-BA. Em caso de falha de um serviço participante e, dependendo
do tipo de coordenação utilizado (MixedOutcome ou AtomicOutcome), a mensagem
de compensação é enviada para todos participantes ou para alguns participantes
seguindo o mesmo conceito da WS-BA: as transações que ainda não estiverem no
estado

Completed

são

cancelada

e

as

transações

já

processadas

são

compensadas. Não foi especificado na pesquisa nenhum caminho alternativo para
impedir que a compensação dos serviços já processados se inicie quando houver
falha ou indisponibilidade do serviço coordenador, por exemplo, recorrer a serviços
de mesma funcionalidade que estejam disponíveis. A chamada de serviços
alternativos é utilizada na tentativa de evitar as compensações, chamando um
serviço que possua a mesma funcionalidade que o serviço que falhar. Para localizar
um serviço alternativo pode-se utilizar um diretório de serviços ou esse pode ser
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definido de maneira estática pelo administrador do processo. A tentativa de evitar a
compensação é impedir que todo o processo tenha que ser inicializado novamente
gerando mais custos financeiros por ser composto por serviços terceirizados. Por
outro lado, essa tentativa pode afetar a disponibilidade de algum outro serviço
participante do processo de negócio, pois adia o término do mesmo.
Outro ponto não abordado na pesquisa de Erven et. al. é a importância
quanto à ordem de compensação dos serviços. Como mencionado na Seção 1.1, a
ordem de compensação, ou seja, o sequenciamento das

chamadas

de

compensações pode interferir no resultado final do processo negócio quando
existem valores incrementais entre serviços participantes dependentes entre si ou
então, quando as regras de negócio envolvidas determinam a ordem que a
compensação deve ser efetuada.
Porém, a extensão do protocolo WS-BA-I, proposto por Erven et. al., pode
ajudar a tratar um dos pontos fracos observados por Wenzel et. al., descritos na
Seção 2.1, que é o desconhecimento do comportamento da transação em caso de
indisponibilidade do coordenador devido a uma falha de sistema. Com o iniciador e a
lista de participantes com os estados, pode ser possível recriar um coordenador ou
localizar um coordenador substituto e atribuir o contexto de transações iniciado pelos
participantes da transação.
Outro trabalho de extensão da WS-BA é o de Alrifai et. al. (2009). Os autores
focam a pesquisa no controle de concorrência dinâmica de transações web services
e identificaram o seguinte problema: dependências transacionais podem ocorrer
dinamicamente em transações web services sendo que, de acordo com a WS-BA,
cada transação utiliza seu próprio coordenador e, portanto, não é possível que uma
transação tenha conhecimento dessa concorrência que possui com outra transação.
O cenário motivador da pesquisa que aponta a possibilidade de concorrência entre
transações em tempo de execução e que são desconhecidas entre si é um sistema
bancário online que possui dos processos distintos, um para depósito e outro para
saque. Para que o processo de saque seja executado com sucesso, é necessário
que o processo de depósito tenha sido efetuado com sucesso anteriormente, caso
contrário o saque não é realizado, pois a conta não possui saldo suficiente.
Baseados nesse cenário, os autores sugerem um ambiente que identifica essa
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concorrência entre transações distintas e atrasa o processamento de uma transação
dependente até que outra transação seja executada com sucesso.
Primeiramente, os autores separaram as camadas existentes em um
ambiente distribuído de transações em: recursos, serviços e processos. O acesso
concorrente na camada de recursos, especificamente em banco de dados, são
controlados pelo Database Management System (DBMS). A camada serviços
representa os web services que acessam a camada de recursos e a camada de
processos, por sua vez, representa o fluxo do processo de negócio composto por
vários serviços e onde ocorre a criação das transações.
O objetivo é mostrar que é possível alcançar uma consistência global
adotando a política Commit-Order (CO) para contextos nos quais existe a
concorrência dinâmica. Essa política consiste em utilizar agendamentos e atrasar a
confirmação das transações concorrentes até a confirmação das transações
precedentes. O risco da utilização dessa política é gerar tempo de espera muito
longo para transações que estejam aguardando outra transação de longa duração
ser processada e finalizada. A proposta dos autores da pesquisa é verificar a eficácia
da política e propor alternativas para os riscos encontrados.
Para isso, um novo componente chamado WS-Scheduler foi criado com a
função de gerenciar as instâncias concorrentes dos protocolos WS-Coordination e
WS-BA. Todas as mensagens enviadas ao coordenador são recebidas e
processadas por esse componente antes de serem transmitidas para os
participantes. A Figura 5 mostra como esse componente atua entre o coordenador e
seus serviços participantes. Quando um serviço efetua o registro para participar de
alguma transação, o controle é direcionado para o componente WS-Scheduler, que
se registra no contexto do coordenador como qualquer outro participante. Depois
disso, o componente verifica se a operação do serviço solicitado tem algum conflito
com as operações em processamento utilizando uma matriz de conflitos e decide se
a operação pode ser executada e confirmada ou se precisa aguardar alguma outra
operação ser finalizada.
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Figura 5 - Arquitetura da extensão da especificação WS-Coordination (figura
traduzida)
Fonte: Alrifai et. al. (2009), Figura 5, página 293.

Para verificar e controlar a dependência das transações a fim de prever
possíveis concorrências, uma variação do protocolo Serialization Graph Testing
(SGT) (WEIKUM et. al., 2001) é proposta para manter um gráfico de dependências
entre as transações ativas. Cada componente WS-Scheduler mantém um gráfico de
dependências, uma lista de web services e uma lista dos participantes ativos com
seus estados atuais.
Uma extensão do diagrama de estados do protocolo WS-BA foi criada para
adicionar o estado e a mensagem de Espera (Waiting) para informar aos
coordenadores que a solicitação de confirmação deve aguardar. Assim que as
transações dominantes de uma transação em estado de espera forem processadas,
a solicitação de confirmação dessas transações é enviada para o web service
responsável e seu coordenador é informado para que a transação seja processada e
finalizada.
Se por um lado, o componente garante a consistência dos dados, por outro,
pode resultar em transações aguardando para sempre para serem processadas
devido à possibilidade de existir uma dependência cíclica. Para evitar esse
problema, dois diferentes métodos foram criados e adotados pelos autores, porém,
com impacto negativo no desempenho da transação e com alta complexidade de
implementação segundo testes e avaliações realizadas.
A pesquisa mencionada foca em identificar e gerenciar concorrências
dinâmicas entre transações, porém, não detalha o comportamento em caso de
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compensações ou quando existe uma falha de sistema durante a execução do
processo de negócio. Como o objetivo deste trabalho foca na falha de sistema no
caso do coordenador ficar indisponível e adiciona recursos para compensações, ela
não aborda concorrências dinâmicas de transações, o que poderá ser tratado em um
trabalho futuro.
Schafer et. al. (2007) focaram sua pesquisa em compensações. Os
problemas atuais identificados por eles foram: as especificações existentes possuem
capacidades limitadas de compensações, pois todos os serviços participantes em
processamento são cancelados e os serviços já processados são compensados.
Consequentemente, os serviços que são cancelados ou compensados terão que ser
iniciados novamente para efetivar o processo de negócio, o que resulta em perda de
tempo e dinheiro, pois o contexto é composto por provedores de serviços que
cobram pelos serviços oferecidos. Outro problema identificado foi que não é
considerada a possibilidade de cancelamento de uma transação por intervenção
externa no momento em que ela está sendo processada, por algum erro de entrada
de dados ou por simples vontade do usuário.
A proposta dessa pesquisa foi criar um ambiente baseado nas especificações
WS-TX que possibilita o tratamento de compensações iniciadas internamente por
uma falha de sistema ou externamente, por uma solicitação. A extensão proposta
tem como principais elementos o Serviço Abstrato (Abstract Service) e o
componente Adaptador (Adapter).
O Serviço Abstrato atua como um componente gerenciador e permite
diferentes ações como: definir uma lista de web services que implementam as
capacidades requeridas; invocar web services dessa lista; substituir um serviço
indisponível por outro da lista e, processar compensações por solicitações externas.
Atuando como um intermediador entre os participantes e os serviços concretos que
devem ser chamados, o serviço abstrato recebe uma solicitação de uma operação e
escolhe um dos serviços disponíveis para ser processado. A escolha desse serviço
depende da implementação do Serviço Abstrato, que pode ser o primeiro serviço
disponível da lista ou pode considerar requisitos de qualidade como tempo de
resposta e disponibilidade na hora de optar por um dos serviços listados.
O componente Adaptador atua como um mediador entre o serviço abstrato, os
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serviços concretos (que são os serviços originalmente definidos no processo de
negócio) e o coordenador da transação. O adaptador recebe as mensagens de
estado dos serviços concretos e, em caso de mensagem de falha, repassa a
mensagem para o serviço abstrato que, se possível, inicia o gerenciamento das
compensações. Se a mensagem for uma mensagem de sucesso, o adaptador a
envia para o coordenador diretamente, caso contrário, ele executa a lógica de
compensações e se mesmo assim não obtiver sucesso, comunica ao coordenador
que a compensação não foi possível.
O processo de compensação é baseado em regras. Os autores criaram uma
matriz de combinações para definir essas regras, composta por Atividades de
Compensação, que são operações básicas de compensação, e os Tipos de
Compensação, que podem agregar várias atividades e formar operações complexas
de

compensação.

Por

exemplo,

a

atividade

Substituição

de

Serviço

(ServiceReplacement), substitui o serviço indisponível por outro com as mesmas
funcionalidades. Já o tipo de compensação chamado Repetição (Repetition) repete a
última chamada no caso de não ter conseguido resultado na primeira. Segundo a
definição da matriz proposta, esse tipo de compensação pode ser utilizado para as
atividades: repetição da última chamada, repetição parcial da chamada, repetição e
reenvio dos resultados.
Além das regras de compensação, a proposta possui um protocolo de
compensação responsável por controlar o processo externo de compensações. Uma
compensação externa tem como objetivo alterar a solicitação que já foi enviada para
ser

processada.

Para

isso,

o

protocolo

BusinessAgreementWithCoordinatorCompletion (OASIS, 2009) foi estendido e dois
novos estados foram adicionados: ExpCompensation I e ExpCompensation II.
Os autores sugerem que o Serviço Abstrato pode ser utilizado no lado cliente
e provedor. O cliente pode incluir o serviço abstrato de um provedor no seu processo
de negócio ou pode definir um novo serviço abstrato que gerencia os serviços
concretos que possuem a mesma funcionalidade.
Como parte da pesquisa, foi realizada uma prova de conceito para comprovar
a eficácia dos elementos sugeridos, tanto para compensação interna quanto externa,
com resultado positivo. Após identificarem a eficácia, foram realizados outros
estudos comparativos entre o ambiente proposto e a especificação padrão da
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OASIS, e foi identificado apenas que o número de mensagens trocadas cresceu
consideravelmente com a utilização dos novos elementos, fator que motivou outra
avaliação considerando desta vez a utilização da rede, que demonstrou ser
continuamente aumentada.
O ambiente proposto pelos autores separa as funções do coordenador e as
funções do orquestrador dos serviços e é possível que resolva o problema do
sequenciamento de transações introduzido por Wenzel et. al. (2009), embora esse
ponto não tenha sido analisado pelos autores. Porém, as regras de compensação
existentes e previamente estipuladas são de difícil entendimento e aplicação, além
de não fazer nenhuma referência para o caso de falha e indisponibilidade do Serviço
Abstrato. Entre os itens relacionados para pesquisas futuras, está o da utilização de
uma especificação de contrato, incluindo parâmetros de qualidade de software para
a escolha dos serviços concretos.
Este trabalho diferencia-se das pesquisas mencionadas por observar dois
problemas específicos e que não foram observados e analisados pelos autores
listados: sequenciamento de compensações e indisponibilidade do coordenador. O
objetivo desta pesquisa não é melhorar ou simplificar a usabilidade da especificação
WS-BA como o trabalho realizado por Erven et. al. (2007), ou aprimorar o processo
de

compensações

criando

regras

e

abrangendo

compensações

iniciadas

externamente, ou seja, geradas para alterar os valores da primeira invocação do
serviço, como o ambiente proposto por Schafer et. al. (2007). Também não é
identificar e analisar a concorrência entre transações paralelas como foi observado
por Alrifai et. al. (2009). Porém, todas essas pesquisas são necessárias para a
criação do ambiente proposto neste trabalho por terem sido desenvolvidas e
implementadas com base na especificação WS-BA e no conceito de compensações
com a finalidade de controlar as transações longas.
Para este trabalho, as compensações irão limitar-se a apenas desfazer o que
já foi processado, ou seja, executará funções para que os valores processados
retornem aos seus estados iniciais. A possibilidade de chamar serviços alternativos
para os serviços participantes do processo de negócio utilizando o conceito de
compensações não é objeto deste trabalho, por já ter sido explorada na pesquisa de
Schafer et. al. (2007).
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A proposta é não introduzir complexidades na utilização das especificações
WS-BA, resolvendo o problema de sequenciamento sem a utilização de regras de
compensação e evitar que a ausência do coordenador interfira na execução do
processo de negócio e no controle das transações.
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3 TRANSAÇÕES LONGAS NA COMPOSIÇÃO DE WEB SERVICES

3.1 Transações Longas envolvendo Web Services
Os processos de negócio existentes dentro de um contexto real de execução
levam certo período de tempo para alcançar sua completude, por exemplo:
processos que dependem de intervenção manual para receber uma aprovação ou
verificação, ou então, processos que necessitam esperar horas ou dias para poder
executar uma determinada ação. Para esse tipo de transação, foi empregado o
conceito de transações longas ou em inglês, long running transactions, termo
utilizado em especificações e por autores, tais como: OASIS (2009), Erven et. al.
(2007), Schafer et. al. (2008) e Wenzel et. al. (2009). As transações longas, para a
SOA, devem ser preferencialmente tratadas de modo que não interfiram nos
principais benefícios que a arquitetura oferece. Não é desejável, por exemplo, que
um web service fique indisponível por um dia pelo fato de existir outro serviço,
participante do mesmo processo de negócio, em andamento. Portanto, como
mencionado na Seção 1.1, o modelo de isolamento e atomicidade do tipo ACID não
é adequado para transações longas que utiliza a tecnologia web services,
principalmente porque contraria os benefícios que ela oferece tal como a
disponibilidade.
Independentemente de ser caracterizada como uma transação de longa
duração ou uma transação atômica, a equipe de desenvolvimento responsável por
implementar a SOA deve se preocupar não somente com a execução do processo
de negócio como também com o controle dessas transações. Existiria uma
inconsistência global se houvesse uma interrupção na execução de um processo de
negócio antes que todos os serviços envolvidos fossem processados e confirmados.
Papazoglou et. al. (2007) cita a conformidade de serviços para garantir a
integridade da composição de serviços na representação de um processo de
negócio. Segundo Papazoglou et. al., a conformidade de serviços é composta por
três partes sendo elas: tipo ou sintática, comportamental e semântica. A
conformidade de tipo ou sintática é realizada com a validação dos tipos de dados e
assinaturas de métodos dentro dos serviços enquanto a conformidade semântica
garante que as operações e serviços utilizem descrições com propriedades
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semânticas para que possam ser validados e que preservem seus significados
mesmo quando compostos. A conformidade comportamental é utilizada nesta
pesquisa e garante a ordem dos relacionamentos entre as operações dos serviços,
ou seja, garante que a composição dos serviços não leve o processo a resultados
inesperados ou incorretos. Da mesma forma que é necessária uma ordem específica
para as chamadas dos serviços participantes de um processo para garantir a
integridade e alcançar o resultado esperado, é necessário também que exista uma
ordem para a compensação dos serviços participantes em caso de falha, para que o
processo, mesmo sendo interrompido, obtenha um resultado íntegro, não
impactando os demais processos organizacionais da empresa.

3.2 Padrão OASIS WS-BusinessActivity para controle de transações longas
Para o controle das transações longas, além dos serviços disponibilizados
pela especificação WS-Coordination, a especificação WS-BA estabelece um
conjunto de estados e as possíveis passagens de estados que um serviço
participante de uma transação pode ter ao longo de seu processamento, entre eles:
Close, Compensate, Failing, Ended, Exiting, Active, Completed, Cancel, Exit, entre
outros. A lista completa dos possíveis estados depende do tipo de protocolo utilizado
pelos serviços participantes. Os dois tipos de protocolos que podem ser utilizados
com qualquer um dos dois tipos de coordenação WS-BA (MixedOutcome e
AtomicOutcome) (OASIS, 2009) são:
• BusinessAgreementWithParticipantCompletion – O serviço participante
registrado para esse protocolo sabe quando completou todas as tarefas
necessárias para uma atividade de negócio e envia a mensagem
Completed para o coordenador. A Figura 6 mostra o diagrama de
transição de estados possíveis para esse protocolo. Os balões
representam os estados dos serviços participantes, as linhas
pontilhadas são as mensagens que são geradas do coordenador para
os participantes e as linhas contínuas são as mensagens que são
geradas do participante para o coordenador. Percebe-se que, para este
tipo de protocolo, a transição do estado Active para o estado
Completed, existe a mensagem Completed, criada pelo participante.
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Figura 6 - Diagrama de Estado do protocolo
BusinessAgreementWithParticipantCompletion
Fonte: OASIS WS-BusinessActivity Specification 1.2, 2009, Figura 1.

• BusinessAgreementWithCoordinatorCompletion

–

O

serviço

participante registrado para esse protocolo confia no coordenador para
saber quando completou todas as tarefas de uma atividade de negócio.
A Figura 7 mostra o diagrama de transição de estados possíveis para
esse protocolo. Essa figura tem a mesma representação da Figura 6,
porém, para este protocolo, percebe-se que existe uma mensagem
chamada Complete, enviada pelo coordenador para os participantes,
que devem alterar seus estados Active para Completing antes de
passarem para o estado Completed, deixando para o coordenador a
responsabilidade de avisar aos participantes quando já completaram
suas tarefas.
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Figura 7 - Diagrama de Estado do protocolo
BusinessAgreementWithCoordinatorCompletion
Fonte: OASIS WS-BusinessActivity Specification 1.2, 2009, Figura 2.

3.3 Ambiente de implementação do projeto Kandula com as alterações propostas
por Erven et. al.

Erven et. al. (2007) utilizou o ambiente oferecido pelo projeto Kandula
(APACHE, 2010), da Apache Software Foundation, para criar o ambiente proposto
em seu trabalho. O ambiente implementa os

protocolos definidos pelas

especificações WS-TX baseados nas tecnologias Java e Apache Axis.
Os passos básicos de funcionamento do projeto Kandula para transações
longas seguem a especificação WS-BA e são eles:
• quando um serviço cliente convida outro serviço para fazer parte da
mesma transação, ele deve enviar o contexto do coordenador para
esse serviço, ou web service;
40

• o novo serviço participante por sua vez deverá receber o coordenador
e se registrar na transação; e
• a partir desse momento, o novo serviço participante deve receber os
comandos do coordenador, executá-los e retornar seu estado para o
coordenador.
A Figura 8 mostra a diagrama de pacotes do ambiente do projeto Kandula
incluindo o pacote initiator que foi criado por Erven et. al. Segue descrição do
conteúdo de cada pacote:
• O pacote coordinator contém as classes que implementam a
especificação WS-Coordination (OASIS, 2010). Dentre outras, a classe
CallbackRegistry.java tem o papel de registrar e manter os códigos dos
participantes de uma transação. Seguindo o fluxo da Figura 4, extraída
da especificação WS-Coordination, o pacote contém a classe
CoordinationService.java,

que

define

o

serviço

de

ativação,

responsável pela criação de novos contextos de transações de acordo
com o tipo de coordenação fornecido, e também disponibiliza os
serviço de registro, como qualquer operação de web service,
utilizando WSDL.
• O pacote at contém as classes que implementam os protocolos
definidos pela WS-AT: Completion Protocol, Two-Phase Commit
Protocol e Volatile Two-Phase Commit Protocol, disponibilizando
serviços para que a aplicação possa solicitar ao coordenador para
confirmar ou cancelar os participantes de uma transação. A classe
ATCoordinatorImpl.java estende a classe CoordinatorImpl.java do
pacote coordinator, criando o objeto coordenador do tipo WS-AT.

• O pacote ba contém classes referentes à especificação WS-BA, além
das classes para controle de status dos participantes das transações
longas. Esse pacote possui 3 pacotes filho: coordinator, initiator e
participant.
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• O pacote ba.coordinator contém as classes que implementam
diretamente os protocolos definidos pela especificação WS-BA:
e

BusinessAgreementWithParticipantCompletion
e

BusinessAgreementWithCoordinatorCompletion

disponibiliza

operações referentes ao protocolo utilizado, tais como: completar,
cancelar,

compensar,

terminar,

entre

outros.

Essas

operações

possibilitam a transição de estados dos participantes ilustrados nas
Figuras 7 e 8. Assim como no pacote at, a classe BACoordinator.java
estende a classe CoordinatorImpl.java do pacote coordinator, criando
o coordenador do tipo WS-BA.

• O pacote ba.participant contém as classes que são utilizadas pelos
serviços para se registrarem como participantes da transação:
BAwPCParticipant.java

e

BAwCCParticipant.java.

Essas

classes

devem ser estendidas por cada participante da transação de acordo
com

o

tipo

de

protocolo

WS-BA

utilizado

(BusinessAgreementWithParticipantCompletion
BusinessAgreementWithCoordinatorCompletion

e
respectivamente)

e,

essa extensão interfere diretamente no fluxo das mensagens que
podem ser trocadas com o objeto coordenador durante a transição de
estados.
• Por fim, o pacote ba.initiator contém as classes do objeto iniciador
proposto por Erven et. al. que cria uma interface entre o objeto
coordenador e os participantes da transação. O pacote possui classes
e interfaces com métodos que acessam o serviço do objeto
coordenador por meio de chamadas a classes stubs, ou seja, um tipo
de proxy para objetos remotos, possibilitando ao coordenador estar em
qualquer localização na rede.
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Figura 8 - Diagrama de pacotes do ambiente proposto por Erven et. al. (figura
traduzida)
Fonte: ERL (2007), figura 5.2, pág. 96.
O cenário de testes desenvolvido e as alterações propostas por esta pesquisa
utilizam a mesma estrutura apresentada nesta seção. Tanto a classe orquestradora,
responsável pelo fluxo do processo de negócio, quanto os serviços participantes da
transação, foram devidamente implementados para utilizar o controle de transações
do ambiente apresentado. Existem duas diferenças entre a execução dos testes
realizados nesta pesquisa e os testes realizados por Erven et. al. e são elas: o tipo
de cenário criado e o objetivo dos testes. Enquanto Erven et. al. criou uma aplicação
desktop para seus testes, esta pesquisa apresenta uma ambiente web que é
acessada por navegadores. O objetivo da pesquisa de Erven et. al. foi testar o
controle de transações longas feito pelo projeto Kandula e o objeto Iniciador
sugerido pelos autores, enquanto o objetivo dos testes desta pesquisa foi verificar a
eficácia do ambiente de Erven et. al. para transações longas com interação humana
e observar os problemas de sequenciamento de compensações e indisponibilidade
do coordenador apresentados por Wenzel et. al. Os detalhes desta implementação
seguem na seção 4.

43

4 IMPLEMENTAÇÃO DE UM AMBIENTE PARA CONTROLE DE TRANSAÇÕES
LONGAS WEB SERVICES

4.1 Implementação do Cenário de Motivação

Para o trabalho prático desta pesquisa, foi adotado um processo de negócio
específico para contextualizar o ambiente de controle de transações longas, os
problemas levantados por Wenzel. et. al. e o ambiente proposto com as sugestões
de alterações desta pesquisa. Esse processo é mostrado no diagrama de atividades
na Figura 9 e consiste em um sistema de pedidos de serviços no qual se efetua a
solicitação de compras de materiais nos fornecedores e também a alocação de mãode-obra interna. Para solicitações de materiais superiores a 100,00 (cem reais) devese obter uma aprovação gerencial antes de gerar a requisição de compra para o
fornecedor. O fato de a aprovação gerencial ser uma atividade que pausa o fluxo do
processo de negócio e que pode ser executada depois de alguns minutos ou até
mesmo dias, caracteriza a transação como uma transação longa.
A possibilidade de falha desse processo concentra-se principalmente na
comunicação com os serviços dos fornecedores para efetuar a requisição de compra
após aprovação. A possibilidade de falha é maior nessa parte do processamento,
pois a disponibilidade e confiabilidade desses serviços dependem exclusivamente do
fornecedor em questão e não da empresa proprietária do processo.
A Figura 10 mostra o diagrama de sequência referente ao cenário do
processo de negócio que não precisa de aprovação gerencial, portanto, não se
caracteriza como uma transação longa, pois nesse caso o processo de negócio não
depende de intervenção externa e leva apenas alguns minutos para ser concluído.
Porém, este cenário também foi testado na implementação da especificação WS-BA,
por esta ser base desta pesquisa e com o intuito de utilizar compensações mesmo
nesse tipo de transação.
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Figura 9 - Diagrama de Atividades do Processo de Negócio utilizado para os
testes
Fonte: Elaborado pelo autor
Utilizando a tela de Pedido de Serviços (ver Apêndice A), o usuário inclui os
itens do pedido informando o tipo de cada item. Caso o item seja do tipo material, o
sistema verifica o preço do material nos fornecedores disponíveis e também gera
uma ordem de compra que, no futuro, resultará em uma nova requisição de compra
para o fornecedor escolhido. Caso o item seja do tipo mão de obra, o sistema gera
a alocação de mão de obra automaticamente.
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Figura 10 - Diagrama de Sequência do Processo de Negócio para ordens de
compra com valor menor de 100,00 (cem reais)
Fonte: Elaborado pelo autor
A Figura 11 mostra o diagrama de sequência do processo de negócio para
ordens de compra que precisam de autorização gerencial, ou seja, têm valores
maiores ou iguais a 100,00 (cem reais) e que caracterizam a transação como longa.
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Figura 11 - Diagrama de Sequência do Processo de Negócio para ordens de
compra com valor igual ou maior que 100,00 (cem reais)
Fonte: Elaborado pelo autor
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É importante mencionar que os testes realizados nesta pesquisa não
englobam situações que um serviço participante chama outro serviço participante
como parte de seu processamento, pois são independentes entre si. No código
criado para os testes desta pesquisa, a classe orquestradora é responsável por
chamar cada participante da transação no fluxo normal de processamento e é
responsabilidade do coordenador realizar a transição de estados dos participantes e
controlar a transação. De acordo com a especificação WS-BA, os participantes não
devem ter conhecimento dos estados dos demais participantes e nem possuir algum
controle sobre a transação, por esse motivo o controle de orquestração para o fluxo
do processo foi escolhido, já que o objeto orquestrador é o responsável por iniciar a
transação e chamar os serviços participantes. Testes adicionais, incluindo a criação
de contextos de transações filho, é um tema para trabalhos futuros.
Assim como o processo de negócio possui um fluxo determinado para ser
executado, a compensação de seus serviços também segue um sequenciamento de
atividades para obter sucesso. A Figura 12 mostra o fluxo de compensação que
deve ser seguido no caso de falhas para que os objetos envolvidos e os dados
salvos na base de dados sejam atualizados a fim de obter consistência global.

Figura 12 - Diagrama de Atividades - Sequenciamento para compensação do
Pedido de Serviço
Fonte: Elaborado pelo autor
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Este trabalho utiliza o projeto de Erven et. al. como base para o ambiente
proposto. Para isso, foram utilizadas as seguintes ferramentas:
• MySql Server 5.1 – utilizado para criar o banco de dados e as tabelas
utilizadas no processo de negócio proposto;
• Eclipse - Integrated Development Environment (IDE) – utilizado para
programar o código das classes Java;
• Apache Tomcat 6.0.29 – utilizado como servidor de aplicação para os
web services coordenadores e participantes;
• Apache Axis 1.4 – implementação da Apache do protocolo SOAP.
Utilizado para implementar e disponibilizar os web services;
• Microsoft Office Visio 2007 – geração dos diagramas UML utilizados
nesta pesquisa;
• Bizagi Process Modeler – geração de diagrama de atividades;
• Projeto Kandula – código fonte do projeto utilizado como base do
ambiente proposto por este trabalho; e
• Protocolo WS-BA-I - Código fonte do projeto de Erven et. al.
Para executar o processo de negócio com a utilização do projeto Kandula
para controle de transações, simula-se um ambiente de implantação distribuído com
instâncias do servidor de aplicação, como ilustrado na Figura 13. O ambiente simula
máquinas distintas: a Máquina Paris responsável pelos serviços coordenadores, a
Máquina New York, responsável pelos web services Pedido de Serviço, Ordem de
Trabalho e Mão de Obra, e a Máquina Amsterdã, responsável pelos web services
Pagamento e Ordem de Compra. Além disso, o ambiente possui relacionamento
com as máquinas dos fornecedores cujo número é variável. Porém, para este
trabalho, foram considerados dois fornecedores participantes. As linhas pontilhadas
entre os objetos são os relacionamentos existentes entre os serviços que estão
localizados em máquinas (instâncias) diferentes e o objeto coordenador. Por
exemplo, o serviço Pagamento que está na Máquina Amsterdã registra-se como
participante no coordenador que está localizado na Máquina Paris e, o serviço
Pedido de Serviço da Máquina New York que, além de se relacionar com a
Máquina Paris pelo registro como participante da transação também se relaciona
com todas as outras máquinas por disponibilizar a classe orquestradora que possui
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relacionamento com todos os serviços participantes.

Figura 13 - Diagrama de Implantação dos web services com objeto
Coordenador
Fonte: Elaborado pelo autor
Tanto o código das classes do projeto Kandula com a implementação do
protocolo WS-BA como o código do ambiente de Erven et. al. foi disponibilizado pelo
autor, pois não está disponível no sítio da Apache para uso.
Para testar e validar o ambiente foram criados 7 novos projetos relacionados
na Figura 13: Pedido de Serviço, Mão de Obra, Ordem de Compra, Ordem de
Trabalho, Ordem de Pagamento, Fornecedor A e Fornecedor B. Para simular
diferentes localizações para os web services foram criadas novas instâncias do
servidor de aplicação:
• os serviços disponibilizados pelos projetos Pedido de Serviço, Mão de
Obra e Ordem de Trabalho estão em um instância do servidor de
aplicação e podem ser acessados através da porta 8280;
• os serviços disponibilizados pelos projetos Pagamento e Ordem de
Compra estão em outra instância e podem ser acessados pela porta
8380;
• os serviços disponibilizados pelo projeto Fornecedor A podem ser
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acessados pela porta 8480 e por fim,
• os serviços do projeto Fornecedor B podem ser acessados pela porta
8580.
Os

testes

com

o

protocolo

BusinessAgreementWithCoordinatorCompletion foram executados e falharam
antes dos problemas previstos nesta pesquisa devido à implementação do projeto
Kandula ter sido feita com mensagens assíncronas. Os detalhes do problema estão
descritos na Seção 4.3. Portanto, para chegar até os problemas listados nesta
pesquisa, foi utilizado o protocolo BusinessAgreementWithParticipantCompletion
em conjunto com o tipo de coordenação AtomicOutcome, ou seja, quando existir
algum problema para execução dos serviços, o coordenador envia uma mensagem
para todos os participantes compensarem ou terminarem suas execuções e, devido
ao protocolo utilizado, é responsabilidade dos participantes enviar uma mensagem
para o coordenador quando completarem suas execuções.
O tipo de coordenação MixedOutcome não foi utilizado para os testes desta
pesquisa por não influenciar no foco principal, porém, os testes com esse tipo de
coordenação poderão ser executados em um trabalho futuro.
Os passos que foram seguidos para a utilização do ambiente de Erven et. al.
foram:
1. Incluir o projeto Kandula (arquivo .jar) com as alterações de Erven et.
al. na biblioteca dos novos projetos para que as classes que
implementam a WS-TX sejam acessadas;
2. Para cada serviço, criar a classe responsável pelo registro do serviço
em

uma

transação

BAwPCParticipant.java

estendendo

a

(implementação

BusinessAgreementWithParticipantCompletion)
ba.participant

e

implementando

os

métodos

classe
do

abstrata
protocolo

do
requeridos

pacote
pela

superclasse;
3. Para cada serviço participante, criar a classe que disponibiliza as
operações estendendo a classe java.rmi.Remote. Os métodos
relacionados com as operações do serviço devem instanciar os objetos
da classe criada no passo 2. Assim que os objetos da classe criada no
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passo 2 são instanciados, o serviço é registrado na transação pelas
classes do projeto Kandula;
4. Criar as tabelas necessárias para a persistência dos dados (ver
Apêndice F);
5. Implementar a lógica de negócio dos novos serviços codificando as
funcionalidades principais dos serviços e as funcionalidades de
compensação quando aplicáveis;
6. Instalar os novos serviços no servidor de aplicação disponibilizando os
arquivos WSDL para cada operação. Como foi utilizado o Apache Axis
1.4 para disponibilizar os serviços é necessário configurar os arquivos
.wsdd (Web Service Deployment Descriptor) do servidor de aplicação;
7. Criar as classes stubs que permite o acesso aos serviços participantes
remotos no mesmo projeto da classe orquestradora;
8. Criar e implementar a classe orquestradora do processo de negócio
responsável por iniciar a transação e enviar mensagens para os
serviços de acordo com o fluxo do processo de negócio (ver Apêndice
G); e
9. Criar as telas do usuário para acesso web (páginas jsp) que terão
comunicação direta apenas com a classe orquestradora.

Para cada serviço foi criado um projeto independente na ferramenta Eclipse.
Segue descrição de cada projeto:
• Projeto Pedido de Serviço
O conjunto de classes do projeto Pedido de Serviço disponibiliza o serviço
TransacaoPedidoServico

que

possui

2

operações:

obterNovoPedido

e

salvarPedido.
Além dos serviços, esse projeto também contém os arquivos das telas do
usuário utilizadas para os testes (ver Apêndice A) e a classe PedidoServicoServlet
que atua como classe orquestradora entre os serviços distribuídos.
O contexto da transação é criado a partir do momento que usuário pede
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para salvar o novo pedido de serviço como ilustrado na Figura 14: a classe
orquestradora PedidoServicoServlet cria uma nova transação para cada novo pedido
de serviço salvo utilizando o objeto iniciador. Logo após, verifica o preço dos
materiais para cada item do pedido do tipo material nos dois fornecedores
disponíveis e prossegue com o fluxo do processo de negócio.

Figura 14 - Diagrama de Sequência – Cenário Verificar Preço para os itens do
tipo Material
Fonte: Elaborado pelo autor
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Regras para compensação: Atualizar o estado do pedido de serviço para
cancelado. Para isto é necessário que não exista nenhuma ordem de trabalho ativa
para esse pedido de serviço, ou seja, todas as ordens de trabalho relacionadas com
o pedido de serviço devem estar canceladas antes do processamento da
compensação do serviço TransacaoPedidoServico.
• Projeto Ordem de Trabalho
O projeto Ordem de Trabalho tem por objetivo disponibilizar as operações
necessárias para gerar uma nova ordem de trabalho para um novo pedido de serviço
dentro do processo de negócio. O código que é retornado por esse serviço é
utilizado para criar novas ordens de compra, atribuições de mão de obra e ordens de
pagamento.
Regras para compensação: Atualizar o estado da ordem de trabalho
relacionada com o pedido de serviço para cancelada. Só é possível atualizar o
status de uma ordem de trabalho para cancelada se a ordem de trabalho não estiver
relacionada com nenhuma Atribuição de Mão de Obra, Ordens de Compra ou
Ordens de Pagamento ativas. Isso significa que é necessário que essas ordens
sejam canceladas antes da tentativa de cancelamento de uma ordem de trabalho.
• Projeto Ordem de Compra
O projeto Ordem de Compra disponibiliza operações tais como: listar as
ordens de compra existentes, gerar um nova ordem de compra e aprovar uma
ordem de compra. Esse serviço faz parte do processo de negócio que, utiliza o
código retornado por esse serviço para posteriormente gerar uma ordem de
pagamento para o fornecedor. Uma nova ordem de compra é gerada para cada item
do pedido cujo tipo seja igual a material e, caso a ordem de compra seja superior a
100,00 (cem reais) terá que ser aprovada no sistema para que a ordem de
pagamento seja criada e a transação prossiga com o processamento dos demais
participantes.
Regras para compensação: Atualizar os estados das ordens de compra
relacionadas com o pedido de serviço para cancelada.
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• Projeto Mão de Obra
O projeto mão de obra disponibiliza o serviço responsável pela geração de
uma nova atribuição de mão de obra quando o tipo do item do pedido é igual a mão
de obra. O código da nova atribuição de mão de obra gerada é utilizado para gerar
uma ordem de pagamento para o executor do procedimento. Um item do tipo mão
de obra não precisa de aprovação gerencial independente do seu valor total.
Regras para compensação: Atualizar os estados das atribuições de mão de
obra relacionadas com o pedido de serviço para cancelada.

• Projeto Ordem de Pagamento
O serviço disponibilizado pelo projeto Ordem de Pagamento possui operações
para listar as ordens de pagamento geradas e também para gerar uma nova ordem
de pagamento a partir de uma ordem de compra ou de uma atribuição de mão de
obra. Uma ordem de pagamento relacionada com uma ordem de compra só pode
ser gerada após aprovação gerencial quando o valor da ordem de compra for
superior a 100,00.
Regras para compensação: Atualizar o estado das ordens de pagamento
relacionadas com o pedido de serviço para cancelada.
• Projeto Fornecedor A e Projeto Fornecedor B
Os projetos Fornecedor A e Fornecedor B disponibilizam operações para
fornecer o preço de um determinado material e para gerar uma nova requisição de
compra. Os dois projetos foram desenvolvidos com a finalidade de simular dois
fornecedores externos à organização. Quando um pedido de serviço é salvo e
possui itens do tipo material, o processo de negócio verifica o preço dos materiais
solicitados nos dois fornecedores e então, escolhe o fornecedor que tem o menor
preço para gerar uma nova ordem de compra. No final do fluxo do processo uma
nova requisição de compra é gerada para o fornecedor que foi escolhido.
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Regras para compensação: inexistente.
A Figura 15 mostra o diagrama de sequência entre a classe orquestradora
(PedidoServicoServlet.java) e o serviço Ordem de Trabalho Serviço com a
utilização do objeto Coordenador do tipo AtomicOutcome e o protocolo
BusinessAgreementWithParticipantCompletion. Quando o usuário salva um Pedido
de Serviço, o processo é iniciado pela classe orquestradora que aciona o serviço
Ordem de Trabalho Serviço para gerar uma nova ordem de trabalho após ter salvado
o pedido de serviço.
Em caso de falha, a classe orquestradora é responsável por identificar a falha
e solicitar ao serviço coordenador que cancele ou compense os serviços
processados pelo objeto Iniciador criado por Erven et. al. utilizando a mensagem
cancelOrCompensateAllParticipants(). O coordenador, por sua vez, envia a
mensagem Compensate() ou Cancel() para todos os serviços participantes da
transação dependendo do estado atual de cada participante. Caso o processo tenha
terminado com sucesso e todos os participantes estejam no estado Completed, a
classe orquestradora deve solicitar ao objeto iniciador que feche todos os
participantes enviando a mensagem closeAllParticipants(). O iniciador então
solicita ao coordenador para fechar todos os participantes da transação.
O código dos serviços que foram desenvolvidos para criar o cenário de
motivação, a classe orquestradora e as telas web estão disponíveis no endereço:
http://code.google.com/p/projeto-soa-maisa/.
O código do projeto Kandula juntamente com as alterações de Erven et. al.
podem

ser

encontrados

no

endereço:

http://svn.apache.org/repos/asf/webservices/kandula/branches/Kandula_1@909724
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Figura 15 - Diagrama de Sequência com a utilização do serviço Coordenador
do tipo BusinessAgreementWithParticipantCompletion
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.2 Conclusões sobre os resultados dos testes no ambiente de Erven et. al.

Três testes foram aplicados no ambiente de Erven et. al.: um com todos os
serviços disponíveis, outro com um serviço participante indisponível e por último, um
com o coordenador indisponível (ver Apêndices C, D e E).
Após a implementação do cenário de motivação no ambiente proposto por
Erven et. al. foi possível afirmar que a especificação WS-BA em conjunto com a
especificação WS-Coordination controlam de maneira eficiente uma transação
longa. Porém, a interpretação dessas especificações e o código criado pelo projeto
Kandula e Erven et. al. gera algumas limitações no uso dos protocolos. Durante a
implementação do cenário de motivação e durante a execução dos testes foram
encontrados alguns problemas que estão descritos abaixo.

4.2.1 Atraso no processamento dos serviços participantes com a utilização da
implementação do protocolo BusinessAgreementWithCoordinatorCompletion

Quando

o

protocolo

BusinessAgreementWithCoordinatorCompletion

foi

utilizado nos testes, ou seja, os serviços participantes estenderam a classe
BAwCCParticipant.java (Seção 4.1, passo 2), os serviços participantes tiveram que
colocar sua lógica de negócio dentro do método onComplete(), herdado da classe
mãe, segundo os procedimentos indicados no arquivo ws-ba--how_to_use.xml,
provido com o código fonte do projeto Kandula.
No projeto Kandula, as mensagens trocadas entre o coordenador e os
serviços participantes são assíncronas, portanto, quando os serviços utilizaram esse
protocolo, a classe orquestradora enviou uma mensagem para o coordenador para
ele

completar

um

determinado

serviço

participante

e

continuou

com

o

processamento dos demais serviços. Esse serviço que foi chamado primeiro
demorou alguns segundos até terminar seu processamento ao mesmo tempo em
que a classe orquestradora já estava solicitando que outro serviço fosse processado,
o que gerou um erro de banco de dados dizendo que o pedido de serviço utilizado
não existia na base de dados.
Dependendo do conteúdo e do tempo necessário para que a lógica de
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negócio de cada serviço fosse processada, um serviço que deveria ser executado
após outro determinado serviço, acabava trocando a ordem do seu processamento
sem respeitar o fluxo da classe orquestradora e resultando em erro devido às regras
de negócio envolvidas no processo. Portanto, para esta pesquisa os testes foram
realizados

com

a

utilização

do

protocolo

BusinessAgreementWithParticipantCompletion a fim de conseguir comprovar os
problemas relacionados nesta.

4.2.2 Os objetos que controlam as transações ficam armazenados somente na
memória

Todos os objetos envolvidos no controle das transações feito pelo projeto
Kandula ficam armazenados apenas na memória da JVM (Java Virtual Machine), ou
seja, se a JVM cair em algum momento todo o controle das transações em
andamento é perdido.
O acesso ao objeto iniciador de uma determinada transação também se perde
quando o processamento de algum método da classe orquestradora termina. No
caso do processo de negócio utilizado nesta pesquisa, quando uma ordem de
compra com valor maior que 100,00 (cem reais) deve ser aprovada, no momento da
aprovação não é possível recuperar o coordenador da transação que gerou a ordem
de compra utilizando apenas os métodos existentes no objeto iniciador.
Para testar o cenário de motivação foi preciso alterar a classe orquestradora e
armazenar os coordenadores das transações em processamento em variáveis
estáticas na memória da JVM assim como o projeto Kandula faz com os objetos
relacionados com a coordenação. Desta forma, quando a aprovação for feita é
possível encontrar a referência do objeto coordenador na memória utilizando o
código do pedido de serviço.

4.2.3 Perda da referência do objeto coordenador depois de um tempo estabelecido
pelo projeto Kandula
O acesso ao coordenador e aos serviços participantes é feito usando códigos
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(ids) gerados projeto Kandula e colocados em um objeto do tipo Lista. Mesmo
utilizando a JVM para guardar as referências dos coordenadores, a classe
CallbackRegistry.java tem um código que limpa as referências dos objetos
coordenadores, e esse código é executado repetidamente a cada 20 segundos.
Com essa restrição, seria impossível testar uma transação longa, pois ela tende a
demorar mais que 20 segundos para sua completude.
Para os testes desta pesquisa foi necessário alterar essa classe para que o
código que limpa as referências não fosse mais executado e o código da classe
orquestradora pudesse ter acesso aos coordenadores que foram iniciados há mais
de 20 segundos. Porém, é necessário ainda alterar o projeto Kandula para que ele
utilize alguns parâmetros para saber quando limpar essas referências, caso
contrário, poderá acumular muitas referência e estourar a memória. Para esta
pesquisa não foi feita nenhuma alteração com essa finalidade por não ser o
problema central deste trabalho.

4.2.4 Erro de transição de estado gerado pelo coordenador durante a finalização do
processo de negócio

Mesmo utilizando o protocolo BusinessAgreementWithParticipantCompletion,
após o serviço participante informar ao coordenador que completou seu
processamento e até o coordenador atualizar o estado desse serviço para
Completed na sua lista, a classe orquestradora já terminou o processamento dos
demais serviços envolvidos e precisa solicitar ao iniciador que libere os serviços
participantes da transação chamando o método closeAllParticipants() ilustrado na
Figura 16. O iniciador por sua vez faz a mesma chamada para o coordenador e caso
os participantes não estejam todos com seus estados atualizados para Completed,
o coordenador gera um erro de transição de estado não permitida, pois está agindo
de acordo com a transição de estados demonstrada pela Figura 6, que diz que para
ir para o estado Closing o participante deve estar no estado Completed. Esse
problema acontece devido às mensagens serem assíncronas assim como o
problema relatado na Seção 4.3.1.
Para os testes desta pesquisa foi necessário criar uma classe estática com
um método estático dentro da classe orquestradora que, a cada período de tempo,
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verifica se todos os participantes já foram atualizados para o estado Completed para
que o método acima possa ser chamado sem problemas.

4.2.5 Falha no processamento das compensações quando um serviço está
indisponível devido ao não sequenciamento
Um dos principais objetivos desta pesquisa é inserir o sequenciamento das
compensações durante o controle das transações longas. Como previsto, o
ambiente sugerido por Erven et. al. não trata do sequenciamento de compensações,
portanto durante a execução do caso de teste descrito no Apêndice E, o passo 18
falhou e a ordem de pagamento gerada para o item Mão de Obra não foi cancelada,
gerando o erro comprovado pela Figura 16 e a inconsistência do processo. A figura
mostra que a compensação que deveria ser realizada pelo serviço Ordem de
Trabalho não teve sucesso, pois ainda existiam registros ativos de atribuição de
Mão de Obra para a ordem de trabalho em questão. Nesse caso, para que a
compensação tivesse sucesso, a compensação do serviço Mão de Obra teria que
ser executado obrigatoriamente antes da lógica de compensação do serviço Ordem
de Trabalho.

Figura 16 - Console com erro durante a compensação do serviço Ordem de
Trabalho
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 17, por sua vez, mostra que o Pedido de Serviço também não foi
cancelado através da lógica de compensação, pois ainda existiam ordens de
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trabalho ativas para o pedido em questão. Nesse caso, a compensação da Ordem
de Trabalho tem que ser realizada com sucesso obrigatoriamente antes da
compensação do serviço Pedido de Serviço.

Figura 17 - Console com erro durante a compensação do serviço Pedido de
Serviço
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.6 Falha no processamento dos serviços quando o coordenador está indisponível
Assim como o problema relatado na Seção 4.3.5, a falha do processamento
quando o coordenador estiver indisponível é outro dos principais problemas que são
resolvidos nesta pesquisa. Como previsto, o ambiente de Erven et. al. falhou no
passo 13 do caso de teste descrito no Apêndice F e não salvou o novo pedido de
serviço resultando na mensagem de erro como mostra a Figura 18:
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Figura 18 - Tela com a falha no processamento caso o coordenador esteja
indisponível
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 Alterações implementadas para tratar a falta de sequenciamento de
compensações

Para tratar o problema do sequenciamento de compensações, a proposta
desta pesquisa é estender o ambiente implementado por Erven et. al. (2007)
modificando o código existente no objeto coordenador e propondo uma alteração na
especificação WS-BA. O objeto coordenador do ambiente de Erven et. al. possui
uma lista dos participantes da transação e essa lista foi utilizada para coordenar a
sequência das compensações.
Primeiramente, o objeto coordenador teve que ser alterado para que sua
operação responsável pelo registro do serviço participante também incluísse o
ordem de sequenciamento que o participante deve ser chamado. A Figura 19 mostra
parte do arquivo WSDL para registro de novos participantes com a adição do novo
parâmetro (para o arquivo WSDL completo da operação registerOperation ver
Apêndice I).
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Figura 19 - Parâmetros de entrada da operação registerOperation
Fonte: Elaborado pelo autor
A implementação do código para registro do serviço participante é feita pelo
objeto coordenador de acordo com a especificação WS-Coordination que contém o
serviço. Como tanto a WS-AT como a WS-BA trabalham em conjunto com a WSCoordination seria melhor se a alteração fosse realizada apenas na WS-BA, porém,
esse serviço só está disponibilizado pelo objeto coordenador no projeto Kandula e
seria impossível receber o parâmetro apenas no caso de uso da WS-BA. Porém, o
parâmetro pode ser nulo e ignorado no caso de transações do tipo WS-AT. Mesmo
que o participante do tipo WS-AT forneça algum valor para esse parâmetro durante o
registro ele será ignorado pelo coordenador, pois este possui regras específicas de
processamento para WS-AT que não foram alteradas nesta pesquisa.
Em seguida, o código responsável por ler a lista de participantes ativos e
chamar os métodos de compensação desses serviços foi alterado para respeitar a
ordem de sequenciamento informada durante o registro do mesmo.
Por último, foi necessário alterar a classe orquestradora para identificar que
um erro aconteceu durante o processamento do fluxo de negócio para iniciar o
processo de compensação, pois o coordenador no projeto Kandula não tem esse
tipo de controle.
O algoritmo utilizado foi:
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Para cada registro de novo serviço participante durante a orquestração,
informar a ordem de compensação respeitando a regra de negócio utilizando
um número inteiro e sequencial (1, 2, 3, …)
--- continuar fluxo normal de processamento da orquestração

Caso a classe orquestradora identifique algum problema durante o
processamento (como um serviço indisponível por exemplo):

A

classe

orquestradora

envia

a

mensagem

cancelOrCompensateAllParticipants() para o iniciador
O iniciador envia a mensagem cancelOrCompensateAllParticipants() para o
coordenador da transação
Ordenar a lista dos participantes do coordenador pelo campo ordem de
compensação
Percorrer a lista e enquanto existir participantes
Se estado atual = Completed, chamar a compensação do serviço
Se estado atual <> Completed, solicitar que o participante cancele suas
atividades
Ir para o próximo da lista

4.4 Melhoria proposta para a especificação WS-Coordination para realizar o
sequenciamento das compensações
A proposta para o problema de sequenciamento de compensações que foi
exposta neste trabalho sugere uma melhoria na especificação WS-Coordination para
que, independentemente da maneira e ferramentas de implementação, o problema,
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que foi identificado na pesquisa de Wenzel et. al. (2009) seja solucionado. Como se
trata de compensações, a melhoria poderia ser realizada na especificação WSBusinessActivity, porém, a especificação do serviço de registro encontra-se na WSCoordination.
A melhoria proposta é adicionada na Seção 3.2 (Registration Service) da
especificação adicionando a informação compensationOrder, do tipo inteiro
numérico e podendo ser nulo na mensagem de registro enviada para o coordenador.
O conteúdo da mensagem é detalhado também na Seção 3.2.1. Como o atributo
adicionado pode ser nulo, não há problema algum na implementação da
especificação WS-AtomicTransaction na qual não há controle algum sobre
compensações, ou seja, se o tipo de coordenação for atômica, o coordenador ignora
o valor recebido por este atributo.
Para o problema da falha do coordenador não foi identificado na proposta
deste trabalho algo que poderia ser melhorado ou alterado na especificação já que o
controle foi adicionado no objeto Iniciador proposto por Erven. et. al. e não pela
especificação do coordenador em si, por este estar indisponível.

4.5 Testes de verificação do ambiente proposto

Os três testes que foram aplicados no ambiente de Erven et. al. foram
aplicados também no ambiente proposto: um com todos os serviços disponíveis,
outro com um serviço participante indisponível e por último, um com o coordenador
indisponível (ver Apêndices C, D e E).
O primeiro e o terceiro teste com todos participantes disponíveis e com o
coordenador indisponível tiveram o mesmo resultado que os testes aplicados no
ambiente de Erven et. al.
O segundo teste com um serviço indisponível iniciou o processo de
compensação com sucesso pela classe orquestradora e chamou os métodos de
compensação dos serviços no sequenciamento informado durante o registro dos
serviços, porém, alguns problemas foram identificados e estão descritos abaixo.
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4.5.1 Problema de sequenciamento para funcionalidades que levam certo tempo
para serem concluídas

O

problema de sequenciamento

descrito na Seção 4.2.5 continua

acontecendo no caso de um dos métodos responsáveis pela compensação de um
serviço demorar mais que alguns segundos para terminar seu processamento. Esse
problema acontece mais uma vez por causa das mensagens assíncronas do
ambiente do projeto Kandula. Por causa das mensagens assíncronas, o sistema não
aguarda a resposta da chamada para continuar seu processamento e o próximo
serviço é chamado para compensar antes de o anterior terminar seu processamento.
Para resolver esse problema, foi necessário alterar as mensagens enviadas para
compensação para serem síncronas, ou seja, a mensagem da operação
compensateOperation() disponibilizada pelo serviço kandula_BA_PC_participant
(participante do tipo

BusinessAgreementWithParticipantCompletion) foi alterada

para retornar um valor para o coordenador (ver Apêndice J). Com essa alteração, o
coordenador aguarda a resposta antes de chamar outro serviço para compensar
resolvendo o problema de sequenciamento e atualizando a situação de todos os
registros envolvidos para Cancelado na base de dados.

4.5.2 Problema de consistência quando uma compensação falha
Assim como o processamento normal do serviço, a compensação também
pode falhar. Da mesma forma que um serviço pode estar indisponível durante o
processamento outro serviço já executado pode estar indisponível durante o
processo de compensação.
Para testar esse tipo de comportamento o teste descrito no Apêndice D foi
alterado para incluir um passo para fechar outra instância do servidor de aplicação
que disponibiliza um serviço que já foi processado, assim, ele ficou indisponível
durante o processo de compensação.
O resultado do teste não teve falha no fluxo do processo de negócio e seguiu
o que a especificação WS-BA sugere durante a transição de estados para o
protocolo BusinessAgreementWithCoordinatorCompletion ilustrado na Figura 7. O
participante retornou o estado Failing para o coordenador que, mesmo tendo
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recebido o estado Failing atualizou o estado do participante para Ended. Portanto, o
coordenador não gerou erro algum, porém, gerou uma inconsistência global na
aplicação sem que o usuário fosse notificado de algum problema. Esse pode ser um
problema muito grave para a organização, porque volta ao problema de consistência
e dá ao processo de compensação apenas uma chance para ser executado com
sucesso. Não é objetivo desta pesquisa buscar uma resposta a este problema,
porém, pode ser considerado um tema para trabalho futuro.

4.5.3 Falha no processamento dos serviços quando o coordenador está indisponível

Mesmo com a alteração feita para tratar o problema de sequenciamento, o
problema relatado na Seção 4.2.6, falha no processamento dos serviços quando o
coordenador está indisponível, se repetiu no ambiente aqui proposto. A Seção 4.6
sugere uma proposta para tratar este outro problema.

4.6 Alteração proposta para tratar o problema do coordenador indisponível

A comunicação entre os serviços participantes no cenário apresentado nesta
pesquisa, a classe orquestradora e o coordenador é feita de maneiras distintas pelos
serviços existentes no projeto Kandula:
1 – Serviço de ativação - A classe orquestradora se comunica com o
coordenador através do objeto Iniciador, que chama os serviços do coordenador
através de stubs; e
2 – Serviço de registro - Os participantes da transação possuem contato direto
com o coordenador através da classe que o serviço participante estende (classes
BAwPCParticipant.java

ou

BAwCCParticipant.java)

dependendo

do

tipo

de

coordenação. Essas classes são responsáveis por registrar o participante na
transação e para comunicar sua mudança de estado.
Para tratar o problema do coordenador indisponível é necessário que os dois
cenários citados estejam preparados para identificar a falha do coordenador e serem
capazes de agir para evitar que a compensação dos serviços se inicie. A proposta
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desta pesquisa é instanciar um novo coordenador que esteja disponível e refazer a
lista dos participantes existentes para prosseguir com o processamento do processo
de negócio. O novo coordenador deve ter conhecimento das propriedades e dos
estados que os participantes tinham no momento da falha e estar em um servidor
diferente do coordenador que falhou.
Para isso, é necessário alterar 3 diferentes partes do ambiente: a classe
orquestradora, os serviços participantes e o objeto Iniciador de Erven et. al. Segue
as alterações necessárias para uma possível implementação das alterações
utilizando o projeto Kandula com o ambiente de Erven et. al.:
• Alterar a classe orquestradora para identificar a falha do
coordenador
A classe orquestradora deve identificar a falha de coordenador pelo tipo
da exceção gerada. Se, em algum momento durante o processamento da
transação, um serviço retornar exceção do tipo falha do coordenador, a
classe orquestradora deve chamar a operação do objeto Iniciador,
responsável por recriar o serviço coordenador. Essa operação é detalhada
abaixo no passo 3 das alterações do objeto Iniciador.
Porém, o único objeto que sofrerá alterações para retornar a exceção
do tipo falha do coordenador é o serviço participante. Por esse motivo, a cada
chamada feita para o objeto Iniciador deverá ser adicionado um controle de
exceções (em Java, seria o bloco do tipo try/catch). Os métodos que deverão
possuir controle de exceções quando chamados pela classe orquestradora
são:
• getCoordinationContextForParticipant() – método que se comunica
com o coordenador para receber o contexto da transação para
determinado serviço participante passando um código (id) único para
cada participante. Sua chamada deve ser efetuada antes de cada
criação de um serviço participante. Está ilustrado no Apêndice G; e
• createNewContext_WithWSBAI() – método que se comunica com o
serviço de ativação do coordenador para iniciar uma nova transação.
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No caso de qualquer uma dessas chamadas gerar uma exceção, a
classe orquestradora deve iniciar o processo de recriação do objeto
coordenador utilizando a operação criada no passo 3 das alterações do objeto
Iniciador.
• Adicionar controle nos serviços participantes para identificar a
falha do coordenador
Para que a classe orquestradora tenha conhecimento da falha de um
serviço participante pelo motivo do coordenador indisponível, é necessário
que cada participante adicione um controle de falhas no método de criação
(em Java, seria o bloco try/catch), mesmo local onde é chamado o método
construtor da superclasse que acessa o serviço de registro do coordenador.
Caso o registro da superclasse retorne um erro, o método deve tratar o erro e
retornar um erro específico de falha do coordenador. Para isso, são
necessárias as seguintes alterações:
1. criar um novo tipo de exceção que representa a falha do
coordenador; e
2. adicionar controle de exceção nos construtores dos serviços
participantes onde é chamado o construtor da superclasse e,
caso uma exceção seja detectada, gerar a exceção criada no
passo 1.
• Adicionar controle no objeto Iniciador para recriar o serviço
coordenador
O objeto Iniciador é o responsável por controlar a lógica necessária
para recriar o objeto coordenador em caso de falhas e adicionar todos os
participantes da transação e seus estados no novo coordenador sem interferir
no processamento dos serviços participantes que estão sendo executados no
momento da falha do coordenador. O objeto iniciador foi escolhido nesta
proposta por operar em conjunto com a classe orquestradora; portanto, é de
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responsabilidade da aplicação que coordena todo o processo de negócio. Por
esse motivo, a probabilidade de este objeto estar indisponível durante o
processamento de uma transação é baixa, pois se não existir o processo não
existe necessidade de controle de transações.
Para que o objeto Iniciador seja capaz de recuperar a transação em
caso de falha do coordenador, as seguintes alterações são necessárias:
1. alterar o arquivo XML chamado kandula.properties existente no
projeto Kandula, criando novas variáveis que armazenem a
localização de serviços coordenadores alternativos que possam ser
instanciados em caso de falha do coordenador principal, por
exemplo:
a. kandula.alternativeCoordinationService=http://204.123.
3:8281/axis/services/
b. kandula.alternativeCoordinationService=http://localhost
:8681/axis/services/
O conteúdo do arquivo kandula.properties existente no projeto
Kandula pode ser verificado no Apêndice K.
2. alterar o objeto Iniciador (classe AbstractCoordinatorIProxy.java)
adicionando uma lista de coordenadores alternativos e iniciando
essa lista no momento da criação do objeto com a localização dos
coordenadores

alternativos

kandula.properties.

Como

fornecidos

alternativa

no

essa

lista

arquivo
pode

ser

instanciada e fornecida para o objeto Iniciador pelo coordenador no
início da transação uma vez que ele já terá que recuperar as
informações desse arquivo, porém é importante que o Iniciador
tenha essa informação de imediato, pois não poderá mais recuperála do coordenador quando este estiver indisponível.
3. criar

uma

operação

no

AbstractCoordinatorIProxy.java)

objeto

Iniciador

responsável

por

(classe
recriar

a
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conexão com um novo coordenador obtido na lista criada no passo
2. Essa operação deve verificar o tipo de coordenação que estava
sendo utilizada e recriar a conexão com o novo coordenador. Para
isso, é necessário:

a) verificar o tipo de coordenação utilizando o valor da
variável coordinationContext existente;
b) recriar o objeto coordenador usando o comando
createCoordinationContext() existente passando o
tipo de coordenação e atualizando as variáveis
existentes, entre elas a coordinationContext. Esse
método acessa o serviço de ativação do novo
coordenador;
c. alterar o método buildParticipantList() da classe
BACoordinator.java para que os objetos do tipo
BAParticipantType contenham informação sobre a
ordem de compensação do participante;
d. alterar o método listParticipants() para guardar a lista
de participantes da transação em uma variável
estática e global para cada contexto de transação em
processamento. Cada registro da lista deve ter a
referência de seu objeto EndpointReference e do
objeto BAParticipantType para poder ser registrado
novamente

no

novo

coordenador.

O

objeto

EndpointReference possui informações sobre o
serviço participante como endereço, porta, entre
outras

propriedades

enquanto

o

objeto

BAParticipantType possui informações sobre status,
ids e ordem de compensação; e
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e. percorrer a lista de participantes do passo d.

Para

cada participante chamar o método register() do
objeto CoordinationContext com as informações
requeridas pelo método, tais como: dados dos
serviços do novo coordenador utilizando a variável
coordinationContext, o objeto EndpointReference e
a ordem de compensação do participante.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Resumo
A SOA possui serviços interagindo entre si para processar um processo de
negócio. Para controlar o fluxo desse processo de negócio pode ser utilizada a
orquestração definida pela especificação (OASIS, 2007). Como toda transação, é
necessário que tenha algum controle no caso de falhas durante a execução do
processo e com base nessa necessidade foram criadas as especificações WSCoordination

(OASIS,

2009),

WS-BusinessActivity

(OASIS,

2009)

e

WS-

AtomicTransaction (OASIS, 2009). A WS-Coordination contém as definições dos
serviços principais como: registro, ativação e objeto coordenador enquanto as
demais dependem do tipo de transação que se pretende controlar: a WSBusinessActivity para transações longas e a WS-AtomicTransaction para transações
atômicas.
Este trabalho foi baseado em pesquisas anteriores como a de Erven et. al.
(2007) e a de Wenzel et. al (2009) que foram elaboradas para atender transações
longas com interação humana, que demoram horas ou dias para chegar a sua
completude. Portanto, esta pesquisa foca somente nas especificações WSCoordination e WS-BusinessActivity e em transações longas.
A especificação WS-BusinessActivity possui o conceito de compensações de
serviços em caso de falhas, ou seja, os serviços devem compensar seu
processamento voltando ao seu estado inicial. A proposta desta pesquisa foi tratar
dois problemas identificados pela análise de Wenzel et. al. utilizando a
implementação feita por Erven et. al. das especificações WS-Coordination e WSBusinessActivity: falta de sequenciamento de compensações e tratamento da
transação no caso do serviço coordenador estar indisponível. Para isso alterações
foram propostas e observadas nesta pesquisa. A alteração relacionada com o
problema de sequenciamento de compensações foi implementada para analisar o
comportamento do ambiente para o controle de uma transação em um ambiente
distribuído web.
Com base nos testes realizados em uma aplicação web formada por serviços
distribuídos, é possível afirmar que as especificações WS-Coordination em conjunto
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com a especificação WS-BusinessActivity realizam com sucesso o controle de
transações de longa duração. Embora a única implementação base dessas
especificações que foi testada tenha sido o projeto Kandula (APACHE, 2007) com as
alterações sugeridas por Erven et. al. (2007), essa afirmação é possível baseada na
transição de controle de estados realizadas com sucesso e coerência, além da
compensação dos serviços participantes. Como foi identificado por Wenzel et. al.
(2009) e comprovado nesta pesquisa nas Seções 4.2.5 e 4.2.6, tanto o ambiente de
Erven. et. al. como as especificações da OASIS não contemplam as duas situações
que podem ocasionar erros no resultado final de um processo de negócio.
Após adaptações de código no projeto Kandula com o ambiente de Erven et.
al. (detalhadas nas Seções 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4) foi possível simular uma transação
longa para o cenário de motivação desta pesquisa, utilizando o protocolo
BusinessAgreementWithParticipantCompletion, cujo motivo está na Seção 4.2.1.
Essas alterações foram feitas para que o ambiente pudesse controlar transações no
qual uma ação externa é necessária durante o processamento do fluxo de negócio e
que pode demorar horas ou dias, característico nas transações longas.
Após o desenvolvimento do cenário de motivação e integração com o
ambiente de Erven et. al., foram implementadas as alterações propostas nesta
pesquisa descritas na Seção 4.3 para solucionar o problema da falha de
sequenciamento de compensações. Os testes realizados neste ambiente foram
realizados com sucesso, porém, com uma ressalva importante sobre mensagens
assíncronas mencionada na Seção 4.4.2. Todo o ambiente do projeto Kandula utiliza
mensagens assíncronas que pode impactar negativamente no fluxo do processo,
uma vez que um serviço depende do resultado de outro serviço para processar sua
lógica.
Pode-se
especificação

concluir

também

WS-BusinessActivity,

sobre
que

as
a

compensações,
limitação

de

ter

definidas

pela

apenas

uma

funcionalidade de compensação por serviço também pode ser um problema quando
aplicado em um estudo de caso real de produção, pois um serviço pode executar
mais de uma operação em diferentes períodos de tempo dentro de uma transação e
o fato de ter uma única funcionalidade para a compensação pode resultar em
inconsistência global ou então gerar dependências e validações extras no código.
Com base na implementação da proposta foi sugerida uma melhoria para a
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especificação WS-Coordination para que no futuro, independente da proposta de
implementação adotada, seja possível contornar o problema da falta de
sequenciamento das compensações.
A proposta de implementação para o problema da falha do coordenador não
foi implementada no ambiente, mas está detalhada na Seção 4.5 e foi considerada
como trabalho futuro. O projeto Kandula e o ambiente de Erven et. al. foram
pesquisados e identificou-se que, ambos fornecem recursos necessários para que
este problema seja resolvido desde que realizadas modificações e adições de
controles nos objetos relacionados: classe orquestradora, serviços participantes e no
objeto Iniciador.

5.2 Análise Geral e Contribuições
A contribuição deste trabalho foi continuar a pesquisa feita por Erven et. al.
(2007) e confirmar dois problemas levantados por Wenzel et. al. (2009), propondo
modificações a fim de aprimorar o ambiente de controle de transações longas para
SOA. Com o desenvolvimento desta pesquisa também foi possível identificar
diferentes linhas de trabalho futuros abrindo caminhos para novas pesquisas.
As dificuldades e resultados encontrados após os testes do ambiente
proposto por esta pesquisa podem auxiliar empresas e projetos que avaliam a
viabilidade da utilização da especificação WS-BA para controle de transações longas
com interação humana com a implementação Kandula da Apache. As dificuldades
encontradas foram:
• Falta de documentação para implantação e integração de um sistema
existente com o ambiente do projeto Kandula e de Erven et. al.;
• O funcionamento do ambiente para transações longas com interação
humana que não foi previsto uma vez que o ambiente apagava a
referência

do

coordenador

após

um

tempo

determinado

não

relacionado com o tempo da classe orquestradora para finalizar o
processo de negócio;
• O projeto Kandula trabalha com mensagens assíncronas o que
dificultou a transição de estados dos serviços participantes durante o
processamento

do

fluxo

de

negócio

e

também

durante

o
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processamento

das

compensações,

onde

é

importante

ter

conhecimento da finalização de um serviço para iniciar outro serviço
devido a importância do sequenciamento;
Durante a integração do projeto Kandula e do ambiente de Erven et. al. com o
cenário de motivação desenvolvido para os testes desta pesquisa e durante os
testes realizados antes e após as modificações propostas algumas limitações foram
encontradas como:
• O projeto Kandula executa todos os controles na memória, ou seja, se
a máquina virtual Java for desligada, todo o controle da transação é
perdido, o que pode ser um grande problema em um ambiente real de
transações que podem demorar dias para serem completadas;
• O ambiente e a especificação WS-BA não prevê alternativa para casos
nos quais as compensações podem falhar;
• A função principal de recriar um coordenador e refazer a transação é
de responsabilidade do objeto Iniciador por este estar diretamente
relacionado e atuar em conjunto com a classe orquestradora do
processo, uma vez que atua como interface entre o objeto coordenador
e a aplicação. Portanto, se esse objeto estiver indisponível,
provavelmente o fluxo do processo de negócio também estará e não
haverá necessidade de controle de transação. Porém, podem existir
situações que o objeto Iniciador pode ficar indisponível durante a
recriação do novo coordenador e os serviços pendentes ficarem sem
controle;
• A escolha de um serviço coordenador substituto no caso de falha do
coordenador é feita por um endereço fixo colocado em um arquivo
XML. Ela pode ser feita por métodos mais sofisticados já pesquisados
na área de transações de banco de dados;
Por fim, é importante ressaltar que o cenário de motivação que serviu de base
para os testes desta pesquisa é uma aplicação web simples e não tem o propósito
de ser considerada uma aplicação real de um ambiente de produção em uma
empresa. A possibilidade de criação de um estudo de caso real no qual pode ser
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aplicado o ambiente proposto nesta pesquisa está listada como um trabalho futuro.
O objetivo desta pesquisa foi utilizar um cenário qualquer de aplicação web que
caracterizasse uma transação longa com interação humana para comprovar a
eficácia do ambiente de Erven et. al., das especificações e propor melhorias para
problemas não resolvidos pelos mesmos. É possível que, os pontos fracos do
projeto Kandula que foram identificados como problemas no ambiente na Seção 4,
podem não ser aceitáveis em um ambiente real de execução. Além disso, o
ambiente proposto nesta pesquisa não passou por testes de carga para verificar a
viabilidade e o desempenho em um ambiente com alto número de transações
concorrentes.

5.3 Trabalhos futuros

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, foram identificados alguns itens
não cobertos neste trabalho e que podem ser pesquisados futuramente, como o que
segue:
• Implementação e verificação da proposta desta pesquisa descrita na
Seção 4.5 para tratar o problema do coordenador indisponível para o
controle de transações que utiliza a especificação WS-BA e projeto
Kandula;
• Validar o ambiente proposto por Erven et. al. com as alterações
propostas nesta pesquisa em um estudo de caso real de uma empresa
e coletar os resultados encontrados para validar com o que foi
identificado nesta pesquisa;
• Validar o ambiente proposto por esta pesquisa em situações que um
serviço participante de uma transação é responsável pela chamada de
um ou mais serviços dentro do processo de negócio, ou seja, o
participante de uma transação tem que criar um novo contexto de
transação no coordenador para controlar seus participantes “filhos”.
Esse cenário vale tanto para o processamento normal como para os
métodos de compensação;
• Pesquisa e desenvolvimento de uma proposta para a utilização do
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ambiente de Erven et. al. para controlar transações em um cenário de
concorrência dinâmica entre participantes que estão em diferentes
contextos de transações, tema da pesquisa de Alrifai et. al.;
• Extensão do ambiente proposto desta pesquisa com a finalidade de
tratar o problema de falha durante o processo de compensação para
não gerar inconsistência global do processo de negócio descrita na
Seção 4.4.2; e
• Verificar o ambiente de Erven et. al. assim como o ambiente proposto
por esta pesquisa utilizando o tipo de coordenação MixedOutcome
descrito pela especificação WS-BA e que não foi verificado neste
trabalho.

79

REFERÊNCIAS
ALRIFAI, M.; DOLOG, P.; BALKE, W.; NEJDL, W. Distributed Management of
Concurrent Web Service Transactions. IEEE Transactions in Service Computing.
Vol. 2, No. 4, p. 289-302: IEEE Computer Society, 2009.
APACHE, F.; Apache Kandula Project. Disponível em: http://ws.apache.org/kandula.
Acesso em 07/set/2010.
BERNSTEIN, P.; NEWCOMER, E. Principles of Transaction Processing. 2. ed.,
Burlington, MA, USA: Morgan Kaufmann Publishers, 2009. 400 p.
CELKO, J. Joe Celko’s Data and Databases: Concepts in Practice. 1. ed., São
Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers, 1999. 448 p.
ERL, T. Service-Oriented Architecture Concepts, Technology, and Design. 1. ed.,
Indiana, USA: Prentice Hall PTR, 2005. 792 p.
ERVEN, H.; HICKER, G.; ZAPTLETAL, M. The Web Services-BusinessActivityInitiator (WS-BA-I) Protocol: an Extension to the Web Services-BusinessActivity
Specification. In: [10] IEEE International Conference on Web Services, Salt Lake City,
UT, 2007. Proceedings... p. 216-224: IEEE Computer Society, 2007.
ERVEN, H. Transações Web: Implementação do protocolo WS-BusinessActivity e
WS-BusinessActivity-Initiator no projeto de código aberto Apache Kandula.
17/abr/2007. 168p. Dissertação – Technische Universitat Wien. Alemanha, 2007.
GRAY, J. The Transactions Concept: virtues and limitations. In: International
Conference on Very Large Data Bases, Cannes, France, 1981. Proceedings... p.
144-154.
GRAY, J.; LAMPORT, L. Consensus on transaction commit. In: ACM Transactions on
Database Systems (TODS), 2006. Proceedings... vol. 31, p. 133-160: ACM, New
York, USA, 2006.
HASSANEIN, HOSSAM S.; EL-SHARKAWI. Performance modeling of nested
transactions in database systems. In: Conference of the Centre for Advanced Studies
on Collaborative research, Mississauga, Ontario, Canada, 2000. Proceedings... p. 4:
IBM Press, 2000.
80

JBOSS. JBoss Transactions, 2011. Disponível em: http://www.jboss.org/jbosstm.
Acesso em: 27/set/2011.
MARKS, E. Service-Oriented Architecture (SOA): A Planning and
Implementation Guide for Business and Technology. 1. ed., New Jersey: John
Wiley & Sons, 2006. 384 p.
NETO, I.; REVERBEL, F. Lessons Learned from Implementing WS-Coordinator and
WS-AtomicTransaction. In: Seventh IEEE/ACIS International Conference on
Computer and Information Science, 2008. Proceedings... p. 367-372.
O'BRIEN, L.; MERSON, P.; BASS, L. Quality Attributes for Service-Oriented
Architectures. In: International Workshop on Systems Development in SOA
Environments, 2007, Washington, DC, USA. Proceedings... IEEE Computer Society,
2007. 7 p. Disponível em:
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%
2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D4273291%26isnumber%3D427
3286&authDecision=-203. Acesso em: 05/fev/2010.
OASIS. UDDI Specifications, 2002. Disponível em:
http://uddi.org/pubs/ProgrammersAPI-V2.04-Published-20020719.pdf. Acesso em:
27/set/2011.
OASIS. Web Services Business Process Execution Language, v. 2.0, 2007.
Disponível em: http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.html.
Acesso em: 28/mar/2010.
OASIS. WS-AtomicTransaction Specification 1.2, 2009. Disponível em:
http://docs.oasis-open.org/ws-tx/wstx-wsat-1.2-spec-os.pdf. Acesso em: 27/fev/2010.
OASIS. WS-BusinessActivity Specification 1.2, 2009. Disponível em:
http://docs.oasis-open.org/ws-tx/wstx-wsba-1.2-spec-os.pdf. Acesso em:
27/fev/2010.
OASIS. WS-Coordination Specification 1.2, 2009. Disponível em: http://docs.oasisopen.org/ws-tx/wstx-wscoor-1.2-spec-os.pdf. Acesso em: 27/fev/2010.
OMG. Unified Modeling Language Specification 2.3, 2010. Disponível em:
http://www.omg.org/spec/UML/2.3/. Acesso em: 24/jan/2011.

81

ORACLE. JavaServer Pages Technology, 2011. Disponível em:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/jsp/index.html. Acesso em:
27/set/2011.
PAPAZOGLOU, M.; HEUVEL, W. Service Oriented architectures: approaches,
technologies and research issues. The International Journal on Very Large Data
Bases. Vol. 16, No. 3: Springer-Verlag New York Inc., New York, USA, 2007.
SCHAFER, M.; DOLOG, P.; NEIDL, W. An environment for flexible advanced
compensations of Web Service Transactions. ACM Transaction on the Web. Vol.
2, No. 2, Artigo n. 14: ACM, New York, USA, 2008.
W3C. Web Services Description Language (WSDL), 2.0, 2007. Disponível em:
http://www.w3.org/TR/2007/REC-wsdl20-primer-20070626/wsdl20-primer.pdf. Acesso
em: 28/jan/2011.
W3C. Web Services Choreography Description Language (WS-CDL), 1.0, 2005.
Disponível em: http://www.w3.org/TR/2005/CR-ws-cdl-10-20051109/. Acesso em:
08/fev/2011.
W3C. Extensible Markup Language (XML), 1.0, 2008. Disponível em:
http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/. Acesso em: 07/ago/2011.
WEIKUM, G.; VOSSEN, G. Transactional Information Systems: Theory,
Algorithms, and the Practice of Concurrency Control and Recovery, 1. ed., São
Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers, 2001, 852 p.
WENZEL, F.; FREUDENSTEIN, P.; NUSSBAUMER, M. Strengths and Weakness of
WS-BusinessActivity for Cross-Organizational SOA Applications. In: ICSE Workshop
on Principals of Engineering Service Oriented Systems, Vancouver, BC, 2009.
Proceedings... p. 42-49: IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 2009.

82

REFERÊNCIAS CONSULTADAS
CASTRO, S.; FABRI, J.; MENS, K.; D'HONDT, T. A Unified Mechanism for Improving
Advanced Transaction Management in Web Services. In: XXVI International
Conference of the Chilean Society of Computer Science, 26, 2007. Proceedings...
p.30-39, 2007.
CHRISTOS, K.; VASSILAKIS, C.; ROUVAS, E.; GEORGIADIS, P. Exceptions
Resolution for BPEL Processes: a Middleware-based Framework and Performance
Evaluation. In: International Conference on Information Integration and Web-based
Applications and Services, 10, Linz, Áustria, 2008. Proceedings... p. 248-256: ACM,
New York, USA, 2008.
CHRYSANTHIS, P. K.; RAMAMRITHAM, K. A formalism for extended transaction
model. In: International Conference on Very Large Data Bases, 17, São Francisco,
CA, USA, 1991. Proceedings... p. 103-112: Morgan Kaufmann Publishers Inc.,
1991.
GILBERT, Z.; LYNCH, N. Brewer's conjecture and the feasibility of consistent,
available, partition-tolerant web services. ACM SIGACT News. Volume 33, Issue
2, p. 51-59, Junho/2002.
JOSUTTIS, N. SOA in Practice. 1. ed., California: O’Reilly Media Inc, 2007. 324 p.
MACIEL, L.; HIRATA, C. An Optimistic Technique for Transactions Control using
REST Architectural Style. In: ACM symposium on Applied Computing, 2009,
Honolulu, Hawaii. Proceedings... ACM, p. 664-669, New York, USA, 2009.
Disponível em:
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1529282.1529419&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFI
D=75404924&CFTOKEN=92746315. Acesso em: 08/fev/2010.

83

APÊNDICE A – Interfaces do ambiente de testes

Interface do menu principal

Interface para criar um novo pedido

84

Interface para listar as ordens de compra para aprovação

Interface para listar as ordens de pagamento criadas pelo sistema
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Console com informação dos estados dos participantes das transações em
andamento
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APÊNDICE B – Passos necessários para recriar o ambiente de testes
Os passos necessários para recriar o ambiente de testes apresentado nesta
pesquisa são:
• Instalar o servidor de aplicação;
• Instalar o banco de dados;
• Compilar e implantar o código do ambiente Kandula e de Erven et. al.
Para implantação do ambiente Kandula, seguir os procedimentos do
arquivo \Kandula\xdocs\ws-ba--how_to_use.xml;
• Programar e compilar as alterações propostas nesta pesquisa;
• Criar as tabelas descritas no Apêndice F;
• Compilar

o

código

do

ambiente

de

testes

(disponível

em

http://code.google.com/p/projeto-soa-maisa/);
• Implantar os serviços do ambiente de testes nas diferentes instâncias
do servidor de aplicação respeitando a separação ilustrada na Figura
13;
• Acessar a tela principal do ambiente de testes utilizando um navegador
e o endereço da implantação do serviço Pedido do Serviço, por
exemplo: “http://localhost:8280/axis/”; e

•

Executar os procedimentos dos casos de teste apresentados nos
apêndices C, D e E.
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APÊNDICE C – Caso de teste - Criar um novo pedido de serviço com valor de
item de material maior que 100,00 (cem reais) com sucesso

Preparação para a execução do caso de teste:
•

Responsável existente na tabela PESSOA com o campo Nome = MAISA
PENHA;

•

Material existente na tabela MATERIALFORNECEDORA com o campo
descrição = “GERADOR” e o campo valor = 120.00;

•

Material existente na tabela MATERIALFORNECEDORB com o campo
descrição = “GERADOR” e o campo valor = 109.00;

•

Tipos de itens existentes na tabela TIPOITEM: campo idTipoItem = 1,
campo NomeTipoItem = MATERIAL; campo idTipoItem = 2, campo
NomeTipoItem = MAO_DE_OBRA.

•

Todos os serviços devem estar ativos

Tabela 1 - Passo a passo do caso de teste “Criar um novo pedido de serviço com
valor de item de material maior que 100,00 (cem reais) com sucesso”
Passo
1

Ação

Selecionar a opção do menu: Novo Nova tela para inserção dos
Pedido

2

Resultado esperado
dados do novo pedido

Digitar “Descrição Pedido 1” no campo
Descrição

3

Selecionar “MAISA PENHA” no campo
Responsável

4

Clicar no botão “Incluir”

5

Digitar “Item 1 do Pedido 1” no campo
Descrição

6

Selecionar “MAO_DE_OBRA” no campo
Tipo

7

Digitar “2” no campo Quantidade

8

Digitar “100.00” no campo Valor Unitário

9

Clicar no botão “Incluir”

Continua
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Passo

Ação

10

Digitar “Gerador” no campo Descrição

11

Selecionar “MATERIAL” no campo Tipo

12

Digitar “3” no campo Quantidade

13

Clicar no botão Salvar

Resultado esperado

Tela

com

a

mensagem

“Pedido de Serviço salvo com
Sucesso”
14

Selecionar opção do menu: Ordens de Tela com a lista de ordens de
Pagamento

pagamento
incluindo

existentes
a

pagamento

ordem

de

referente

a

atribuição de mão de obra
criada

no

excluindo

passo
a

6

ordem

e
de

pagamento referente ao item
material criado no passo 10.
15

Selecionar opção do menu: Ordens de Tela com a lista de ordens de
Compra para Aprovação

compra existentes incluindo
a ordem de compra criada no
passo 12 com situação =
“NOVA”

16

Selecionar a Ordem de Compra criada
no passo 12, com valor total = 327.00
do Fornecedor FORNECEDORB

17

Clicar no botão Salvar

Tela

com

“Ordem(s)

a
de

mensagem
Compra

aprovada(s) com sucesso”
Continuação
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Passo
18

Ação

Resultado esperado

Selecionar opção do menu: Ordens de Tela com a lista de ordens de
Pagamento

pagamento
incluindo

existentes
as

ordens

de

pagamento relacionadas com
os itens criados nos passos 6
e 10.
19

Selecionar opção do menu: Verificar Tela de console com todos os
Transação e verificar o resultado do participantes com estado =
console da porta 8200

ENDED

Conclusão
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APÊNDICE D – Caso de teste - Criar um novo pedido de serviço com valor de
item de material maior que 100,00 (cem reais) com a utilização de
compensações

Preparação para a execução do caso de teste:
•

Responsável existente na tabela PESSOA com o campo Nome = BRUNO
HOLTZ;

•

Material existente na tabela MATERIALFORNECEDORA com o campo
descrição = “FIO” e o campo valor = 10.00;

•

Material existente na tabela MATERIALFORNECEDORB com o campo
descrição = “FIO” e o campo valor = 12.00;

•

Tipos de itens existentes na tabela TIPOITEM: campo idTipoItem = 1,
campo NomeTipoItem = MATERIAL; campo idTipoItem = 2, campo
NomeTipoItem = MAO_DE_OBRA.

•

Todos os serviços devem estar ativos

Tabela 2 - Passo a passo do caso de teste “Criar um novo pedido de serviço com
valor de item de material maior que 100,00 (cem reais) com a utilização de
compensações”
Passo
1

Ação

Resultado esperado

Selecionar a opção do menu: Novo Nova tela para inserção dos
dados do novo pedido

Pedido
2

Digitar “Descrição Pedido 2” no campo
Descrição

3

Selecionar “BRUNO HOLTZ” no campo
Responsável

4

Clicar no botão “Incluir”

5

Digitar “Item 1 do Pedido 2” no campo
Descrição

6

Selecionar

“MAO_DE_OBRA”

no

campo Tipo
Continua
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Passo

Ação

Resultado esperado

7

Digitar “5” no campo Quantidade

8

Digitar “90.00” no campo Valor Unitário

9

Clicar no botão “Incluir”

10

Digitar “Fio” no campo Descrição

11

Selecionar “MATERIAL” no campo Tipo

12

Digitar “20” no campo Quantidade

13

Clicar no botão Salvar

Tela

com

a

mensagem

“Pedido de Serviço salvo com
Sucesso”
14

Selecionar opção do menu: Ordens de Tela com a lista de ordens de
pagamento

Pagamento

incluindo

existentes
a

pagamento

ordem

de

referente

a

atribuição de mão de obra
criada no passo 6 e excluindo
a

ordem

referente

de
ao

pagamento

item

material

criado no passo 10.
15

Selecionar opção do menu: Ordens de Tela com a lista de ordens de
compra existentes incluindo a

Compra para Aprovação

ordem de compra criada no
passo 12 com situação =
“NOVA”
16

Selecionar a Ordem de Compra criada
no passo 12, com valor total = 200.00
do Fornecedor FORNECEDORA

17

Fechar a instância do servidor de
aplicação

responsável

pelo

serviço

FORNECEDORA (porta 8400)
Continuação
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Passo
18

Ação
Clicar no botão Salvar

Resultado esperado
Tela com a mensagem de
erro: PedidoServicoServlet.
aprovarOrdemDeCompra:;
nested

exception

is:

java.net.ConnectException:
Connection refused: connect
19

Selecionar opção do menu: Ordens de Tela com a lista de ordens de
Pagamento

pagamento
incluindo

existentes
as

ordens

de

pagamento relacionadas com
os itens criados nos passos 6
e

10

com

situação

=

“CANCELADA”
20

Selecionar opção do menu: Ordens de Tela com a lista de ordens de
Compra para Aprovação

compra existentes incluindo a
ordem de compra criada no
passo 12 com situação =
“CANCELADA”

21

Selecionar opção do menu: Verificar Tela de console com todos os
Transação e verificar o resultado do participantes com estado =
console da porta 8200

ENDED

Conclusão
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APÊNDICE E – Caso de teste - Criar um novo pedido de serviço com valor de
item de material menor que 100,00 (cem reais) com falha do coordenador

Preparação para a execução do caso de teste:
•

Responsável existente na tabela PESSOA com o campo Nome =
CELESTE MARLI;

•

Material existente na tabela MATERIALFORNECEDORA com o campo
descrição = “LAMPADA 60W” e o campo valor = 25.00;

•

Material existente na tabela MATERIALFORNECEDORB com o campo
descrição = “LAMPADA 60W” e o campo valor = 21.00;

•

Tipos de itens existentes na tabela TIPOITEM: campo idTipoItem = 1,
campo NomeTipoItem = MATERIAL; campo idTipoItem = 2, campo
NomeTipoItem = MAO_DE_OBRA.

•

Todos os serviços devem estar ativos

Tabela 3 - Passo a passo do caso de teste “Criar um novo pedido de serviço com
valor de item de material menor que 100,00 (cem reais) com falha do coordenador”
Passo
1

Ação

Resultado esperado

Selecionar a opção do menu: Novo Nova tela para inserção dos
dados do novo pedido

Pedido
2

Digitar “Descrição Pedido 3” no campo
Descrição

3

Selecionar

“CELESTE

MARLI”

no

campo Responsável
4

Clicar no botão “Incluir”

5

Digitar “Item 1 do Pedido 3” no campo
Descrição

6

Selecionar “MAO_DE_OBRA” no campo
Tipo

7

Digitar “1” no campo Quantidade

Continua
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Passo

Ação

Resultado esperado

8

Digitar “50.00” no campo Valor Unitário

9

Clicar no botão “Incluir”

10

Digitar

“Lampada

60W”

no

campo

Descrição
11

Selecionar “MATERIAL” no campo Tipo

12

Digitar “1” no campo Quantidade

13

Fechar a instância do servidor de
aplicação

responsável

pelo

serviço

coordenador principal (porta 8000)
14

Clicar no botão Salvar

Tela

com

a

mensagem

“Pedido de Serviço salvo com
Sucesso”
15

Selecionar opção do menu: Ordens de Tela com a lista de ordens de
Pagamento

pagamento
incluindo

existentes
a

pagamento

ordem

de

referente

a

atribuição de mão de obra
criada no passo 6 e a ordem
de pagamento referente ao
item material criado no passo
10.
16

Selecionar opção do menu: Ordens de Tela com a lista de ordens de
Compra para Aprovação

compra existentes incluindo
a ordem de compra criada no
passo 12 com situação =
“APROVADA”

17

Selecionar opção do menu: Verificar Tela de console com todos os
Transação e verificar o resultado do participantes com estado =
console da porta 8200

ENDED

Conclusão
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APÊNDICE F – Diagrama de entidade e relacionamento das tabelas para
persistência dos dados de testes
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APÊNDICE

G

–

Chamada

da

operação

aprovarOrdemDeCompra()

disponibilizada pelo serviço Ordem De Compra Serviço existente na classe
orquestradora PedidoServicoServlet

// localizar o coordenador da ordem de compra a ser aprovada
transacao = controleTransacaoPedido.get(idPedidoServico);
if (transacao == null ){
throw new RemoteException("Não foi possível recuperar a transação do
Pedido de Servico: "+ idPedidoServico);
}
nextMatchcode = transacao.getMatchCode();
coordIProxy = transacao.getCoordIProxy();
nextMatchcode++;
String matchcode = "P"+(this.nextMatchcode);
// localizar o Coordination Context da transação
CoordinationContext ctx =
coordIProxy.getCoordinationContextForParticipant(matchcode);
// inicializar os stubs para acessar o serviço Ordem De Compra
OrdemDeCompraServicoPortTypeBindingStub stubOrdemDeCompra = new
OrdemDeCompraServicoPortTypeBindingStub(new
URL("http://localhost:8380/axis/services/OrdemDeCompraServicoService"),
null);
final AprovarOrdemDeCompraServicoRequest paramsOrdemDeCompra =
new AprovarOrdemDeCompraServicoRequest(new
br.com.pedido.www.ContextChoiceType(ctx), idOrdemAprovacao );
// chamar a operação aprovarOrdemDeCompra do serviço Ordem De Compra
AprovarOrdemDeCompraServicoResponse
responseOrdemDeCompra

=

stubOrdemDeCompra.aprovarOrdemDeCompra(paramsOrdemDeCompra);
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APÊNDICE H – Tela do ambiente de testes utilizado por Erven et. al.

98

APÊNDICE I – Arquivo WSDL do serviço registrationCoordinator com a
operação registerOperation alterada

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <wsdl:definitions
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wscoor"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wscoor"
xmlns:intf="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wscoor"
xmlns:tns1="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
xmlns:tns2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
- <!-WSDL created by Apache Axis version: 1.4
Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT)
-->
- <wsdl:types>
- <schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing" />
<import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wscoor" />
- <complexType name="AttributedURI">
- <simpleContent>
<extension />
</simpleContent>
</complexType>
- <complexType name="ReferencePropertiesType">
<sequence />
</complexType>
- <complexType name="ReferenceParametersType">
<sequence />
</complexType>
- <complexType name="AttributedQName">
- <simpleContent>
<extension />
</simpleContent>
</complexType>
- <complexType name="ServiceNameType">
- <simpleContent>
- <extension>
<attribute name="port" type="xsd:string" />
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
- <complexType name="EndpointReferenceType">
- <sequence>
<element name="Address" nillable="true" type="tns1:AttributedURI" />
<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ReferenceProperties" nillable="true"
type="tns1:ReferencePropertiesType" />
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-

-

-

-

-

-

-

-

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ReferenceParameters" nillable="true"
type="tns1:ReferenceParametersType" />
<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PortType" nillable="true"
type="tns1:AttributedQName" />
<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ServiceName" nillable="true"
type="tns1:ServiceNameType" />
</sequence>
</complexType>
</schema>
<schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wscoor" />
<import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" />
<complexType name="Address">
<simpleContent>
<extension />
</simpleContent>
</complexType>
<complexType name="PortType">
<simpleContent>
<extension />
</simpleContent>
</complexType>
</schema>
<schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wscoor"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing" />
<import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" />
<complexType name="RegisterType">
<sequence>
<element name="ProtocolIdentifier" nillable="true" type="xsd:anyURI" />
<element name="CompensationOrder" type="xsd:int" nillable="true" />
<element name="ParticipantProtocolService" nillable="true"
type="tns1:EndpointReferenceType" />
</sequence>
</complexType>
<element name="Register" type="impl:RegisterType" />
<complexType name="RegisterResponseType">
<sequence>
<element name="CoordinatorProtocolService" nillable="true"
type="tns1:EndpointReferenceType" />
</sequence>
</complexType>
<element name="RegisterResponse" type="impl:RegisterResponseType" />
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="RegisterOperationRequest">
<wsdl:part element="impl:Register" name="Register" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RegisterOperationResponse">
<wsdl:part element="impl:RegisterResponse" name="RegisterResponse" />
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</wsdl:message>
- <wsdl:portType name="RegistrationPortTypeRPC">
- <wsdl:operation name="RegisterOperation" parameterOrder="Register">
<wsdl:input message="impl:RegisterOperationRequest"
name="RegisterOperationRequest" />
<wsdl:output message="impl:RegisterOperationResponse"
name="RegisterOperationResponse" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
- <wsdl:binding name="RegistrationRPCSoapBinding"
type="impl:RegistrationPortTypeRPC">
<wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
- <wsdl:operation name="RegisterOperation">
<wsdlsoap:operation soapAction="http://xxx" />
- <wsdl:input name="RegisterOperationRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output name="RegisterOperationResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
- <wsdl:service name="xxx">
- <wsdl:port binding="impl:RegistrationRPCSoapBinding" name="RegistrationRPC">
<wsdlsoap:address
location="http://localhost:8080/axis/services/registrationCoordinator" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
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APÊNDICE J – Arquivo WSDL do serviço kandula_BA_PC_participant com a
operação compensateOperation alterada
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <wsdl:definitions
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba"
xmlns:intf="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba"
xmlns:tns1="http://wsba.kandula.apache.org"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
- <!-WSDL created by Apache Axis version: 1.4
Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT)
-->
- <wsdl:types>
- <schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<import namespace="http://wsba.kandula.apache.org" />
- <complexType name="NotificationType">
<sequence />
</complexType>
<element name="Close" type="impl:NotificationType" />
<element name="Cancel" type="impl:NotificationType" />
<element name="Compensate" type="impl:NotificationType" />
<element name="compensateOperationReturn" type="tns1:CompensateResponse"
/>
<element name="Faulted" type="impl:NotificationType" />
<element name="Exited" type="impl:NotificationType" />
<element name="GetStatus" type="impl:NotificationType" />
- <simpleType name="StateType">
- <restriction base="xsd:QName">
<enumeration value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}Active" />
<enumeration value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}Canceling"
/>
<enumeration value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}CancelingActive" />
<enumeration value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}CancelingCompleting" />
<enumeration
value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}Completing" />
<enumeration
value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}Completed" />
<enumeration value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}Closing"
/>
<enumeration
value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}Compensating" />
<enumeration value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}Faulting"
/>
<enumeration value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}Faulting-
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Active" />
<enumeration value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}FaultingCompensating" />
<enumeration value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}Exiting" />
<enumeration value="{http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba}Ended" />
</restriction>
</simpleType>
<complexType name="StatusType">
<sequence>
<element name="State" nillable="true" type="impl:StateType" />
</sequence>
</complexType>
<element name="Status" type="impl:StatusType" />
</schema>
<schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://wsba.kandula.apache.org"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba" />
<complexType name="CompensateResponse">
<sequence>
<element name="confirmation" type="xsd:int" />
</sequence>
</complexType>
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="CloseOperationResponse" />
<wsdl:message name="ExitedOperationRequest">
<wsdl:part element="impl:Exited" name="Exited" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FaultedOperationRequest">
<wsdl:part element="impl:Faulted" name="Faulted" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetStatusOperationRequest">
<wsdl:part element="impl:GetStatus" name="GetStatus" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetStatusOperationResponse" />
<wsdl:message name="StatusOperationRequest">
<wsdl:part element="impl:Status" name="Status" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="CompensateOperationRequest">
<wsdl:part element="impl:Compensate" name="Compensate" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="StatusOperationResponse" />
<wsdl:message name="CancelOperationResponse" />
<wsdl:message name="ExitedOperationResponse" />
<wsdl:message name="CloseOperationRequest">
<wsdl:part element="impl:Close" name="Close" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="CompensateOperationResponse">
<wsdl:part element="impl:compensateOperationReturn"
name="compensateOperationReturn" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FaultedOperationResponse" />
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- <wsdl:message name="CancelOperationRequest">
<wsdl:part element="impl:Cancel" name="Cancel" />
</wsdl:message>
- <wsdl:portType
name="BusinessAgreementWithCoordinatorCompletionParticipantPortType">
- <wsdl:operation name="CloseOperation" parameterOrder="Close">
<wsdl:input message="impl:CloseOperationRequest" name="CloseOperationRequest"
/>
<wsdl:output message="impl:CloseOperationResponse"
name="CloseOperationResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="CancelOperation" parameterOrder="Cancel">
<wsdl:input message="impl:CancelOperationRequest"
name="CancelOperationRequest" />
<wsdl:output message="impl:CancelOperationResponse"
name="CancelOperationResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="CompensateOperation" parameterOrder="Compensate">
<wsdl:input message="impl:CompensateOperationRequest"
name="CompensateOperationRequest" />
<wsdl:output message="impl:CompensateOperationResponse"
name="CompensateOperationResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="FaultedOperation" parameterOrder="Faulted">
<wsdl:input message="impl:FaultedOperationRequest"
name="FaultedOperationRequest" />
<wsdl:output message="impl:FaultedOperationResponse"
name="FaultedOperationResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="ExitedOperation" parameterOrder="Exited">
<wsdl:input message="impl:ExitedOperationRequest"
name="ExitedOperationRequest" />
<wsdl:output message="impl:ExitedOperationResponse"
name="ExitedOperationResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="GetStatusOperation" parameterOrder="GetStatus">
<wsdl:input message="impl:GetStatusOperationRequest"
name="GetStatusOperationRequest" />
<wsdl:output message="impl:GetStatusOperationResponse"
name="GetStatusOperationResponse" />
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="StatusOperation" parameterOrder="Status">
<wsdl:input message="impl:StatusOperationRequest"
name="StatusOperationRequest" />
<wsdl:output message="impl:StatusOperationResponse"
name="StatusOperationResponse" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
- <wsdl:binding name="kandula_BA_PC_participantSoapBinding"
type="impl:BusinessAgreementWithCoordinatorCompletionParticipantPortType"
>
<wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
- <wsdl:operation name="CloseOperation">
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<wsdlsoap:operation
soapAction="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba/Close" />
<wsdl:input name="CloseOperationRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="CloseOperationResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="CancelOperation">
<wsdlsoap:operation
soapAction="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba/Cancel" />
<wsdl:input name="CancelOperationRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="CancelOperationResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="CompensateOperation">
<wsdlsoap:operation
soapAction="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba/Compensate" />
<wsdl:input name="CompensateOperationRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="CompensateOperationResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FaultedOperation">
<wsdlsoap:operation
soapAction="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba/Faulted" />
<wsdl:input name="FaultedOperationRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="FaultedOperationResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="ExitedOperation">
<wsdlsoap:operation
soapAction="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba/Exited" />
<wsdl:input name="ExitedOperationRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="ExitedOperationResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetStatusOperation">
<wsdlsoap:operation
soapAction="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba/GetStatus" />
<wsdl:input name="GetStatusOperationRequest">

105

-

-

-

-

-

<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="GetStatusOperationResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="StatusOperation">
<wsdlsoap:operation
soapAction="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/wsba/Status" />
<wsdl:input name="StatusOperationRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="StatusOperationResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="KandulaBAserviceParticipant">
<wsdl:port binding="impl:kandula_BA_PC_participantSoapBinding"
name="kandula_BA_PC_participant">
<wsdlsoap:address
location="http://localhost:8280/axis/services/kandula_BA_PC_participant" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
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APÊNDICE K – Conteúdo do arquivo kandula.properties existente no projeto
Kandula

# Service endpoint where the local kandula services can be reached.
# ending '/' required
kandula.localService=http://localhost:8280/axis/services/
# Service endpoint where the activation service to be used for new
coordination contexts can be reached.
# If this setting is empty or commented out, the kandula.localService
endpoint is used to create new
# contexts.
# ending '/' required
kandula.preferredCoordinationService=http://localhost:8080/axis/services/
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