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RESUMO
No decorrer dos anos, com a evolução do cenário computacional, diversas
inovações surgiram para prover maior capacidade de processamento a um menor
custo. Dentre estas novas tecnologias, pode-se destacar a computação
distribuída e suas aplicações como a clusterização de servidores, que apesar de
permitir um aumento escalar de produtividade, introduziu novas dificuldades como
o gerenciamento dos diversos servidores e a garantia de que eles tenham
desempenhos balanceados. Sistemas escalonadores de carga são alvos de
estudos há décadas, e apesar de encontrados na forma de equipamentos
especialistas ou como componentes de software, não se encontraram avaliações
arquiteturais deste tipo de sistema, mesmo porque muitas vezes se ignora o fato
de serem sistemas de software, sendo considerados apenas como recursos ou
táticas arquiteturais utilizadas para melhoria de desempenho e aumento de
disponibilidade. As referências bibliográficas pertinentes a escalonamento de
cargas, cenários e métodos arquiteturais provêm os subsídios necessários para
este estudo, possibilitando a elaboração de um roteiro que será utilizado para a
avaliação arquitetural de um sistema escalonador de cargas batch utilizado em
ambientes mainframe baseado no subsistema JES2™ (Job Entry Subsystem 2) e
num componente do sistema operacional z/OS™ chamado WLM™ (Work Load
Manager). Utilizando-se métodos de avaliação de arquitetura, pretende-se
determinar atributos de qualidade que não estejam em conformidade com o que é
esperado pelos interessados na arquitetura do sistema escalonador, assim como
qual seria o esforço necessário para adequá-la e com quais contrapartidas.
Posteriormente seria possível também mensurar a evolução arquitetural deste
sistema por meio da confrontação da arquitetura corrente e do novo modelo
proposto de arquitetura com os requisitos de software desejados pelos
interessados. A utilização de técnicas arquiteturais, em um exemplo prático de
uma plataforma pouco estudada no meio acadêmico, permitirá a documentação
dos passos que possam ser reutilizados em ambientes similares.

Palavras-chave: computação distribuída, escalonamento de carga, mainframes,
avaliação de arquitetura.

ABSTRACT

Evaluation Software Architecture Roadmap of a Batch Load
Scheduling System of Mainframe Environments.
Over the years, with the evolution of computing scenario, several
innovations have emerged to provide greater processing power at a lower cost.
Among these new technologies, distributed computing can be highlighted, and its
applications such as server clustering, which besides allowing an increased
productivity scale, introduced new challenges to the management of multiple
servers like ensuring that they should have balanced performance. Scheduling
systems are targets of study for decades, and although it is found in the form of
specialist equipments or as software components, there were not found any
architectural evaluations of this type of system, even as the fact that they are
software systems is often ignored, being considered only architectural features or
tactics used to improve performance and increase availability. The bibliographic
references related to load scheduling, architectural scenarios and architectural
methods led to subsidies needed for this study, allowing the preparation of a
roadmap that will be used for architectural review of a batch load scheduling
system used in mainframe environments based on JES2™ subsystem (Job Entry
Subsystem 2) and a z/OS™ operating system component called WLM™ (Work
Load Manager). The use of architecture evaluation methods, intended to
determine quality attributes that do not conform to what is expected by
stakeholders in the architecture of the scheduling system, as well as what would
be the effort required to adapt it and with what trade-offs. Later it would also be
possible to measure the architectural evolution of this system through the
confrontation of current and proposed architectures with the software requirements
desired by stakeholders. The use of architectural techniques in a practical
example of a platform rarely studied in the academic environment, will allow the
documentation of the steps that can be reused in similar environments .

Keywords: distributed computing, load schedulling, mainframes, architecture
evaluation
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1

INTRODUÇÂO

1.1

Motivação
Com o passar dos anos houve um natural declínio na utilização dos caros

ambientes mainframe, substituídos por plataformas distribuídas, de manutenção
mais simples e possuidoras de mão de obra mais vasta e barata. Mesmo assim a
plataforma mainframe baseada em sistema operacional z/OS™ ainda se mostra
presente em grandes empresas sendo, geralmente, o cerne tecnológico de seus
negócios e provendo a capacidade de processamento necessária para ambientes
de alta demanda.
Com o advento da computação distribuída tornou-se possível a distribuição
dos diversos tipos de processos entre os computadores conectados. Se por um
lado há uma valorização do investimento já efetuado, minimizando-se a
necessidade de aquisição de novo hardware, por outro lado tornou a
administração mais complexa, com novas necessidades, como o escalonamento
de cargas, desnecessárias até então.
Sistemas escalonadores de carga estão presentes em todas as
plataformas tendo, em muitos casos, seu funcionamento atrelado à aquisição de
hardware específico para esta funcionalidade. Há outros casos onde a distribuição
da carga não envolve equipamentos adicionais, cabendo a programas e sistemas
esta função.
Ambientes de grande porte com sistema operacional z/OS™1 possuem um
subsistema chamado JES2™2 (Job Entry Subsystem 2) que, entre outras funções,
é responsável pela distribuição da carga batch entre servidores (IBM, 2009). É por
meio deste subsistema que os servidores viabilizam a execução de processos
batch entre os diversos participantes de um ambiente cluster.
A literatura já tem documentado como algoritmos de balanceamento
(ZHOU & FERRARI, 1987; ZOMAYA, 2001; OLIVEIRA, 2006; ANANE &
ANTHONY, 2003; HOFMEYR & IANCU & BLAGOJEVIC, 2010) com diversos
graus de complexidade e benefícios/problemas já mensurados podem propiciar
1

z/OS, JES2 e WLM são marcas registradas da IBM
Existe ainda outro subsistema com funcionalidades similares chamado JES3, mas que não será
objeto de estudo deste trabalho
2
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significativa melhora de desempenho. Apesar do JES2™ não ser apenas um
escalonador de cargas batch, possuindo atribuições muito mais abrangentes, para
esta função específica ele aciona outro componente do sistema operacional
chamado

WLM™

(Work

Load

Manager),

responsável

pela

política

de

desempenho e pela obtenção de informações de disponibilidade e desempenho
dos servidores conectados, escolhendo o servidor melhor candidato para a
execução dos processos batch (CASSIER et. al., 2008).
Mesmo sendo automática e tendo uma série pontos positivos, como a
baixa sobrecarga imposta ao sistema, a distribuição de carga batch propiciada
pela dupla JES2/WLM tem se mostrado ineficaz em muitos momentos, deixando
os servidores com cargas desbalanceadas por muito tempo (30 minutos ou mais),
sendo necessário que procedimentos manuais, como controle das filas de
execução, sejam efetuados para que as cargas dos servidores voltem a se
estabilizar. Durante o período em que os servidores ficam desbalanceados, os
processos que executarem nos servidores mais sobrecarregados poderão ter seu
desempenho prejudicado, acarretando prejuízos para o negócio.
Apesar de estar documentado que o JES2/WLM não provê um perfeito
balanceamento da carga batch pelos servidores (IBM-2), isto é o que é desejado
pelos interessados no sistema, na figura de necessidade implícitas (ISO 9126-1,
2001) que são aquelas não documentadas pelo produtor, mas necessárias para o
cliente (PERES, 2006).
Assim como se percebeu que a eficácia do sistema escalonador de cargas
batch deixava a desejar em muitos momentos, questiona-se se existem outros
atributos de qualidade que também não estejam em conformidade com o que é
esperado da arquitetura do sistema escalonador de cargas batch, assim como
qual seria o esforço necessário para adequá-la e com quais contrapartidas.
Os trabalhos de Rosso (2006, 2008) e Xu (2010) apresentam estudos
sobre como a utilização de técnicas arquiteturais para avaliação de arquiteturas
de software pode permitir sua evolução, com novas abordagens para os desafios
que surgem, assim como possibilitando a detecção de problemas correntes.
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1.2

Objetivos
Este trabalho tem por objetivo elaborar um roteiro capaz de propiciar a

avaliação arquitetural de um sistema escalonador de cargas batch de ambientes
mainframe, visando evidenciar os pontos fortes e fracos de sua arquitetura
presentes na sua operação, assim como promover ações que acarretem em
melhorias nos principais pontos deficitários encontrados.

1.3

Contribuições
Apesar de

intensas pesquisas,

não

foram

encontrados trabalhos

significativos relativos a esta linha de pesquisa, ambientados em instalações
produtivas envolvendo processamento batch, muito menos em computadores da
plataforma mainframe. Por conta disso, pesquisas e estudos de caso envolvendo
esta plataforma, por si só, são contribuições de grande valia.
Aliado a isto, a avaliação de um sistema importante, muitas vezes ignorado
como sistema e considerado apenas como um recurso para melhoria de
desempenho e disponibilidade, utilizando-se técnicas arquiteturais num exemplo
prático, permitirá a documentação dos passos que possam ser reutilizados em
ambientes similares.

1.4

Método de Trabalho
A construção deste trabalho seguirá um processo iterativo que contemplará

as seguintes fases:
1) Pesquisa bibliográfica sobre arquiteturas e métodos de avaliação
arquitetural: tomando-se como ponto de partida os artigos de Rosso
(2006 e 2008) e Xu (2010), esta fase do trabalho se propõe a obter
referências sobre métodos de avaliação de arquitetura de software e
situações em que podem ser aplicados. Procurou-se obter informações
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sobre qual tipo de método é mais apropriado para avaliação simultânea
de diversos atributos de qualidade.
2) Seleção do método de avaliação de arquitetura: pretende-se fazer
um levantamento de diversos métodos arquiteturais documentados na
literatura, selecionando-se aquele considerado como mais adequado
para avaliações arquiteturais que possibilitem análise de diversos
cenários simultaneamente, e que servirá como base para a elaboração
de um roteiro para avaliação arquitetural do sistema escalonador
observado.
3) Pesquisa bibliográfica sobre balanceamento de cargas e como o
sistema escalonador de cargas batch funciona: procurou-se neste
passo obter o embasamento teórico referente a trabalhos relacionados
a escalonamento e balanceamento de cargas entre servidores,
podendo-se destacar como referências os trabalhos de Branco (2004),
Voorsluys (2006) e Oliveira (2006), assim como a estudos mais antigos,
mas ainda referenciados como os de Zhou e Ferrari (1987) e Zhu
(1996). Esta etapa tem por finalidade prover o embasamento necessário
para que se possa determinar e mapear os algoritmos, políticas de
escalonamento e índices de carga usados na arquitetura do sistema
escalonador de cargas batch, permitindo a indicação dos mais
apropriados para a criação de novos componentes para a arquitetura;
Baseado no texto de Cassier (2008), procurou-se detalhar o
funcionamento do escalonador de cargas batch para ambientes
mainframe, confrontando sua maneira de trabalhar com a teoria
estudada.
4) Elaboração de roteiro de avaliação da arquitetura: nesta etapa
pretende-se elaborar um roteiro de avaliação da arquitetura elencandose e justificando-se os passos necessários para a avaliação da
arquitetura, assim como os papéis que devem ser desempenhados
pelos seus diversos interessados.
5) Aplicação do roteiro de avaliação: Uma vez elaborado o roteiro, devese seguir suas etapas possibilitando a interação dos diversos
interessados e obtendo os artefatos gerados pelo método de avaliação.
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6) Avaliação dos resultados: nesta etapa pretende-se avaliar a
aplicabilidade do roteiro assim como a documentação gerada na sua
aplicação, uma vez que todos os cenários com suas vantagens e
desvantagens já estariam mapeados, permitindo-se que não houvesse
surpresas

nas

escolhas

das

melhores

decisões

arquiteturais.

Complementando, também seria possível elencar os pontos deficientes
da arquitetura assim como suas possíveis soluções.

1.5

Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado em seis seções, cabendo à primeira seção

esta introdução.
A seção 2, Revisão Bibliográfica, trata a computação distribuída e seus
diversos conceitos, além de detalhamento do funcionamento do sistema
escalonador de cargas batch. Serão apresentados também os conceitos
pertinentes a arquitetura e métodos para avaliações arquiteturais.
A seção 3, Roteiro de Avaliação da Arquitetura de Software, detalha como
métodos de avaliação arquitetural podem ser adaptados, quais interessados
devem tomar parte da avaliação de arquitetura, com seus respectivos papéis, e
quais documentos deverão ser consumidos e produzidos.
A seção 4, Avaliação Arquitetural do Sistema Escalonador de Cargas Batch
(JES2/WLM), aborda um caso prático que mostrará como usuários do referido
sistema o avaliam, utilizando para isto os passos de avaliação de arquitetura
definidos no roteiro elaborado na seção 3, produzindo as informações necessárias
para as decisões arquiteturais a serem tomadas.
Na seção 5, Análise dos Resultados pertinentes a Aplicação do Roteiro,
são apresentados os resultados observados, os pontos positivos e negativos e as
contribuições adicionais percebidas.
Na seção 6, são apresentados o resumo dos principais resultados
observados, as conclusões finais e as principais contribuições obtidas, além de
serem apontados caminhos para trabalhos futuros.
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No Anexo I, estão apresentados gráficos de desempenho dos servidores
utilizados pelo sistema escalonador de cargas batch, antes da reformulação da
arquitetura.
O Anexo II apresenta a relação de cenários coletados com a aplicação do
roteiro de avaliação arquitetural.
Finalmente, o Anexo III apresenta os gráficos de desempenho dos mesmos
servidores após a reformulação arquitetural.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Introdução
Assim como outros componentes de software, os sistemas escalonadores

de carga devem estar sujeitos às mesmas regras de avaliação arquitetural que
qualquer outro sistema aplicativo.
Arquiteturas de software são os primeiros conjuntos de decisão de um
sistema e possuem um papel fundamental como elo entre os requisitos e a
implantação do sistema. Por conta disto, avaliações de arquiteturas de software
são mecanismos eficientes para que se possa avaliar o quanto os requisitos estão
sendo alcançados, e o que é necessário fazer para que os rumos sejam corrigidos
ou novos requisitos sejam estabelecidos.
Cabe à arquitetura de software determinar os atributos de qualidade dos
sistemas de software, independente de sua categoria. As decisões arquiteturais
têm um profundo impacto no alcance dos atributos de qualidade. Desta forma
para que possa haver uma avaliação de arquitetura de software, é necessário ter
se estabelecido previamente os atributos de qualidade desejados motivados pelas
regras de negócio (BARBACCI, 2002)
O foco principal deste trabalho se baseará na aplicação de técnicas
arquiteturais na avaliação da arquitetura de software do sistema escalonador de
cargas provido pela dupla JES2/WLM, referenciando-se também como o estudo
de algoritmos, políticas e índices de carga pode contribuir para a especificação
dos requisitos necessários de um sistema escalonador de cargas.
Para efeito de documentação alguns termos estão sendo usados como
sinônimos, como host e servidor, job e processo, batch e em lote, stakeholders e
interessados, enquanto alguns outros termos estão sendo mantidos em inglês por
conta da falta de um sinônimo mais apropriado, como cluster, tradeoff e
brainstorming.
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2.2

Arquitetura de Software
A importância da arquitetura de software é inquestionável, pois limita os

atributos de qualidade de um sistema, ou seja, quando a arquitetura de um
sistema é desenhada são estipulados os valores aceitáveis para seus atributos de
qualidade. O termo arquitetura de software é usado para definir duas entidades
distintas, o processo e o produto arquitetural.
Segundo Bass et al. (2003), arquiteturas de software são as estruturas que
incluem componentes, suas propriedades externas e seus relacionamentos,
constituindo uma abstração do sistema.
Bosch (2000) enfoca a arquitetura de um software como a decomposição
de alto nível do sistema em seus principais elementos. Ele afirma ainda que
muitas das propriedades de qualidade da aplicação final são, em boa parte,
resultados da arquitetura utilizada.
Apesar das diferentes definições de arquitetura, existe um grau de
conceitos em comum como a preocupação com estruturas e comportamentos,
baseada apenas nas decisões mais significativas dos stakeholders e seus
ambientes.
Conceitualmente, Bass et al. (2003) indica que para se alcançar uma
arquitetura de software que tenha mais chance de sucesso, algumas regras
deveriam ser seguidas. Ele dividiu estas regras em duas modalidades, que são as
recomendações de processo e recomendações de produto ou estruturais. As
recomendações de processo seriam as seguintes:


A arquitetura deve ser produto de um arquiteto ou pequeno grupo de
arquitetos com um líder.



O arquiteto deve ter os requisitos funcionais para o sistema e uma
lista prioritária de atributos de qualidade que a arquitetura deve
satisfazer.



A arquitetura deve ser bem documentada, com pelo menos uma
visão estática e uma visão dinâmica usando uma notação que seja
de fácil entendimento por todos os interessados no sistema.



A arquitetura deve ser circulada entre os interessados no sistema,
que devem ser ativamente envolvidos em sua revisão.
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A arquitetura deve ser analisada com relação as métricas
quantitativas aplicáveis (por exemplo desempenho) e formalmente
avaliadas em seus atributos de qualidade enquanto ainda seja
possível modificá-la.



A arquitetura deve se permitir uma implantação incremental por meio
da

criação

de

um

sistema

“esqueleto”,

que

possuiria

as

comunicações desejadas, mas com um mínimo de funcionalidade.


A arquitetura deve resultar em um pequeno e específico grupo de
contenção de recursos.

Exemplificando, se o tráfego em rede é

motivo de preocupação, o arquiteto deve produzir diretrizes que
resultarão em um tráfego mínimo de rede.
As regras de Bass et al. (2003) relativas a produto, ou estruturais, mais
destacadas são as seguintes:


Os módulos deveriam ter uma interface bem definida que encapsule
ou

esconda

aspectos

modificáveis

(como

estratégias

de

implementação e escolhas de estruturas de dados) de outros
pedaços de software que usem estas facilidades.


Atributos de qualidade devem ser alcançados por meio de
específicas táticas arquiteturais conhecidas para cada atributo.



Arquitetura não deve ser dependente de uma versão particular de
um produto comercial ou ferramenta. Ela deveria ser estruturada
para a mudança para um produto diferente seja simples e barata.



Módulos que produzem dados deveriam ser separados de módulos
que consomem dados.

Por conta de padronizações e pela importância que possui, esta
dissertação se baseará na definição de arquitetura apontada pelo padrão IEEE
1471 (2000), que salienta que arquitetura é a organização fundamental de um
sistema contido em seus componentes, suas relações entre si e com o ambiente,
e os princípios orientadores de seu projeto e evolução.
A ideia chave do padrão IEEE 1471-2000 (IEEE, 2000) foi introduzir pontos
de vista de arquitetura (Architecture Viewpoints) como um mecanismo para
codificar as melhores práticas em descrições arquiteturais (EMERY, 2009). Na
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verdade, o padrão IEEE 1471-2000 é baseado na noção dos pontos de vista dos
diversos stakeholders assim como seus interesses e preocupações, definindo-se
visões, descrições arquitetônicas, arquitetura e sistemas de acordo com estes
interesses (BOER, 2004).
Tomando-se como referência os diversos autores consultados, chega-se a
conclusão que todos os sistemas de software têm uma arquitetura, mesmo que
não esteja documentada, até sistemas bastante simples que possuam apenas um
único elemento.
Assim sendo, a arquitetura descreve quais componentes estão presentes
num sistema de software assim como indica quais são as responsabilidades que
estes componentes têm com outros componentes do sistema. A arquitetura
descreve também como estes componentes são organizados, tanto na forma
conceitual como detalhadamente, uma vez que pode haver estruturas
arquiteturais dentro de componentes. Finalmente, a arquitetura define quais
interfaces um componente apresenta para outros componentes e quais interfaces
e componentes um componente pode usar.

2.2.1 Avaliação de Arquiteturas de Software
Avaliações de arquitetura de software podem ser usadas em um ou mais
estágios do processo de desenvolvimento de software, podendo ser utilizadas
para comparar e identificar pontos fortes e fracos de diferentes situações
arquiteturais no processo de desenvolvimento de software.
Podem também ser utilizadas para avaliação de sistemas já ativos, antes
que manutenções ou novas melhorias sejam implementadas e também para se
identificar variações arquitetônicas (MATTSSON, 2006).
Ainda segundo o levantamento feito por Mattsson (2006), os métodos de
avaliação de arquitetura de software podem ser divididos em quatro categorias,
que seriam:


Baseados em experiência. Este método se baseia na experiência
prévia ou conhecimento do assunto dos desenvolvedores ou
consultores.
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Baseados em simulação. Este método de avaliação depende de um
alto grau de implementação de componentes da arquitetura de
software a ser avaliada. A simulação pode ser usada para a
avaliação

de

requisitos

de

qualidade

como,

por

exemplo,

desempenho e eficiência.


Modelagem matemática. Baseiam-se em provas ou métodos
matemáticos para, principalmente, avaliações em atributos como
desempenho ou confiabilidade dos componentes da arquitetura.
Modelagens matemáticas podem ser combinadas com simulações
para estabelecer estimativas mais precisas de desempenho dos
componentes do sistema.



Baseados em cenários. Métodos de avaliação baseados em
cenários tendem a avaliar requisitos de qualidade específicos,
caracterizando situações que forçam a descrição desses requisitos
de qualidade. Os cenários das situações desejadas são usados para
se

abordar

uma

vasta

gama

de

requisitos

de

qualidade,

documentando-se as respostas obtidas.
Esta divisão em categorias não busca elencar se existe superioridade de
uma categoria em relação às outras, mesmo porque métodos que nelas se
baseiam têm aplicações diferentes, visando à avaliação de um requisito de
qualidade específico ou todo um conjunto deles.
Arquiteturas de software determinam a estrutura de um projeto. Problemas
arquiteturais não identificados previamente podem acarretar problemas tão sérios
que são capazes de inviabilizar um projeto. Avaliar ou reavaliar uma arquitetura
de software é uma forma de se evitar tais problemas e para que a avaliação
possa acontecer, devem-se envolver dois grupos de pessoas, que seriam a
equipe de avaliação e os interessados (stakeholders) na arquitetura.
Desta forma, os três principais objetivos de uma avaliação de arquitetura
de software são:


Identificar e refinar os atributos de qualidade.



Identificar e refinar as decisões arquiteturais do projeto.
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Avaliar as decisões arquiteturais para determinar se satisfazem aos
atributos de qualidade.

O resultado final de uma avaliação de arquitetura de software é um
documento, cuja forma e conteúdo podem variar, mas que deve responder a duas
questões essenciais (1) se a arquitetura está adequada para o projeto para o qual
foi criada e (2) qual de duas ou mais arquiteturas seria a mais apropriada para o
sistema sendo avaliado.

2.2.2 Artigos relativos a Métodos de Avaliação de Arquiteturas
Rosso (2006) apresenta um estudo de caso relativo à avaliação de
arquitetura de software para uma linha de produtos da Nokia, utilizando para isto
três diferentes abordagens:
1)

Avaliação de Arquitetura de Software baseada em cenários. Para

esta avaliação, Rosso (2006) se baseou nos métodos ATAM (Architecture
Tradeoff Analysis Method) (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000), SAAM
(Software Architecture Analysis Method) (KAZMAN et al., 1994) e SBAR
(Scenario-Based Architecture Reengineering) (BENGTSSON; BOSCH,
1998) para compor um método que permitisse a avaliação arquitetural
quando houvesse a necessidade de novos requisitos ou quando mudanças
estivessem em curso.
Neste método há a coleta de cenários, sua classificação e
priorização numa primeira fase, cabendo à segunda fase a avaliação da
arquitetura baseada nos cenários elencados e finalmente uma terceira
fase, com a compilação dos resultados obtidos, apresentando-se um
relatório final e dando-se início as atividades de melhorias indicadas.
2)

Avaliação de Desempenho de Software. Como o nome indica, esta

abordagem é focada exclusivamente no requisito desempenho, visando
descobrir gargalos e problemas potenciais na arquitetura sendo avaliada.
Para isto utiliza um método baseado em SPE (Software Performance
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Engineering)

(SMITH;

WILLIAMS,

1995),

e

cuja

adaptação

está

representada na figura 1.
3)

Avaliação de Arquitetura de Software baseado em Experiência. Esta

abordagem tem como seu ponto forte a experiência dos stakeholders
envolvidos no processo de desenvolvimento de software, podendo ser
executada durante todo o ciclo de vida do software. Suas atividades
principais são:


Definição do escopo da avaliação.



Seleção dos stakeholders.



Fazendo as entrevistas.



Análise e relatório final.

O método baseado em cenários (1) foi proposto tendo-se em mente os
atributos evolutibilidade e modificabilidade, porém outros atributos de qualidade
também podem ser utilizados. O segundo método, focado em desempenho (2),
também pode ser utilizado para avaliação de outros atributos de qualidade que
possam ser medidos, como a eficácia. Finalmente, o método baseado em
experiência (3) tem como objetivo avaliar a adequabilidade e sua evolução.
Não ficou claro como os métodos tradicionais baseados em cenários foram
adaptados por Rosso (2006), porém a utilização dos três métodos em conjunto
possibilitou a avaliação de diversos atributos de qualidade, uma vez que cada
método individualmente não conseguiria abranger toda a gama de atributos
desejados.
Há outro artigo de Rosso (2008), abordando a utilização de cenários para
avaliação específica de desempenho e eficiência de gerenciamento de memória
para uma linha de produtos e sendo apresentados, para isto, dois estudos de
caso. Neste artigo há uma discussão referente a análises de trade-off

entre

desempenho e manutenibilidade, apresentando-se um método similar ao
apresentado na figura 1, acrescentando-se a análise de trade-off como etapa
final.
Por fim, Xu et. al. (2010) apresenta um artigo que estuda dois métodos que
auxiliam desenvolvedores de software a tomar decisões arquiteturais baseadas
em requisitos. Um dos métodos utiliza o risco como guia na escolha de estilos
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arquiteturais que estejam de acordo com os requisitos do sistema e com as
limitações de recursos. O outro método, que utiliza modelos de atributos de
qualidade como elo de ligação, possibilita que se evolua dos requisitos dos
atributos de qualidade, passando pelas táticas arquiteturais, até o início da fase
de projeto de software. Xu (2010) afirma que os dois métodos não são
comparáveis, mas são complementares.

Figura 1. Método de avaliação de Desempenho. Adaptado de ROSSO (2006)
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É proposta uma combinação dos dois métodos, unindo os pontos positivos
do método baseado em risco, que são a análise de estilos arquiteturais baseados
em requisitos de sistema, com o método baseado em atributos de qualidade, que
é melhor para decisões arquiteturais detalhadas, utilizando para isto requisitos de
atributos de qualidade precisamente especificados por cenários.

2.3

Atributos de Qualidade
Atributos de qualidade são basicamente o que sistemas ou arquiteturas

apresentam uma vez que tenham sido disponibilizados, sendo utilizados muitas
vezes como sinônimos destes sistemas ou arquiteturas. São os principais
elementos dos métodos de avaliação de arquitetura, sejam eles baseados em
cenários ou de outras categorias como baseados em simulação, baseados em
experiências ou modelados matematicamente.
Não se tem ideia da quantidade de atributos de qualidade já utilizados
como parâmetros de avaliações arquiteturais, mesmo porque atributos de
qualidade podem ser muito subjetivos. Ozkaya et al. (2008) fez um apanhado dos
atributos citados em árvores de utilidades em avaliações ATAM (Architecture
Tradeoff Analysis Method) (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000) realizadas pela
SEI (Software Engineering Institute) entre os anos de 1999 e 2007. A tabela 1
apresenta um resumo destes atributos de qualidade pesquisados.
Tabela 1. Atributos de Qualidade. Adaptado de Ozkaya et al. (2008)

Atributo de Qualidade

Percentual de Distribuição

Modificabilidade

14,1%

Desempenho

13,6%

Usabilidade

11,4%

Manutenibilidade

8,5%

Interoperabilidade

7,8%

Segurança

7,3%

Configurabilidade

6,9%
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Disponibilidade

6,8%

Confiabilidade

5,7%

Escalabilidade

3,2%

Testabilidade

2,6%

Capacidade de Pagamento

2,0%

Reusabilidade

1,9%

Integrabilidade

1,9%

Proteção (Safety)

1,1%

Gerenciamento de Dados do Usuário

1,0%

Portabilidade

0,8%

Garantibilidade

0,8%

Linha de Produtos

0,8%

Operacionalização centrada em redes

0,5%

Neste apanhado, pode-se perceber a grande incidência de avaliações
utilizando os atributos modificabilidade, desempenho e usabilidade, contra uma
baixa utilização de atributos como portabilidade e reusabilidade, por exemplo,
indicando o quão importantes estes atributos são para os stakeholders. Pode-se
perceber também a presença de atributos de qualidade muito vagos e imprecisos
como garantibilidade, cujo nome por si só não indica muita coisa.

2.3.1 A Norma ISO/IEC 9126

Apesar das deficiências apontadas pelos artigos de Al-Qutaish (2009) e AlKilidar et. al. (2005) relativas a utilização da norma ISO/IEC 9126-1 (2001),
sugerindo sua complementação e adequação, esta norma ainda é uma importante
referência indicando padrões de atributos de qualidade usados em avaliações de
arquiteturas de software e em avaliações de qualidade de software.
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2.3.1.1

Modelo de Qualidade - ISO/IEC 9126-1

A primeira versão da norma ISO/IEC 9126 foi publicada em 1991 e nesta
ocasião

foram

definidas

seis

características

de

qualidade,

com

suas

subcaracterísticas, que devem estar presentes em um produto de software para
que seja considerado de qualidade. Na tabela 2 são apresentadas as
características de qualidade da norma ISO/IEC 9126, presentes ainda hoje.
Tabela 2. Características de Qualidade adaptada de ISO 9126 (2001)

Característica

Descrição

Funcionalidade

Evidencia que o conjunto de funções atenda as necessidades
explícitas e implícitas para a finalidade a que se destina o
Produto.
Evidencia que o desempenho se mantém ao longo do tempo e
em condições estabelecidas.
Evidencia a facilidade para utilização do software

Confiabilidade
Usabilidade
Eficiência

Manutenibilidade
Portabilidade

Evidencia que os recursos e os tempos envolvidos são
compatíveis com o nível de desempenho requerido para o
produto.
Evidencia que há facilidade para correções, atualizações e
correções
Evidencia que é possível utilizar o produto em diversas
plataformas com pequeno esforço de adaptação

A partir de 2001, completando a atualização da norma para o formato atual,
foram

acrescentados

três

novos

relatórios

técnicos,

totalizando

quatro

documentos, como se segue:


ISO/IEC 9126-1 (2001) – Modelo de Qualidade;



ISO/IEC 9126-2 (2003) – Métricas Externas;



ISO/IEC 9126-3 (2003) – Métricas internas;



ISO/IEC 9126-4 (2004) – Métricas de Qualidade em Uso;

A norma ISO/IEC 9126-1 descreve um modelo de qualidade de produto de
software composto de duas partes:
a) Qualidade Interna e qualidade externa;
b) Qualidade em uso;
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As características de qualidade externa são observadas quando os
produtos de software são executados, sendo tipicamente medidas e avaliadas
enquanto estão sendo testadas num ambiente simulado, com dados simulados e
usando métricas externas. As características de qualidade interna são percebidas
por meio da verificação do projeto e dos códigos fontes do software. Qualidade
em uso é a capacidade do produto de software de permitir que os usuários
atinjam as metas especificadas com produtividade, segurança, eficácia e
satisfação. Resumindo, a qualidade em uso é a visão da qualidade sob a
perspectiva do usuário (PERES, 2006; ISO/IEC 9126-1, 2001).
A qualidade de processo (a qualidade de qualquer processo do ciclo de
vida como definido na ISO/IEC 12207) contribui para melhorar a qualidade do
produto e a qualidade do produto contribui para melhorar a qualidade em uso,
gerando uma interdependência e um ciclo virtuoso de qualidade, conforme
apresentado na figura 2.

Figura 2. Qualidade no ciclo de vida (ISO/IEC 9126-1, 2001)
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A norma ISO/IEC 9126-1 (2001) apresenta seis características e suas
respectivas subcaracterísticas para qualidade interna e externa. A figura 3 ilustra
o modelo de qualidade para qualidade interna e externa.
Complementando o modelo de qualidade interna e externa, podem-se
destacar suas características, que seriam:


Funcionalidade - Capacidade do Produto de software de prover
funções que atendam necessidades explícitas e implícitas, quando o
software for utilizado sob condições especificadas.



Confiabilidade - Capacidade do Produto de software de manter um
nível de desempenho especificado, quando usado em condições
especificadas.



Usabilidade - Capacidade do Produto de software de ser
compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário, quando
usado sob condições especificadas.



Eficiência - Capacidade do Produto de software de apresentar
desempenho apropriado, relativo a quantidade de recursos usados,
sob condições especificadas.



Manutenibilidade - Capacidade do Produto de software de ser
modificado. Modificações podem incluir correções, melhorias ou
adaptações do software devido a mudanças no ambiente e nos
requisitos e especificações funcionais.



Portabilidade - Capacidade do Produto de software de ser
transferido de um ambiente para outro.
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Figura 3. Modelo de Qualidade para qualidade interna e externa (ISO/IEC 9126-1, 2001)

2.3.1.2

Modelo de Qualidade em Uso

A segunda parte do modelo de qualidade do produto apresenta quatro
características de qualidade em uso, que são eficácia, produtividade, segurança e
satisfação. A figura 4 apresenta uma representação deste modelo.

Figura 4. Modelo de Qualidade para qualidade em uso (ISO/IEC 9126-1, 2001)

O modelo de qualidade em uso apresentado na norma ISO/IEC 9126-1
apresenta apenas as características desejadas, não entrando em detalhes em
relação às subcaracterísticas. A tabela 3 ilustra essas características.
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Tabela 3. Características de Qualidade em Uso adaptada de ISO/IEC 9126-1 (2001)

Característica

Descrição

Eficácia

Capacidade do produto de software de permitir que usuários
atinjam metas especificadas com acurácia e completitude, em um
contexto de uso especificado
Capacidade do produto de software de permitir que seus usuários
empreguem quantidade apropriada de recursos em relação a
eficácia obtida, em um contexto de uso especificado
Capacidade do produto de software de apresentar níveis
aceitáveis de riscos de danos a pessoas, negócios, software,
propriedades ou ao ambiente, em um contexto de uso
especificado
Capacidade do produto de software de satisfazer usuários, em
um contexto de uso especificado

Produtividade

Segurança

Satisfação

O trabalho de Al-Kilidar (2005), sugere que a norma ISO/IEC 9126-1 (2001)
pode ser melhorada, tanto no aspecto de definições, características e
subcaracterísticas, como no aspecto de métricas. Uma das alterações propostas
é a migração da característica usabilidade do modelo de qualidade interna e
externa para o modelo de qualidade em uso. Quando se considera o atributo de
qualidade usabilidade, geralmente se tem em mente a visão do sistema do
usuário final, enquanto a norma em seu formato original considera a visão de
sistema que os desenvolvedores têm do projeto.

2.3.2 Cenários de Atributos de Qualidade
Cenários de atributos de qualidade possibilitam a análise de arquiteturas de
software e possíveis soluções arquitetônicas. Bachmann et al. (2005) destaca a
importância de modelos de atributos de qualidade na avaliação de soluções
arquitetônicas, avaliações estas baseadas em cenários de atributos de qualidade.
Existem diversos trabalhos abordando a utilização de cenários como base
para construção e avaliação de arquiteturas de software (BASS; KLEIN;
BACHMANN,

2001;

BASS;

KLEIN;

BACHMANN,

2002;

ROSSO,

2006;

BARBACCI et al, 2003; BRITO et al, 2009) podendo-se relacionar alguns
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métodos, como ATAM (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000), SAAM (KAZMAN et
al., 1994), ALMA (BENGTSSON, 2002) e QAW (BARBACCI et al., 2003).
As

definições

de

Brito

et

al.

(2009)

com

relação

a

cenários

comportamentais indicam que eles permitem a realização de análises de trade-off
com o objetivo de identificar quais atributos de qualidade influenciam diretamente
as metas de negócio podendo, por conta disto, ser priorizados em tempo de
avaliação e construção de arquiteturas de software.
Vanconcellos Neto (2009) faz um apanhado pertinente do trabalho de Bass
(BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003) que avalia como os cenários de atributos
de qualidade podem ser utilizados para a descrição de requisitos não-funcionais a
serem utilizados na definição ou avaliação de arquiteturas de software. A função
da abordagem pregada por Bass (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003) é
caracterizar um requisito não-funcional por meio da utilização de cenários de
atributos de qualidade, que pode ser decomposto em seis elementos:


Fonte de estímulo. Entidade geradora do estímulo (pessoa, sistema,
equipamento). Este fator se mostra importante na geração de
cenários quando existem situações em que a fonte do estímulo é
tratada de forma diferente para um mesmo cenário. Por exemplo,
em cenários de segurança onde uma fonte confiável é tratada
diferentemente de uma fonte não confiável.



Estímulo. Evento ou condição que pode ser considerado pelo
sistema.



Ambiente. Representa as condições sob as quais o sistema se
apresenta quando da ocorrência de um estímulo.



Artefato. Representa o item sob o qual o estímulo ocorre, podendo
ser um módulo específico ou o sistema como um todo.



Resposta. É a reação que ocorre após o estímulo.



Medições de Resposta. São as medidas relacionadas a resposta.

Bass (2003) definiu ainda a existência de dois tipos de cenários:


Cenários gerais, que são independentes do sistema a ser
trabalhado, podendo pertencer a qualquer sistema.
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Cenários concretos, que são caracterizações dos cenários gerais, e
são específicos para um sistema em particular.

Caracterizações de atributos de qualidade são apresentadas como uma
coleção de cenários gerais, porém para se caracterizar um sistema em específico,
devem ser utilizados cenários concretos. Como já dito antes, cenários concretos
são gerados a partir cenários gerais e são importantes na especificação de
requisitos não-funcionais, assim como são importantes os casos de uso para a
especificação de requisitos funcionais.

Figura 5. Adaptado de Arakaki, notas de aula (2009)

Ainda segundo Bass (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003) para que se
alcancem respostas adequadas a estímulos em relação a RNF, são descritas
táticas para a construção ou avaliação de padrões de projetos ou padrões de
arquiteturas.
A tática consiste em uma decisão de projeto em que dado um cenário de
atributo de qualidade, a ocorrência de estímulos específicos é processada para
que se obtenham respostas desejadas. Um conjunto de táticas constitui-se numa
estratégia arquitetônica. Ainda em relação aos cenários de atributos de qualidade,
as táticas estão relacionadas com a ocorrência de estímulos para obtenção de
respostas específicas, conforme apresentado na figura 5.

2.4

Métodos de Avaliação de Arquiteturas
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2.4.1 Seleção dos Métodos

A quantidade de métodos para avaliação de arquitetura é difícil de
determinar, pois estão sempre surgindo seja no contexto acadêmico por meio de
teses, dissertações ou artigos ou no ambiente da indústria.
A intenção desta dissertação é usar um método já conceituado para ser
utilizado como base na elaboração de um roteiro de avaliação para a arquitetura
do sistema de escalonamento de cargas batch.
Para limitar o leque de escolhas, foram confrontados os estudos de quatro
autores em seus respectivos trabalhos, mesmo que com diferentes finalidades,
selecionando-se aqueles métodos que foram mais citados.
O primeiro estudo foi referente ao artigo de Mattsson et al. (2006), que faz
uma revisão de diversos métodos de avaliação de arquitetura que atendam a pelo
menos um dos atributos de desempenho, manutenibilidade, testabilidade ou
portabilidade. Para este estudo foram pesquisados duzentos e quarenta artigos
tendo sido selecionados dez métodos.
O segundo estudo é referente a dissertação de mestrado de Barcelos
(2006), que apresenta uma abordagem para inspeção de documentos
arquiteturais baseada em checklist. Para esta dissertação foram analisados vinte
e seis diferentes métodos de avaliação de arquitetura.
O terceiro trabalho refere-se ao estudo de Dobrica e Niemela (2002) que
mostra como andava a pesquisa relativa a métodos de avaliação de arquitetura
naquele momento. Para isto, segundo suas próprias palavras, foram analisados
oito métodos dos mais representativos, sendo gerados guias de referência que
indiquem o método mais apropriado para os processos de avaliação de
arquitetura de software.
Finalmente, o quarto estudo é da autoria de Babar e Gorton (2004) que
fazem um estudo comparativo de quatro conhecidos métodos de avaliação de
arquitetura, detectando similaridades e diferenças entre eles.
Baseado nos quatro estudos reportados, é apresentada a tabela 4 com a
relação de todos os métodos estudados pelos diversos autores.
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Tabela 4. Relação de referências a Métodos arquiteturais
Método

Mattsson et al.

4+1
ABAS

X

X

X

ASAAM

X

ASAV

X
X

CBAM

X

FAV

X

X

X

X

Model Checking

X

OASE

X

PASA

X

QASAR

X

RAPIDE

X

X

X

SAA

X

SAAF

X
X

X

SAAMCS

X
X

SAAMER

X

SAASS

X

SAEM

X

X

SALUTA
SAM

X

X
X

SAAM

X

X

ESAAMI

RARE/ARCADE

X

X

ARID

LQN

Gorton

X

ArchOptions

EBAE

Niemela

X

X

ATAM

Babar e

X

ALPSM

ARGUS I

Dobrica e

X

AD
ALMA

Barcelos

X
X

X
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SAR

X

SBAR

X

SPE

X

X

SVAHNBERG

X

Pelo que se pode observar da tabela 4, há três métodos que se destacam
pela maior incidência, que são os métodos ATAM (Architecture Trade-off Analysis
Method) (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000), SAAM (Software Architecture
Analysis Method) (KAZMAN, 1994) e ALMA (Architecture-Level Modifiability
Analysis) (BENGTSSON, 2002).
Para a seleção final do método que pudesse servir de base para a
elaboração de um roteiro a ser usado na avaliação da arquitetura do sistema
escalonador de cargas batch, alguns pré-requisitos foram especificados pelos
interessados na arquitetura e devem estar em conformidade com as
características dos métodos selecionados. Sendo eles:
1) Permitir a avaliação de vários atributos de qualidade numa mesma
execução do método.
2) Possa ser executado por poucos usuários. Devido a pequeno
número de stakeholders do sistema escalonador de cargas batch,
esta é uma das principais premissas.
3) Seja utilizado pelo mercado. Métodos descontinuados ou com
poucas referências de mercado seriam ignorados.
4) Possibilite Análise de Situações Conflitantes (trade-offs). Um dos
fatores essenciais na escolha do método é a possibilidade de
análise de conflitos entre os diversos atributos de qualidade
selecionados, para que seja identificado previamente o que é
possível ocorrer ao se deparar com decisões arquiteturais.

Baseado nestes pré-requisitos e nos métodos de avaliação de arquitetura
selecionados previamente, foi montada a tabela 5:
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Tabela 5. Métodos de Avaliação e pré-requisitos dos interessados

Método

SAAM
ALMA
ATAM

Diversos
Poucos
Utilizado
atributos de Stakeholders pelo
qualidade
Mercado
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Possibilite
trade-offs
Não
Não
Sim

Complementando o raciocínio, o único método a atender todos os prérequisitos determinados foi o ATAM, pois o método ALMA contempla apenas o
atributo modificabilidade em suas avaliações de arquitetura (MATTSSON et al,
2006; BARCELOS, 2006) não atendendo (1). Tanto o método SAAM quanto o
ALMA não atendem o pré-requisito (4).
Cabe ressaltar que os valores que estão marcados com “SIM” foram
indicados pelos autores consultados (Mattsson et al. ,2006; BARCELOS, 2006;
BABAR e GORTON, 2004).
Apesar de ainda bastante referenciado, segundo Koziolek (2011) o método
SAAM não é mais suportado por seus criadores, tendo sido substituído pelo
ATAM, que foi seu sucessor. Koziolek (2011) confirma que os únicos métodos
baseados em cenário com larga utilização na indústria são o ATAM e o ALMA.
Apesar de haver outros métodos que também possibilitassem a análise de
trade-offs, como o CBAM (Cost Benefict Analysis Method) (KAZMAN et al., 2001)
e o método proposto por Rosso (2008), estes métodos não foram referenciados
pelos autores utilizados como referência na montagem da tabela 4, nem
referenciados por Koziolek (2011) posteriormente.

2.4.2 Método ATAM
O ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method) (KAZMAN; KLEIN;
CLEMENTS, 2000) é provavelmente o método de avaliação de arquitetura de
software mais difundido na literatura e mais aplicado na indústria, haja visto o
grande número de publicações, artigos, relatórios técnicos e documentos,
abordando sua utilização, adaptação, extensão e ferramentas de uso.
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O método ATAM foi desenhado baseando-se em três áreas, que seriam:


A noção de estilos arquitetônicos.



Nas comunidades de análise de atributos de qualidade.



No

método

SAAM

(Software

Architecture

Analysis

Method)

(KAZMAN, 1994), que foi seu predecessor.
Os objetivos principais deste método são: mostrar como uma arquitetura de
software satisfaz a seus atributos de qualidade e fornecer meios de se identificar
como os atributos de qualidade interagem entre si.
Segundo Kazman (2000), o propósito do ATAM é avaliar as consequências
de decisões arquiteturais sob a luz dos requisitos dos atributos de qualidade.
Outro propósito que merece ser mencionado é que o ATAM não é feito para
prover análises precisas, o propósito é descobrir riscos criados por decisões
arquiteturais.
Como resultado, o ATAM produz as seguintes decisões:


Riscos. São decisões de arquitetura que podem provocar efeitos
negativos em relação a um determinado atributo de qualidade.



Não Riscos. São decisões de arquitetura que podem provocam
efeitos positivos em relação a determinado atributo de qualidade.



Pontos de Sensibilidade. São alternativas onde a menor modificação
faz uma grande diferença em determinado atributo de qualidade.



Tradeoffs. São decisões conflitantes que afetam mais de um atributo
de qualidade.

A figura 6 ilustra o funcionamento do método e seus resultados.
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Figura 6. Representação do Método ATAM. Adaptado de (ERFANIAN; ALIEE, 2008)

O método ATAM é composto de nove etapas, detalhadas a seguir:
1)

Apresentação do Método ATAM. Consiste em reuniões para
apresentar o método a todos os envolvidos no projeto. O processo
de avaliação é explicado a todos os participantes, reservando-se um
tempo para responder perguntas pertinentes e o que esperar das
próximas atividades. Deve-se descrever:


Os passos do método.



As técnicas que serão utilizadas para identificação e análise

como as árvores de utilidade e priorização de cenários, por exemplo.


As saídas da avaliação como os cenários identificados e

priorizados, as árvores de utilidade e o conjunto de abordagens
arquiteturais identificadas.
2)

Apresentação dos Objetivos do Negócio. Apresentação dos
objetivos

do

negócio

que

motivam

o

desenvolvimento.

Os

participantes da avaliação devem entender o contexto do sistema e
as metas primárias que orientam seu desenvolvimento. Nesta etapa
o gerente do projeto apresenta um resumo do sistema sob o ponto
de vista de negócio, que deve descrever:


As funções mais importantes do sistema.



Qualquer restrição, seja técnica, empresarial, econômica,

política pertinente ao sistema.


As metas de negócio e o contexto, pois são relevantes ao

projeto.


Os stakeholders mais importantes.



Os atributos de qualidade mais importantes e desejados para

a arquitetura.
3)

Apresentação da Arquitetura. O arquiteto irá descrever a
arquitetura proposta, relacionando-a aos objetivos do negócio e aos
respectivos atributos de qualidade. Na apresentação o arquiteto
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descreve a arquitetura em um nível apropriado de detalhes. Nesta
apresentação deve ser coberto:


Restrições técnicas como o hardware e sistema operacional a

ser usado.


Outros sistemas com os quais o sistema irá interagir.



Abordagens estruturais usadas para satisfazer os atributos de

qualidade estabelecidos.
4)

Identificar os elementos da arquitetura. Nesta etapa abordagens
arquiteturais são identificadas, mas não analisadas. Além das
abordagens arquiteturais, estilos arquiteturais também devem ser
identificados.

5)

Geração da Árvore de Utilidade dos Atributos de Qualidade.
Nesta etapa a equipe de avaliação, junto com o gerente de projeto
ou cliente, trabalha para identificar, refinar e priorizar os atributos de
qualidade mais importantes para a arquitetura. Isto é alcançado por
meio da árvore de utilidades, que serve para concretizar os atributos
de qualidade, forçando o arquiteto e o cliente a definir de forma
precisa os atributos de qualidade. A árvore de utilidade fornece um
meio para traduzir as metas de negócio em cenários concretos, que
devem ser priorizados gerando uma lista de atributos de qualidade
priorizados.

6)

Análise de Abordagens Arquiteturais (fase 1). Devem-se verificar
quais abordagens arquiteturais realizam os atributos de qualidade
priorizados na etapa anterior. Por conta disso, deve-se documentar
as decisões de projeto, assim como identificar os riscos, não riscos,
pontos sensíveis e tradeoffs.

7)

Priorização de Cenários. Um número maior de stakeholders é
reunido para definir novos cenários e priorizá-los. Nesta etapa
podem ser identificados novos cenários de atributos de qualidade,
que podem ser adicionados à árvore de utilidades. Uma vez
priorizados, os stakeholders votam nos cenários que irão compor
uma lista final de cenários priorizados. Nesta etapa, três tipos de
cenários são abordados:
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Cenários de casos de uso. Indicam as formas como os

stakeholders esperam que o sistema seja utilizado.


Cenários de crescimento. Representam as formas nas quais a

arquitetura pode acomodar mudanças em um prazo médio.


Cenários exploratórios. Representam formas extremas de

crescimento,

por

meio

da

qual

a

arquitetura

pode

ser

sobrecarregada por mudanças.
8)

Análise de Abordagens Arquiteturais (fase 2). O arquiteto é
guiado pela equipe de avaliação no processo de realização dos
cenários melhor classificados. A equipe de avaliação mapeia os
cenários para os artefatos da arquitetura que ainda não foram
cobertos, realizando novamente a etapa sete, repetindo-se este ciclo
até que a etapa sete não produza nenhum novo cenário de alta
prioridade, para que a etapa oito não precise ser realizada
novamente.

9)

Apresentação de Resultados. Baseando-se nas informações
coletadas nas etapas anteriores, é gerado um relatório detalhando
toda informação e possíveis decisões arquiteturais a serem
utilizadas.

Segundo Vasconcelos Neto (2009) as etapas 5, 6 e 7 são as mais
importantes do método, podendo-se considerá-las como sua essência. A etapa 5,
em específico, é fundamental para o método uma vez que é nela que são gerados
os cenários que representam os RNF a serem considerados na avaliação da
arquitetura (CLEMENTS; KAZMAN; KLEIN, 2002). Esta geração de cenários de
atributos de qualidade se baseia nos objetivos de negócio e nos atributos de
qualidade mais relevantes, identificados na etapa 2 e nas características de
arquitetura identificadas na etapa 4.
Os cenários obtidos são priorizados e agrupados numa estrutura de árvore
chamada de árvore de utilidades, onde o primeiro nível da árvore (raiz) equivale a
utilidade da árvore a ser analisada. O segundo nível é relativo aos atributos de
qualidade a serem considerados. O terceiro nível corresponde a refinamentos dos
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atributos de qualidade apontados no segundo nível. O último nível da árvore é
composto por cenários concretos relacionados aos atributos de qualidade.

Figura 7. Exemplo de Árvore de Utilidades (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000).

Uma vez que todos os cenários estejam preenchidos, eles são rotulados
com duas marcações de priorização segundo o seguinte critério: a primeira
marcação é relativa à importância de cada cenário para a arquitetura de software
sendo analisada, enquanto a segunda marcação está associada ao grau de
dificuldade para se atender ao cenário. A figura 7 ilustra um exemplo de árvore de
utilidades.
Pode-se perceber uma série de benefícios gerados com a aplicação do
método ATAM, como:


Requisitos de atributos de qualidade mais claros.



Melhoria na documentação da arquitetura.



Embasamentos documentados para decisões arquiteturais.



Identificação dos riscos no inicio do ciclo de vida.



Melhoria na comunicação dos interessados do sistema.

Academicamente, a utilização sugerida para o ATAM é tão logo a
arquitetura tenha sido especificada, enquanto há pouco ou nenhum código pronto.
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Entretanto,

sua

utilização

se

mostrou

efetiva

sob

as

seguintes

circunstâncias: Avaliando-se arquiteturas alternativas, avaliando-se sistemas já
desenvolvidos antes que grandes modificações sejam implantadas ou decidindose entre substituição ou melhorias na arquitetura.

2.5

Escalonamento de Processos
Diversos objetivos podem ser alcançados a partir de políticas de

escalonamento de processos, podendo-se destacar o balanceamento de cargas,
responsável por tentar estabelecer um equilíbrio na utilização dos diversos
recursos computacionais e potencialmente obtendo um melhor desempenho.
Várias políticas e seus mecanismos fazem abordagens distintas para o
escalonamento de processos, com o objetivo de balancear as cargas do sistema
(WANG & MORRIS, 1985; SHIVARATRI, 1992).
Segundo Casavant e Kuhl (1988), o escalonamento é definido como “um
recurso para o gerenciamento de recursos”, sendo ele dividido em três
componentes, que seriam:


Consumidores (aplicações, processos, jobs)



Recursos (processadores, memória, rede, disco)



Políticas de Escalonamento

A relação entre estes três componentes é ilustrada pela figura 8.

Figura 8. Sistema Escalonador (CASAVANT & KUHL,1988)
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Os consumidores obtêm acesso aos recursos por meio do escalonador,
que utilizando regras de uma política de escalonamento, distribui os recursos
existentes. Como é a política que toma as decisões de escalonamento de uma
aplicação, cabe a ela cumprir os objetivos propostos, que podem ser bastante
variados, podendo-se destacar os objetivos ligados à melhor utilização de
recursos, melhoria do tempo de resposta e a satisfação do usuário, por exemplo.

2.5.1 Políticas de Escalonamento
Políticas de escalonamento determinam, entre outras coisas, quais
aplicações terão acesso aos recursos disponíveis, o número desses recursos e
sua localização. Para um bom desempenho é necessária uma boa política de
escalonamento.
Para que seja implantada uma política de escalonamento eficiente, faz-se
necessário que as informações utilizadas como subsídio para as decisões de
escalonamento sejam de qualidade, caso contrário o desempenho do sistema
como um todo pode ficar comprometido. A qualidade das informações depende
ainda da natureza, da quantidade e da validade das informações, no momento em
que são utilizadas pelo responsável pela decisão de onde executar um dado
processo (FEITELSON et. al., 1997; FEITELSON & RUDOLPH, 1995). Apesar de
todas as considerações sobre a qualidade e quantidade da troca de informações,
é necessário que as técnicas de medição sejam eficientes e que imponham um
aumento mínimo de carga ao sistema.
Os objetivos de uma política de escalonamento podem ser descritos por
métricas de desempenho, para que se possa avaliar se os objetivos estão sendo
alcançados (SOUZA, 2000; KRALLMANN et. al., 1999).
Balanceamento e compartilhamento de carga são mecanismos utilizados
para distribuição de carga. O compartilhamento tenta evitar que unidades de
processamento fiquem sobrecarregadas enquanto outras estão subutilizadas. O
balanceamento de carga estende o mecanismo de compartilhamento ao procurar
manter o mesmo volume de carga em cada unidade de processamento.
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Segundo Shivaratri (1992), um algoritmo de escalonamento dinâmico pode
ser dividido em quatro políticas, que seriam as seguintes:


Política de Informação – Responsável por definir em que momento
são necessárias informações sobre o estado do sistema, de que
elementos de processamento estas informações devem ser
coletadas e que tipo de informação deve ser utilizada.



Política de Seleção – relaciona-se à decisão de quais processos
poderão ser transferidos para processamento em outro host.



Política de Localização – responsável por definir um host parceiro
para participar da transferência.



Política de Transferência – determina a disponibilidade de um host
para participar de uma transferência de processos, seja como
transmissor ou receptor.

As políticas de escalonamento determinam quais, quando e como os
mecanismos de escalonamento são empregados para que o escalonamento seja
efetuado. Em geral são as políticas que determinam o desempenho do
escalonamento.
Estas definições serão pertinentes na contextualização da política utilizada
pelo escalonador composto pela dupla JES2 e WLM.

2.5.2 Algoritmos de Escalonamento
Um algoritmo de escalonamento pode ser organizado como um conjunto de
políticas de escalonamento, permitindo uma visão modular das diferentes
atividades desempenhadas por ele. O número e as funções destas políticas
podem variar de acordo com a visão e o enfoque que se dá a área de
escalonamento de processos (SOUZA, 2000).
O algoritmo de escalonamento é decisivo no desempenho alcançado pelo
escalonador. Além dos benefícios obtidos com um escalonamento bem feito, é
necessário também que sejam considerados os custos necessários para a
obtenção do escalonamento. Por conta disso, algoritmos mais simples não devem
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ser desprezados, pois em muitos casos podem vir a proporcionar um ganho de
desempenho superior por apresentarem menos sobrecarga do que algoritmos
mais complexos, que tendem a apresentar uma maior sobrecarga para o sistema.
Algoritmos de escalonamento são compostos por políticas e mecanismos,
que são os responsáveis pela definição de como o escalonamento será efetuado
(SONG et. al., 1997). As políticas são responsáveis pelo que deve ocorrer para
que haja o escalonamento.
A taxonomia sugerida por Shivaratri (1992) divide os algoritmos em
dinâmicos, estáticos e adaptativos. Algoritmos estáticos usam um conjunto fixo de
aplicações, máquinas e um conjunto rígido de atributos das máquinas e das
aplicações para gerar um escalonamento fixo (VOORSLUYS, 2006). Como as
decisões de escalonamento são feitas antes da execução, e destinadas a
ambientes com características praticamente imutáveis, o algoritmo pode levar
mais tempo combinando várias informações para gerar um escalonamento quase
ótimo (ALI et. al., 2005).
Existem estudos clássicos, como os feitos por Zhou e Ferrari (1987) sobre
algoritmos dinâmicos de balanceamento de cargas, estudando suas implicações
em sistemas distribuídos fracamente acoplados.
Zhou e Ferrari (1987) avaliaram cinco algoritmos sob a ótica do tempo de
resposta médio, mostrando que, com exceção do algoritmo aleatório, todos têm
desempenhos muito similares. Na ocasião foi possível concluir que algoritmos
centralizados respondiam melhor em sistemas nos quais a carga é inconstante,
enquanto algoritmos distribuídos impunham menor sobrecarga ao sistema.
É claro que são estudos antigos, mas ainda bastante referenciados
(VOORSLUYS, 2006; KULKARNI, 2000; OLIVEIRA, 2006) por relacionar
algoritmos em uso até hoje e suas relações.
Também merece destaque um estudo de Zhu (1996) sobre algoritmos
centralizados e descentralizados, que comprovou que sob as mesmas condições
algoritmos centralizados têm desempenho superior aos descentralizados, por
causa do menor aumento de carga para o sistema, evoluindo o estudo de Zhou e
Ferrari (1987). Apesar de os testes de Zhu (1996) terem sido feitos utilizando-se
algoritmos preemptivos, que segundo HARCHOL-BALTER & DOWNEY (1997)
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têm desempenho superior aos não preemptivos, as conclusões são as mesmas
também para os algoritmos não preemptivos.
Ressalte-se que algoritmos preemptivos requerem um mecanismo
complexo de obtenção do estado do processo, assim como a sua transferência
para o host destino e realocação. Algoritmos não preemptivos põem mais ênfase
na política de informação, uma vez que os processos só podem ser transferidos
no momento de iniciação. O custo de más transferências é alto porque a
recolocação dos processos é permanente.
Outros algoritmos foram estudados, tendo sido avaliados seus pontos
positivos e negativos.
Um dos mais simples e conhecido algoritmos de escalonamento, o
algoritmo Round-Robin distribui os processos por ordem de chegada de maneira
cíclica até que não haja mais nenhum processo a ser distribuído (TANENBAUM,
2001). Um dos pontos positivos é a eliminação da necessidade de tráfego de
informações na rede e mínimo consumo de processador pelo algoritmo, pois não
há necessidade de coleta de informações sobre utilização de carga nem com o
tamanho das tarefas a ser processada. Não é indicado para distribuição de
processos entre computadores com diferentes capacidades, pois pode gerar um
forte desbalanceamento de carga.
Foram analisados também alguns trabalhos que sugerem a utilização de
algoritmos que exploram informações obtidas em execuções passadas para tentar
prever o tempo de execução de aplicações submetidas posteriormente
(HARCHOL-BALTER & DOWNEY, 1997; SENGER, 2004). Esses trabalhos usam
um conjunto de atributos das aplicações, como argumentos da aplicação, usuário
que iniciou o processo e número de elementos de processamento requisitados,
para calcular sua similaridade (SMITH et. al., 1999; SENGER, 2004).
Outro trabalho existente nesse sentido é o de Anane (2003) cujo artigo
mostra um algoritmo capaz de agir proativamente ao invés de reagir a
desbalanceamento. Nestes casos, quando existe a proatividade, a ênfase
tradicional de um índice de carga é menos útil, relegando a política de informação
a um papel secundário, sendo mais útil a percepção da disponibilidade de
recursos. O algoritmo apresentado por Anane (2003) é preemptivo, o que por si
só já lhe acrescenta uma maior complexidade. Outro ponto a ser ressaltado nesse
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trabalho é a obrigatoriedade de predição das necessidades dos diversos
processos, o que é muito complexo e pode estar sujeito a falhas.

2.5.3 Índices de Carga
A informação de carga dos recursos computacionais é geralmente definida
em termos de índices de carga, que são métricas destinadas a quantificar as
condições de carga de uma máquina ou host num determinado instante ou num
passado recente, sendo seu principal objetivo a predição da carga de processador
num futuro próximo (KUNZ, 1991; SCHNOR et. al., 1996). Geralmente o host com
o menor índice de carga indica a máquina ou host com maior potencial para
executar uma tarefa mais rapidamente (VOORSLUYS, 2006).
Índices de carga devem possuir outras características importantes
(FERRARI & ZHOU, 1987; MEHRA & WAH, 1997):
a) Devem ter uma relação direta com a métrica utilizada para medir o
desempenho das aplicações, para que seja possível sintonizar o índice
a partir das observações do desempenho da aplicação.
b) Devem gerar pouca sobrecarga na coleta das informações e no cálculo
do índice, para permitir que medições de carga mais frequentes possam
ser feitas, aumentando a precisão.
c) Não devem ser afetados com intensidade por flutuações nas medições
instantâneas de carga.
d) Devem servir para comparar a carga de diferentes máquinas
especialmente quando possuem cargas e sistemas que não são
homogêneos.
De forma resumida, os índices de carga podem ser classificados em dois
grupos, que seriam os simples ou os compostos (VOORSLUYS, 2006). Como o
próprio nome indica os índices simples são mais específicos e geralmente
baseados em apenas um valor, como, por exemplo, a carga de processador ou a
fila de processador. Estes índices são mais apropriados para os casos cujo
desempenho da aplicação é mais concentrado em apenas um recurso. A
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vantagem em se utilizar índices simples é a relativa simplicidade com que são
obtidos e a pequena sobrecarga gerada. Índices compostos geralmente são mais
genéricos e representam a carga de mais de um recurso computacional
combinando-se as diversas medições de carga em um único valor. Este tipo de
índice pode ser particularmente útil quando não há o conhecimento suficiente
sobre a aplicação a ser executada para se determinar qual recurso afeta mais seu
desempenho. Índices compostos podem oferecer informações mais completas,
que podem ser convertidas em maior desempenho para alguns tipos de
aplicação.
Não se pode deixar de relacionar algumas dificuldades para a obtenção de
índices de carga, destacando-se:
a) A unidade utilizada para medir a carga de diversos recursos, que indica
se os valores podem ser comparados entre si.
b) A existência de limite superior ou inferior para a carga, que serve para
determinar o nível no qual um recurso pode ser considerado
sobrecarregado ou subutilizado.
A grande maioria dos modelos para cálculo de índices de carga existentes
na literatura foi baseado em ambientes com configurações e arquiteturas
homogêneas (BRANCO, 2004).
De forma geral, o que é recomendado é a adoção de um índice de carga
que seja a média de algumas características essenciais de alguns recursos sobre
um determinado espaço de tempo, diminuindo-se a possibilidade de escolha de
algum valor que não corresponda ao estado real do sistema (FERRARI & ZHOU,
1987). Ficou provado por meio de diversas pesquisas (FERRARI & ZHOU, 1987;
THEIMER & LANTZ, 1989; SHIRAZI & HURSON, 1992; KUNZ, 1991) que índices
de carga mais simples são particularmente mais eficientes, refletindo melhor o
estado do sistema.
Não se pode deixar de levar em conta que alguns dos trabalhos
referenciados (FERRARI & ZHOU, 1987; THEIMER & LANTZ, 1989; SHIRAZI &
HURSON, 1992; KUNZ, 1991; SHIVARATRI et. al., 1992) são característicos de
estudos iniciais de investigação e pesquisa sobre índices de carga, muito
diferentes das características de recursos físicos disponíveis atualmente.
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Entretanto, esses trabalhos são investigações valiosas sobre fatores de índices
de carga tais como frequência de atualização das cargas, características de I/O e
computacional da carga (BRANCO, 2004).
De forma geral, foi demonstrado (FERRARI & ZHOU, 1987; THEIMER &
LANTZ, 1989; KUNZ, 1991; MEHRA & WAH, 1993; FRANKLIN & GOVIDAN,
1996; WOLFFE et. al., 1997; FONTLUPT et. al., 1998) que índices de carga
baseados na média geralmente são mais confiáveis que índices instantâneos; que
a média do comprimento da fila de processador é mais acurada que a utilização
de processador.
Outro ponto, talvez mais importante que a escolha do índice de carga a ser
utilizado, é relativo às informações providas pela monitoração, que devem ser tão
recentes quanto possível, ter qualidade e confiabilidade comprovada, sendo
apresentadas em quantidade suficiente, utilizando-se para isto a menor
periodicidade possível sem aumento adicional de carga para o sistema como um
todo.

2.6

Escalonador de Cargas Batch de Ambientes Mainframe
Escalonadores de carga podem ser apresentados tanto na forma de

hardware especialistas como por meio de sistemas de software, com uma função
específica e pré-determinada. Mesmo nos equipamentos especialistas é
necessária a atuação dos componentes de software para que sua função básica
seja alcançada. Pressman (2001) categorizou os diversos tipos de software
existentes na ocasião, e segundo suas definições, sistemas escalonadores de
carga melhor se encaixam na categoria de software de sistema (System Software)
por sua interação com o hardware dos computadores e pelo sofisticado
gerenciamento de processos. Esta definição encontra respaldo no modelo de
classificação de software da NAPCS (North American Product Classification
System).
A arquitetura do sistema escalonador de cargas batch alvo deste estudo é
representada exclusivamente pelos componentes de software JES2™ e WLM™,
suas relações e interdependências, detalhados a seguir. Os processos batch que
fazem parte deste sistema escalonador são agentes deste sistema.
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2.6.1 Subsistema JES2™ e suas funções
Segundo a IBM (2009), JES2™ é um componente do sistema operacional
z/OS™ desenhado para prover um tratamento de spool eficiente, recebendo jobs
para o sistema, escalonando-os para processamento, controlando seus dados de
entrada e saída e provendo facilidades de gerenciamento.

Figura 9. Relacionamento do JES2™ com o BCP (adaptado de IBM, 2009)

A separação do processamento de jobs em diversas tarefas permite que o
sistema operacional trabalhe mais eficientemente. De maneira resumida o
sistema operacional (z/OS™) divide o gerenciamento de jobs e recursos entre o
JES (Job Entry Subsystem), que pode ser JES2™ ou JES3™3, e o BCP (Base
Control Program) do próprio sistema operacional z/OS™. Desta forma o JES2™
gerencia os jobs antes e depois de sua execução enquanto o sistema operacional
os controla durante o processamento. A figura 9 apresenta a relação entre o
JES2™ e o z/OS™.

3

Como já salientado, o JES3 não será tratado neste trabalho.
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2.6.2 O JES2™ e sua interação com o WLM™ (Work Load Manager)
O escalonamento de cargas batch entre diversos hosts provido pelo
JES2™ baseia-se integralmente nas informações disponibilizadas e ações
tomadas por outro componente do sistema operacional z/OS™ chamado WLM™
(Work Load Manager), responsável pelo desempenho dos vários tipos de
aplicação, controlando o acesso aos recursos do sistema baseado em
especificações externas providas pelos administradores do sistema (CASSIER,
2008).
Os administradores do sistema orientam o trabalho a ser processado em
classes de serviço (service classes), que indicam as metas (goals) de
desempenho a serem obtidas, como por exemplo, 80% das transações devem
executar em menos do que 0,2 segundo, ou 75% das amostras da medição de
determinado processo devem apresentar utilização de processador durante um
intervalo de 60 segundos.
Adicionalmente

as classes de

serviço

são

complementadas com

indicadores de importância em relação a outras classes de serviço. Desta forma
pode-se ter diversas classes de serviço com metas e importâncias distintas, que
serão aplicadas nos vários tipos de trabalho encontrados, como jobs batch mais
ou menos prioritários, transações online, processos UNIX, entre outros.
Uma vez que as classes de serviço e suas metas tenham sido
determinadas, é possível que elas sejam atribuídas aos diversos processos, pela
utilização de mecanismos de classificação que usam atributos como, entre outros,
nomes de transação ou de job, identificação de usuários ou nomes de programa.
Outro conceito importante, e que deve ser acrescentado, é o scheduling
environment (SCHENV) ou ambiente de escalonamento. Este recurso serve para
se atribuir afinidades entre os processos batch e alguns ambientes de execução.
Por exemplo, suponha-se que haja um ambiente cluster composto por 4
servidores, mas que só haja gerenciador de banco de dados em 2 deles. Ao se
criar um scheduling environment chamado BD, por exemplo, ativando-o apenas
nos servidores com gerenciador de bancos de dados, pode-se associar os jobs
batch que fazem uso de bancos de dados com este scheduling environment BD,
fazendo-se com que jobs que fazem acesso a bancos de dados executem apenas

57

nos sevidores corretos. Pode-se desativar o gerenciador de bancos de dados em
um servidor e ativá-lo em outro, associando-se ao novo servidor o scheduling
environment BD e desassociando-o do servidor sem o gerenciador de banco de
dados. Este processo torna a execução do job batch sem impactos para seus
responsáveis.

2.6.3 Escalonamento de cargas batch provido pelo JES2™ e WLM™
Para que se possa entender como os processos batch executam em
ambientes JES2, é necessário que se esclareça o conceito de initiators.
Os initiators são processos disparados pelo JES2™ que invocam os jobs
batch (processos batch) como se fossem suas subrotinas. O número de jobs
batch ativos num determinado instante é diretamente proporcional ao número de
initiators, ou seja, cada job batch executa em um initiator numa relação de um
para um. Uma vez que o job batch finalize, o initiator invoca o próximo job batch
da fila de execução.
Os initiators podem ser definidos como estáticos (initiators JES), sendo
ativados no host no momento que o JES2™ é inicializado e disponibilizados num
número fixo segundo parametrização, ou dinâmicos (initiators WLM), ativados por
demanda, quando há a necessidade de que mais jobs batch executem.
Segundo Cassier et. al. (2008), a otimização da distribuição de carga batch
entre os hosts que compartilham um mesmo spool é baseada na utilização de
initiators dinâmicos, que são gerenciados pelo WLM™ (Work Load Manager)
baseados nas metas especificadas para as classes de serviço atribuídas aos
diversos jobs batch.
O JES2™ tenta usar aproximadamente a mesma percentagem de initiators
WLM para cada classe de serviço em cada host. Por exemplo, se foram
inicializados vinte initiators no host A e dez no host B, e quinze novos jobs são
submetidos, dez destes jobs devem ser direcionados para o host A, enquanto os
cinco restantes serão encaminhados para o host B.
Este balanceamento não mantém necessariamente um mesmo número de
initiators ou hosts igualmente carregados.
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WLM™ possui diversos critérios para a inicialização e encerramento de
initiators, como se segue:
a) Novos initiators são inicializados para uma classe de serviço se as
metas para esta classe de serviço não estiverem sendo alcançadas.
Para determinar isto, a cada dez segundos o WLM™ mede o tempo de
espera da fila dos jobs aguardando execução e considera quais
recursos são necessários para que as classes de serviço alcancem
suas metas de desempenho. Se o WLM™ determinar que a redução do
tempo de espera da fila de execução terá um melhor efeito no
desempenho da classe de serviço, ele inicializará novos initiators para
essa classe de serviço. Complementando, o WLM™ irá inicializar os
initiators primeiramente nos hosts com a menor carga. Para hosts que
estejam com carga a 100% de processador, novos initiators são
inicializados apenas se houver jobs na fila com classe de serviço que
tenha importância suficiente para sobrepor outros serviços com
importância menor que já estejam executando.
b) Se houver jobs aguardando na fila para serem inicializados e o host
tiver suficiente capacidade não utilizada de processador e memória,
então um initiator adicional é inicializado neste host.
c) Se houver jobs aguardando na fila que possuam afinidade com um ou
mais hosts, mas não haja initiators disponíveis nos hosts em questão,
então um initiator adicional será inicializado.
d) WLM™ encerra initiators se houver significativamente mais initiators
disponíveis para uma classe de serviço do que o necessário.
e) WLM™ também encerra initiators se um host estiver tão carregado que
haja indisponibilidade de processador ou memória. Neste caso o
WLM™ mantém pelo menos um initiator por classe de serviço em cada
host por pelo menos uma hora.
Se houver um host muito sobrecarregado que tenha initiators para a classe
de serviço com jobs batch aguardando na fila de execução, e haja pelo menos um
host com disponibilidade de processador e memória, então initiators são movidos
do host sobrecarregado para o que tem disponibilidade.
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A cada intervalo de dez segundos, o WLM™ executa as seguintes
checagens, assumindo-se que haja jobs aguardando na fila de execução:
a) Verifica-se se o host está sobrecarregado, considerando-se como
sobrecarregado se o consumo de processador for maior que 95%,
levando-se em conta a média do último minuto. Se o host estiver
sobrecarregado, a classe de serviço com a menor importância que
tenha jobs aguardando e mais do que um initiator atribuído a essa
classe de serviço é identificada como candidata a finalização do
initiator.
b) Se isto ocorrer, o WLM™ verifica os outros hosts. Se encontrar pelo
menos um host com disponibilidade de processador e memória mesmo
após a migração de jobs da classe de serviço, então um initiator no
sistema sobrecarregado é finalizado.
c) Se mais de um host estiver com utilização de processador maior que
95%, apenas o host mais sobrecarregado é candidato a redução de um
initiator a cada intervalo de dez segundos.
d) Em hosts não sobrecarregados, até cinco novos initators podem ser
inicializados por intervalo de dez segundos, se houver disponibilidade
de processador e memória.
e) O WLM™ verifica também jobs da fila de execução que tenham
afinidade com hosts sobrecarregados e, desta forma, não podem ser
redirecionados para outros hosts. Neste caso, a redução de initiators é
limitada de forma a mantê-los disponíveis para esse tipo de jobs.
Ainda segundo Cassier et. al. (2008), percebe-se que não existe uma
correlação direta entre a finalização de initiators num host e a inicialização em
outro. É um processo assíncrono durante o qual initiators são finalizados em hosts
sobrecarregados ao passo que são inicializados em hosts que apresentem
disponibilidade de processador e memória. A ação de finalizar um initiator não é
imediata uma vez que ele continua ativo enquanto o job batch que nele executa
estiver ativo.
O JES2™ baseia-se exclusivamente no WLM™ (Work Load Manager) para
efetuar a distribuição de carga batch entre servidores, atuando como sua política
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de informação, política de localização e política de transferência, cabendo ao
JES2™ apenas a política de seleção.

2.7

Conclusão
Apresentaram-se conceitos importantes relativos a escalonamento de

cargas em ambientes distribuídos, nos quais pode ser ressaltada a importância
desse tipo de software para que a demanda por recursos computacionais possa
ser realizada a custos aceitáveis, sem que seja obrigatória a aquisição de
hardware mais poderoso sempre que houver necessidades maiores de
processamento.
Escalonamento de cargas é essencial neste aspecto e a utilização de suas
políticas e mecanismos depende completamente da qualidade, quantidade e
confiabilidade das informações recebidas da monitoração. Vale ressaltar ainda
que as técnicas de medição devem ser eficientes e que imponham um aumento
de carga mínimo aos sistemas envolvidos.
Sob a ótica da engenharia de software, percebe-se a importância da
arquitetura de software e de como avaliações na arquitetura podem permitir que
correções de rumo e a adição de novos requisitos possam ser validadas antes
que o sistema seja totalmente desenvolvido, diminuindo-se os custos envolvidos
no desenvolvimento do projeto.
Foram apresentados também estudos comparativos sobre métodos de
avaliação de arquiteturas, para que se pudesse selecionar um método que venha
a servir de base para a elaboração de um roteiro de avaliação do sistema
escalonador de cargas batch, com suas particularidades.
Para determinação do método, elegeram-se aqueles mais citados pelos
autores, posteriormente selecionando-se aquele que atendeu aos requisitos
desejados pelos interessados no sistema.
Finalmente, também foram apresentados os conceitos relativos ao
funcionamento do sistema escalonador de cargas batch objeto de estudo, na
figura do subsistema JES2™ e do componente WLM™, assim como sua relação
e seus algoritmos.
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Todos esses conceitos devem ser confrontados com o sistema escalonador
provido pela dupla JES2™ e WLM™, seja na revisão de sua arquitetura por meio
de decisões arquiteturais que poderão possibilitar um balanceamento mais eficaz,
como na aplicação dos conceitos referenciados de escalonamento de cargas a
eventuais novos componentes da arquitetura.
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3

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DA ARQUITETURA DE SOFTWARE

3.1

Introdução
Sistemas escalonadores são geralmente utilizados como recursos de

outros sistemas ou como táticas arquiteturais para obtenção de melhor
desempenho ou disponibilidade. Apesar desta utilização, inclusive por meio de
equipamentos específicos para esta finalidade, não estão sujeitos aos mesmos
stakeholders nem as mesmas regras de negócio desses outros sistemas, tendo
suas próprias regras e stakeholders, geralmente um pequeno grupo de usuários.
Como em qualquer arquitetura, novos requisitos e modificações se fazem
necessários, possibilitando a evolução da arquitetura ou simplesmente sua
adequação a novas necessidades de negócio.

3.2

Requisitos do Roteiro
A utilização de cenários de atributos de qualidade para avaliação de

arquiteturas de software permite que diversos RNF sejam avaliados num mesmo
momento.
Para a seleção do método que servirá de base para elaboração do roteiro,
alguns pré-requisitos foram selecionados pelos interessados na arquitetura,
visando à seleção de um método de avaliação arquitetural que contemplasse o
maior número destes pré-requisitos, que são:
1) Permitir a avaliação de vários atributos de qualidade numa mesma
passada. Para a seleção dos atributos de qualidade foram
elencados aqueles mais importantes sob a ótica dos interessados no
sistema. Como a arquitetura a ser avaliada utiliza produtos de
software como seus principais componentes (JES2™ e WLM™), a
norma ISO/IEC 12119 (1998) indica alguns atributos de qualidade
que

devem

Confiabilidade,

ser

levados

Usabilidade,

em

conta,

Eficiência,

como

Funcionalidade,

Manutenibilidade

e

Portabilidade. Tomando-se como base o trabalho de Ozkaya et al.
(2008), a ISO 9126 (2001) e a ISO/IEC 12119 (1998), selecionou-se
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então aqueles atributos de qualidade utilizados para elaboração dos
cenários de avaliação da arquitetura, listados em ordem alfabética:


Confiabilidade



Configurabilidade



Desempenho



Disponibilidade



Eficácia



Eficiência



Escalabilidade



Manutenibilidade



Portabilidade



Segurança



Usabilidade

2) Possa ser executado por poucos usuários. Devido a pequeno
número de stakeholders do sistema escalonador de cargas batch,
esta é uma das principais premissas.
3) Seja utilizado pelo mercado. Métodos descontinuados ou com
poucas referências de mercado seriam ignorados.
4) Possibilite Análise de Situações Conflitantes (trade-offs). Um dos
fatores essenciais na escolha do método é a possibilidade de
análise de trade-offs, para que seja possível a visualização do que é
possível ocorrer ao se deparar com decisões arquiteturais.
Como um dos métodos mais difundidos de avaliação arquitetural, o método
ATAM (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000) possibilita análise das relações
entre os diversos requisitos, permitindo aos interessados no sistema a ser
avaliado a escolha de quais atributos devem ser mais privilegiados e quais são
menos importantes, atendendo ao requisito (1).
A documentação do ATAM (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000) indica
que para a execução do método são necessários desde poucos interessados na
arquitetura do sistema, o que atende a premissa (2) e é o desejado, até times com
40 a 50 stakeholders, dependendo do tamanho, criticidade, e complexidade da
arquitetura a ser avaliada.
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Por conta da alta aplicabilidade do método, já referenciado inúmeras vezes
na literatura acadêmica e utilizado também na indústria, atende a premissa (3).
Finalmente, pela própria definição contida no nome do método, atende a
premissa (4).
A arquitetura objeto deste estudo, apesar de amplamente utilizada e de
criticidade reconhecida, tem objetivos simples e seus stakeholders são
geralmente um grupo limitado de usuários, perfazendo um total de geralmente
não mais do que 10 usuários, incluindo-se os arquitetos, operadores e equipes de
suporte e produção, cabendo a estes times os papéis principais na avaliação da
arquitetura proposta.

3.3

Roteiro de Avaliação

3.3.1 Adaptação dos Passos do Método ATAM
Evidentemente sistemas escalonadores de carga não são sistemas
aplicativos, estando categorizados como software de sistema, conforme
documentado pela literatura (PRESSMAN, 2001; NAPCS). Forward e Lethbridge
(2008) detalharam ainda mais a taxonomia dos tipos de software, categorizando
programas escalonadores como sendo uma subdivisão de software de sistema,
especificando-os como software servidor.
Apesar do método ATAM não fazer distinção entre arquiteturas de
diferentes tipos de software, todos os exemplos pesquisados utilizavam
arquiteturas

de

sistemas

aplicativos

como

modelo,

inclusive

a

própria

apresentação do método ATAM (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000).
Adaptações do método ATAM não são novidade, como ilustrado pelo
trabalho de Farhan et al. (2009), que o adaptaram para mapear processos ágeis,
eliminando etapas e aplicando mais agilidade ao método.
Uma vez que métodos ágeis podem ser utilizados para o desenvolvimento
de qualquer tipo de sistema ou programa, adaptações do método ATAM, como a
proposta por Farhan et al. (2009), também poderiam ser aplicadas a avaliação de
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arquiteturas de software de sistema, como sistemas escalonadores. Em seu
artigo, Farhan et al. (2009) adéqua os passos do método ATAM às suas
necessidades, utilizando as etapas 3 a 8 do método em sua adequação para
métodos ágeis.
O roteiro proposto nesta dissertação também considera que nem todas as
etapas do método ATAM sejam essenciais para a avaliação de arquiteturas
ligadas a software sistema, como o sistema escalonador de cargas batch.
O artigo de Islam e Rokonuzzaman (2009) faz uma adaptação do método
ATAM para pequenas empresas de software, e que poderia ser portado para
avaliações arquiteturais que têm um grupo pequeno de desenvolvedores ou
interessados no sistema.
Devido à simplicidade da arquitetura a ser avaliada e ao limitado número
de interessados, os quais conhecem bem a arquitetura e suas limitações, nem
todos os passos do método serão aplicados, resumindo-o as etapas 2 a 6 da
primeira fase (que engloba os passos 1 a 6) e o complementado com a etapa 7 da
segunda fase do método (que engloba os passos 7 a 9), com especial atenção
nas etapas 5 a 7, que segundo Vasconcelos Neto (2009) são os passos mais
importantes do ATAM. Desta forma, o roteiro proposto seria composto apenas
pelas etapas 2 a 7 do método ATAM, pois se considera que as etapas 1, 8 e 9
não sejam essenciais para criação deste roteiro adaptado do método ATAM.
A primeira etapa endereça a apresentação do método para os diversos
interessados, o que poderia ser diluído pelas outras etapas do roteiro. A etapa 8 é
uma reedição da etapa 6 e só seria percorrida se alguma nova e importante
necessidade fosse detectada, conforme documentado e sugerido por Islam e
Rokonuzzaman (2009). Como o objetivo deste roteiro não é a produção de
documentação para a arquitetura, também não se considera essencial a etapa 9,
para o escopo deste estudo.
A figura 10 apresenta sob a forma de diagrama de atividades da UML as
etapas 2 a 7 do método ATAM e que serão utilizadas como guia nessa avaliação.
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Figura 10. Etapas 2 a 7 do método ATAM representadas como Diagrama de Atividades
da UML. Adaptado de Merson (2002).

Na figura 10, as figuras com os vértices arredondados indicam atividades,
enquanto as retangulares representam os artefatos produzidos ou consumidos
nas diversas etapas.

3.3.2 Cenários e Atributos de Qualidade
A montagem dos cenários de atributos de qualidade é um dos pontos
chave do método e fundamento essencial para a construção da árvore de
utilidades, apontada no passo 5 do método.
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Dessa forma, a seleção dos atributos de qualidade que irão compor os
cenários também é um elemento importante do método, sendo muitas vezes
ponto de falha na avaliação da arquitetura devido a erros de elicitação, como a
não contemplação de todos os atributos de qualidade desejados.
Na documentação do método ATAM é proposto um modelo de
representação de cenários como o apresentado na tabela 6, que poderá ser
usado nessa adaptação.
Tabela 6. Representação de cenários do método ATAM. Adaptado de Kazman (2000).

Cenário
Atributo
Ambiente
Estímulo
Resposta
Decisões
Arquitetônicas
Lista de decisões
arquiteturais
relevantes
que
afetam a resposta
do cenário
Racionalização

Diagrama

Texto do cenário
Atributo de qualidade ao qual o cenário está associado
Situação do ambiente computacional e suas condições
Declaração precisa do estímulo causador do cenário
Declaração precisa da resposta obtida do cenário
Risco e Não- Pontos
de Tradeoff
Risco
Sensibilidade

Racionalização quantitativa e/ou qualitativa
razões pelas quais a lista de decisões
contribui para afetar cada requisito de
qualidade representado pelo cenário
Diagramas de visões arquiteturais que
informações
arquiteturais
que
dão
racionalização.

indicando as
arquiteturais
atributo de
representam
suporte
a

3.3.3 Papéis dos Participantes no Processo de Avaliação
Para a aplicação do método, ou parte dele, é necessário que os envolvidos
no processo de avaliação assumam alguns papéis (MERSON, 2002), que seriam:


Condutor. Este papel é exercido por técnicos com conhecimento do
método que irão conduzir o processo de avaliação.



Arquiteto. Representa o arquiteto ou time de arquitetos responsável
pelo projeto da arquitetura a ser avaliada.
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Gerente de Projeto. Este papel representa o gerente do projeto
sendo avaliado.



Time de Avaliação. Equipe que irá realizar a avaliação da
arquitetura. Pode ser composto por todos os papéis relacionados
anteriormente.



Stakeholders. Grupo de usuários que tem interesse no sistema,
composto por todos os outros papéis anteriores e por usuários que
têm relacionamentos com o sistema.

3.3.4 Artefatos
A documentação produzida e utilizada pelo processo de avaliação é um
dos pontos fortes do método, sendo um dos benefícios trazidos com a avaliação
da arquitetura de software. Dentre os artefatos consumidos e produzidos pelo
método ATAM, os seguintes podem ser destacados:


Descrição dos objetivos do Negócio. Esta descrição envolve quem
são os stakeholders, a importância do sistema e a quem ele
beneficia, a interação com outros sistemas, o hardware e software
envolvidos, inclusive COTS.



Casos de Uso. A apresentação de diagramas de caso de uso da
UML permite a representação dos requisitos funcionais da
arquitetura, sob o ponto de vista dos usuários. Descrições textuais
também podem ser aceitas.



Documentação da arquitetura. Segundo Merson (2002) este é um
documento vivo que evolui durante o processo de avaliação.
Composto inicialmente por uma visão em alto nível da arquitetura,
com poucos diagramas, no final da avaliação tende a estar mais
completo com mais diagramas produzidos, inclusive com os diversos
componentes e seu inter-relacionamento. Nesse roteiro, este
documento não é essencial, sendo considerado como um bônus.
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Árvore de utilidades. Produzida na quinta etapa do método, esta
estrutura serve para organizar os requisitos dos atributos de
qualidade da arquitetura ou do sistema, por meio da apresentação
dos diversos cenários a serem avaliados.



Pontos de sensibilidade, riscos, não-riscos e pontos de trade-off.
São as decisões produzidas pelo método. Representam situações
relativas a tomadas ou não de decisão sobre aspectos da
arquitetura.

3.4

Conclusão
Com base em premissas determinadas pelos diversos stakeholders para

escolha do método que melhor atendesse suas necessidades, foi escolhido o
método ATAM como ponto de partida para a elaboração de um roteiro de
avaliação de arquitetura. O roteiro proposto sugere que se utilizem apenas
algumas etapas desse método, por conta da simplicidade do sistema a ser
avaliado, do pequeno número de stakeholders e do amplo conhecimento que
todos possuem sobre as características do sistema escalonador, como seus
pontos fortes e fracos.
Apesar da limitação do número de etapas do método, acredita-se que será
o suficiente para que se gerem os cenários de atributos de qualidade com as
indicações de trade-off, riscos, não-riscos e pontos sensíveis, a árvore de
utilidades e a priorização dos cenários. Não se pretende gerar documentação
formal para documentar a arquitetura de software e sim indicar os pontos
deficientes da mesma, assim como avaliar se as decisões arquiteturais propostas
são passíveis de aplicação.
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4

AVALIAÇÃO ARQUITETURAL DO SISTEMA ESCALONADOR DE
CARGAS BATCH (JES2/WLM)

4.1

Contextualização
Para a aplicação do roteiro e avaliação da arquitetura proposta, foi feito

uma pesquisa-ação durante um período de cinco meses, entre julho e novembro
de 2010, em ambientes mainframe produtivos de uma grande empresa brasileira,
cujo nome será mantido em sigilo por questões de confidencialidade.
Para a pesquisa-ação em questão, esta empresa disponibilizou servidores
mainframe que processavam entre quatro e cinco milhões de jobs batch
mensalmente, complementando as transações online que também executavam
nesses servidores.
O sistema escalonador de cargas batch dessa plataforma não utiliza
nenhum

equipamento

especialista,

sendo

exclusivamente

baseado

em

componentes de software ligados ao sistema operacional z/OS™ da IBM.
Como a carga batch ainda é significativa nesta plataforma, um
balanceamento de cargas batch mais homogêneo produziria uma melhora de
desempenho não apenas nos processos batch, mas em todos os outros que
utilizam os mesmos servidores.

4.1.1 Ambiente envolvido
No contexto desta pesquisa-ação foi utilizado um ambiente cluster, que no
jargão IBM se chama Parallel Sysplex, composto por dois servidores IBM 2097724 e 2097-714, utilizando sistema operacional z/OS 1.10 com JES2™.
No

início

da

pesquisa-ação

este

ambiente

foi

responsável

pelo

processamento de 4.663.997 jobs batch mensais, cabendo ao processamento
batch participação de 25% na carga total dos servidores no período diurno,
chegando a 75% durante a madrugada, percebendo-se muitos momentos de
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carga desbalanceada, conforme visto nos gráficos de desempenho apresentados
no ANEXO I.

4.1.2 Equipe avaliadora
Para esta avaliação formou-se um time de cinco usuários, entre todos os
responsáveis pela administração, parametrização, suporte e desenvolvimento de
soluções para o sistema escalonador de carga batch na empresa em questão.
Todos com vasto conhecimento do sistema, de seus pontos positivos, como a
baixa sobrecarga ao sistema como um todo, e pontos negativos, como a eficácia.
Este grupo, cujas pessoas na verdade são todos os stakeholders do
sistema avaliado foi composto por:
Um analista de suporte. Este analista de suporte exerce o papel de
arquiteto do sistema e desenvolvedor, sendo aquele que detém o conhecimento
da aplicação do roteiro, assumindo também o papel de condutor do método.
Três operadores de sistema. São aqueles cujo papel é acompanhar o
balanceamento de carga, tomando ações manuais quando se percebe que um
servidor está com a carga bem mais elevada que os outros. São os responsáveis
também pelo acompanhamento e monitoração do ambiente computacional
relativamente a desempenho e eventuais problemas de software ou hardware.
Assumem o papel de gerente do projeto em questão e são aqueles que
demandam as mudanças na arquitetura. O gerente de projeto representa os
interesses da diretoria da empresa que ditam os objetivos de negócio da
arquitetura.
Um analista de produção. Responsável pelo acompanhamento dos
processos batch, este profissional monitora o desempenho e resultado dos
processos, verificando se estão executando dentro dos parâmetros históricos de
tempo e utilização de processador, além de verificar se os jobs batch executaram
corretamente ou se precisam ser corrigidos e retomados. Complementam o grupo
de stakeholders da arquitetura.
Juntos formarão a equipe avaliadora que aplicará o roteiro na arquitetura
do sistema escalonador de cargas batch.
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4.2

Aplicação do Roteiro Proposto e Artefatos produzidos e consumidos
Conforme indicado na seção anterior, o roteiro proposto indica que se

comece a partir da etapa “Descreve os Objetivos do Negócio e Requisitos
Funcionais”, finalizando-se na etapa “Priorização dos Cenários”.
A referência a todas as etapas do roteiro proposto, além de ilustrar sua
aplicabilidade, possibilita que os artefatos consumidos e produzidos sejam
utilizados como subsídio na avaliação da arquitetura proposta, ilustrando como o
método ATAM pode ser aplicado também para avaliação de arquiteturas de
sistemas que não sejam aplicativos, como software de sistema.

4.2.1 Descrição dos Objetivos do Negócio
Seguindo o roteiro estabelecido na seção 3, para a iniciação do processo
de avaliação da arquitetura, foram apresentadas as necessidades de negócio,
com seu histórico, os requisitos desejados, necessidades atuais e como a
arquitetura pretende alcançar estes objetivos. Foram vistas também as restrições
existentes, o hardware e software envolvidos e os atributos de qualidade
esperados pelos stakeholders.
Apesar de muitas vezes passar despercebido, mas ao mesmo tempo
importante para a garantia de melhor desempenho e disponibilidade dos outros
sistemas que dele se utilizam, o sistema escalonador de cargas batch apresenta
necessidades de negócio simples, que poderiam ser resumidas nos seguintes
tópicos:
a) Garantir que os servidores tenham simultaneamente a menor taxa
de utilização de processador possível, possibilitando que todos os
tipos de processos (batch, online, rede, etc.) tenham um melhor
desempenho e disponibilidade.
b) Minimizar a aquisição de novos servidores, por meio da melhor
utilização dos servidores já existentes.
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c) Minimizar o custo de software, geralmente associado à maior
utilização de processador. Em ambientes mainframe o custo de
software é um fator muito importante e muito caro, geralmente sendo
calculado utilizando-se como base a maior média de utilização de
processador por período de quatro horas.
Os objetivos de negócio da arquitetura são ditados pela diretoria da
empresa e representados pelos operadores do sistema, que atuam na figura de
gerentes do projeto.
A seleção dos atributos de qualidade mais importantes para os
stakeholders guiou-se pelo estudo de Ozkaya et al. (2008), pela ISO 9126 (2001)
e ISO/IEC 12119 (1998) que apresentam um largo escopo de atributos a ser
usado como ponto de partida para avaliações arquiteturais. Para este estudo
foram elencados os atributos de qualidade especificados na tabela 7.

Tabela 7. Atributos de Qualidade selecionados pelos stakeholders

Confiabilidade
Configurabilidade
Desempenho
Disponibilidade
Eficácia
Eficiência
Escalabilidade
Manutenibilidade
Portabilidade
Segurança
Usabilidade

A seleção dos atributos de qualidade mais importantes se baseou nas
necessidades apontadas pelos objetivos de negócio, onde desempenho, eficácia
e eficiência atendem (a) (b) e (c), confiabilidade, configurabilidade, disponibilidade
atendem os objetivos de negocio (a) e (b), escalabilidade atende ao objetivo (b)
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enquanto

os

outros

(manutenibilidade,

atributos

portabilidade,

de

qualidade

segurança

e

ainda

não

usabilidade)

referenciados
vislumbram

deficiências e necessidades observadas pelos stakeholders.

4.2.2 Apresentação da Arquitetura
Nesta etapa do roteiro são descritas as arquiteturas atual e proposta,
relacionando-as aos objetivos de negócio e aos atributos de qualidade. Foram
elencados os cenários principais da arquitetura corrente e novos cenários com as
modificações propostas, com a inclusão de novos componentes e seus possíveis
impactos.

4.2.2.1 Arquitetura Atual
Inicialmente o caso de uso da arquitetura corrente foi descrito sob a forma
textual, mas para fins de visualização, foi traduzido pelo arquiteto do sistema para
a forma de diagrama de caso de uso da UML, que ilustra esta situação, mostrada
pela figura 11.

Figura 11. Diagrama de Caso de Uso da arquitetura atual.
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Este diagrama traduz como os atores participam do sistema escalonador
provido pela dupla JES2/WLM.
Na situação existente os operadores (gerentes do projeto), que são os
maiores interessados no perfeito funcionamento do sistema, têm uma atuação
limitada, restringindo-se a monitorar o sistema e interagir manualmente quando
percebem um desbalanceamento excessivo e por muito tempo. A monitoração do
ambiente não é mostrada como parte do sistema, pois utiliza outras ferramentas
que estão fora do escopo do sistema escalonador.
Por depender de intervenções manuais para tentar reequilibrar a carga dos
servidores, este processo manual se mostra muito ineficaz, pois há necessidade
de acompanhamento e ações constantes, o que nem sempre é possível.
Há também a figura dos analistas de suporte que podem interagir com o
software responsável pelas metas de desempenho, parametrizando-o segundo os
interesses da organização.

Figura 12. Diagrama de Componentes do Sistema Escalonador de Carga Batch.
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Complementando

a

apresentação

da

arquitetura

corrente,

foi

confeccionado o diagrama de componentes da UML, que ilustrou de forma macro
a relação entre os componentes do sistema e sua interação. O diagrama é
apresentado na figura 12.
Na figura 12 foram representados apenas dois servidores, mas aplica-se o
mesmo conceito para um maior número de servidores, que seriam representados
da mesma forma que o Servidor2.
Percebe-se a presença dos principais componentes da arquitetura, como o
JES2™ (Job Entry Subsystem 2), responsável pela seleção e processamento dos
jobs batch em seus initators, o WLM™, responsável pelas políticas de informação,
localização e transferência, e o TSO™ (Time Sharing Option) que é a interface
homem-computador pela qual os operadores se conectam e interagem com os
servidores. Em cada servidor há instâncias de JES2™ e WLM™, que interagem
entre si trocando informações e coletando dados de desempenho global de todos
os servidores envolvidos. Ainda nesta ilustração percebe-se como os usuários, na
figura dos operadores e por meio do TSO™ (Time Sharing Option), interagem
com o WLM™ (Work Load Manager) fazendo com que as afinidades dos
processos batch com os servidores (na figura dos SCHENVs) sejam
sensibilizadas. Se as afinidades existirem, é por meio delas que o WLM™
direciona os jobs batch para execução em determinado servidor. Se não
existirem, o direcionamento também ocorre, seguindo o algoritmo descrito na
seção 2, parágrafo 2.6.3.

4.2.2.2 Arquitetura Proposta
Um dos principais objetivos da revisão da arquitetura do sistema de
escalonamento de carga batch é tentar antecipar eventuais problemas
decorrentes de mudanças arquiteturais que se fazem necessárias, principalmente
pela baixa eficácia detectada. Referente às mudanças arquiteturais, avalia-se a
possibilidade da inclusão de um novo componente que interaja com o WLM™,
coletando os dados de desempenho dos servidores que fazem parte do cluster,
interferindo no algoritmo de escalonamento do sistema por meio da sensibilização
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das afinidades entre os processos batch e os servidores, similar ao que já é feito
manualmente, porém automaticamente e a intervalos regulares e ajustáveis.
As dúvidas quanto à inserção deste novo componente são pertinentes, pois
apesar do aparente benefício, novos problemas poderiam surgir como as
questões relativas à manutenibilidade e desempenho deste novo componente,
que poderiam comprometer o sistema como um todo. Daí a importância da
análise dos cenários e situações conflitantes (trade-offs) desta modificação de
arquitetura.
Com a inclusão de um novo componente, chamado a partir daqui de
LOADSHR, mantém-se inalteradas as mesmas necessidades de negócio que
norteiam a arquitetura, porém acrescentam-se alguns novos requisitos, que serão
mais elaborados no tópico seguinte.
A inclusão do novo componente (LOADSHR) na arquitetura trará algumas
mudanças na maneira como o sistema atua e na sua usabilidade. Para melhor
visualização dos novos requisitos foi elaborado um novo diagrama de caso de uso
para a arquitetura proposta, apresentado na figura 13.

Figura 13. Diagrama de Caso de Uso da solução proposta
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Este diagrama de caso de uso traduz alguns dos requisitos que já eram
desejados, apesar de ainda não contemplados.
O balanceamento homogêneo4 de cargas batch entre os servidores
continua a ser o principal objetivo de negócio do sistema, mesmo que nem
sempre alcançado, cabendo à usabilidade um dos principais pontos negativos na
arquitetura, resumida pelos seguintes tópicos:


Falta de opções de parametrização que especifiquem os intervalos
de tempo entre as medições de carga dos servidores;



Falta de opções de parametrização relativas ao que se considera um
ambiente balanceado, por exemplo, a diferença de consumo de
processador entre o servidor mais carregado e o menos carregado
não pode ser maior que 5%;



Falta de comando de HELP que sumarizasse os comandos
disponíveis;

Desta forma, o diagrama de caso de uso apresentado tem um foco maior
nas questões de usabilidade e configurabilidade.
Uma vez que a principal mudança arquitetural se baseia na inclusão de
mais um componente, que seria responsável pela melhoria da eficácia na
distribuição da carga e aumento da usabilidade, a figura 14 apresenta o diagrama
de componentes da UML referente à arquitetura proposta, contemplando este
novo componente.
Atendendo ao que foi dissertado na seção 2, o novo componente
LOADSHR seria construído utilizando-se um algoritmo centralizado, dinâmico,
não-preemptivo (processos batch nesta plataforma só podem ser nãopreemptivos), e utilizando as informações providas pelo WLM™ como seu índice
de carga.
Percebe-se que os operadores do sistema, na figura do componente
TSO™ (Time Sharing Option), não mais interagem diretamente com o WLM™ por
meio da especificação manual de afinidades (SCHENVs) entre os jobs batch e os
servidores, afinidades estas que passam a ser atribuídas automaticamente pelo
componente LOADSHR sempre que ele perceber desbalanceamento entre os
4

Entenda-se por balanceamento homogêneo como aquele que provê uma diferença máxima de
5% entre o servidor mais carregado e o menos carregado.

79

servidores envolvidos. Na solução proposta toda interação entre os usuários e o
sistema escalonador passa pelo novo componente, daí a importância de uma
avaliação antecipada da arquitetura.

Figura 14. Diagrama de Componentes da Arquitetura Proposta

4.2.3 Identificação dos Elementos da Arquitetura
Para a identificação dos elementos presentes na arquitetura, foram
selecionadas abordagens arquiteturais mais predominantes, que são o caminho
para o endereçamento dos atributos de qualidade mais prioritários.
A identificação das abordagens arquiteturais possibilitará a geração dos
diversos cenários que são os pontos chaves para criação da árvore de utilidades.
Pode-se, entre outras, relacionar as seguintes abordagens:


Melhorar a eficácia da distribuição de cargas, por meio da
Implantação de um novo componente que se encarregaria de vigiar
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mais de perto o balanceamento de cargas entre os diversos
servidores.


Este novo componente da arquitetura deve ser codificado numa
linguagem de baixo nível para que tenha um desempenho bom o
suficiente para interagir com componentes do sistema operacional,
sem impactá-los.



O novo componente deve ser capaz de ser executado em qualquer
um dos servidores envolvidos no ambiente cluster.



Transferência para outros servidores, monitoração de processos e
configurações devem ser implementados como mecanismos de
prevenção de erros.



Deve-se atentar para a camada de segurança necessária para
garantir que pessoas não autorizadas não sejam capazes de
interagir com o sistema escalonador.

4.2.4 Geração da Árvore de Utilidades
Foram selecionados os atributos de qualidade considerados mais
pertinentes pelos stakeholders do sistema escalonador de cargas batch, conforme
especificado na tabela 7, possibilitando a elaboração de diversos cenários para
sua posterior priorização.
A tabela 8 traz a árvore de utilidades criada com base nos diversos
atributos de qualidade elencados na seção anterior e apresentados na tabela 7,
assim como os cenários deles derivados. As colunas Imp (Importância para a
Arquitetura) e Dif (Dificuldade do atributo em ser alcançado pela arquitetura)
podem ser preenchidas com os valores H (High), M (Medium) e L (Low).

Tabela 8. Árvore de Utilidades do Sistema Escalonador de Carga Batch

Atributo de
Qualidade
Desempenho

Refinamento
Tempo de
Resposta

Cenário do Atributo de
Imp
Qualidade
O Sistema Balanceador deve
M
selecionar o servidor mais
adequado em até 100 ms

Dif
M
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Throughput

Disponibilidade

Falha de
Hardware

Redundância

Eficácia

Eficiência

Obtenção de
Objetivos

Busca de
Objetivo

Configurabilidade Operacionalidade

Suportar a entrada de novo
processo batch a cada
segundo
Suportar
um
aumento
significativo de entrada de
processos batch a serem
redirecionados.
3
por
segundo durante 10 minutos
em momentos de pico
Se algum dos servidores se
tornar
indisponível,
o
balanceamento
deve
continuar
nos
outros
servidores
O Sistema Balanceador deve
poder estar disponível e ativo
em qualquer servidor
Escalonar
os
processos
batch nos servidores com
maior
disponibilidade
de
processador
O Sistema Balanceador deve
ser capaz de selecionar o
servidor mais apropriado
mantendo
os
ambientes
balanceados em 90% do
tempo, quando pelo menos
um dos servidores apresentar
consumo de processador
superior a 50%
A utilização de processador
do Sistema Balanceador
deve ser menor que 1% do
total do servidor onde estiver
ativo
O Sistema Balanceador deve
ser capaz de selecionar o
algoritmo de balanceamento
baseado na escolha do
usuário.
O Sistema Balanceador deve
ser capaz de especificar os
intervalos entre as medições
e
os
patamares
que
consideram os servidores
balanceados
O Sistema Balanceador deve
ser capaz de selecionar ou

H

L

H

M

M

L

H

L

H

L

H

H

M

L

L

H

M

H

M

M
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Usabilidade

Apreensibilidade

Segurança

Manutenibilidade

Erro no código

Novas funções

Rastrebilidade

Portabilidade

Instalabilidade

Coexistência

Confiabilidade

Escalabilidade

filtrar
os
servidores
desejados para participar do
balanceamento
O usuário deve ser capaz de
aprender a operar o Sistema
Balanceador em até 4 horas
O Sistema proverá uma
interface simples com poucos
comandos necessários para
interação com usuário
O usuário terá opções de
HELP simples, que mostrem
como interagir com o sistema
O sistema não poderá ser
manipulado ou desativado
por usuários não autorizados
Em caso de uma falha crítica,
o Sistema Balanceador deve
ser corrigido em até 4 horas
Novas funcionalidades serão
incluídas
anualmente,
dependendo da necessidade
do usuário
O Sistema Balanceador será
capaz
de
permitir
o
diagnóstico
de
falhas
possibilitando que correções
sejam implementadas
O sistema será facilmente
instalado nos ambientes a
serem controlados
O
sistema
balanceador
poderá coexistir com outros
produtos
de
software,
compartilhando recursos e
sem gerar erros nos outros
produtos de software
Em caso de uma falha crítica
o Sistema Balanceador deve
ser capaz de ser reiniciado
em 3 minutos
O Balanceador deve ser
capaz de detectar falhas nos
programas com que interage
e prover a recuperação
adequada
O sistema balanceador deve
ser capaz de detectar

M

L

M

M

M

L

M

L

H

H

L

M

M

M

M

L

H

L

H

M

M

M

H

L
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incrementos/decrementos
nos tamanhos dos servidores
sem perder a eficácia na
distribuição de cargas

4.2.5 Análise de Abordagens Arquiteturais

4.2.5.1 Cenários, Riscos, Não-riscos, Trade-offs e Pontos de Sensibilidade
A criação da árvore de utilidades possibilitou que os diversos cenários
fossem avaliados e priorizados, além de permitir a geração das decisões mais
aguardadas do roteiro, que são os riscos, não-riscos, trade-offs e pontos de
sensibilidade.
A relação dos cenários obtidos está detalhada no ANEXO II, utilizando
como padrão o que foi proposto por Kazman (2000), ilustrado na tabela 6.
Para complementar os cenários descritos no ANEXO II, se faz necessária a
tabela que contém a descrição das decisões mapeadas. A tabela 9 detalha estas
decisões.
Tabela 9. Descrição das Decisões apontadas

Identificação
S1
S2
S3
S4
S5
S6
R1
R2
R3

Descrição
O Código do balanceador deve ser feito em linguagem de baixo
nível
O balanceador é integrado ao sistema operacional, o que diminui
seu overhead
A monitoração deve estar ciente da disponibilidade dos
servidores
O programa balanceador deve estar preparado para mais de um
tipo de algoritmo
O programa balanceador deve estar preparado para variações
nos intervalos de coleta
A inclusão de novas funcionalidades aumenta o tempo de
desenvolvimento e o custo
A manutenção deve ser especializada
Adicionando-se mais servidores aumenta-se o custo
O software responsável pelo balanceamento e avaliação das
cargas dos servidores deve ser acompanhado, pois se mostrar
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comportamento indevido, ações de balanceamento erradas
podem ocorrer.
A inclusão de mais funcionalidades aumentará o grau de
dificuldade do programa
A inclusão de variações nos intervalos entre coletas pode causar
forte desbalanceamento se houver aumento súbito na demanda
de processos batch
Codificação em linguagens portáveis afetará o desempenho do
balanceador
Por parte de um produto ligado ao sistema operacional, pode-se
assumir que os mantenedores sejam habilitados para linguagens
de baixo nível
A monitoração deve verificar se o balanceamento de cargas está
sendo efetuado
Não havendo necessidade de segurança interna no balanceador,
diminui o seu overhead e melhora seu desempenho
Codificação em linguagens portáveis permite uma maior
portabilidade e manutenibilidade
Trade-off entre desempenho e manutenibilidade
Os servidores devem estar dimensionados para atender
momentos de pico, o que demanda gastos adicionais na compra
de servidores mais poderosos. Trade-off entre desempenho e
custo
Aumentando-se o número de servidores disponíveis aumenta-se
o consumo de processador do balanceador. Trade-off entre
disponibilidade/desempenho e custo
A codificação do novo componente utilizando algoritmos
descentralizados aumenta a disponibilidade, mas aumenta o
consumo de processador de todos os servidores. A utilização de
algoritmos centralizados diminui a utilização de processador mas
pode causar problemas temporários de disponibilidade do
balanceador.
A inclusão de mais funcionalidades para o programa balanceador
diminui seu grau de manutenibilidade
Um intervalo maior entre as medições de carga melhorará o
consumo de processador do balanceador, mas poderá causar
desbalanceamento. Trade-off entre desempenho e Eficácia

R4
R5

R6
NR1

NR2
NR3
NR4
T1
T2

T3

T4

T5
T6

Na tabela 9 foram listadas um total de 22 decisões, com destaque especial
para os trade-offs, que são identificados por T1 a T6.
Nos cenários levantados no ANEXO II, alguns trade-offs são mais
recorrentes (T1 e T5), principalmente aqueles que envolvem desempenho e
manutenibilidade ou funcionalidade e manutenibilidade.
A preocupação se deve ao fato que para atender aos requisitos de
desempenho

que

se

fazem

necessários,

o

novo

componente

deve
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obrigatoriamente ser codificado numa linguagem de baixo nível, de manutenção
mais difícil, sofisticada, demorada e cara.
Os trade-offs T2 e T3 são relacionados a arquitetura como um todo e não
estão diretamente associados com a inclusão de mais um componente. Estão
diretamente relacionados a custo e suas contrapartidas com desempenho e
disponibilidade.
O trade-off T6 é relaciona-se a situação da escolha do ponto de equilíbrio
entre se estabelecer intervalos maiores ou menores na avaliação de carga de
cada servidor.

4.2.6 Priorização de cenários

Como decisões dos stakeholders, após aplicação das etapas do roteiro, os
cenários que foram os mais votados pelos diversos stakeholders e considerados
como os mais prioritários foram os seguintes:
Tabela 10. Tabela de Cenários Prioritários

Atributo

Cenário

Escalonar os processos batch nos servidores com maior
disponibilidade de processador
O Sistema Balanceador deve ser capaz de selecionar o
servidor mais apropriado mantendo os ambientes balanceados
90% do tempo, quando pelo menos um dos servidores
apresentar consumo de processador superior a 50%
A utilização de processador do Balanceador deve ser menor
Eficiência
que 1% do total do servidor onde estiver ativo
Se algum dos servidores se tornar indisponível, o
Disponibilidade
balanceamento deve continuar nos outros servidores
Em caso de uma falha crítica o Sistema Balanceador deve ser
Confiabilidade
capaz de ser reiniciado em 3 minutos
O Sistema Balanceador deve selecionar o servidor mais
Desempenho
adequado em até 50 ms
Suportar um aumento significativo de entrada de processos
batch a serem redirecionados. 3 por segundo durante 10
minutos em momentos de pico
Configurabilidade O Sistema Balanceador deve ser capaz de selecionar ou filtrar
os servidores desejados para participar do balanceamento
Eficácia
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Portabilidade

O Sistema Balanceador deve ser capaz de especificar os
intervalos entre as medições e os patamares que consideram
os servidores balanceados
O sistema balanceador poderá coexistir com outros produtos
de software, compartilhando recursos e sem gerar erros nos
outros produtos de software

Na tabela 10 apresentada, percebe-se a influência do atributo eficácia,
notadamente apontado como problema principal da arquitetura atual, e talvez por
isto, maior preocupação na nova arquitetura juntamente com os atributos
eficiência e disponibilidade.
Nota-se também que apesar de constar como trade-off mais recorrente,
envolvendo manutenibilidade, desempenho e funcionalidade, os cenários relativos
a manutenibilidade não apareceram como os mais importantes.

4.3

Conclusão
Esta seção reportou a aplicação do roteiro proposto na arquitetura de um

sistema escalonador de cargas batch de ambientes mainframe baseado em
JES2™ e WLM™. Para isto foi feito uma pesquisa-ação com a presença dos
stakeholders do sistema cuja arquitetura foi alvo desta dissertação.
Foi reportada desde a seleção do ambiente selecionado, com seus
servidores e níveis de software, até o passo a passo do roteiro e seus resultados
e artefatos produzidos e consumidos, evidenciando sua aplicabilidade.
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5

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBSERVADOS

5.1

Introdução
Esta seção apresenta a análise dos resultados da aplicação do roteiro

proposto por esta dissertação, destacando seus pontos positivos, negativos, as
dificuldades percebidas, suas situações de contorno e as contribuições
encontradas, assim como apresenta sugestões para eventuais melhorias.

5.2

A Aplicação do Roteiro
Percebeu-se que para agilizar a aplicação do método e consequentemente

o roteiro, as informações relativas a arquitetura deveriam estar prontas com
antecedência, o que não ocorreu. Não se tinha nenhuma documentação da
arquitetura sendo necessário que os casos de uso e diagramas UML fossem
criados.
Apesar desta demora já prevista, a aplicação do roteiro atendeu as
expectativas dos interessados na arquitetura, tornando a aplicação do método
mais ágil e rápida.
As etapas suprimidas (etapa 1, 8 e 9) do método ATAM no roteiro proposto
realmente não foram necessárias para a obtenção dos resultados aguardados.
Foi possível produzir os artefatos normalmente alcançados pelo método
ATAM, como a árvore de utilidades, a produção dos cenários e sua consequente
priorização, e a decisões aguardadas (riscos, não-riscos, pontos de sensibilidade
e tradeoffs).
Graças aos resultados obtidos com a aplicação do roteiro, foi possível
tomar as decisões arquiteturais que possibilitariam a melhoria em diversos
atributos de qualidade, conforme visto nas tabelas 8 e 10.
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5.3

Evolução Arquitetural
Durante o período que esta dissertação foi escrita, foi possível transformar

em realidade a arquitetura proposta nas figuras 13 e 14, codificando-se os
programas necessários para a ativação do novo componente LOADSHR,
responsável por selecionar os servidores destino dos diversos jobs batch a serem
distribuídos.
Seguindo a orientação do que foi especificado no roteiro, os programas
foram codificados na linguagem assembler, para causarem um efeito menos
intrusivo no ambiente computacional. Estes programas também foram codificados
utilizando-se as lições aprendidas na seção 2, limitadas ao que é possível ser
utilizado na plataforma mainframe. Desta forma os novos programas foram
construídos tendo-se em mente a utilização de um algoritmo centralizado,
dinâmico, não-preemptivo, e utilizando as informações providas pelo WLM™
como seu índice de carga.
A arquitetura proposta foi testada nos servidores descritos no parágrafo
4.1.1 tendo sido coletados dados de desempenho relativos a cinco meses, sendo
dois meses e meio antes da ativação da arquitetura proposta e dois meses e meio
após sua ativação.
Para a análise da evolução arquitetural, utilizou-se como critério base a
árvore de utilidades apresentada na tabela 8, substituindo-se as colunas Imp
(Importância para a Arquitetura) e Dif (Dificuldade do atributo em ser alcançado
pela arquitetura) pelas colunas ArqCorr (Arquitetura Corrente) e ArqNova
(Arquitetura Proposta). Estas novas colunas serão devidamente marcadas com os
valores SIM ou NÃO, na medida em que as respectivas arquiteturas atenderem
ou não aos atributos de qualidade e seus refinamentos.
Tabela 11. Cenários contemplados pela Arquitetura Corrente e Proposta.

Atributo de
Qualidade
Desempenho

Refinamento

Tempo de
Resposta

Throughput

Cenário do Atributo de
Qualidade
O Sistema Balanceador
deve selecionar o servidor
mais adequado em até
100 ms
Suportar a entrada de

Arq
Corr

Arq
Nova

SIM

SIM

SIM

SIM
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Disponibilidade

Falha de
Hardware

Redundância

Eficácia

Eficiência

Obtenção de
Objetivos

Busca de
Objetivo

Configurabilidade Operacionalidade

novo processo batch a
cada segundo
Suportar um aumento
significativo de entrada de
processos batch a serem
redirecionados.
3
por
segundo
durante
10
minutos em momentos de
pico
Se algum dos servidores
se tornar indisponível, o
balanceamento
deve
continuar
nos
outros
servidores
O Sistema Balanceador
deve
poder
estar
disponível e ativo em
qualquer servidor
Escalonar os processos
batch nos servidores com
maior disponibilidade de
processador
O Sistema Balanceador
deve
ser
capaz
de
selecionar o servidor mais
apropriado mantendo os
ambientes
balanceados
em 90% do tempo, quando
pelo menos um dos
servidores apresentar uso
de processador superior a
50%
A
utilização
de
processador do Sistema
Balanceador deve ser
menor que 1% do total do
servidor onde estiver ativo
O Sistema Balanceador
deve
ser
capaz
de
selecionar o algoritmo de
balanceamento baseado
na escolha do usuário.
O Sistema Balanceador
deve
ser
capaz
de
especificar os intervalos
entre as medições e os
patamares
que
consideram os servidores

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM
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Usabilidade

Apreensibilidade

Segurança

Manutenibilidade

Erro no código

Novas funções

Rastrebilidade

Portabilidade

Instalabilidade

Coexistência

balanceados
O Sistema Balanceador
deve
ser
capaz
de
selecionar ou filtrar os
servidores desejados para
participar
do
balanceamento
O usuário deve ser capaz
de aprender a operar o
Sistema Balanceador em
até 4 horas
O Sistema proverá uma
interface simples com
poucos
comandos
necessários para interação
com usuário
O usuário terá opções de
HELP
simples,
que
mostrem como interagir
com
o
Sistema
Balanceador
O sistema não poderá ser
manipulado ou desativado
por
usuários
não
autorizados
Em caso de uma falha
crítica,
o
Sistema
Balanceador deve ser
corrigido em até 4 horas
Novas
funcionalidades
serão
incluídas
anualmente, dependendo
da necessidade do usuário
O sistema Balanceador
será capaz de permitir o
diagnóstico
de
falhas
possibilitando
que
correções
sejam
implementadas
O sistema será facilmente
instalado nos ambientes a
serem controlados
O sistema balanceador
poderá
coexistir
com
outros
produtos
de
software, compartilhando
recursos e sem gerar erros
nos outros produtos de
software

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
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Confiabilidade

Escalabilidade

Em caso de uma falha
crítica
o
Sistema
Balanceador deve ser
capaz de ser reiniciado em
3 minutos
O Balanceador deve ser
capaz de detectar falhas
nos programas com que
interage
e
prover
a
recuperação adequada

NÃO

NÃO

SIM

SIM

O sistema balanceador
deve ser capaz de detectar
incrementos/decrementos
nos
tamanhos
dos
servidores sem perder a
eficácia na distribuição de
cargas

NÃO

SIM

A tabela 11 apresenta alguns resultados que merecem ser comentados.
Foram listados 23 cenários de 11 diferentes atributos de qualidade, percebendose que apenas 3 cenários não conseguiram ser contemplados pela nova
arquitetura proposta, contra 9 da arquitetura até então corrente. Pode-se destacar
que apesar de constarem na tabela 10 como parte dos cenários prioritários
elencados pelos stakeholders, um dos cenários relativos a eficácia e
confiabilidade continuam não sendo alcançados pela nova arquitetura proposta do
sistema de escalonamento de cargas batch.
Começando pelo atributo confiabilidade, considerou-se que o cenário “Em
caso de uma falha crítica o Sistema Balanceador deve ser capaz de ser reiniciado
em 3 minutos” não foi alcançado pela arquitetura proposta. A justificativa para
este item se baseia no fato de a arquitetura proposta conter diversos
componentes da arquitetura corrente como o JES2™ e WLM™, estando sujeita
aos tempos e procedimentos necessários para recolocar no ar todos os
componentes do sistema, o que pode levar mais do que os três minutos
desejados, dependendo do grau de criticidade do problema.
Também merece destaque que o atributo de qualidade eficácia, atributo
este considerado prioritário pelos stakeholders do sistema, não tenha conseguido
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ser alcançado no cenário “O Sistema Balanceador deve ser capaz de selecionar o
servidor mais apropriado mantendo os ambientes balanceados em 90% do tempo,
quando pelo menos um dos servidores apresentar uso de processador superior a
50%”. Apesar de não alcançados os resultados desejados pelos stakeholders, a
apresentação dos resultados de eficácia obtidos merece ser visualizada nas
tabelas 12 e 13. Para a análise das avaliações de desempenho e eficácia foram
usados dados produzidos pelo produto RMF™ (Resource Measurement Facility)
da IBM.

Tabela 12. Percentual de Tempo em que os servidores se encontram balanceados Arquitetura Atual

Julho de 2010
Diferença

1

ou

2

2 Servidores

1

máxima

%

Servidores

com

no

de

com

de

uso

+50%

Processador

de

entre

Processador

os

uso

de

Agosto de 2010

+50%
uso

de

Processador

2 Servidores

1

Servidores

com

Servidores

com

com

de

com

de

de

ou

2

Setembro de 2010

+50%
uso

de

+50%
uso

de

Processador

Processador

de

ou

2

+50%
uso

de

2 Servidores
+50%
uso

de

Processador

Processador

Servidores

% de Tempo

% de Tempo

% de Tempo

% de Tempo

% de Tempo

% de Tempo

da Pesquisa-

com

com

com

com

com

com

Ação

Servidores

Servidores

Servidores

Servidores

Servidores

Servidores

balanceados

balanceados

balanceados

balanceados

balanceados

balanceados

Até 5%

22,58%

29,77%

21,87%

27,04%

21,66%

27,37%

Até 8%

32,71%

42,77%

32,54%

39,36%

29,97%

37,55%

Até 10%

38,71%

49,86%

39,88%

47,91%

35,01%

49,86%

O mês de setembro/2010 aparece nas tabelas 12 e 13, pois foi a partir do
dia 13 desse mês que se ativou o novo componente da arquitetura proposta que
iria tornar o balanceamento de cargas mais homogêneo.
As figuras 15 e 16 ilustram a utilização de processador pelos dois
servidores da pesquisa-ação nesse dia e no dia útil anterior.
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Tabela 13. Percentual de Tempo em que os Servidores se encontram balanceados Nova Arquitetura Proposta

Setembro de 2010
Diferença%

1

no

uso

de

ou

2

2 Servidores

1

Servidores

com

Processador

com

de

entre

de

os

+50%
uso

de

Outubro de 2010

+50%
uso

de

Processador

2 Servidores

1

Servidores

com

Servidores

com

com

de

com

de

de

ou

2

Novembro de 2010

+50%
uso

de

+50%
uso

de

Processador

Processador

de

ou

2

+50%
uso

de

2 Servidores
+50%
uso

de

Processador

Servidores

Processador

Processador

da Pesquisa-

% de Tempo

% de Tempo

% de Tempo

% de Tempo

% de Tempo

% de Tempo

Ação

com

com

com

com

com

com

Servidores

Servidores

Servidores

Servidores

Servidores

Servidores

balanceados

balanceados

balanceados

balanceados

balanceados

balanceados

Até 5%

62,94%

67,85%

55,97%

62,83%

51,34%

58,90%

Até 8%

81,64%

86,81%

77,21%

85,09%

75,87%

83,88%

Até 10%

88,20%

92,11%

84,96%

92,27%

84,29%

91,30%

Figura 15. Desempenho dos Servidores antes de ativação de novo componente da
arquitetura.
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Figura 16. Desempenho dos Servidores após ativação do novo componente da
arquitetura proposta.

Pode-se notar na figura 16 uma mudança de comportamento a partir das
08h30min, momento que o novo componente da arquitetura foi ativado pela
primeira vez. Apesar de mostrar os sistemas bem melhor balanceados do que a
figura 15, constata-se claramente na tabela 13, nas colunas em negrito, que o
cenário de eficácia desejado não foi plenamente alcançado com a ativação do
novo componente da arquitetura, apesar de avanços significativos neste quesito.
Contudo, é possível notar que quando se utilizam os patamares 8% ou 10% de
diferença máxima de uso de processador entre os servidores, a eficácia chega
perto do índice almejado de 90%. Ainda na tabela 13, considerando-se apenas os
intervalos quando ambos os servidores estão com mais de 50% de uso de
processador, pode-se perceber um aumento ainda maior da eficácia.
Havia uma expectativa que com a ativação do novo componente da
arquitetura (LOADSHR), o índice de eficácia desejado seria alcançado com
relativa facilidade. Como isto não ocorreu foram efetuadas análises que ilustram
os motivos do insucesso:


O fluxo de jobs batch é variável, possibilitando que cenários
desbalanceados só venham a ser corrigidos com um aumento neste
fluxo de jobs.
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O novo componente só atua quando um dos servidores passar da
barreira dos 50% (ou outro percentual desejado) de utilização de
processador. Dependendo da diferença de utilização de processador
entre os servidores, pode levar algum tempo até que estejam
balanceados5.



Como os servidores da pesquisa não trabalham exclusivamente com
processos batch, a distribuição de cargas de outros tipos de
processos pode causar algum desbalanceamento, que poderia não
ser imediatamente corrigido.



Como os processos batch da plataforma mainframe são não
preemptivos, más decisões de balanceamento podem levar algum
tempo até serem corrigidas.

Os gráficos de utilização dos servidores, antes e depois da ativação da
arquitetura proposta, podem ser observados respectivamente no ANEXO I e no
ANEXO III.
Uma vez que tenham sido detectados pontos falhos que impediram a
obtenção do grau de eficácia desejado pelos stakeholders, graças a melhoria na
configurabilidade é possível adotar medidas corretivas para aprimorar ainda mais
a eficácia. Seriam medidas como, por exemplo, diminuição do intervalo entre
medições de dados de desempenho dos servidores ou revisão dos patamares
que indicam se os servidores estão balanceados.
Para esta pesquisa-ação em específico, apesar dos níveis de eficácia
desejados não terem sido alcançados, os stakeholders ficaram satisfeitos com o
resultado final.

5.4

Considerações Finais
A aplicação do roteiro proposto, usando-se apenas algumas etapas do

método ATAM, se mostrou perfeitamente factível por conta das características da
arquitetura, do tamanho do sistema a ser avaliado, da quantidade de stakeholders
5

Diferença máxima de 5% entre o servidor com maior utilização de processador e o menor. É
possível parametrizar esta diferença máxima.
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existentes e do conhecimento que todos têm da arquitetura, principalmente
também porque não é intenção desta avaliação de arquitetura que se produzam
documentos formais que reflitam a arquitetura de software do sistema
escalonador de cargas batch.
Confirmou-se também o sucesso na produção das decisões relativas a
riscos, não-riscos, pontos de sensibilidade e trade-offs. A priorização dos
cenários, consequência da geração da árvore de utilidades que também pode ser
criada com sucesso, possibilitou que as decisões relativas aos rumos a serem
tomados pela arquitetura de software não gerem falsas expectativas, uma vez que
todos os stakeholders estão cientes das possibilidades e dificuldades de uma
modificação arquitetural.
Apesar de constar como maior trade-off apontado na execução do roteiro,
os cenários relativos a manutenibilidade não foram considerados como

mais

prioritários, dando-se mais importância a aqueles que estão mais ligados aos
objetivos do negócio como eficácia, desempenho e disponibilidade.
A aplicação do roteiro também serviu para dar o aval de todos os
stakeholders ao desenvolvimento de um novo componente para a arquitetura,
uma vez que todos estiveram cientes dos prós e contras desta mudança
arquitetural.
Com a codificação dos programas necessários para ativação de um novo
componente para a arquitetura pode-se fazer uma pesquisa-ação comparando-se
ambas as arquiteturas. A nova arquitetura proposta atendeu a maioria dos
requisitos pertinentes aos atributos de qualidade desejados pelos stakeholders,
comprovando que a avaliação de arquitetura efetuada com o roteiro proposto
alcançou os efeitos desejados.
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6

CONCLUSÕES

6.1

Considerações Finais
Este trabalho teve como objetivo principal a elaboração de um roteiro que

possibilitasse a avaliação arquitetural de um sistema escalonador de cargas batch
amplamente utilizado em ambientes mainframe.
A realização desta pesquisa se destaca pela forma como foi feita, utilizando
conceitos da engenharia de software relativos a atributos de qualidade, métodos
de avaliação arquitetural, mesclados com pesquisas consolidadas sobre
balanceamento de cargas e pesquisas sobre o funcionamento do sistema
escalonador de cargas batch para ambientes mainframe, baseado em JES2™ e
WLM™.
No estudo do funcionamento do sistema escalonador de cargas batch, na
figura do subsistema JES2™ e do componente WLM™, foi detalhado seu
funcionamento assim como a relação entre os componentes e seus algoritmos,
entendendo-se que a baixa eficácia no balanceamento de cargas batch,
notadamente percebida, se faz presente porque o objetivo principal da arquitetura
não é está relacionado ao balanceamento das cargas e sim na garantia que os
processos batch atendam suas metas de desempenho, independentemente do
servidor selecionado para seu processamento, o que possibilita a apresentação
de cargas não homogêneas por longos períodos.
As pesquisas referentes a escalonamento de cargas visaram fornecer os
subsídios

necessários

para

o

entendimento

sobre

como

melhorar

o

funcionamento dos componentes responsáveis por balanceamento de cargas, na
figura de algoritmos, políticas e índices de carga. Esta parte do estudo é
particularmente importante, pois dita os modelos a serem seguidos pelo novo
componente inserido na arquitetura do sistema escalonador de cargas batch,
componente este responsável por melhorar a eficácia dessa arquitetura.
Para a elaboração desta dissertação também foi feito um estudo sobre
diversos métodos de avaliação arquitetural visando selecionar aquele que fosse o
mais indicado como modelo para a confecção do roteiro título deste trabalho. Para
isto foram avaliados 35 métodos, elegendo-se apenas um como base para a
confecção do roteiro. O roteiro proposto foi explicitamente baseado no método
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ATAM (KAZMAN; KLEIN; CLEMENTS, 2000), que foi o método considerado pelos
diversos interessados no sistema como sendo o que melhor atendia a seus prérequisitos, que seriam:
1) Permitir a avaliação de vários atributos de qualidade numa mesma
passada;
2) Possa ser executado por poucos usuários;
3) Seja utilizado pelo mercado;
4) Possibilite análise de situações conflitantes (trade-offs).
O método de trabalho proposto na seção 1 se mostrou consistente e serviu
como guia na elaboração do roteiro, não se percebendo desvios nem
necessidades adicionais não documentadas.
A criação do roteiro seguiu um critério lógico, tendo sido apresentados
outros estudos, como o de Farhan et al. (2009), que mostram como o método
ATAM pode ser adaptado para atender necessidades específicas. Para a
elaboração do roteiro alvo desta dissertação, a seleção das etapas a serem
utilizadas no roteiro foi devidamente justificada, utilizando-se referências (ISLAM;
ROKONUZZAMAN, 2009) que apontam como etapas do método ATAM podem
ser adaptadas quando realizadas por um escopo limitado de stakeholders. Vale
ressaltar que durante a pesquisa, não foram encontradas avaliações de
arquitetura envolvendo sistemas desta categoria (software de sistema), o que
enriquece esta dissertação, pois ilustrou como o método ATAM e suas
adaptações podem ser utilizados por outras categorias de software e não apenas
em arquiteturas de sistemas aplicativos.
Uma vez elaborado, o roteiro se mostrou factível e pode ser utilizado com
sucesso pelos participantes do processo de avaliação de arquitetura do sistema
escalonador de cargas batch de ambientes mainframe, produzindo as decisões
esperadas e compatíveis com o método ATAM. Apesar de não ter sido testado,
acredita-se que por fazer parte da categoria de software associada a Software de
Sistema (PRESSMAN, 2001; NAPCS; FORWARD et LETHBRIDGE, 2008), o
roteiro proposto também pode ser utilizado para avaliações arquiteturais de outros
sistemas ou arquiteturas similares a este ou que pertençam a mesma categoria
de software.
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Uma das contribuições adicionais apresentadas por este trabalho, e não
prevista inicialmente em seu escopo, foi a possibilidade de quantificar a evolução
arquitetural alcançada com a arquitetura proposta quando confrontada com a
arquitetura até então existente. No decorrer desta dissertação foi possível
codificar os programas necessários para o novo componente6 apresentado na
arquitetura proposta e comprovar na prática, através de uma pesquisa-ação, a
relação entre as duas arquiteturas, a corrente e a proposta e mensurar sua
evolução.
Para abalizar a análise da evolução arquitetural, utilizaram-se dados de
desempenho dos servidores envolvidos, dados estes referentes a cinco meses de
processamento, sendo dois meses e meio com o cenário da arquitetura corrente e
outros dois meses e meio com a nova arquitetura proposta.
Este trabalho apresentou contribuições reais por meio da elaboração de um
roteiro que pode ser reutilizado para avaliações em arquiteturas similares,
juntamente

com

uma

pesquisa-ação

que

serviu

para

demonstrar

sua

aplicabilidade.

6.2

Trabalhos Futuros
Esta dissertação sugeriu um roteiro de avaliação arquitetural baseado no

método ATAM para avaliar a arquitetura de um sistema categorizado como
software de sistema.
Uma das possibilidades vislumbradas com este trabalho seria a aplicação
deste roteiro em outro tipo de sistema pertencente a mesma categoria para a
validação do roteiro. A sugestão recairia em arquiteturas de software pertencentes
a subcategoria software servidor, devidamente categorizada por Forward e
Lethbridge (2008).
Outra sugestão seria a utilização do método proposto por ROSSO (2006)
como ponto de partida para a elaboração de um novo roteiro para avaliações
arquiteturais.

6

Apresentado na seção 4 como LOADSHR.
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ANEXO I
Este anexo apresenta um grupo de gráficos dos servidores envolvidos no
escalonamento das cargas. Estes gráficos ilustram a situação dos servidores
durante a vigência da arquitetura que foi objeto de estudos, começando em
Julho/2010 até Setembro/2010. Nos gráficos assinalados como início de mês, os
dias são consecutivos, ao passo que nos gráficos indicados como típicos, os dias
são de semanas distintas. Os dados usados na construção destes gráficos foram
gerados pelo produto RMF™ da IBM.

Figura 17. Desempenho dos Servidores numa 2ª feira típica

Figura 18. Desempenho dos Servidores numa 2ª feira – Início de Mês
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Figura 19. Desempenho dos Servidores numa 3ª feira típica

Figura 20. Desempenho dos Servidores numa 3ª feira – Início de Mês
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Figura 21. Desempenho dos Servidores numa 4ª feira típica

Figura 22. Desempenho dos Servidores numa 4ª feira – Início de Mês
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Figura 23. Desempenho dos Servidores numa 5ª feira típica

Figura 24. Desempenho dos Servidores numa 5ª feira – Início de Mês
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Figura 25. Desempenho dos Servidores numa 6ª feira típica

Figura 26. Desempenho dos Servidores numa 6ª feira – Início de Mês
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Complementando os dados do ANEXO I, estão apresentados dados de
desempenho

onde

se

explicitam

dias

dos

meses

de

Julho/2010

até

Setembro/2010.

Servidores nos dias 05 e 06/07 (segunda e terça-feira)
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Figura 27. Desempenho dos Servidores em 05 e 06/07/2010

Servidores nos dias 13 e 14/07 (terça e quarta-feira)
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Figura 28. Desempenho dos Servidores em 13 e 14/07/2010
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Servidores nos dias 21 e 22/07 (quarta e quinta-feira)

Server A

Server B

Figura 29. Desempenho dos Servidores em 21 e 22/07/2010

Servidores nos dias 29 e 30/07 (quinta e sexta-feira)

Server A

Server B

Figura 30. Desempenho dos Servidores em 29 e 30/07/2010
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Servidores nos dias 02 e 03/08 (segunda e terça-feira)

Server A

Server B

Figura 31. Desempenho dos Servidores em 02 e 03/08/2010

Servidores nos dias 10 e 11/08 (terça e quarta-feira)

Server A

Server B

Figura 32. Desempenho dos Servidores em 10 e 11/08/2010
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Servidores nos dias 18 e 19/08 (quarta e quinta-feira)

Server A

Server B

Figura 33. Desempenho dos Servidores em 18 e 19/08/2010

Servidores nos dias 26 e 27/08 (quinta e sexta-feira)

Server A

Server B

Figura 34. Desempenho dos Servidores em 26 e 27/08/2010
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Servidores nos dias 02 e 03/09 (quinta e sexta-feira)

Server A

Server B

Figura 35. Desempenho dos Servidores em 02 e 03/09/2010

Servidores nos dias 08 e 09/09 (quarta e quinta-feira)

Server A

Server B

Figura 36. Desempenho dos Servidores em 08 e 09/09/2010
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ANEXO II
Os cenários levantados pela equipe de avaliação da arquitetura de
software são apresentados nas tabelas a seguir, originando a descrição dos
riscos, não-riscos, trade-offs e pontos de sensibilidade. Estes artefatos estão
descritos na tabela 9 presente no corpo da dissertação, e reproduzidos abaixo na
tabela 14.

Tabela 14. Descrição das Decisões Apontadas

Identificação
S1
S2
S3
S4
S5
S6
R1
R2
R3

R4
R5

R6
NR1

NR2
NR3
NR4

Descrição
O Código do balanceador deve ser feito em linguagem de baixo
nível
O balanceador é integrado ao sistema operacional, o que diminui
seu overhead
A monitoração deve estar ciente da disponibilidade dos
servidores
O programa balanceador deve estar preparado para mais de um
tipo de algoritmo
O programa balanceador deve estar preparado para variações
nos intervalos de coleta
A inclusão de novas funcionalidades aumenta o tempo de
desenvolvimento e o custo
A manutenção deve ser especializada
Adicionando-se mais servidores aumenta-se o custo
O software responsável pelo balanceamento e avaliação das
cargas dos servidores deve ser acompanhado, pois se mostrar
comportamento indevido, ações de balanceamento erradas
podem ocorrer.
A inclusão de mais funcionalidades aumentará o grau de
dificuldade do programa
A inclusão de variações nos intervalos entre coletas pode causar
forte desbalanceamento se houver aumento súbito na demanda
de processos batch
Codificação em linguagens portáveis afetará o desempenho do
balanceador
Por parte de um produto ligado ao sistema operacional, pode-se
assumir que os mantenedores sejam habilitados para linguagens
de baixo nível
A monitoração deve verificar se o balanceamento de cargas está
sendo efetuado
Não havendo necessidade de segurança interna no balanceador,
diminui o seu overhead e melhora seu desempenho
Codificação em linguagens portáveis permite uma maior
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T1
T2

T3

T4

T5
T6

portabilidade e manutenibilidade
Trade-off entre desempenho e manutenibilidade
Os servidores devem estar dimensionados para atender
momentos de pico, o que demanda gastos adicionais na compra
de servidores mais poderosos. Trade-off entre desempenho e
custo
Aumentando-se o número de servidores disponíveis aumenta-se
o consumo de processador do balanceador. Trade-off entre
disponibilidade/desempenho e custo
A codificação do novo componente utilizando algoritmos
descentralizados aumenta a disponibilidade, mas aumenta o
consumo de processador de todos os servidores. A utilização de
algoritmos centralizados diminui a utilização de processador mas
pode causar problemas temporários de disponibilidade do
balanceador.
A inclusão de mais funcionalidades para o programa balanceador
diminui seu grau de manutenibilidade
Um intervalo maior entre as medições de carga melhorará o
consumo de processador do balanceador, mas poderá causar
desbalanceamento. Trade-off entre desempenho e Eficácia

Tabela 15. Cenário de Desempenho
Cenário
Atributo
Ambiente
Estímulo

O Balanceador deve selecionar o servidor mais adequado em até
50 ms
Desempenho
Ambiente Normal
Necessidade de direcionar processos batch que surgem sem
impactar o restante do sistema
O direcionamento deve ser rápido o suficiente
Riscos
Sensibilidade
Tradeoff

Resposta
Decisões
Arquitetônicas
Código e API do R1,NR1
balanceador
de
carga devem ser
feitas
em
linguagem de baixo
nível
Raciocício
Diagrama

S1,S2

T1

Tabela 16. Cenário de Desempenho
Cenário
Atributo
Ambiente

Suportar a entrada de novo processo batch a cada 1 segundo
Desempenho
Ambiente Normal
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Estímulo
Resposta
Decisões
Arquitetônicas
O balanceador de
carga não pode ser
desativado
Raciocício
Diagrama

Necessidade de direcionar processos batch que surgem
O direcionamento deve ser rápido o suficiente
Risco
Sensibilidade
Tradeoff
NR2

S2

Tabela 17. Cenário de Desempenho
Cenário

Suportar um aumento significativo de entrada de processos batch
a serem redirecionados. 3 por segundo durante 10 minutos em
momentos de pico
Desempenho
Ambiente Sobrecarregado
Necessidade de direcionar processos batch que surgem
O direcionamento deve ser rápido o suficiente
Risco
Sensibilidade
Tradeoff

Atributo
Ambiente
Estímulo
Resposta
Decisões
Arquitetônicas
Os
servidores NR2
envolvidos
no
balanceamento
devem
ter
capacidade
de
processamento
suficiente
para
atender a demanda
Raciocício
Diagrama

S1,S2

T2

Tabela 18. Cenário de Disponibilidade
Cenário
Atributo
Ambiente
Estímulo
Resposta

Se algum dos servidores se tornar indisponível, o balanceamento
deve continuar nos outros servidores
Disponibilidade
Operação degradada
Falha em algum servidor da cadeia de balanceamento
O servidor com problema deve ser excluído do balanceamento
automaticamente
Risco
Sensibilidade
Tradeoff

Decisões
Arquitetônicas
Manter
número R2
suficiente
de
servidores
disponíveis
Ativar o software R3
em
todos
os

S3

T3,T4

S3

T4
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servidores
Raciocício
Diagrama

Tabela 19. Cenário de Eficácia
Cenário
Atributo
Ambiente
Estímulo
Resposta

O Balanceador deve alcançar seus objetivos 90% do tempo
Eficácia
Ambiente Normal
Necessidade de direcionar processos batch que surgem
Os servidores que fazem parte da cadeia de balanceamento
devem estar com cargas equivalentes, com diferença máxima
entre o mais e o menos ocupado variando 5%
Risco
Sensibilidade
Tradeoff

Decisões
Arquitetônicas
Deve haver uma R3, NR2
monitoração
constante da carga
dos servidores
Raciocício
Diagrama

S3

Tabela 20. Cenário de Eficiência
Cenário
Atributo
Ambiente
Estímulo
Resposta

A utilização de processador do Balanceador não deve ser
perceptível
Eficiência
Ambiente Normal
Necessidade de direcionar processos batch que surgem
A utilização de processador do sistema balanceador de carga
deve ficar abaixo de 1% do todo
Risco
Sensibilidade
Tradeoff

Decisões
Arquitetônicas
O programa deve NR1
ser
altamente
otimizado
e
confeccionado em
linguagem de baixo
nível
Raciocício
Diagrama

S1

T1

Tabela 21. Cenário de Configurabilidade
Cenário

O Balanceador deve ser capaz de selecionar o algoritmo de
balanceamento baseado na escolha do usuário.
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Atributo
Ambiente
Estímulo
Resposta
Decisões
Arquitetônicas
O
programa
balanceador
de
carga deve estar
preparado
para
atender a mais de
um algoritmo
Raciocício
Diagrama

Configurabilidade
Ambiente Normal
Percepção de desbalanceamento nos servidores
Selecionar nova forma de balancear a carga
Risco
Sensibilidade
Tradeoff
R4

S4

T5

Tabela 22. Cenário de Configurabilidade
Cenário

Atributo
Ambiente
Estímulo
Resposta

O Balanceador deve ser capaz de especificar os intervalos entre
as medidas e os patamares que consideram os servidores
balanceados
Configurabilidade
Ambiente Normal
Em momentos de baixa atividade no sistema pode-se aumentar o
intervalo entre as medições de carga
Aumento ou diminuição do intervalo, baseado na escolha do
usuário atendendo a demanda de carga
Risco
Sensibilidade
Tradeoff

Decisões
Arquitetônicas
O
programa R5
balanceador deve
estar
preparado
para variações nos
intervalos de tempo
entre coletas de
desempenho
A interação com o R4
software
gerenciador
de
desempenho
do
sistema deve estar
sempre disponível.
Raciocício
Diagrama

S5

T5,T6

Tabela 23. Cenário de Configurabilidade
Cenário
Atributo

O Balanceador deve ser capaz de selecionar ou filtrar os
servidores desejados para participar do balanceamento
Configurabilidade
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Ambiente
Estímulo
Resposta
Decisões
Arquitetônicas

Ambiente Normal
Servidores que tenham necessidades específicas podem ser
excluídos do balanceamento
O balanceador impede que novos processos batch sejam
direcionados para o servidor em questão
Risco
Sensibilidade
Tradeoff
S3

T3

Raciocício
Diagrama

Tabela 24. Cenário de Usabilidade
Cenário
Atributo
Ambiente
Estímulo
Resposta

O usuário deve ser capaz de aprender a operar o Balanceador em
até 4 horas
Usabilidade
Ambiente Normal
Necessidade de verificar se o balanceamento de carga está de
acordo com os patamares desejados
O usuário do sistema poderá interferir no balanceamento,
segregado ou acrescentado novos servidores dinamicamente,
assim como modificando intervalos entre medidas e os patamares
de balanceamento.
Risco
Sensibilidade
Tradeoff

Decisões
Arquitetônicas
Para
que
o R4
aprendizado seja
rápido é necessário
que haja poucos
comandos e que os
mesmos
sejam
mnemônicos.
Opcionalmente
pode haver uma
interface
gráfica
simples
manuseável
com
poucos cliques
Raciocício
Diagrama

S6

T5

Tabela 25. Cenário de Usabilidade
Cenário
Atributo
Ambiente
Estímulo

O usuário terá opções de HELP simples, que mostrem como
interagir com o sistema
Usabilidade
Ambiente Normal
Havendo problemas em um servidor, onde se faz necessária sua
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Resposta
Decisões
Arquitetônicas
Aprimorar o código,
incluindo-se
funcionalidades de
HELP
Raciocício
Diagrama

exclusão do balanceamento, pode ser que seja necessário tomar
uma ação rápida e comandos de HELP simples podem agilizar o
processo
O usuário teclará HELP e aparecerão todos os comandos
disponíveis para o balanceador e suas sintaxes
Risco
Sensibilidade
Tradeoff
S6

T5

Tabela 26. Cenário de Segurança
Cenário
Atributo
Ambiente
Estímulo
Resposta

O sistema não poderá ser manipulado ou desativado por usuários
não autorizados
Segurança
Ambiente Normal
Tentativa de manipulação do critério de balanceamento por
usuários não autorizados
O sistema não deve acatar comandos de usuários não
autorizados
Risco
Sensibilidade
Tradeoff

Decisões
Arquitetônicas
Não é necessário NR3
colocar segurança
interna no código
do
balanceador,
podendo-se utilizar
o
software
de
segurança
da
instalação
para
barrar os acessos
não autorizados a
sua interface
Raciocício
Diagrama

Tabela 27. Cenário de Manutenibilidade
Cenário
Atributo
Ambiente
Estímulo
Resposta
Decisões

Em caso de uma falha crítica, o Sistema Balanceador deve ser
corrigido em até 4 horas
Manutenibilidade
Ambiente Normal
O sistema balanceador para de atuar, não efetuando o
balanceamento em nenhum servidor
Durante o período de falha
Risco
Sensibilidade
Tradeoff
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Arquitetônicas
NR3
Raciocício
Diagrama

Tabela 28. Cenário de Manutenibilidade
Cenário
Atributo
Ambiente
Estímulo
Resposta

O sistema Balanceador será capaz de permitir o diagnóstico de
falhas possibilitando que correções sejam implementadas
Manutenibilidade
Ambiente Normal
Quando houver uma falha, o sistema balanceador poderá ligar
opções de rastreabilidade.
Serão emitidas mensagens informativas diagnóstico e o operador
do sistema poderá ligar opções de rastreabilidade sobre as ações
do sistema
Risco
Sensibilidade
Tradeoff

Decisões
Arquitetônicas
Inclusão no código R1, R4
de
funções
de
diagnóstico,
reastreabilidade e
interceptação
de
falhas
Raciocício
Diagrama

S6

T1, T5

Tabela 29. Cenário de Confiabilidade
Cenário

O Balanceador deve ser capaz de detectar falhas nos programas
com que interage e prover a recuperação adequada

Atributo
Ambiente
Estímulo

Confiabilidade
Ambiente Normal
Quando houver uma falha, o sistema balanceador a interceptará e
tentará manter seu funcionamento normal
Serão emitidas mensagens informativas de problemas e o
operador do sistema poderá ligar opções de rastreabilidade sobre
as ações do sistema
Risco
Sensibilidade
Tradeoff

Resposta

Decisões
Arquitetônicas
Inclusão no código R1, R4
de
funções
de
diagnóstico,
reastreabilidade e
interceptação
de
falhas
Raciocício
Diagrama

S6

T1, T5
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ANEXO III
Este anexo apresenta gráficos de desempenho dos servidores envolvidos
no escalonamento das cargas no período posterior a ativação da arquitetura
proposta, que vai de Setembro/2010 a Novembro/2010. Os dados usados na
construção destes gráficos foram gerados pelo produto RMF™ da IBM.
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Figura 37. Desempenho dos Servidores em 14 e 15/09/2010
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Figura 38. Desempenho dos Servidores em 16 e 17/09/2010
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Servidores nos dias 20 e 21/09 (segunda e terça-feira)

Server A

Server B

Figura 39. Desempenho dos Servidores em 20 e 21/09/2010

Servidores nos dias 23 e 24/09 (quinta e sexta-feira)

Server A

Server B

Figura 40. Desempenho dos Servidores em 23 e 24/09/2010
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Servidores nos dias 29 e 30/09 (quarta e quinta-feira)

Server A

Server B

Figura 41. Desempenho dos Servidores em 29 e 30/09/2010

Servidores nos dias 04 e 05/10 (segunda e terça-feira)

Server A

Server B

Figura 42. Desempenho dos Servidores em 04 e 05/10/2010
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Servidores nos dias 13 e 14/10 (quarta e quinta-feira)

Server A

Server B

Figura 43. Desempenho dos Servidores em 13 e 14/10/2010

Servidores nos dias 19 e 20/10 (terça e quarta-feira)

Server A

Server B

Figura 44. Desempenho dos Servidores em 19 e 20/10/2010
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Servidores nos dias 28 e 29/10 (quinta e sexta-feira)

Server A

Server B

Figura 45. Desempenho dos Servidores em 28 e 29/10/2010

Servidores nos dias 04 e 05/11 (quinta e sexta-feira)

Server A

Server B

Figura 46. Desempenho dos Servidores em 04 e 05/11/2010
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Servidores nos dias 09 e 10/11 (terça e quarta-feira)

Server A

Server B

Figura 47. Desempenho dos Servidores em 09 e 10/11/2010

Servidores nos dias 17 e 18/11 (quarta e quinta-feira)

Server A

Server B

Figura 48. Desempenho dos Servidores em 17 e 18/11/2010
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Servidores nos dias 23 e 24/11 (terça e quarta-feira)

Server A

Server B

Figura 49. Desempenho dos Servidores em 23 e 24/11/2010

Servidores nos dias 29 e 30/11 (segunda e terça-feira)

Server A

Server B

Figura 50. Desempenho dos Servidores em 29 e 30/11/2010

