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RESUMO
Conhecer a qualidade praticada por Web Services implementados em uma
SOA é fundamental em razão de processos de agregação e composição de serviços.
O conhecimento da qualidade pode ser um fator decisivo nesses processos durante
a escolha entre serviços de funcionalidades semelhantes. Um meio de identificar a
qualidade praticada por Web Services é a monitoração do ambiente operacional.
Este trabalho apresenta uma proposta de arquitetura de software para identificar a
qualidade de Web Services implementados em SOA utilizando métricas sugeridas
pela literatura. Um protótipo utilizando a confiabilidade como alvo de monitoração foi
implementado para realizar a avaliação da arquitetura proposta. Para avaliar o
comportamento do protótipo durante a coleta dos índices, foi realizada a simulação
de uma SOA monitorada em um ambiente controlado. Também foi medido o
desempenho (tempo de resposta e quantidade de requisições processadas) dos
Web Services em duas situações: com e sem a monitoração para verificar a
interferência do protótipo.
Palavras-chave: Monitoração de Web Services; Identificação de Qualidade; SOA;

	
  
	
  

ABSTRACT
A Software Architecture proposal for identifying quality parameters of SOA
systems
To be aware of the quality performed by Web Services implemented within a SOA is
fundamental on account of aggregation and composition processes of services.
Quality awareness can be a decisive factor in these processes when choosing
between services having similar functionalities. One method of identifying the quality
performed by Web Services is through monitoring the operational environment. This
work presents a software architecture proposal for identifying the quality of Web
Services implemented within a SOA using metrics suggested by literature. A
prototype making use of reliability as a monitoring target was implemented to
evaluate the proposed architecture. For evaluating the prototype behavior during the
collection of indexes, a simulation of a monitored SOA was realised within an
environment under control. The performance (response time and quantity of
processed requests) of the Web Services was also measured in two situations: with
and without the monitoring to verify the prototype's interference.
Key Words: Web Services monitoring; Identifying Quality; SOA;
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Contextualização e Motivação
A implementação de Web Services é uma das principais abordagens de

Arquitetura de Software empregadas em projetos de Arquitetura Orientada a
Serviços (SOA – Services Oriented Architecture). Essa abordagem é adotada em
virtude das características dos Web Services como interoperabilidade, baixo
acoplamento, alto nível de reuso e visibilidade (O’BRIEN, 2007).
É fundamental para o sucesso de um projeto SOA que os Web Services
sejam construídos almejando os atributos de qualidade de serviço (QoS – Quality of
Services) acordados com quem deverá utilizá-los (BALASUBRAMANIAM, 2009;
O’BRIEN, 2007). Esses atributos podem ser estabelecidos entre o provedor e o
cliente pelo Acordo de Nível de Serviço (SLA – Service Level Agreement), o qual
deve ser definido, monitorado e verificado para que o Web Service seja entregue
com a qualidade esperada (O’BRIEN, 2007).
Conhecer a qualidade praticada por um Web Service entregue é necessário
em virtude das estratégias de agregação e composição com outros Web Services e
da sua possível participação em processos de negócio fundamentais para o cliente
(BALASUBRAMANIAM, 2009; O’BRIEN, 2007).
Durante a composição ou agregação com Web Services elegíveis para a
criação de uma nova capacidade, o conhecimento da qualidade praticada é um fator
decisivo na escolha entre Web Services com funcionalidades semelhantes
(BALFAGIH, 2009).
Uma forma de identificar a qualidade de Web Services é a monitoração do
seu ambiente operacional com base em métricas fornecidas por um modelo de
qualidade (LYU, 2007; O’BRIEN, 2007; PAPAZOGLOU, 2007).
Entre as preocupações relacionadas com a monitoração de Web Services,
Balfagih (2010) e Wang (2009) destacam a necessidade da investigação do efeito da
intrusão da monitoração baseada em Software, ou seja, se essa intrusão pode ser
tolerada pelo ambiente monitorado.
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Um dos principais atributos de qualidade inerentes ao sucesso de um projeto
SOA é a confiabilidade (O’BRIEN, 2007), ou seja, a “capacidade do produto de
software de manter um nível de desempenho especificado, quando usado em
condições especificadas” (NBR ISO/IEC 9126-1, 2003, p.8).
A confiabilidade de Software é o principal objeto de estudo da Engenharia de
Confiabilidade (do inglês, SRE – Software Reliability Engineering) (LYU, 2007). Para
validar a confiabilidade definida e esperada pelo usuário, a SRE sugere um processo
de verificação durante a operação do Software (LYU, 2007). A verificação da
confiabilidade possibilita: (a) agir antecipadamente e restabelecer a qualidade
esperada; e (b) contribuir na melhoria contínua do ambiente, identificando os pontos
onde há falhas na arquitetura (LYU, 2007).
No modelo de qualidade de Choi (2007) são sugeridas três métricas para
medir a confiabilidade de Web Services: (1) taxa de confiabilidade de resposta; (2)
taxa de falha de serviço e (3) tempo médio entre falhas de serviço. Os índices
obtidos por estas métricas podem ser validados por meio de SLA com o cliente
como referência da qualidade esperada pelo Web Service (LYU, 2007).
Como identificar a qualidade de Web Services a partir de métricas sugeridas
na literatura, levando em consideração uma eventual intrusão ao ambiente
monitorado, é o problema de pesquisa investigado por este trabalho.
1.2

Objetivo

O objetivo do presente trabalho é apresentar uma proposta de arquitetura de
software para identificação de qualidade de Web Services implementados em
sistemas SOA, a partir de métricas sugeridas pela literatura.
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1.3

Contribuições

A proposta de arquitetura de software sugerida por este trabalho pode ser
inserida em um processo de SRE na etapa de validação da confiabilidade prevista
com a realizada durante a operação dos Web Services do ambiente monitorado. Os
índices de qualidade identificados durante a monitoração poderão ser utilizados
para: (a) indicar a necessidade de melhoria na arquitetura e (b) verificar se os
índices acordados no SLA estão sendo praticados pelo provedor do Web Service.
São relacionadas a seguir as abordagens dos trabalhos estudados (PSIUK,
2009; WANG, 2009; YUAN, 2008) com as contribuições da proposta do autor.
Psiuk (2009) propõe uma abordagem que estende as métricas de
confiabilidade de um ESB (Enterprise Service Bus) sugeridas por uma especificação
da indústria, procurando não interferir no ambiente implementado. Entretanto, a
abordagem é dependente de uma plataforma específica de ESB para coletar essas
métricas. A proposta da arquitetura de software para monitoração sugerida por este
trabalho será complementar à abordagem de Psiuk (2009), adicionando as
interfaces de monitoração sugeridas independente da utilização de um ESB
específico.
O trabalho de Wang (2009) sugere uma abordagem para realizar a
monitoração de requisitos funcionais por meio de uma ferramenta que desenvolve as
regras de validação dos requisitos utilizando o contrato dos Web Services (WSDL).
A validação é feita após a captura das mensagens trocadas entre os Web Services,
realizada por uma sonda de monitoração. No contexto do presente trabalho e no de
Wang (2009), a sonda é uma aplicação utilizada para extrair eventos de determinado
sistema. Essa extração pode ser realizada por instrumentação de código ou
interceptação de mensagens.
Segundo Wang (2009), sua abordagem possui um grau de interferência baixo
em relação ao desempenho do ambiente, entretanto o escopo do trabalho é limitado
aos requisitos funcionais. A proposta de arquitetura de software do presente trabalho
utilizará uma sonda com características de interceptação de mensagens para
capturar as variáveis do ambiente monitorado, semelhante àquela sugerida por
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Wang (2009). Porém, será direcionada para verificação de requisitos não funcionais,
mais especificamente a confiabilidade.
O framework proposto por Yuan (2008) realiza a monitoração de requisitos
não funcionais. Para tal, foram adicionadas interfaces de monitoração padronizadas
pela indústria em conjunto com as funcionalidades dos Web Services, tornando a
monitoração acoplada ao ambiente e dependente de um ESB. A proposta sugerida
por este trabalho deverá utilizar essas interfaces em conjunto com a sonda de
monitoração para fornecer os índices de confiabilidade e os índices do SLA
praticado ao cliente, sem que interfaces de monitoração sejam acopladas aos Web
Services.
1.4

Método de Trabalho

1. Revisão da Literatura: levantamento sobre modelo de qualidade, estado
da arte de monitoração de Web Services e Engenharia de Confiabilidade de
Software (SRE).
2. Definição das Variáveis para Monitoração: definição das variáveis com
informações sobre a execução de Web Services que o ambiente
monitorado deve oferecer. A partir das variáveis é possível realizar a coleta
dos índices de acordo com as métricas sugeridas por Choi (2007). Essas
variáveis serão os pré-requisitos para a realização da monitoração do
ambiente.
3. Especificação

dos

Requisitos

do

Protótipo:

especificação

das

funcionalidades da implementação da arquitetura de software relacionadas
com a coleta e identificação dos índices de qualidade a partir das variáveis
definidas na atividade anterior.
4. Definição da Arquitetura do Protótipo: a arquitetura de software será
definida para atender aos requisitos especificados no passo anterior,
considerando os aspectos de interoperabilidade e desempenho para a
implementação do protótipo e as sugestões da literatura.
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5. Implementação do Protótipo: implementação do protótipo a partir da
arquitetura definida para que seja utilizado durante a prova de conceito.
6. Desenvolvimento do Ambiente para a Prova de Conceito: a simulação
do ambiente SOA será formado pela composição de Web Services
disponíveis na Internet e formulados pelo autor, que possuam critérios
mínimos de qualidade sugeridos por Zheng (2010): (a) sucesso na
requisição do download do WSDL e; (b) sucesso na execução da
funcionalidade do Web Service.
7. Coleta das Informações do Comportamento do Protótipo: realização da
coleta e medição dos índices de confiabilidade de um Web Service de
qualidade conhecida por meio do protótipo da arquitetura durante a
execução de uma prova de conceito.
8. Coleta dos Índices de Desempenho da SOA: Uma ferramenta para a
realização de requisições em lote será utilizada para efetuar a simulação
das requisições aos Web Services do ambiente SOA desenvolvido na
atividade seis. O objetivo é coletar os índices de desempenho (como, por
exemplo, o tempo médio de requisição por segundo) e gerar os dados de
execução dos Web Services nos servidores de aplicação. A medição do
desempenho será realizada em dois cenários: com a monitoração e sem a
monitoração do protótipo da arquitetura.
9. Análise dos Resultados: serão analisados os resultados das atividades
anteriores em duas fases: (a) se o protótipo da arquitetura obtém
corretamente os índices de confiabilidade praticada pelos Web Services
monitorados e; (b) a avaliação do desempenho da execução dos Web
Services com e sem o protótipo da arquitetura proposta.
Na primeira etapa será apresentado o resultado do comportamento do
protótipo da arquitetura durante a monitoração, observando se o protótipo
foi capaz de calcular a confiabilidade de um Web Service de qualidade
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conhecida. Na fase seguinte será discutida a diferença entre o desempenho
dos Web Services e o impacto no ambiente com e sem monitoração.
1.5

Organização do Trabalho

Na seção 2, Estado da Arte, é apresentado o modelo de qualidade utilizado
para a definição e implementação da arquitetura proposta com foco nas métricas de
confiabilidade sugeridas. Adicionalmente, é apresentada uma visão sumarizada da
Engenharia de Confiabilidade de Software (do inglês, SRE – Software Reliability
Engineering), a abordagem da literatura referente à modelagem de confiabilidade e a
relação com SOA. Por fim, são apresentados os trabalhos relacionados com
monitoração de Web Services em SOA e suas principais características que serão
abordadas por este trabalho.
Na seção 3, Proposta de Arquitetura, é apresentada a proposta da arquitetura
de software para identificação dos parâmetros de qualidade de Web Services e seus
requisitos, bem como o protótipo que será implementado para avaliação posterior.
Na seção 4, Análise dos Resultados, é descrita a prova de conceito
considerando todos os passos para a realização da monitoração por meio do
protótipo da arquitetura e a coleta dos resultados obtidos durante a monitoração da
SOA. Por fim, é apresentado o resultado da análise e suas considerações.
Ao final, na seção 5, Conclusão e Trabalhos Futuros, é realizado o
fechamento do trabalho e a apresentação das sugestões para trabalhos futuros.
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2
2.1
	
  

ESTADO DA ARTE
Introdução
Na seção 2.2 é apresentada uma visão sumarizada sobre Engenharia de

Confiabilidade de Software (SRE – Software Reliability Engineering) e sua relação
com SOA e este trabalho. A seção 2.3 apresenta o modelo de qualidade utilizado
para identificar a qualidade praticada por Web Services. A seção 2.4 aborda uma
referência de arquitetura SOA utilizada como ambiente operacional alvo de
monitoração de qualidade. Por fim, a seção 2.5 apresenta o estado da arte referente
às abordagens de monitoração de qualidade de Web Services em SOA.
2.2
	
  

Engenharia de Confiabilidade de Software
A confiabilidade é uma característica fundamental para qualidade de Software

e pode ser definida como a probabilidade do Software operar por um determinado
período sob desempenho e condições específicas. Juntamente com outros atributos
de qualidade como funcionalidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e
portabilidade compõe o modelo de qualidade sugerido pela norma NBR ISO/IEC
9126-1 (2003).
Segundo Sommerville (2011), “confiança” é o termo adotado para tratar dos
atributos de qualidade de confiabilidade, disponibilidade, proteção e segurança por
estarem intimamente relacionados. A confiança em um sistema pode ser mais
importante do que a sua própria funcionalidade, pois: (a) as falhas de sistema
afetam um grande número de pessoas; (b) usuários muitas vezes rejeitam sistemas
não confiáveis, inseguros ou não protegidos; (c) custos de falha de sistema podem
ser enormes e; (d) sistemas não confiáveis podem causar perda de informações
(SOMMERVILLE, 2011).
Ao se tratar de confiabilidade, é fundamental definir a terminologia precisa e
distinguir entre os termos defeito, erro e falha. Este trabalho adota a definição de
Sommerville (2011) para esses termos:
•

Defeito de sistema: “Uma característica de um sistema de software que
pode levar a um erro de sistema”.
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•

Erro de sistema: “Um estado errôneo de sistema que pode levar a um
comportamento do sistema inesperado por seus usuários”.

•

Falha de sistema: “Um evento que ocorre em algum momento em que o
sistema não fornece um serviço como esperado por seus usuários”.

A Engenharia de Confiabilidade de Software (SRE – Software Reliability
Engineering) é o estudo do comportamento operacional de sistemas baseados em
Software em relação aos requisitos de confiabilidade definidos pelo usuário (LYU,
2007; PENGORIA, 2009). É adotada por corporações como AT&T, Lucent, IBM,
NASA, Microsoft e outras na Europa, Ásia e América do Norte (PENGORIA, 2009).
Apesar da adoção na indústria em diversas partes do mundo, a SRE ainda é
uma disciplina em evolução (LYU, 2007; PENGORIA, 2009). Lyu (2007) destaca
algumas das fragilidades sugeridas na literatura em relação à SRE:
1. Coleta de dados das falhas do Software normalmente realizada apenas
durante os testes de sistema ou de integração, podendo ser tarde para a
alteração do projeto;
2. Utilização de dados de falhas coletados em fases de testes para realizar
estimativas de confiabilidade em um ambiente de produção, resultando em
baixa precisão;
3. Falta

de

validação

pela

indústria

das

técnicas

existentes,

consequentemente, não obtendo maturidade para adoção em situações
reais de projetos de software;
Para tratar os problemas apontados, Lyu (2007) aponta que há estudos
relacionados a SRE baseados no ciclo de vida de defeitos de Software, sumarizado
em quatro métodos:
1. Prevenção de defeitos: evitar durante o desenvolvimento do projeto de
Software a ocorrência de defeitos.
2. Remoção de defeitos: detectar por meio de verificação e validação, a
existência de defeitos e os eliminar.
3. Tolerância a falhas: prover por meio de redundância, o comportamento
desejado de acordo com a especificação, apesar da existência de defeitos
no Software.
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4. Estimativa de defeitos e falhas: realizar a estimativa da presença de
futuros defeitos, a ocorrência e consequência das falhas.
Segundo Lyu (2007) a disciplina de SRE tem atraído mais atenção para
pesquisas relacionadas com o quarto método, ou seja, a medição e estimativa do
estado futuro da confiabilidade. Esse é o principal foco da modelagem de
confiabilidade, denominado Modelo de Crescimento da Confiabilidade de Software
(SRGM – Software Reliability Growth Model), quando relacionada com medição e
estimativa (LYU, 2007).
A maior dificuldade dos métodos de SRGM é a falta de validação pela
indústria (LYU, 2007). Um exemplo de processo de SRE atualmente em prática é
ilustrado na Figura 1 e descrito a seguir.
O processo de SRE é segmentado em quatro fases: (1) definição dos
objetivos de confiabilidade, (2) desenvolvimento do cenário operacional, (3)
modelagem e medição da confiabilidade, e (4) validação da confiabilidade (LYU,
2007). O SRGM está contido no processo de SRE nas duas últimas fases e suas
atividades estão em destaque na Figura 1.

	
  
Figura 1 - Processo de Engenharia de Confiabilidade de Software (SRE).
Fonte: Adaptado de Lyu (2007).
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Durante a primeira fase do SRE, na definição dos objetivos de confiabilidade,
é realizada a especificação dos requisitos de confiabilidade conforme definição do
cliente. Caso o cliente não determine esse requisito, deve ser escolhida uma métrica
de confiabilidade intuitiva e de fácil entendimento e, então, determinar um grau de
tolerância (LYU, 2007).
Na segunda fase, no desenvolvimento do cenário operacional, são
especificadas as condições em que o Software deverá operar e os possíveis
cenários relacionados à confiabilidade e a sua probabilidade de ocorrência. As
definições dos cenários operacionais encorajam os analistas de testes a
desenvolverem os casos de testes das principais funcionalidades do Software, o que
contribui para a estimativa da confiabilidade que será realizada em ambientes de
produção (LYU, 2007).
A iteração nas etapas de testes e modelagem é constante durante a terceira
fase. São realizados os testes e coleta de resultados iterativamente, até que seja
atingida a confiabilidade definida antes de realizar a implementação do Software.
Nessa fase é que há a responsabilidade do SRGM de realizar a estimativa de
confiabilidade, fundamental para determinar quando o Software atingiu a qualidade
desejada e está pronto para a implementação (LYU, 2007).
Lyu (2007) aponta que a estimativa de confiabilidade também pode prover
informações úteis para o gerenciamento de qualidade de Software: (a) a
confiabilidade no final dos testes de sistema, (b) o tempo adicional de testes
necessários para atingir os objetivos de confiabilidade, (c) o aumento da
confiabilidade como resultado dos testes e, (d) estimativa da confiabilidade além dos
testes de sistema.
Após atingir os objetivos de confiabilidade praticada durante a terceira fase,
na quarta fase a confiabilidade deve ser medida com o Software em execução para
validar os objetivos. Os resultados da medição não se prestam apenas de referência
para a confiabilidade praticada pelo Software, mas contribuem também para a
melhoria continua na qualidade, servindo como feedback para o enriquecimento e
validação do processo de SRE praticado (LYU, 2007).
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Abordagens de monitoração e estimativa de confiabilidade podem contribuir
para esse processo durante a última fase, envolvendo-se na medição e no feedback
das características de confiabilidade de determinado ambiente.
Por ser considerada uma estratégia de projeto de Software emergente, a SOA
carece de atenção em estudos relacionados a técnicas de SRE, em particular, no
que tange à modelagem de confiabilidade (LYU, 2007). A Tabela 1 descreve o
processo de SRE e as peculiaridades na aplicação desse processo em SOA.
Tabela 1 - Relação do processo de SRE e as peculiaridades na aplicação das fases
desse processo em SOA.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Fase do Processo de SRE

Realização Geral da Fase

(1) Definição dos objetivos de

Especificação

dos

confiabilidade.

confiabilidade

com

Peculiaridade na Aplicação em SOA

requisitos
o

cliente

de

Definição do SLA dos Serviços oferecidos

ou

acordado entre provedor e cliente (BALFAGIH,

determinação de uma métrica de fácil

2010; O’BRIEN, 2007).

entendimento (LYU, 2007).
(2) Desenvolvimento do

Especificação das condições e cenários

Dificuldade em estabelecer os cenários em

cenário operacional.

de operação de confiabilidade do Software

virtude da característica de ambiente distribuído

e

e interoperabilidade existente em SOA (LYU,

probabilidade

de

ocorrência

(LYU,

2007).

2007).

(3) Modelagem e medição da

Testes, validação, medição e realização

Desconhecimento da qualidade interna de

confiabilidade.

das estimativas de confiabilidade (LYU,

serviços que eventualmente serão compostos

2007).

por

outros

de

qualidade

desconhecida,

dificultando as estimativas de confiabilidade.
(BALASUBRAMANIAN, 2009; O’BRIEN, 2007;
PAPAZOGLOU, 2007).
(4) Validação da

Medição e validação da confiabilidade

Validação e divulgação do SLA acordado entre

confiabilidade.

exercida no ambiente de execução (LYU,

provedor e cliente. A divulgação é fundamental

2007).

para os clientes realizarem a composição
conhecendo
serviços

a

qualidade

entregues

praticada

pelos

(BALASUBRAMANIAN,

2009; BALFAGIH, 2010; O’BRIEN, 2007).

Em destaque na Tabela 1 está a validação da confiabilidade no ambiente de
execução por meio dos índices do SLA acordado entre provedor e cliente dos
serviços. É a segunda parte do SRGM e será o foco do presente trabalho.
O SLA é utilizado entre o provedor e o cliente para estabelecer a Qualidade
de Serviço (do inglês, QoS – Quality of Service) oferecida (O’BRIEN, 2007). Dentre
as características de QoS realizadas está a confiabilidade.
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Em geral, Web Services são considerados os serviços oferecidos na SOA e
são utilizados em virtude de características como interoperabilidade, reuso, baixo
acoplamento e visibilidade (O’BRIEN, 2007). É possível classificar os Web Services
em atômicos e compostos. Atômicos são aqueles que fornecem alguma
funcionalidade sem dependência de outro serviço, ao contrário dos compostos que,
a partir de serviços existentes, fornecem novas funcionalidades (PAPAZOGLOU,
2007).
2.3

Modelo de Qualidade para Serviços em SOA

Nesta seção é apresentado o modelo de qualidade utilizado pelo presente
trabalho para realizar a avaliação da qualidade de Web Services. Em conjunto com o
modelo, é apresentado o atributo de qualidade de confiabilidade, que será utilizado
como parâmetro para ser medido durante a avaliação da arquitetura proposta.
Um modelo de qualidade é o conjunto de atributos de qualidade e métricas
bem definidas que auxiliam na avaliação da qualidade praticada ou desejada do
software (BALFAGIH, 2009; LYU, 2007).
Choi (2007) propõe um modelo que pode ser utilizado para avaliar a
qualidade de serviços em SOA de acordo com o ponto de vista dos clientes. A
preocupação com o ponto de vista dos clientes pode ser creditada ao SLA definido
entre provedor e cliente (BALASUBRAMANIAM, 2009; LYU, 2007; PAPAZOGLOU,
2007). Para este trabalho os serviços em SOA considerados são apenas aqueles
implementados por meio de Web Services.
Dentre os atributos de qualidade sugeridos no modelo de Choi (2007) está a
confiabilidade. Segundo Choi (2007), definir a confiabilidade no modelo de qualidade
é fundamental em razão da utilização dos serviços por outras aplicações ou serviços
compostos, impactando na confiabilidade desses.
De acordo com o modelo de qualidade proposto por Choi (2007), a
confiabilidade pode ser medida por meio das métricas: (a) Taxa de Confiabilidade de
Resposta; (b) Taxa de Falha de Serviço e; (c) Tempo Médio entre Falhas de Serviço.
A Tabela 2 relaciona, de acordo com Choi (2007), as métricas, as variáveis
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necessárias para o cálculo dos índices de confiabilidade e onde podem estar
disponíveis no ambiente.
Tabela 2 - Relação das métricas de confiabilidade do modelo de qualidade
Fonte: Elaborada pelo Autor.
Métrica

Equação

Variáveis

Onde pode ser
encontrada
O tempo estimado de

Número de respostas
no tempo estimado.

Taxa de Confiabilidade de
Resposta (TCR), variando
entre 0 e 1, onde o maior valor

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠  𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠
𝑇𝐶𝑅 =
    
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠  

indica melhor confiabilidade.

resposta pode ser
recuperado do SLA ou dos
Requisitos Não Funcionais
do Web Service.

Número de respostas

Não relacionado no modelo

sem falhas.

de Choi (2007).

Número total de

Não relacionado no modelo

respostas.

de Choi (2007).
Arquivos de Log com

Número de falhas.

Taxa de Falha de Serviço
(TFS), onde o valor deve ser
maior ou igual a 0, com menor
valor indicando a melhor

falhas.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝐹𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠
𝑇𝐹𝑆 =   
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

Estipulado pelo
Período.

confiabilidade.

informações sobre as

Administrador no
Mecanismo de
Monitoração.
Arquivos de Log com

Tempo Médio entre Falhas de

Período Entre Falhas.

Serviço (TMFS), onde o valor
deve ser maior do que 0, com
maior valor indicando melhor
confiabilidade.

𝑇𝑀𝐹𝑆 =   

informações sobre as
falhas.

𝑆𝑜𝑚𝑎  𝑑𝑜  𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒  𝐹𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝐹𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠

Arquivos de Log com
Número de Falhas.

informações sobre as
falhas.

Para calcular os índices de confiabilidade a partir das métricas sugeridas por
Choi (2007), são necessárias variáveis que determinem quando uma resposta do
servidor resultou em sucesso ou ocasionou uma falha durante o processamento. O
modelo de qualidade de Choi (2007) não sugere um local específico para a coleta
dessas variáveis e nem como determinar se uma resposta de um Web Service
retornou com falhas.
O que pode indicar se o resultado do processamento da resposta pelo
Servidor foi com sucesso ou não, é o código de estado HTTP (Hypertext Transfer
Protocol). A relação dos possíveis códigos de estado HTTP de uma resposta de
processamento do Servidor foi definida na especificação RFC 2616 pelo W3C (2012).
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A RFC 2616 define que os códigos de estado HTTP são elementos formados
por um número inteiro de 3 dígitos, onde o primeiro dígito define a classe da
resposta (W3C, 2012):
•

1xx:

Informativo

–

Requisição

foi

recebida,

continuando

o

processamento;
•

2xx: Sucesso – A ação foi recebida com sucesso, entendida e aceita;

•

3xx: Redirecionamento – Outras ações devem ser tomadas para
completar a requisição;

•

4xx: Erro do Cliente – A requisição contém uma sintaxe incorreta e
não pode ser executada pelo servidor;

•

5xx: Erro do Servidor – O servidor foi incapaz de executar uma
requisição aparentemente válida;

Para uma requisição do cliente ao Web Service ser considerada processada
com sucesso o código de estado da resposta HTTP deve ser iniciado pelo dígito “2”.
Uma requisição ao Web Service que ocasionou uma falha durante o processamento
no servidor deverá retornar uma resposta com o código de estado iniciando por “5”.
A Tabela 3 descreve a relação entre as variáveis necessárias para o cálculo
do índice de confiabilidade segundo o modelo de qualidade de Choi (2007), e os
detalhes sobre onde podem ser encontradas.
Tabela 3 – Variáveis para o cálculo dos índices de confiabilidade e onde podem ser
encontradas.
Fonte: Elaborada pelo autor.
Variável

Onde pode ser encontrada

Número de Respostas

Log de acesso do Web Service para respostas com código de estado HTTP iniciados por 2. O

no tempo estimado.

tempo estimado está disponível na estrutura de dados do SLA no Repositório de Serviços.

Número de Respostas

Log de acesso do Web Service com respostas de processamento com o código de estado HTTP

sem falhas.

iniciado por 2.

Número

total

de

Log de acesso do Web Service com as respostas processadas independente do código de estado

respostas.

HTTP.

Número de falhas.

Log de acesso do Web Service com respostas contendo o código de estado HTTP iniciando por 5.

Período Entre Falhas

Período entre respostas processadas com código de estado HTTP iniciando por 5 no log de acesso
do Web Service. O período pode ser definido de acordo com o cenário de operação especificado
pelos responsáveis da SOA.
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Por meio de monitoração e medição dessas métricas é possível avaliar a
confiabilidade realizada nos Web Services em SOA, considerando a perspectiva do
ponto de vista do cliente e contribuindo para a composição e reuso realizadas (CHOI,
2007).
2.4

Arquitetura Referencial SOA
Nesta seção é apresentada uma Arquitetura de referência utilizada para

indicar onde podem ser encontradas, em um ambiente operacional SOA, as
variáveis necessárias para realizar a identificação da qualidade de Web Services.
Atualmente, o modelo de Arquitetura SOA mais conhecido é chamado de
“Modelo Triangular” (ZHANG, 2009). Esse modelo, ilustrado na Figura 5, é composto
por três componentes:
•

Provedor de Serviços: fornece serviços ao ambiente por meio de um
repositório comum de acesso aos potenciais clientes;

•

Repositório de Serviços: auxilia os potenciais clientes a encontrar
serviços conforme sua necessidade, organizando e oferecendo meios de
divulgação dos contratos dos serviços;

•

Requisitante de Serviços: são os clientes dos serviços realizando
requisições ao provedor por meio do conhecimento dos contratos dos
serviços fornecidos pelo repositório.

	
  
Figura 2 - Modelo Triangular de Arquitetura SOA.
Fonte: Adaptado de Zhang (2009).
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De acordo com esse modelo, uma aplicação existente pode ser encapsulada
de forma que se torne um Web Service e passe a participar da SOA, além de
aplicações já pré-concebidas como um Web Service (ZHANG, 2009).
Zhang (2009) considera como desvantagem do Modelo Triangular a não
disposição de métodos para tratar de problemas como decomposição, agregação,
transformação e requisição relacionados aos serviços da SOA. Como consequência,
uma SOA baseada nesse modelo pode ter problemas com reusabilidade e não ser
adaptável a modificações futuras (ZHANG, 2009).
Zhang (2009) sugere um modelo de Arquitetura SOA para enriquecer o
Modelo Triangular e é composto por camadas lógicas com baixo acoplamento,
porém inter relacionadas, aumentando o grau de reusabilidade e adaptabilidade dos
serviços. Esse modelo é baseado na Arquitetura Orientada a Serviços de Referência
(S3) proposta pela IBM (ARSANJANI, 2007), com o objetivo de guiar Arquitetos de
TI a projetar soluções SOA.
O modelo proposto por Zhang (2009) é ilustrado na Figura 6 e foi dividido em
três camadas lógicas:
(a) Camada de Processos de Negócio: Responsável por orquestrar ou
compor processos de negócio e serviços já implementados em outras
camadas para atender aos requisitos de negócio.
(b) Camada de Serviços: Sua função é oferecer os serviços classificados
pela sua funcionalidade dentro do domínio de negócio. Se necessário, é
realizada a agregação dos serviços fornecidos por diferentes provedores.
Como por exemplo, um serviço para logística pode realizar a agregação
de serviços fornecidos pela Fedex, Correios e USPS, onde cada um pode
realizar um SLA diferente. Para a Camada de Processos de Negócio, não
deve haver a distinção entre os diferentes provedores.
Durante a agregação de serviços, ao contrário da composição, não é
realizado nenhum tipo de fluxo para a criação de um novo serviço com
uma nova funcionalidade.
(c) Camada de Componentes de Serviços: Detêm a implementação das
aplicações da Camada Operacional como serviços. Um componente de
	
  
	
  

32

serviço pode ser uma aplicação legada, aplicações de clientes ou pacotes
de aplicações desenvolvidas para serem expostas como serviços.
Uma sugestão de implementação do modelo proposto por Zhang (2009)
considerando os serviços da SOA como Web Services é ilustrado na Figura 7.
A realização da Camada de Processos de Negócio é feita por um Engine
BPEL, que pode ser utilizado na implementação dos processos de negócio utilizando
Web Services das demais camadas da arquitetura. Um processo de negócio pode
ser publicado como um Web Service para ser reutilizado em uma nova composição.
Na Camada de Serviços é feita a republicação de Web Services da Camada
de Componentes de Serviços realizando a agregação de acordo com o domínio de
negócio. Para isso, um ESB é desejável para realizar o roteamento do agregador
para os Web Services responsáveis.

	
  
Figura 3 - Modelo Integrado de Serviços proposto por Zhang (2009).
Fonte: Adaptado de Zhang (2009).
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Figura 4 - Modelo SOA proposto por Zhang (2009) com sugestão de implementação.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Web Services atômicos que encapsulam determinada funcionalidade de
aplicações

na

Camada

Operacional

são

implementados

na

Camada

de

Componentes de Serviços. Nesta camada, Web Services poderão estar disponíveis
em servidores de aplicação de determinado domínio interno ou externo ou em um
ESB responsável por encapsular as chamadas a outras aplicações.
Entre as camadas do modelo pode estar disposto um Servidor Web que
possui a responsabilidade de processar e tratar as requisições aos serviços.
Dependendo da implementação, um Servidor de Aplicação ou ESB também podem
assumir essa responsabilidade.
O Repositório de Serviços é implementado por meio da especificação
Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), sugerida pela OASIS
(2012) para repositórios de Web Services, contendo informações como nome,
descrição, provedor e o contrato de serviço. Adicionalmente a este repositório, uma
estrutura de índices do SLA relacionados com os Web Services publicados pode ser
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disponibilizada para fornecer ao cliente informações sobre a qualidade praticada
pelo serviço (BALFAGIH, 2010).
O próximo item apresenta uma sumarização da literatura referente à
monitoração de qualidade de Web Services, e as limitações que são abordadas no
presente trabalho.
2.5

Monitoração de Qualidade de Web Services
Nesta seção são apresentadas as abordagens de monitoração de qualidade

de Web Services da literatura sob os aspectos de validação dos requisitos, natureza
da informação, forma de coleta e requisitos técnicos para o processo de monitoração.
Monitorar envolve obter informações relacionadas ao estado, comportamento
e ambiente de um sistema em tempo de execução, assim como fornecer meios para
tratar de possíveis desvios do comportamento dos requisitos do sistema no menor
tempo possível (WANG, 2009).
Apesar do contínuo esforço em propor abordagens de monitoração de Web
Services em SOA segundo a literatura (BALFAGIH, 2010; HERSHEY, 2007; PSIUK,
2009; WANG, 2009; YUAN, 2008), ainda há lacunas a serem exploradas (WANG,
2009), como:
•

Observação e validação dos requisitos ou outros fatores que podem
influenciar no comportamento dos serviços;

•

Natureza da informação que deverá ser extraída do ambiente monitorado;

•

Efeito da intrusão da monitoração no ambiente e seu custo;

Adicionalmente, em virtude de uma característica fundamental da SOA ser a
interoperabilidade, não é garantia de que apenas Web Services de determinada
plataforma estejam contidos nesta arquitetura (O’BRIEN, 2007). A SOA pode ser
desenvolvida em um ambiente heterogêneo. Neste caso, a monitoração deve ser
capaz de coletar as informações sobre os serviços, independentemente de ambiente
ou plataforma (BALFAGIH, 2010).
Os trabalhos relacionados (BALFAGIH, 2010; PSIUK, 2009; YUAN, 2008;
WANG, 2009) nos itens a seguir serão apresentados por meio de características que
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devem ser consideradas em uma abordagem de monitoração de Web Services
(BALFAGIH, 2010; WANG, 2009):
•

Validação dos Requisitos: forma na qual a abordagem proposta realiza
a validação dos requisitos de qualidade monitorados.

•

Natureza da Informação: fonte e característica da informação utilizada
para efetuar a monitoração.

•

Forma de Coleta: meio pelo qual são coletadas as informações do objeto
monitorado e o custo da monitoração.

•

Requisitos Técnicos para o Processo: descrição dos requisitos
técnicos necessários para o processo de monitoração.

2.5.1 Método de Psiuk (2009)

Psiuk (2009) propõe um método para enriquecimento da capacidade de
monitoração de um Enterprise Service Bus (ESB), normalmente utilizado em
projetos SOA pela indústria (PAPAZOGLOU, 2007). Segundo Psiuk (2009), em
virtude do padrão ESB ainda não possuir uma especificação aceita por toda a
indústria, foi sugerido pelo autor que o método proposto seria limitado a um ESB que
esteja de acordo com a especificação Java Business Integration (JBI) definida pela
Oracle. Esse método propõe estender a especificação JBI com interfaces que
possibilitem realizar a monitoração dos serviços implementados no ESB.
A especificação JBI prevê aspectos que podem servir como tópicos de
monitoração classificados em topologia e mensageria (PSIUK, 2009). O primeiro é
referente aos elementos do ESB, seu estado e a sua relação com os demais
serviços. Informações sobre mensageria propostos pela JBI refletem as informações
sobre a troca de mensagens entre os serviços como tempo de resposta, número de
requisições, número de requisições com falhas, quantidade de memória utilizada e
tempo de execução dos serviços.
Sobre a validação do comportamento dos serviços, Psiuk (2009) sugere a
criação de um módulo adicional à abordagem proposta, onde seriam analisados os
índices disponíveis no ESB relacionados com os serviços e expostos pelo método
proposto. A validação da Qualidade de Serviço (QoS) seria realizada por meio de
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consulta a um repositório de SLA utilizando os índices coletados. Não é o objetivo do
trabalho de Psiuk (2009) propor o meio pelo qual esse módulo de inspeção seria
integrado ao método, tampouco como seria a estrutura do repositório de SLA.
Para tratar do efeito de intrusão da monitoração no ambiente e fornecer o
meio de medição para as métricas desejadas, Psiuk (2009) considera duas
alternativas: análise de logs de aplicação e manipulação de código-fonte por meio da
técnica de Linguagem Orientada a Aspectos (AOP). A primeira alternativa é
descartada, por ser considerada lenta e de alto custo para o ambiente.
Com a alternativa de análise de logs de aplicação descartada, Psiuk (2009)
utiliza a AOP para manipular o código-fonte dos componentes do ESB para extrair
os aspectos de monitoração fornecidos pela JBI. Segundo o autor, sua abordagem
não interfere na especificação, mantendo o ESB de acordo com padrão sugerido.
Ao abordar a implementação apenas em ESB, Psiuk (2009) limitou o método
proposto a monitorar exclusivamente arquiteturas que utilizem essa plataforma com
a especificação JBI. Para extrapolar o uso do método, as interfaces sugeridas pela
JBI serão utilizadas pelo presente trabalho como referência para realizar a
monitoração de Web Services, independente do uso de ESB na SOA e tratada como
um agente externo, conforme sugestão do trabalho de Wang (2009). A Tabela 4
sumariza as características do método de Psiuk (2009) e a relação com este
trabalho.
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Tabela 4 - Sumário do método de Psiuk (2009) e sua relação com este trabalho.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Validação dos Requisitos

Não é escopo do trabalho de Psiuk (2009) realizar a validação dos requisitos,
apenas fornecer interfaces para um terceiro poder realizar.

Natureza da Informação

Dados oriundos dos componentes de monitoração sugeridos pela especificação
JBI relacionadas com a topologia e troca de mensagens dos serviços.
Adicionalmente, o autor sugere a complementação da especificação adicionando
interfaces não definidas pela JBI.

Forma de Coleta

Realiza instrumentação de código por meio de AOP no ESB para estender a JBI
e prover os índices para a monitoração de um terceiro. A complementação
sugerida pelo Autor não fere a especificação JBI, contanto que o ESB em
questão implemente a JBI adequadamente.

Requisitos Técnicos para o Processo

Um ambiente SOA implementado com base em um ESB que esteja de acordo
com a especificação JBI sugerida pela Oracle.

Relação com este trabalho

•

Utilização dos índices sobre troca de mensagens entre serviços providos
pelo método de Psiuk (2009).

•

Utilização de interfaces para medição da qualidade praticada pelos Web
Services independente da implementação no ambiente SOA ser baseada
em ESB com a especificação JBI.

2.5.2 Framework de Wang (2009)

Wang (2009) sugere uma abordagem para monitoração de requisitos
funcionais de Web Services. A validação dos requisitos é realizada por meio de
regras criadas a partir do contrato de serviço dos Web Services (WSDL).
Adicionalmente ao contrato, é realizado um processo manual em uma ferramenta
proposta pela abordagem para estabelecer as condições em que os requisitos
deverão ser cumpridos. Desse processo é gerado um conjunto de regras que deve
ser implementado em conjunto com o WSDL.
Uma vez as regras estabelecidas, uma sonda (um componente assim
denominado no trabalho de Wang (2009) para coleta de informações no ambiente
monitorado) é gerada pela ferramenta proposta pelo framework para analisar e
coletar as requisições e respostas dos serviços. Após implementada no ambiente a
sonda envia o resultado da coleta ao agente ou realiza a própria análise em caso de
validações simples. Em caso de validação mal sucedida um componente de
gerenciamento é notificado para que sejam tomadas as providências no ambiente.
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A Figura 5 ilustra a arquitetura de monitoração do framework proposto por
Wang (2009) e que será utilizada como base para a mecânica de monitoração do
presente trabalho.

	
  
Figura 5 - Arquitetura do framework de monitoração proposto por Wang (2009).
Fonte: Adaptado de Wang (2009).
A arquitetura é composta por: Editor de Especificação de Regras, Gerador de
Código Monitorado, Gerenciador de Implementação de Código Gerenciado, Agente,
Analisador Central e Centro de Gerenciamento.
O Editor de Especificação de Regras é uma ferramenta com interface gráfica,
utilizada para auxiliar o usuário a especificar as regras de acordo com os requisitos
providos pelo cliente e as informações sobre a estrutura do serviço extraídos do
WSDL. Essas regras são geradas em um arquivo XML, batizado pelo autor de Web
Service Constraint Description Language (WSCDL).
O Gerador de Código para Monitoração utiliza como entrada o arquivo
WSCDL que contém informações necessárias para criar o código para monitoração,
incluindo a sonda e a unidade de verificação.
Foram consideradas duas maneiras de implementação da sonda para realizar
a análise dos Web Services que, a partir dos experimentos demonstrados pelo
trabalho de Wang (2009), foram consideradas com baixo grau de intrusão ao
ambiente. A primeira alternativa foi implementada por meio de manipulação do
código-fonte com AOP, de maneira que as funcionalidades dos serviços fossem
analisadas sem a necessidade de alteração da interface dos Web Services. Na
segunda opção, o tráfego de informações do serviço é interceptado e analisado.
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Esta interceptação é considerada independente de plataforma por não interferir
diretamente no código-fonte do serviço, porém é mais custosa para o ambiente.
Wang (2009) realizou a medição do custo das duas alternativas de
comportamento da sonda por meio de experimentos em um ambiente controlado.
Segundo Wang (2009), apesar de aumentar o tempo de resposta dos serviços, ele
não foi considerado relevante para a eficiência geral da SOA.
O Agente é implementado como um módulo independente e extrai
informações sobre os recursos gerenciáveis da aplicação como utilização de CPU e
memória. É chamado de Agente por agir independente do ambiente dos Web
Services e possuir um comportamento pró-ativo, capaz de invocar APIs relacionadas
a gerenciamento de recursos como Windows Management Instrumentation (WMI) e
Java Management Extensions (JMX).
O Analisador Central recebe as informações das sondas e do Agente e é
responsável por verificar as violações nas regras estabelecidas, determinando se o
estado do serviço é passível de notificação.
Por meio do Centro de Gerenciamento o administrador do sistema pode
visualizar o estado dos serviços monitorados e tomar as decisões necessárias para
manter o ambiente com a qualidade esperada pelos clientes.
A abordagem de Wang (2009) fornece meios para não interferir nas
funcionalidades no ambiente e ser independente da implementação da SOA durante
a monitoração. É necessário, entretanto, definir manualmente os requisitos que
serão validados nos serviços por meio de uma ferramenta complementar à
abordagem. Portanto, é sugerido avaliar o custo da realização da entrada manual
desses requisitos em um ambiente já estabelecido que possa contar com um
número considerável de serviços.
A validação dos requisitos é realizada por meio das regras criadas pela
ferramenta utilizada no framework. A sonda responsável por coletar as informações
dos serviços não oferece meios para coletar métricas do ambiente relativas aos
atributos de qualidade não funcionais sugeridos pela norma NBR ISO/IEC 9126-1
(2003).
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A sonda utilizada por Wang (2009) será estendida pelo presente trabalho para
contemplar a coleta de índices de qualidade utilizando o modelo proposto por Choi
(2007). Os mecanismos de notificação durante a validação da qualidade realizada
também serão considerados. A Tabela 5 sumariza as características do framework
proposto por Wang (2009) e a relação com este trabalho.
Tabela 5 - Sumário do framework de Wang (2009) e sua relação com este trabalho.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Validação dos Requisitos

A validação dos requisitos é realizada a partir de regras definidas manualmente
em uma ferramenta proposta pelo framework, e assim, validadas pelos agentes
e sondas adicionadas ao ambiente durante a monitoração.

Natureza da Informação

As

informações

para

a

realização

da

monitoração

são

oriundas

de

funcionalidades definidas nos requisitos dos Serviços da SOA monitorada. Em
seguida são inseridas na implementação do framework para a realização da
monitoração.
Forma de Coleta

A coleta dos índices praticados pode ser realizada com dois tipos de sondas: (a)
interceptação das mensagens trocadas entre cliente e provedor do serviço ou;
(b) instrumentação do código-fonte dos serviços para a captação das
mensagens.

Requisitos Técnicos para o Processo

Implementação de um dos dois tipos de sondas no ambiente SOA e criação das
regras de validação dos requisitos dos serviços. As sondas são independentes
da implementação da plataforma dos serviços.

Relação com este trabalho

Utilização dos elementos dos componentes “Sonda”, “Analisador Central” e
“Central de Gerenciamento” na arquitetura da proposta de monitoração.

2.5.3 Framework de Yuan (2008)

Yuan (2008) sugere um framework para monitoração de Qualidade de
Serviços (QoS – Quality of Service) de Web Services baseado em ESB. Os atributos
de qualidade são medidos por meio das métricas sugeridas no trabalho de Choi
(2007) e fornecidas por um ambiente implementado em conjunto com um ESB.
Essas métricas são expostas por interfaces bem definidas com consistência
semântica de acordo com a especificação da OASIS (2012) (do inglês, Organization
for the Advanced of Structured Information Standards): Web Service Distributed
Management: Management Using Web Services (WSDM-MUWS).
Utilizar um padrão para expor as informações de QoS é fundamental para
oferecer os índices de SLA realizado pelos Web Services providos aos clientes e
manter a interoperabilidade do framework sugerido pelo autor com outros ambientes.
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Para coletar as variáveis do ambiente e validar com o modelo de qualidade
definido pelo administrador, o framework proposto por Yuan (2008) utiliza das
informações providas pelo ESB e pelos serviços do ambiente encapsuladas em
interfaces definidas pelo próprio framework proposto. Dessa forma, é possível utilizar
da abordagem proposta por Yuan (2008) em qualquer ESB que forneça informações
como tempo de resposta, número de falhas por mensagem, tamanho médio de
mensagem, tempo médio de envio de mensagens, entre outras também
relacionadas por Psiuk (2009).
A diferença entre a abordagem de Psiuk (2009) e Yuan (2008) é que no
último a implementação do ESB não necessita estar de acordo com a especificação
JBI. Embora para adotar o framework proposto por Yuan (2008) é preciso extrair as
informações necessárias do ESB e encapsular nas interfaces sugeridas pelo
framework. Durante o experimento do trabalho de Yuan (2008) foram utilizados
recursos do JMX providos pelo ESB fornecido pela Acqualogic (Acqualogic Service
Bus).
Em razão de não ser possível encontrar todas as informações necessárias
para a monitoração em um ESB, é preciso complementar essas informações com
dados dos próprios Web Services (YUAN, 2008). Yuan (2008) sugere obter esses
dados com a implementação das interfaces fornecidas pelo seu framework nos
serviços fornecidos pela SOA.
Apesar da abordagem de Yuan (2008) ser menos restritiva do que a de Psiuk
(2009), ainda é necessário possuir um ESB no ambiente para realizar a monitoração
dos Web Services. Entretanto, o grau de intrusão é maior do que a abordagem de
Wang (2009) por manipular diretamente os Web Services do ambiente, ao sugerir
interfaces de monitoramento nos próprios serviços. A arquitetura proposta pelo
framework de Yuan (2008) é dividida em Camada de Apresentação (Presentation
Layer), Camada de Raciocínio (Reasoning Layer), Camada de Monitoração
(Monitoring Layer) e Camada de Serviços Gerenciáveis (Managed Service Layer) e
está ilustrada na Figura 6. Cada componente da arquitetura proposta por Yuan
(2008) serão descritos a seguir.
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Figura 6 - Arquitetura do framework de monitoração proposto por Yuan (2008).
Fonte: Adaptado de Yuan (2008).
A

Camada

de

Serviços

Gerenciáveis

contém

serviços

com

as

implementações das interfaces de gerenciamento sugeridas pelo framework. É
responsável por fornecer os dados de monitoração providos pelo ESB e pelos
serviços distribuídos nas instâncias dos servidores.
A Camada de Monitoração é responsável por capturar as informações de
monitoração fornecidas pela Camada de Serviços Gerenciáveis e computá-las para
a Camada de Raciocínio. Possui dois módulos denominados (1) Monitor de
Processos de Negócio responsável pelos dados de monitoração relacionados com
BPEL (do inglês, Business Process Execution Language) e; (2) Monitor de Serviços
responsável pela monitoração de aspectos relacionados aos serviços como
quantidade de invocações, resultados da troca de mensagens e informações
relacionadas ao tempo de execução.
A terceira camada possui a responsabilidade de computar as métricas obtidas
nas camadas anteriores e validar com o repositório do Modelo de Qualidade definido
pelo administrador.
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Por fim, a Camada de Apresentação apresenta a interface com o usuário que
permite aos administradores monitorar e verificar o estado atual dos serviços, bem
como determinar o modelo de qualidade e inspecionar os valores das métricas
computados pelo framework.
Apesar de sugerir um padrão para definir as interfaces, encapsulando as
informações sobre o comportamento atual dos serviços, Yuan (2008) sugere que
elas sejam literalmente implementadas por eles, uma vez que o ESB não fornece um
mecanismo completo de monitoração, adicionando elementos não funcionais à suas
interfaces.
Por conta da adição das interfaces nos serviços essa abordagem possui um
alto grau de intrusão por adicionar elementos de gerenciamento em funcionalidades
dos serviços, ferindo os princípios de interoperabilidade dos Web Services na SOA.
Uma extensão da abordagem de Yuan (2008) seria implementar a interface
sugerida pela especificação da OASIS de gerenciamento de serviço em um agente
externo ao ambiente, sem que haja interferência na estrutura dos Web Services.
Assim, a medição das métricas passa a ser realizada independentemente da
estratégia de implementação.
A sonda implementada por Wang (2009) poderá receber as interfaces
utilizadas por Yuan (2008) para entregar a qualidade praticada para agentes
externos de validação durante a monitoração do ambiente. O desenvolvimento de
agentes externos para monitoração da SOA é uma estratégia utilizada também por
outros autores (BALFAGIH, 2010; HERSHEY, 2007; WANG, 2009).
A Tabela 6 sumariza as características do framework proposto por Yuan
(2008) e a relação com este trabalho.
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Tabela 6 - Sumário do framework de Yuan (2008) e sua relação com este trabalho.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Validação dos Requisitos

A validação dos requisitos é realizada na “Camada de Raciocínio”, onde as
informações sobre monitoração são computadas e validadas baseadas em um
repositório de Modelo de Qualidade definido pelo administrador.

Natureza da Informação

A natureza da informação são os dados de monitoração fornecidos pelo ESB,
complementados pelas interfaces sugeridas pela abordagem e implementadas
nos serviços disponibilizados no ambiente.

Forma de Coleta

Por parte da arquitetura sugerida, mais especificamente na “Camada de
Monitoração” onde os módulos de monitoramento de processos de negócio e de
serviços capturam os dados das métricas de qualidade fornecidos pelas
interfaces sugeridas e implementadas na “Camada de Serviços Gerenciáveis”.

Requisitos Técnicos para o Processo

Para que a monitoração possa ser realizada, os Web Services devem ser
implementados em um ESB possuindo implementação das interfaces de
monitoração sugeridas pela abordagem do autor.

Relação com este trabalho

Implementação das interfaces de monitoração de qualidade sem a dependência
de um ESB com interfaces de terceiros no ambiente. Utilização da estrutura do
repositório de modelo de qualidade para a validação dos valores das métricas
sugeridas por CHOI (2007).

2.5.4 Framework de Balfagih (2010)

Balfagih (2010) aponta que uma grande limitação de outras abordagens de
monitoração com agentes é que não há preocupação de forçar o cumprimento do
SLA entre o cliente e o provedor do serviço. Isso em razão da monitoração atuar
somente em um dos lados, normalmente no provedor. Sua proposta é adicionar um
terceiro elemento entre o provedor e o cliente, observando o comportamento dos
serviços, mais especificamente o SLA definido entre eles e notificar o não
cumprimento.
Para realizar a validação dos requisitos Balfagih (2010) sugere um repositório
contendo o SLA com um formato conhecido e previamente acordado entre o
provedor e cliente do Web Service. Este repositório é utilizado durante a
monitoração pelo elemento intermediário entre o provedor e o cliente para a
validação e notificação dos interessados sobre o SLA praticado.
Balfagih (2010) dividiu a arquitetura do framework proposto em três agentes:
(a) agente do provedor, (b) agente do cliente e (c) agente intermediário. A Figura 7
ilustra a divisão de agentes no framework proposto por Balfagih (2010).
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Os agentes de provedor e cliente são similares e possuem os mesmos
componentes. Cada agente é responsável por interceptar as mensagens trocadas
entre os serviços e, a partir delas, validar o cumprimento com as regras
estabelecidas e encaminhar o resultado para o agente intermediário em conjunto
com o estado atual do serviço.
O agente intermediário captura as informações processadas pelos agentes do
provedor e do cliente e apresenta o resultado para o usuário. Em caso de violação
no SLA, o agente intermediário determina o lado responsável e as penalidades, caso
existam.

	
  
Figura 7 - Abstração do framework proposto por Balfagih (2010).
Fonte: Adaptado de Balfagih (2010).
De acordo com Balfagih (2010), pelas características dos agentes serem
implementados também no lado cliente, observar o efeito da intrusão no ambiente é
o principal requisito do framework proposto em seu trabalho. Com isso, a abordagem
é semelhante aquela sugerida por Wang (2007), consistindo em interceptar as
mensagens enviadas entre os Web Services e analisar a qualidade realizada
consultando o repositório de SLA.
Apesar da semelhança com a abordagem de Wang (2007), Balfagih (2010)
não realizou experimentos para verificar o desempenho dos serviços quando
monitorados e também não foram especificadas as métricas capturadas durante a
interceptação das mensagens entre os Web Services para a validação do SLA.
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É fundamental o cliente conhecer e confiar no SLA acordado (BALFAGIH,
2010; O’BRIEN, 2007), entretanto, é sugerido verificar a viabilidade de incluir um
agente de monitoração em cada cliente, dada a dinâmica de como os serviços são
construídos e a complexidade da SOA em questão.
Ao invés de adicionar um agente de monitoração do lado cliente, fornecer
uma interface padrão para que os mecanismos de monitoração externos possam
utilizar as informações de gerenciamento de recursos e ter acesso ao SLA, pode ser
uma alternativa para essa limitação (YUAN, 2008).
A Tabela 7 sumariza as características do framework proposto por Balfagih
(2010) e a relação com este trabalho.
Tabela 7 - Sumário da abordagem de Balfagih (2010) e sua relação com este
trabalho.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Validação dos Requisitos

A validação dos requisitos é realizada a partir de uma estrutura de SLA proposta
e previamente conhecida pelos agentes no provedor e cliente do Web Service. A
partir dessa estrutura são criadas regras para a validação do SLA acordado e
validado por meio do “Agente Intermediário” pelo framework de monitoração.

Natureza da Informação

Estrutura do repositório de SLA tendo como referência o modelo de qualidade
sugerido pelo próprio autor (BALFAGIH, 2009) em um trabalho anterior.

Forma de Coleta

A coleta dos dados é feita durante a interceptação das mensagens durante a
comunicação entre provedor e cliente dos Web Services, por meio dos agentes
sugeridos pelo framework.

Requisitos Técnicos para o Processo

O ambiente do cliente do Web Service necessita realizar a implementação do
agente de monitoração para a comunicação com o agente intermediário.

Relação com este trabalho

Exposição das interfaces de monitoração sugeridas pelo trabalho do autor,
provendo acesso ao SLA praticado em operação aos clientes dos serviços.

2.5.5 Considerações Finais

Wang (2009) realiza a validação dos requisitos em tempo de execução por
regras definidas manualmente para cada serviço. Balfagih (2010) e Yuan (2008)
sugerem que a validação ocorra por meio de um repositório de SLA conectado ao
framework proposto. Não é o escopo do trabalho de Psiuk (2009) realizar qualquer
tipo de validação durante a monitoração, apenas fornecer as interfaces para tal. Ao
realizar validações em tempo de execução, como sugerem Balfagih (2010), Yuan
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(2008) e Wang (2009), é possível contribuir com a qualidade dos serviços da SOA
(LYU, 2007).
Para uma abordagem de monitoração um dos principais requisitos para a
realização do seu objetivo é não afetar consideravelmente o comportamento do
ambiente ao realizar a coleta dos valores monitorados (BALFAGIH, 2010). Wang
(2009) realizou um experimento com a sonda proposta, com o objetivo de interceptar
as mensagens trocadas entre os serviços e os resultados obtidos foram satisfatórios,
pois não afetaram na eficiência da SOA.
Fornecer os atributos de qualidade dos serviços monitorados para os clientes
pode auxiliar o processo de SRE (LYU, 2007; PENGORIA, 2009) e a garantia de
SLA acordado (BALFAGIH, 2010). Yuan (2008) sugeriu expor essas informações
através da especificação WSDM-MUWS, definida pela OASIS (2012).
Todas as abordagens para monitoração de SOA relacionadas nesta seção
contêm características semelhantes, com limitações distintas que podem ser
complementadas. Assim, é possível contribuir para complementar as lacunas
sugeridas nos trabalhos apresentados, fornecer alternativas para técnicas de
monitoração de qualidade em SOA (LYU, 2007).
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3
	
  
3.1
	
  

PROPOSTA DA ARQUITETURA
Introdução
Nesta seção são descritos os requisitos e os detalhes da proposta da

arquitetura de software para identificar parâmetros de qualidade de Web Services.
Os requisitos definem as funcionalidades sobre monitoração de qualidade
relacionadas nos trabalhos estudados. No detalhamento da arquitetura será descrito
a estrutura, integração e comportamento dos componentes que fazem parte
arquitetura de software proposta por este trabalho.
3.2

Definição dos Requisitos da Proposta de Arquitetura de Software
Nesta seção são apresentados os requisitos para a proposta da arquitetura.

Esses requisitos são derivados das propostas de monitoração de qualidade de
serviços de Balfagih (2010), Psiuk (2009), Yuan (2008) e Wang (2009) estudadas na
segunda seção referente ao Estado da Arte. Um último requisito sugerido pelo autor
foi adicionado.
Os

requisitos

são

descritos

detalhadamente

e,

quando

possível,

quantitativamente, distinguindo entre funcionais e não funcionais, sempre possuindo
uma forma de verificação após a sua implementação (SWEBOK, 2004).
O detalhamento dos requisitos é apresentado no Anexo A: “Especificação
Detalhada de Requisitos” e está sumarizado na Tabela 8. Cada requisito relacionado
no Anexo A é composto por:
1. Nome do Requisito: Composto por (a) sigla R; (b) sigla de três
caracteres de acordo com a natureza do requisito e sua característica de
qualidade, relacionado na Tabela 9; (c) um sequencial numérico e; (d) um
mnemônico

para

o

nome

do

requisito.

Exemplo:

R_CON_001_Não_Degradação_Ambiente;
2. Descrição Detalhada: Texto contendo as necessidades que a proposta
de arquitetura de software da monitoração deve cumprir;
3. Forma de Verificação: Texto contendo a forma na qual será realizada a
validação do requisito durante a execução do experimento.
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Tabela 8 - Relação dos Requisitos da Proposta de Arquitetura de Software de
Monitoração.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Identificador

Requisito
Não degradação para o
ambiente monitorado

R_CON_001
Motivação:
R_FUN_002
Motivação:
R_FUN_003
Motivação:
R_POR_004
Motivação:
R_MAN_005
Motivação:
R_USA_006
Motivação:
R_FUN_007
Motivação:
R_FUN_008
Motivação:
R_FUN_009
Motivação:

Breve Descritivo
A monitoração não deve afetar o desempenho esperado
pelos clientes dos Web Services.

Sugerido por
PSIUK (2009);
YUAN (2008);
WANG (2009).
Viabilizar a proposta de arquitetura para monitoração em um ambiente SOA já estabelecido, e que a
esperada queda de desempenho seja tolerada no cenário praticado.
Validação com um
A monitoração deve fornecer um Modelo de Qualidade
BALFAGIH (2010);
Modelo de Qualidade
para realizar a verificação dos índices de qualidade
WANG (2009)
estipulados pelo administrador.
É fundamental que a monitoração forneça um meio de realizar o cálculo de métricas baseadas em um Modelo
de Qualidade.
Compatível com padrões
Disponibilizar interfaces de acordo especificações como
YUAN (2008)
SOA de gerenciamento
WSDM, JMX, entre outros para terceiros interagirem
com a proposta de monitoração.
Entregar as informações sobre a monitoração realizada para agentes externos do ambiente compatíveis com
padrões da indústria.
Independente de
A monitoração não deve ser dependente da plataforma
YUAN (2008)
plataforma de
de implementação de Web Service.
implementação do Web
Service
Em virtude da implementação de Web Services ser independente de plataforma, não é interessante que a
monitoração se atenha a uma plataforma específica.
Independência de um
Possibilitar a extensão do modelo de qualidade
BALFAGIH (2010);
Modelo de Qualidade
realizado, oferecendo a capacidade de o administrador
YUAN (2008);
alterar a forma na qual o cálculo dos índices de
qualidade deve ser realizado.
Permitir que a proposta de arquitetura para monitoração possa ser estendida para outros modelos de
qualidade.
Compreensibilidade da
A interface com o usuário deverá apresentar as
YUAN (2008)
Interface com o usuário
informações sobre os Web Services e seus índices de
qualidade de forma clara e objetiva.
Identificação eficiente por parte do usuário quais os Web Services possuem índices de qualidade abaixo do
esperado pelos índices do SLA.
Propagação Ativa dos
Possibilitar que terceiros sejam notificados em
PSIUK (2009)
dados de monitoração
determinados eventos durante a monitoração.
Possibilitar que terceiros possam tomar as medidas necessárias em relação a determinados Web Services
com índice de qualidade abaixo do esperado.
Extração dos dados de
Conexão com um repositório de SLA para efetuar a
BALFAGIH (2010)
SLA
verificação do índice de qualidade definido com o
realizado em operação.
Verificação dos índices do SLA praticado com o esperado.
Pontos de Vista do SLA
Validar o SLA praticado a partir do ponto de vista de
Autor
diferentes clientes para o mesmo serviço.
Verificação dos índices do SLA praticado com o esperado em relação a diferentes clientes do Web Service.

Tabela 9 - Relação da Natureza de Requisitos com base nos atributos de qualidade
da norma NBR ISO/IEC 9126-1 (2003).
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Sigla
FUN
CON
USA
EFC
MAN
POR

	
  
	
  

Atributo de Qualidade (NBR ISO/IEC 9126-1, 2003)
Funcionalidade
Confiabilidade
Usabilidade
Eficiência
Manutenibilidade
Portabilidade
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Os requisitos foram direcionados para que a arquitetura apresente as seguintes
características sugeridas na literatura:
•

Baixo grau de interferência no ambiente monitorado (WANG, 2009);

•

Conformidade com os padrões estabelecidos pela OASIS (2012) e W3C
(2012) (YUAN, 2008);

•

Extensão para identificação de outros modelos de qualidade (BALFAGIH,
2010);

•

Conformidade com a SRE durante o processo de validação da
confiabilidade realizada (LYU, 2007);

A partir dos requisitos estabelecidos nesta seção foi desenvolvida a
arquitetura conceitual que descreve como deve ser realizada a identificação dos
índices de qualidade. A arquitetura conceitual é apresentada na próxima seção.
3.3

Especificação da Proposta de Arquitetura de Software
Esta seção apresenta a proposta da arquitetura de software, seus

componentes e relacionamentos. Para cada componente é realizada uma descrição
detalhada da sua estrutura, comportamento e função.
A apresentação da arquitetura contempla aspectos: (a) estáticos, para
descrever a estrutura da informação e as principais interfaces dos componentes da
arquitetura e; (b) dinâmicos, para descrever as funcionalidades e o comportamento
dos componentes.
3.3.1 Aspectos Estáticos

Os aspectos estáticos da arquitetura contemplam a representação da
estrutura de dados dos componentes, suas interfaces e seus relacionamentos com
os demais componentes internos e externos à arquitetura. Para representar os
aspectos estáticos da arquitetura foram utilizados diagramas de classe e de
componentes de acordo com os padrões da UML 2.0.
Uma representação sumarizada da arquitetura, incluindo os seus principais
componentes e integrações, está ilustrada na Figura 8. A visão apresentando os
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aspectos estáticos com maiores detalhes, incluindo as principais interfaces e
relacionamentos entre componentes é ilustrada no Anexo B.

	
  
Figura 8 - Visão sumarizada da Arquitetura de Software.
Fonte: Elaborado pelo autor.
A arquitetura sumarizada na Figura 8 é composta por oito componentes:
(a) Sonda: possui a função de coletar as variáveis resultantes da operação
dos Web Services no ambiente e encaminhar para a monitoração.
(b) Listener: é responsável pela comunicação entre a Sonda e os demais
componentes da monitoração.
(c) Histórico de Acessos: é um repositório com a função de armazenar os
dados coletados pela Sonda, os quais serão utilizados para realizar o cálculo dos
índices de qualidade dos Web Services monitorados.
(d) Analisador Central: é um dos componentes principais da arquitetura,
cuja função é realizar o cálculo dos índices de qualidade e verificar se estão de
acordo com os índices especificados no SLA definido pelo cliente.
(e) Repositório de SLA: seu papel é armazenar os valores dos índices
especificados no SLA referentes aos Web Services monitorados.
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(f) Modelo de Qualidade: é composto pelo conjunto de métricas sugeridos
pela literatura.
(g) Notificador: sua função é encaminhar as notificações de eventos que
ocorrem durante a monitoração aos interessados.
(h) Central de Gerenciamento: é a interface entre o usuário e a arquitetura,
responsável por fornecer um meio de entrada de informações fundamentais para a
operação da monitoração, como a definição de SLA. Também é responsável por
manter uma interface para divulgar o estado dos índices de qualidade dos Web
Services monitorados.
Nas seções a seguir são detalhados cada componente integrante dessa
arquitetura e a justificativa da sua adição baseada na literatura estudada na seção 2,
Estado da Arte, sobre monitoração de Web Services.
3.3.1.1 Sonda
	
  
A Sonda é um componente chave para a extração de eventos ou informações
do sistema que está sendo monitorado. Para este trabalho, as informações extraídas
pela Sonda estão relacionadas com as respostas do processamento dos Web
Services monitorados. Estas respostas podem gerar variáveis necessárias para o
cálculo dos índices de qualidade.
Wang (2009) sugere a possibilidade de implementação de dois tipos de
Sonda para a extração de eventos do sistema:
•

Baseada em Instrumentação: é muito utilizada por mecanismos de
monitoração e consiste em adicionar o código de monitoração ao código
do sistema que será monitorado, por isso é considerada uma abordagem
intrusiva. Além disso, é dependente da plataforma onde o sistema foi
desenvolvido;

•

Baseada em Interceptação: consiste em interceptar as mensagens
enviadas e retornadas ao sistema monitorado. É uma abordagem
considerada menos intrusiva e independente de plataforma.
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Sondas baseadas em instrumentação carecem de maior conhecimento do
código do componente de Software onde serão inseridas (PSIUK, 2009). Já Sondas
baseadas em interceptação, necessitam conhecer as características das mensagens
trocadas entre os componentes de Software (WANG, 2009). Ambas necessitam
conhecer o ambiente onde são coletados os eventos e informações sobre o sistema
monitorado (PSIUK, 2009; WANG, 2009).
Arquiteturas SOA devem possuir um alto grau de interoperabilidade, para
tanto, é comum a implementação de Web Services utilizando plataformas
heterogêneas (BALASUBRAMANIAN, 2009; PAPAZOGLOU, 2007). E, mesmo
utilizando as especificações da mesma plataforma, há a possibilidade de
implementação de Web Services utilizando diferentes frameworks (RED HAT, 2012).
Um exemplo é o uso de Java para construir Web Services optando por utilizar os
frameworks JBossWS (do inglês, JBoss Web Services) (RED HAT, 2012) ou Axis 2
(APACHE AXIS, 2012).
Em um cenário SOA onde há uma diversidade de implementações de Web
Services, antes de realizar a implementação da Sonda seria preciso conhecer as
plataformas e os detalhes dos códigos-fonte dos Web Services que seriam
monitorados.
Para manter a interoperabilidade e o baixo grau de intrusão no código-fonte
dos Web Services, a Sonda sugerida para compor a arquitetura é baseada em
interceptação.
Ao monitorar Web Services com uma Sonda baseada em interceptação, é
necessário que a Sonda conheça sobre os detalhes das mensagens trocadas entre
cliente e provedor (WANG, 2009).
Para a identificação da qualidade a Sonda não precisa conhecer dos detalhes
do conteúdo da mensagem, e sim as variáveis do resultado do processamento das
mensagens enviadas aos Web Services.
As variáveis que deverão ser monitoradas durante a operação são derivadas
do protocolo HTTP, utilizado como protocolo de transporte das mensagens trocadas
entre cliente e provedor dos Web Services.
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Em

virtude

da

necessidade

de

conhecer

apenas

o

resultado

do

processamento das mensagens baseadas em HTTP, a Sonda sugerida pela
arquitetura fará a interação com o Servidor e não diretamente com os Web Services.
Dessa forma, não é preciso conhecer dos detalhes ou interferir diretamente nas
funcionalidades oferecidas pelos Web Services.
A interação da Sonda proposta com os servidores dos Web Services é feita
na interceptação das mensagens. Durante a interceptação são extraídas as
variáveis necessárias para o cálculo dos índices. Essa interação é realizada por
meio das interfaces de gerenciamento do Servidor ou dos recursos disponibilizados
por ele durante o recebimento das mensagens.
A interação por interceptação adotada pela Sonda necessita conhecer sobre
a especificação do Servidor e como ele trata as mensagens recebidas e
processadas pelos Web Services. A partir dessa especificação a implementação da
Sonda passa a agir como um componente na estrutura do Servidor podendo ser
estendida por abordagens semelhantes.
Apesar de interceptar as mensagens de resposta do processamento dos Web
Services, ao utilizar a abordagem de interação com as interfaces do Servidor, a
Sonda é executada em um processo paralelo ao da aplicação. Esse comportamento
é realizado para evitar a degradação do tempo de resposta dos Web Services
monitorados, podendo impactar diretamente no seu desempenho.
A comunicação da Sonda com o restante dos componentes da arquitetura é
feito por meio de Web Services. Dessa forma, é possível a realização da
implementação de Sondas independente de plataforma de Servidor monitorado,
mantendo a interoperabilidade em um ambiente SOA heterogêneo. A estratégia de
comunicação para gerenciamento distribuído de recursos por meio de Web Services
também é sugerida pela especificação WSDM-MUWS elaborada pela OASIS (2012).
3.3.1.2 Listener
	
  
As propostas de monitoração apresentadas na seção 2, “Estado da Arte”,
possuem arquiteturas distribuídas, onde os componentes responsáveis por
recuperar as informações sobre o sistema monitorado geralmente estão em
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ambientes separados daqueles responsáveis pela análise e administração da
monitoração.
Nas propostas de monitoração de Web Services estudadas não há o detalhe
sobre o meio de comunicação utilizado entre os componentes distribuídos.
Entretanto, a OASIS sugere que a comunicação entre recursos de gerenciamento
distribuído seja feito por meio de Web Services (OASIS, 2012). Para este trabalho,
foi adotada a recomendação da OASIS de uso de Web Services com comunicação
via o protocolo HTTP.
A função do Listener na arquitetura proposta é enviar as informações
coletadas pela Sonda para serem analisadas pelo Analisador Central e registrá-las
em histórico para consulta posterior.
O Listener é o componente responsável pela interface de comunicação da
Sonda com os outros componentes da arquitetura. Essa interface possui uma
estrutura de dados bem definida, implementada como um Web Service e é ilustrada
na Figura 9. A estrutura de dados do Listener é implementada em um formato aberto
para que uma diversidade de implementações de Sonda, em diferentes ambientes,
interaja com os componentes da monitoração.

	
  
Figura 9 – Diagrama de Classes com a Interface do Listener.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Conforme ilustrado na Figura 9, as informações enviadas do ambiente
monitorado pela Sonda são instâncias das classes:
•

Probe: estrutura de dados da representação da Sonda na arquitetura e
em qual servidor está implementada;

•

ServerInfo: representação das informações do Servidor monitorado como
tipo de Sistema Operacional, porta de acesso e contexto no qual define o
acesso aos Web Services;

•

WebServiceInfo: informações relacionadas ao Web Service monitorado,
como URL de acesso e estado indicando se está sendo monitorado ou
não;

•

WebServiceAccessInfo: estrutura de dados das requisições dos Web
Services monitorados como código de resposta HTTP, tempo de resposta,
data da requisição e URL de acesso ao Web Service. É a representação
das variáveis utilizadas para o cálculo do índice de confiabilidade.

A estrutura de dados que representa a Sonda implementada é composta por
informações sobre o Servidor monitorado e pelo identificador da Sonda,
representados pelas classes Probe e ServerInfo na Figura 9. Essas informações
são recuperadas por meio da integração com as interfaces do Servidor pela própria
Sonda.
O framework proposto por Yuan (2008) coleta as informações sobre os Web
Services que serão monitorados por meio de repositórios de serviços implementados
pelo próprio servidor onde os Web Services são executados. As informações sobre
os Web Services enviadas para o Listener são extraídas da mesma fonte de dados
sugerida pelo framework de Yuan (2008). A estrutura de dados que representa as
informações sobre os Web Services está ilustrada na Figura 9 pela classe
WebServiceInfo.
Alguns servidores podem expor os serviços por meio do UDDI ou possuir uma
implementação proprietária de repositório (ARSANJANI, 2007; PAPAZOGLOU,
2007; YUAN, 2008). Portanto, a Sonda proposta deve conhecer da especificação do
servidor para determinar a fonte de informação na qual enviará para o Listener.
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A única informação necessária sobre o Web Service monitorado para realizar
a monitoração, é a URL de acesso ao Web Service. Essa informação faz parte do
modelo de dados do UDDI e é essencial para o acesso de qualquer Web Service
que aceite requisições por meio do protocolo HTTP (PAPAZOGLOU, 2007).
Outras informações necessárias para compor a estrutura de dados do Web
Service (conforme indicado no diagrama de classes da Figura 9), são geradas pelo
Analisador Central e não dependem da implementação do Servidor.
As informações adicionais à estrutura de dados que compõe o Web Service
geradas pelo Analisador Central são: (a) uma variável de controle interno indicando
se o Web Service está sendo monitorado e; (b) um identificador de controle interno
único para determinada instância de Web Service monitorado.
Para as informações sobre troca de mensagens entre os serviços, Psiuk
(2009) utilizou o termo de mensageria. Mensageria pode conter informações sobre
total de mensagens recebidas, total de mensagens enviadas com falhas, data do
envio da mensagem, tempo de processamento da mensagem entre outros (PSIUK,
2009).
Com base na definição de mensageria sugerido por Psiuk (2009), foi
concebida a estrutura de dados (WebServiceAccessInfo, Figura 9) sobre
informações de acesso ao Web Service utilizada pelo Listener. Essa estrutura é
composta por: (a) endereço da mensagem enviada pelo cliente (urlRequest); (b)
tempo de processamento da mensagem (responseTime); (c) informação sobre o
estado da mensagem (httpResponseStatusCode) e; (d) data da mensagem
(requestTimestamp).
O Listener é uma sugestão de abordagem de componente de comunicação
entre a Sonda e os demais componentes da arquitetura. Para que haja a
comunicação de modo que qualquer tipo de implementação de Sonda possa enviar
a mesma estrutura de dados para o Listener, ele deverá adotar a especificação de
implementação de Web Services.
Ao adotar Web Services para realizar a comunicação entre os componentes
da arquitetura, é atendido o requisito sugerido por Yuan (2008), que define que a
	
  
	
  

58

monitoração não deve ser dependente da plataforma de implementação dos Web
Services monitorados.
Apesar de ser baseado na especificação WSDM sugerida pela OASIS (2012),
o Listener não é semanticamente compatível com a especificação por tratar apenas
do processamento das informações enviadas pela Sonda.
As interfaces semanticamente compatíveis com o WSDM podem ser
adicionadas ao componente Central de Gerenciamento, onde são disponibilizados
para os clientes dos Web Services monitorados os índices de qualidade praticados e
as interfaces de gerenciamento da proposta da arquitetura de monitoração.
3.3.1.3 Histórico de Acesso

O componente Histórico de Acesso sugerido pela arquitetura, é um repositório
baseado na abordagem de Yuan (2008). É utilizado para armazenar o histórico das
respostas de processamento dos Web Services monitorados e também, os
resultados do cálculo dos índices de qualidade.
O repositório de Histórico de Acesso está relacionado diretamente com o
componente Listener. O Listener mantem no repositório o resultado do
processamento das respostas dos Web Services monitorados para que sejam
consumidas pelo Analisador Central durante a realização do cálculo dos índices de
qualidade.
Após o cálculo dos índices de qualidade, as variáveis utilizadas são
atualizadas no repositório para que seja mantido o estado atual da qualidade
praticada pelos Web Services monitorados.
A estrutura de dados do Histórico de Acesso é representada pelo diagrama
de classes ilustrado na Figura 10. Essa estrutura é responsável por armazenar as
informações de acesso ao Web Service, representada na Figura 10 pelas classes
WebServiceInfo e WebServiceAccessInfo.
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Figura 10 – Diagrama de Classes do módulo Histórico de Acesso.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Além de manter os dados recebidos do Listener com informações da Sonda,
o Histórico de Acesso também é utilizado para armazenar as variáveis necessárias
para o cálculo dos índices de qualidade. Conforme ilustrado na Figura 10, essas
variáveis fazem parte da estrutura da classe ReliabilityVars, que representa a
métrica de confiabilidade:
•

totalReliableResponses: total de respostas processadas pelo Web
Service monitorado que não retornarem código de estado HTTP iniciando
pelo dígito 5, e que estiverem dentro do tempo de resposta esperado pelo
cliente.

•

totalNumberRequest: total de requisições realizadas ao Web Service
independente do código HTTP. Reflete o número total de instâncias da
classe WebServiceAccessInfo enviadas pela Sonda.

•

numberOfFailure: total de requisições com o código de estado HTTP
iniciando pelo dígito 5.

•

sumTimeBetweenFailure: É a soma, em milissegundos, do intervalo
entre as requisições ao Web Service com o código de estado HTTP
iniciando pelo dígito 5.

As variáveis descritas acima, denominadas de variáveis de confiabilidade, são
processadas pelo Analisador Central e derivadas das informações de acesso dos
Web Services.
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O Histórico de Acesso é um componente fundamental para a realização do
cálculo de índices de qualidade e que exijam conhecimento do histórico de
processamento de um Web Service como, por exemplo, o Tempo Médio entre
Falhas de Serviço (TMFS), calculado dividindo a soma do período entre falhas (Sum
Time Between Failure) pelo número total de respostas (Total Number Request).
3.3.1.4 Analisador Central
	
  
As abordagens sobre monitoração de Web Services estudas (BALFAGIH,
2010; YUAN, 2008; WANG, 2009) sugeriram um componente responsável por
efetuar a análise dos dados coletados durante a monitoração.
Em todas as arquiteturas das abordagens estudadas o componente de
análise possui uma fonte referencial para a qualidade praticada e uma fonte de
insumos com base na monitoração realizada. Com posse dessas duas fontes de
informação, o componente determina a qualidade praticada, valida com a qualidade
referencial e, com isso, pode notificar outros componentes da arquitetura baseado
no resultado alcançado.
O componente de análise utilizado pela a arquitetura proposta, utiliza como
qualidade referencial um repositório de SLA baseado no modelo de qualidade
definido por Choi (2007). Os insumos para determinar a qualidade praticada são as
variáveis do modelo de qualidade que são coletadas pela Sonda durante a
monitoração da operação dos Web Services.
A partir do SLA e das variáveis coletadas durante a monitoração, o
componente de análise determina a qualidade praticada e, em caso de violação de
SLA, uma notificação é enviada aos interessados. Os interessados na monitoração
podem ser administradores do ambiente ou clientes dos Web Services monitorados.
Ao receber as variáveis do resultado do processamento dos Web Services, o
Analisador Central atualiza os índices de qualidade e realiza o cálculo com base no
histórico já processado. Esses índices são utilizados para determinar se o SLA
definido pelo cliente está sendo respeitado.
Para ilustrar o processamento das variáveis coletadas pela Sonda e
analisadas pelo Analisador Central, foi relacionada na Tabela 10, o exemplo de
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eventos resultantes do processamento dos Web Services em três possíveis cenários
de análise durante o cálculo de confiabilidade.
Tabela 10 - Relação dos cenários possíveis do resultado de processamento dos
Web Services monitorados.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
urlRequest

responseTime (em milissegundos)

httpResponseStatusCode

requestTimestamp

Cenário 1: Resultado do processamento do Web Service livre de falhas e no tempo máximo determinado pelo SLA
(responseTime de 500 ms)
http://localhost/serviceA

310

200

2012-02-29 10:53:58.137

Cenário 2: Resultado do processamento do Web Service indicando que houve falha no processamento.
http://localhost/serviceA

10

500

2012-02-29 10:55:55.120

Cenário 3: Resultado do processamento do Web Service livre de falhas e fora do tempo máximo determinado pelo SLA
(responseTime de 500 ms)
http://localhost/serviceA

505

200

2012-02-29 10:58:32.112

A Tabela 10 relaciona a anatomia de um evento do resultado do
processamento de um Web Service em três cenários distintos: (1) uma resposta
processada com sucesso e no tempo esperado; (2) uma resposta com falha de
processamento e; (3) uma resposta processada com sucesso e fora do tempo de
processamento esperado.
O exemplo relacionado na Tabela 10 indica que o Web Service, identificado
pela URL http://localhost/serviceA, em três requisições apenas uma resultou em
sucesso. O resultado do processamento do Analisador Central exemplificado na
Tabela 10 é sumarizado nas Tabelas 11 e 12.
Tabela 11 - Exemplificação do resultado do cálculo a partir das variáveis de
processamento.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Variável

Descrição

totalReliableResponses

Total de respostas confiáveis retornadas pelo Web Service

Resultado Calculado
1

totalNumberRequest

Total de requisições para o Web Service

3

numberOfFailure

Quantidade de Falhas do Web Service

1

sumTimeBetweenFailure

Soma do tempo médio entre falhas

0

Na Tabela 11 são relacionadas as variáveis computadas pelo Analisador
Central a cada recebimento de informações sobre a operação dos Web Services
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enviadas pela Sonda. Essas variáveis fazem parte das equações das métricas
sugeridas pelo modelo de qualidade para o cálculo do índice de confiabilidade.
Tabela 12 - Exemplificação do resultado do cálculo dos índices de confiabilidade.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Métrica

Descrição

Índice Calculado

TCR

Número de respostas confiáveis dividido pelo número total de respostas

0,3333

TFS

Número de Falhas dividido pelo Período. Período definido como segundos, durante um

0,1666

minuto.
TMFS

Soma do período entre Falhas dividido pelo número total de falhas

0

A exemplificação do resultado dos índices de confiabilidade são relacionados
na Tabela 12. Uma variável necessária para o cálculo do índice TFS que não
depende de informações da Sonda para ser calculada é o “Período”. Essa variável
deve ser especificada pelo administrador ou pelo cliente interessado quando definido
o SLA. No cenário exemplificado foi suposto que a métrica seria em segundos e o
período desejado para a realização do calculo fosse de um minuto (60 segundos).
Com posse do resultado do calculo, o Analisador Central faria a comparação
com o índice definido no Repositório de SLA de cada cliente do Web Service em
questão. Em caso de violação, uma notificação eletrônica seria enviada aos
interessados.
Em suma, o Analisador Central pode ser considerado o núcleo da arquitetura
de monitoração por interagir com todos os outros componentes da arquitetura
durante o seu processamento. Ele consulta informações dos componentes Histórico
de Acesso, Repositório de SLA e Modelo de Qualidade. É ativado no momento em
que recebe as informações de acesso de um Web Service monitorado por meio do
Listener e, por fim, dispara os eventos para o Notificador enviar alertas para
terceiros.	
  
3.3.1.5 Modelo de Qualidade

O Analisador Central necessita de um componente que forneça a referência
de qualidade para a realização do cálculo dos índices. Ele é responsável por
fornecer um modelo referencial de qualidade e auxiliar na análise de qualidade dos
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Web Services monitorados (WANG, 2009). A implementação do modelo é fornecida
pelo componente Modelo de Qualidade.
Todas as variáveis especificadas no componente Modelo de Qualidade estão
distribuídas na estrutura de dados do Histórico de Acesso para que seja possível a
utilização dele pelo Analisador Central durante o cálculo dos índices de qualidade.
A proposta de arquitetura foi concebida para que qualquer modelo de
qualidade fosse adaptado para fornecer as métricas e as equações para o cálculo
dos índices de confiabilidade ou, qualquer outro atributo de qualidade para Web
Services.
Para que possa ser estendido o componente Modelo de Qualidade expõe
uma interface composta pelos atributos de qualidade relacionados por Choi (2007) e
pela norma NBR ISO/IEC 9126-1 (2003).
A escolha de fornecer nas interfaces do componente os atributos de
qualidade baseados na norma NBR ISO/IEC 9126-1 (2003), foi adicionar a
possibilidade de extensão para qualquer modelo de qualidade baseado nessa norma.
Em tempo de execução, o modelo de qualidade definido pelo administrador
de sistemas com base nas interfaces fornecidas pelo componente Modelo de
Qualidade, é informado ao Analisador Central para que possa ser utilizado durante o
calculo dos índices. Por padrão, caso nenhum seja informado, o modelo de Choi
(2007) é utilizado.
A Figura 11 ilustra um segmento do modelo de classes da arquitetura,
ilustrando a estrutura do modelo de qualidade, a implementação das interfaces
utilizando o modelo de Choi (2007) e a relação com a estrutura do SLA.
Para compor a proposta de arquitetura de monitoração, apenas as métricas
sobre a confiabilidade (representada pela classe Reliability) são consideradas, por
isso, as classes representando os demais atributos de qualidade sugeridos na
norma NBR ISO/IEC 9126-1 (2003) foram suprimidos do diagrama.
Cada atributo de qualidade especificado na interface do modelo de qualidade
pode ser estendido para uma implementação diferenciada. No caso da
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implementação ilustrada na Figura 11, a classe ChoiQualityModel é a responsável
por especificar o modelo de qualidade utilizado pela arquitetura e determinar quais
atributos de qualidade serão utilizados.
A especificação das métricas relacionadas com o atributo de confiabilidade foi
definida na classe ChoiReliability, representando os índices de qualidade segundo
as definições de Choi (2007).

	
  
Figura 11 – Diagrama de Classes representando o Modelo de Qualidade.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
O Modelo de Qualidade é um componente fundamental que fornece os
insumos necessários para a identificação da qualidade praticada pelos Web
Services monitorados. Possui a possibilidade de ser estendido e configurado
conforme as necessidades dos interessados, como um administrador de sistemas ou
pelos próprios clientes, por fornecer interfaces base que se adaptam em tempo de
execução à arquitetura.
3.3.1.6 Repositório de SLA

Balfagih (2010) apontou em seu trabalho uma desvantagem em relação à
outras

abordagens

de

monitoração

sobre

a

necessidade

de

especificar

manualmente os critérios e requisitos de validação de qualidade durante o
desenvolvimento ou tempo de execução dos Web Services.
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Para Balfagih (2010), um componente responsável por entregar, a partir de
um arquivo de SLA, as definições dos índices de qualidade fornecidos pelo cliente
pode ser uma alternativa para essa desvantagem. Essas definições são tratadas
como regras de validação para o restante da arquitetura e são lidas de tempos em
tempos para manter as definições de qualidade atualizadas.
Para tratar essa desvantagem apontada por Balfagih (2010), a arquitetura
proposta sugere a adição de um componente para armazenar o SLA acordado
previamente entre o provedor e cliente de cada Web Service monitorado. Esse
componente é um repositório de dados com a mesma estrutura de dados do modelo
de qualidade adotado.
O componente Repositório de SLA deve possuir a mesma estrutura de dados
do modelo de qualidade adotado em virtude de possuir os índices de qualidade
referenciais extraídos do modelo para a validação da qualidade praticada.
A leitura do repositório é feita pelo Analisador Central conforme o envio das
informações coletadas pela Sonda sobre a operação dos Web Services monitorados.
E com base no resultado da leitura do repositório, o cálculo da qualidade praticada é
realizado pelo Analisador Central.
O Repositório de SLA possui duas funções: (a) armazenar os valores
especificados pelos clientes para as métricas de confiabilidade definidas no modelo
de qualidade e; (b) fornecer outras métricas de qualidade necessárias para a
realização do cálculo dos índices de confiabilidade.
A implementação de SLA no contexto da arquitetura estática, é uma
realização da interface QualityModel, especificada no componente Modelo de
Qualidade por possuir os mesmos atributos. Por essa razão, enquanto o Modelo de
Qualidade possui os índices medidos durante a monitoração, o Repositório de SLA
contem os valores dos índices definidos pelos clientes dos Web Services.
Para cada métrica sugerida pelo modelo de qualidade, é necessário, por parte
do cliente, a especificação do valor esperado para o índice da métrica. É esse valor
que é utilizado pelo Analisador Central para verificar se o índice medido está de
acordo com o SLA esperado pelo cliente.
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Além das métricas sugeridas pelo modelo de qualidade, o Repositório de SLA
pode ter outras métricas necessárias para o cálculo de outros atributos de qualidade,
como é o caso da métrica Taxa de Confiabilidade de Resposta (TCR). Para
determinar a TCR, é necessária a métrica equivalente ao tempo de processamento
do Web Service esperado pelo cliente. Ela pode ser considerada uma métrica de
qualidade para eficiência, segundo a norma NBR ISO/IEC 9126-1 (2003).
O valor para determinar o tempo esperado de processamento pelo Web
Service, é extraída da variável da estrutura de dados das informações sobre o
processamento da resposta do Web Service (responseTime).
Como essa métrica pertence ao atributo de qualidade de eficiência, ela foi
especificada na estrutura de dados da Repositório de SLA. A Figura 12 ilustra a sua
estrutura e as interfaces que fazem parte da validação dos índices do SLA utilizadas
pelo Analisador Central.
Os atributos de qualidade são associados ao SLA por meio de classes
especializadas em realizar a validação de cada índice do modelo de qualidade
utilizadas durante o processamento do Analisador Central. Essa validação do SLA
feita pelo Analisador Central é realizada comparando o valor do índice de
confiabilidade medido em relação ao especificado no Repositório de SLA.
A mesma regra de extensão aplicada no componente Modelo de Qualidade é
válido para o Repositório de SLA. Em caso de outro modelo com especificações de
índices diferenciados, basta estender a interface relacionada com o atributo do
Modelo de Qualidade (Reliability, por exemplo) e a interface para a validação do SLA,
representada na Figura 12 pela entidade ReliabilitySLAValidator.
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Figura 12 - Diagrama de Classes com a representação do SLA.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Apesar da arquitetura possuir um componente para realizar a leitura dos
dados do SLA, é importante destacar que um Web Service não é utilizado apenas
por um cliente (BALFAGIH, 2009; PAPAZOGLOU, 2007). Por isso, é necessário que
a estrutura de SLA considere a perspectiva de mais de um cliente para o mesmo
Web Service.
Ao possuir a definição de um determinado índice de SLA para um ou mais
clientes em particular, o Analisador Central efetua o cálculo considerando cada SLA
definido. Em caso de quebra de um ou mais clientes apenas os impactados são
notificados. Durante a definição do cenário de operação do Web Service é
importante que os projetistas sempre considerem o mais restritivo.
O Repositório de SLA é um componente fundamental para realizar a
validação do SLA dos índices de confiabilidade estipulados entre provedor e clientes.
Quando estipulados os valores dos índices de SLA, o Analisador Central realiza a
validação e estimula o Notificador a gerar notificações eletrônicas para os
interessados tomarem as providencias necessárias.
3.3.1.7 Notificador
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Na abordagem sugerida por Psiuk (2009), foi referenciado um requisito
fundamental em arquiteturas de monitoração envolvendo a notificação, como a
alteração da topologia dos serviços monitorados.
A partir da notificação eletrônica, interessados na monitoração realizada
podem ser notificados em caso de alteração na topologia do ambiente indicando, por
exemplo, a adição ou remoção de algum Web Service do plano de monitoração
(PSIUK, 2009).
No entanto, a monitoração pode também gerar eventos indicando a alteração
da qualidade praticada pelos Web Services monitorados. Balasubramanian (2009)
destaca que é fundamental que os clientes ou interessados tenham o conhecimento
da qualidade praticada pelos Web Services utilizados.
A notificação eletrônica pode ser uma ferramenta de divulgação dinâmica dos
índices de qualidade praticados pelos Web Services monitorados. Para implementar
esse requisito, a arquitetura proposta concebeu o componente Notificador, que
deverá ser integrado a qualquer componente da arquitetura que possa criar um
evento de interesse para um administrador de sistema ou cliente.
O Notificador é responsável por gerar notificações eletrônicas a partir de
eventos relacionados com a monitoração dos Web Services durante a transição para
determinado estado. Esses eventos são disparados por outros componentes da
arquitetura como o Listener e Analisador Central. Uma notificação pode ser o envio
de um e-mail, SMS ou um alerta visual na interface da Central de Gerenciamento.
Além de gerar as notificações, o Notificador também recebe as requisições de
assinatura dos eventos que poderão ser disparados durante a monitoração. O
comportamento do Notificador é similar àquele do Design Pattern Observer sugerido
por Gamma (1994).
A assinatura de eventos é uma funcionalidade provida pelo Notificador que
consiste em receber do assinante uma mensagem requisitando o interesse por
determinado evento. A partir desse momento a figura do assinante passa a receber,
de modo passivo, as informações sobre o evento no momento da ocorrência.
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Um assinante pode ser qualquer entidade capaz de interagir com o ambiente
de monitoração, como por exemplo, um aplicativo de terceiros, a figura de um
administrador por meio da Central de Gerenciamento ou os próprios clientes dos
Web Services.
Todos os eventos gerados pela proposta de monitoração que são capazes de
enviar uma notificação para um assinante são relacionados na Tabela 13.
Tabela 13 - Relação das notificações enviadas pelo Notificador.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
Evento

Disparado Por

Descrição
Ocorre quando uma Sonda é registrada no ambiente de monitoração,

Sonda Registrada

Listener

enviando informações sobre o Servidor onde ela está implementada e quais
Web Services estão sendo monitorados por ela.

Sonda Sem Comunicação

Analisador
Central

Caso a Sonda fique sem comunicação com o Analisador Central durante o
período determinado pelo Administrador, um alerta é disparado informando
sobre a possibilidade do Servidor da Sonda estar fora de operação.
Durante o cálculo dos índices de qualidade, caso o Analisador Central

Quebra de SLA

Analisador

identifique que o valor do índice esteja fora do esperado pelo cliente para o

Central

Web Service monitorado, um alerta é emitido para todos os assinantes com a
identificação do índice fora do SLA e o respectivo Web Service.

Recuperação de SLA

Analisador
Central

Quando um índice de qualidade fora do SLA retoma o índice esperado pelo
cliente, é disparado um evento informando o novo estado do Web Service em
questão.

O evento “Sonda Registrada” é utilizado pelo Listener para notificar o
ambiente de monitoração de que uma Sonda enviou informações sobre o Servidor
que está sendo monitorado, e quais os Web Services estão operando no nó em
questão.
“Sonda sem Comunicação” é utilizado pelo Analisador Central para indicar
quando uma Sonda que antes estava ativa parou de enviar informações sobre o
Servidor monitorado para validar a comunicação entre os componentes.
A partir do evento “Sonda sem Comunicação”, o Analisador Central entende
que todos os Web Services operando no nó sem comunicação estão inativos e
impossibilitados de operar até que seja reestabelecido o link de comunicação.

	
  
	
  

70

“Quebra de SLA” e “Recuperação de SLA” são eventos ligados a mensageria.
Esses eventos indicam a modificação do índice de qualidade praticado pelo Web
Service durante a monitoração em relação ao SLA definido.
O Notificador é responsável por alertar os interessados a respeito dos
eventos que podem ocorrer durante a monitoração relacionados com a topologia do
ambiente ou sobre as informações de qualidade praticada pelos Web Services.
3.3.1.8 Central de Gerenciamento

É sugerido pelo framework de Yuan (2008) que toda camada responsável
pela interação com o usuário de uma abordagem de monitoração deve possuir
elementos que possibilitem a identificação do usuário sobre a qualidade dos
elementos monitorados.
Para implementar as funcionalidades sugeridas por Yuan (2008) para a
camada de apresentação da arquitetura, foi concebido o componente Central de
Gerenciamento.
Toda a interação realizada no ambiente de monitoração por terceiros é feita
por meio do módulo Central de Gerenciamento. Esse módulo possui uma interface
de usuário que permite a entrada de dados para configurar o ambiente de
monitoração, como por exemplo, alimentar a Repositório de SLA com informações
sobre os índices de qualidade esperados pelos clientes dos Web Services.
Além de fornecer a interface de usuário para a entradas de dados por um
Administrador, a Central de Gerenciamento também permite aos clientes consultar
os dados gerados pela monitoração, como os valores dos índices de qualidade dos
Web Services monitorados.
Adicionalmente a interface de usuário, a Central de Gerenciamento pode
fornecer interfaces implementadas por meio de Web Services sugeridas pelo padrão
da OASIS (2012), WSDM-MUWS. Essas interfaces também expõem os índices de
qualidade dos Web Services monitorados, fornecem meios para a especificação de
índices de SLA e são implementadas pela Central de Gerenciamento para facilitar a
integração de aplicativos de terceiros que utilizem esse mesmo padrão.
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O WSDM-MUWS, segundo a OASIS (2012), possibilita o gerenciamento
distribuído de recursos de TI utilizando Web Services. Ao confiar o gerenciamento
de recursos aos padrões adotados pelos Web Services, a especificação MUWS
fornece um meio mais fácil e eficiente em gerenciar esses recursos (OASIS, 2012).
A eficiência e facilidade que a especificação sugere é possível graças ao
framework que dispõe de interfaces com alto grau de interoperabilidade fornecido
pelo MUWS (OASIS, 2012). Em suma, a sugestão do framework é conceder
interfaces padronizadas baseadas em Web Services para gerenciar qualquer
recurso de TI, incluindo os próprios Web Services, que são os alvos de monitoração
da arquitetura proposta por este trabalho.
3.3.2 Aspectos Dinâmicos
	
  
Aspectos dinâmicos da arquitetura estão relacionados à descrição do
comportamento dos componentes, ou seja, a interação de suas interfaces com a de
outros componentes da arquitetura e as ações que são realizadas por eles.
Para representar os aspectos dinâmicos da arquitetura proposta, foi
desenvolvido um diagrama de estados representando o ciclo de vida de um Web
Service monitorado. Com a representação dos estados de um Web Service
monitorado e suas transições, é possível ter uma visão do comportamento de toda a
arquitetura.
É importante esclarecer que os estados dos Web Services definidos pela
arquitetura proposta são de exclusividade da monitoração. Eles representam como a
monitoração percebe os Web Services a partir de um ambiente externo ao de
execução. Eles não representam o estado de aplicação dos Web Services, que
segundo Wang (2009), é a representação de eventos ou estado interno durante a
execução das funcionalidades do serviço.
O Web Service monitorado, segundo o ponto de vista da arquitetura proposta,
pode assumir os estados de:
•

Disponível: É o estado inicial do Web Service sob o ponto de vista da
proposta de monitoração. Significa que o Web Service foi implementado
em determinado servidor e está apto a ser monitorado pela Sonda.
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•

Monitorado: É o estado que indica que a Sonda identificou e enviou as
informações sobre o Web Service ao ambiente de monitoração.

•

Operando: Indica que a Sonda enviou informações de acesso dos Web
Services ao ambiente de monitoração. Enquanto no estado de Operando,
o Web Service ainda pode assumir um dos dois sub estados:
o Em Conformidade SLA, indicando que os índices de qualidade
especificados pelo cliente estão em conformidade com o realizado
pelo Web Service;
o Não Conformidade SLA, caso os índices do SLA não estejam em
conformidade.

•

Indisponível: Significa que a Sonda não enviou informações de acesso
dos Web Services ou notificações para verificação da comunicação com o
Listener no período determinado pelo Administrador.

•

Inativo: É o estado final do Web Service sob o ponto de vista da proposta
de arquitetura de monitoração. Indica que o Web Service monitorado foi
removido do servidor e está fora de operação.

O diagrama de estados do Web Service monitorado, sob o ponto de vista da
proposta de monitoração, está ilustrado na Figura 13.

	
  
Figura 13 - Diagrama de Estados dos Web Services monitorados.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para realizar a transição entre os estados do Web Service é necessário que
ocorra determinado evento no ambiente. Diagramas de atividades foram utilizados
para descrever esses eventos, relacionados com uma breve descrição na Tabela 14.
Tabela 14 - Relação dos Eventos de transição de Estado dos Web Services
monitorados.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Evento

Ocorre na Transição

Descrição do Evento
A Sonda é implementada em determinado servidor onde são

Implementação da Sonda
no Servidor.

Disponível para Monitorado.

executados os Web Services que serão monitorados. A Sonda
recupera as informações dos Web Services por meio das
interfaces de gerenciamento do servidor e envia ao Listener.
É o ato de recuperar as informações de acesso aos Web

Envio de Variáveis.

Monitorado para Operando.

Services do Servidor e enviá-las para o ambiente de
monitoração.

Falha

de

Comunicação

com a Sonda.

Monitorado para Indisponível.
Operando para Indisponível.

Ocorre quando a Sonda não envia informações sobre o
acesso aos Web Services monitorados ou notificações para a
verificação da comunicação com o Listener no período
especificado pelo Administrador.
Ocorre quando determinado Web Service monitorado é

Inativação no Servidor.

Indisponível para Inativo.

removido do Servidor. É indicado pelo Administrador por meio
da Central de Gerenciamento.

Comunicação
Restabelecida.

Quando a Sonda envia informações de acesso ou notificação
Indisponível para Monitorado.

de verificação de comunicação com o Listener após ter ficado
sem comunicação.

Antes da ocorrência de qualquer evento no ambiente, os Web Services
implementados em determinado servidor que ainda não possuem uma Sonda
relacionada, são considerados pela arquitetura proposta como disponíveis para
serem monitorados.
A Figura 14 ilustra o comportamento dos componentes Sonda, Listener e
Notificador durante o evento “Implementação da Sonda no Servidor”, responsável
pela transição do estado do Web Service de disponível para monitorado.

	
  
	
  

74

	
  
Figura 14 – Diagrama de Atividades durante o evento “Nova Sonda Registrada”.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
É o papel da Sonda quando implementada realizar a comunicação com as
interfaces de gerenciamento do seu servidor a fim de coletar as informações sobre
os Web Services disponíveis. Essas informações são enviadas ao Listener para que
os Web Services sejam relacionados na monitoração. Esse comportamento pode ser
observado na primeira raia do diagrama de atividades ilustrado na Figura 14.
Na segunda raia do diagrama ilustrado na Figura 14 está representado o
comportamento do Listener ao receber as informações sobre uma nova
implementação de Sonda. Ao receber essas informações, o Listener dispara um
evento informando o Notificador sobre a ocorrência, agregando as informações
sobre o Servidor e os Web Services disponibilizados por ele.
Durante o processamento das informações sobre o servidor enviadas pela
Sonda, é possível observar no diagrama que o Listener a define como “ativada” para
que a Central de Gerenciamento tome conhecimento da Sonda e a disponibilize na
interface do usuário, associada com o servidor e os Web Services monitorados por
ela.
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Após receber o evento disparado pelo Listener, o Notificador reúne as
informações necessárias sobre os assinantes do evento “Nova Sonda Registrada” e
inicia o processo de notificação, disparando os alertas para os assinantes. Neste
momento, os Web Services relacionados com a nova Sonda passam para o estado
de Monitorado.
Ao ser acessado por um cliente o Web Service produz informações de acesso
que são capturadas pela Sonda e enviadas ao ambiente de monitoração para que
seja possível iniciar o cálculo dos índices. Esse processo é ilustrado na Figura 15.
As variáveis capturadas pela Sonda indicam que houve processamento de
uma requisição no Web Service monitorado. Por essa razão, ao receber as variáveis,
o Listener altera o estado do Web Service para Operando, conforme observado na
raia do Listener, no diagrama ilustrado na Figura 15.
Após a alteração do estado do Web Service para operando, o Listener
encaminha as variáveis de acesso para o módulo de Histórico de Acesso para que
sejam persistidas. Em seguida, são direcionadas para o Analisador Central, onde
ocorrerão os cálculos.
Em razão do modelo de qualidade utilizado sugerir métricas que necessitem
de variáveis totalizadoras para o cálculo do índice, como “Número Total de
Requisições” e “Número Total de Requisições sem Falhas”, é necessário realizar o
incremento dessas variáveis a cada registro enviado pela Sonda. Essa é a função do
Analisador Central, conforme o diagrama de atividades ilustrado na Figura 15.
Ao armazenar no histórico e realizar o incremento das variáveis recebidas, é
de responsabilidade do Analisador Central determinar se o Web Service monitorado
está ou não está operando em conformidade com os índices do SLA determinados
pelo cliente.
Para determinar se o SLA está em conformidade, o Repositório de SLA é
consultado para obter os índices definidos pelo cliente, sendo eles comparados com
os índices calculados de acordo com as métricas especificadas pelo modelo de
qualidade praticado. A Tabela 15 exemplifica esse processo.
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Figura 15 – Diagrama de Atividades durante o evento "Envio de Variáveis".
Fonte: Elaborado pelo Autor.
No caso do exemplo ilustrado na Tabela 15, o Web Service monitorado em
questão não possui conformidade com o SLA, pois o índice para a métrica TCR está
fora do limite estabelecido pelo cliente.
Tabela 15 - Exemplificação da validação de qualidade praticada pelo Web Service
monitorado.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Métrica
Taxa de Confiabilidade de Resposta (TCR)

Índice definido no SLA
0,2

Índice Praticado
0,12

Em conformidade
Não (O índice varia entre 0 e
1; maior indica melhor
confiabilidade)

Taxa de Falha de Serviço (TFS)

3

2,5

Sim (O índice deve ser maior
ou igual a zero; menor indica
melhor confiabilidade)

Tempo Médio entre Falhas de Serviço
(TMFS)

10

12

Sim (O índice deve ser maior
do que zero; maior indica
melhor confiabilidade)
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Um Web Service só é considerado em conformidade com o SLA quando
todos os índices praticados estão de acordo com o definido pelo cliente (CHOI,
2007; LYU, 2007).
Caso o Web Service não produza informações de acesso, indicando a sua
não utilização, a Sonda envia notificações para o ambiente de monitoração, no
período especificado pelo administrador, indicando que o servidor está apto para
receber conexões, conforme ilustrado no diagrama de atividades da Figura 16.
Essas notificações contem informações iguais às enviadas quando a Sonda é
implementada pela primeira vez no servidor e faz uma busca pelos Web Services
em execução.
O processo do Analisador Central de verificar se a Sonda enviou notificações
de verificação de comunicação com o ambiente de monitoração está relacionado
com os eventos “Falha de Comunicação com a Sonda” e “Comunicação
Restabelecida” relacionados anteriormente na Tabela 14.
Enquanto não recebe informações de acesso ou notificações de verificação
de comunicação da Sonda no período especificado, o Analisador Central define que
a Sonda está inativa e todos os Web Services relacionados a ela estão
indisponíveis. Esse comportamento pode ser observado na primeira raia do
diagrama de atividades ilustrado pela Figura 16.
O evento que indica que o Listener não recebeu as notificações da Sonda é
denominado “Falha de Comunicação com a Sonda” e, no momento da sua criação, é
gerada uma notificação para os assinantes alertando sobre um possível problema
com o servidor em realizar conexões, aguardando que alguma medida seja tomada
para que a Sonda retome a execução normal.
Ao retomar a execução após o período de indisponibilidade, a Sonda envia a
notificação de comunicação para o Listener para que o Analisador Central defina a
Sonda como ativada. Nesse momento, todos os Web Services relacionados a ela
realizam a transição para monitorado.
Por fim, quando um novo Web Service é implementado no servidor, a Sonda
realiza a sua identificação e envia as informações sobre ele para o Listener para que
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seja monitorado, semelhante ao que ocorre durante o reestabelecimento da
comunicação entre a Sonda e o ambiente de monitoração.

	
  
Figura 16 – Diagrama de Atividades durante os eventos de transição para
indisponível e monitorado.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Com a representação da transição de estados do Web Service sob o ponto de
vista da proposta da arquitetura, é possível obter a visão do comportamento dos
componentes envolvidos com os eventos responsáveis pela transição. Esses
eventos são representados por meio dos diagramas de atividades, onde foi possível
visualizar em detalhe a responsabilidade de cada componente.
Os aspectos dinâmicos dos componentes da arquitetura proposta, assim
como os aspectos estáticos, são essenciais para o fornecimento de insumos para a
implementação do protótipo, discutidos na próxima seção.
3.4
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Para avaliar a arquitetura proposta foi realizada a implementação de um
protótipo de software baseado nos aspectos estáticos e dinâmicos discutidos na
seção anterior.
Toda implementação foi baseada na plataforma Java fornecida pela Oracle. A
Figura 17 ilustra o diagrama de implementação elencando todos os componentes da
arquitetura e seus relacionamentos. Para ilustrar a implementação da Sonda, foi
adicionada uma instância de servidor monitorado.
O diagrama ilustrado na Figura 17 fornece uma visão de implementação
sugerida. É com base nessa visão que serão apresentadas nas seções a seguir a
implementação de cada um dos componentes da arquitetura.

	
  
Figura 17 - Diagrama de Implementação da arquitetura proposta.
Fonte: Elaborado pelo autor.	
  
3.4.1 Implementação da Sonda

A Sonda é o único componente da arquitetura que pode ser implementado em
diferentes plataformas. Essa característica da Sonda é em virtude da quantidade de
diferentes servidores utilizados na indústria, com quem ela deverá interagir
diretamente, e que possibilitam a implementação de Web Services.
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A Sonda deve se adaptar a implementação do servidor de aplicativos que
será monitorado para que seja possível coletar as variáveis necessárias para
identificar a qualidade. Isso significa que em um ambiente heterogêneo poderão
existir

diferentes

implementações

do

componente

Sonda,

porém

com

funcionalidades equivalentes.
O servidor de aplicativos escolhido para a implementação da Sonda é o
JBoss Application Server 5.1 (JBoss 5.1) (RED HAT, 2012). Esse servidor é
implementado em Java e dispõe de interfaces de gerenciamento sugeridas pelo
padrão Java Management Extensions (JMX) (ORACLE, 2012).
O padrão JMX provê um meio de gerenciar recursos como aplicações,
dispositivos e serviços. Em virtude do seu comportamento dinâmico, o padrão JMX
dispõe de métodos para monitorar e gerenciar os recursos no momento em que são
criados e implementados (ORACLE, 2012).
Para realizar o gerenciamento dos recursos, o padrão JMX disponibiliza
interfaces para a interação com esses recursos com o objetivo de (a) consultar e
alterar sua configuração; (b) acumular e disponibilizar estatísticas sobre o seu
comportamento e; (c) notificar as suas mudanças de estado (ORACLE, 2012).
A Sonda fará as interações com os Web Services disponibilizados pelo JBoss
Application Server por meio da implementação JMX do servidor com o objetivo de
realizar o requisito “R_CON_001”, descrito no Anexo A.
A interação com as interfaces de gerenciamento do servidor é apenas para a
extração dos dados de topologia dos Web Services implementados. Dados de
topologia, conforme definidos por Psiuk (2009), são as informações sobre a
implementação dos serviços no servidor, como nome e endpoint de acesso.
Para extrair os dados de mensageria, ou seja, dados referentes à troca de
mensagens entre Web Service e cliente (PSIUK, 2009), a Sonda adotará a
interceptação das mensagens processadas.
Para a realização da interceptação das mensagens processadas pelos Web
Services por meio do protocolo HTTP no JBoss 5.1, é preciso realizar a integração
com os conectores Web fornecidos pela API (do inglês, Application Programming
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Interface)

do

servidor

(APACHE

TOMCAT,

2012;

RED

HAT,

2012).

A

implementação de conectores Web utilizada pelo JBoss 5.1 é baseada nas APIs do
Apache Tomcat denominada JBossWeb (APACHE TOMCAT, 2012; RED HAT,
2012).
A API escolhida para realizar a integração com os conectores Web do
servidor foi o componente Valve disponibilizado pela arquitetura do JBossWeb
(APACHE TOMCAT, 2012; RED HAT, 2012). Esse componente é acionado durante
o processamento das requisições Web pelo servidor, adotando um padrão de
processamento baseado no Design Pattern Chain of Command, sugerido por
Gamma (1994). A Figura 18 ilustra o processamento do componente Valve.
Quando uma requisição via protocolo HTTP é o Conector Web responsável
encaminha o processamento da requisição para uma cadeia de processamento
conforme ilustrado na Figura 18. Cada componente dessa cadeia realiza a execução
da sua parte do processamento e o resultado é delegado para o próximo
componente.

	
  
Figura 18 - Design Pattern Chain of Command implementado pelo Conector Web no
JbossWeb.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
A Sonda foi implementada adotando as características de um Valve e de
forma que seja a última a processar a requisição enviada e a última a processar a
resposta retornada pelo Web Service. Ao ser responsável por processar por último a
mensagem de resposta na cadeia, é obtido o resultado do processamento de todas
as variáveis da resposta, incluindo o valor total do processamento do Web Service
dentro do servidor.
Em adição à implementação para a coleta das variáveis no servidor JBoss 5.1,
a Sonda fornece interfaces para a implementação em outros servidores. A Figura 19

	
  
	
  

82

ilustra a arquitetura referencial da Sonda, expondo as principais interfaces de
implementação.

	
  
Figura 19 – Diagrama de Classes com a implementação sugerida da Sonda.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
A interface ProbeManager fornece as operações essenciais para a
comunicação entre o servidor e o Listener que é realizada por meio da interface
ListenerConnector. Na implementação utilizada pelo protótipo, a interface
ProbeManager é realizada por um componente que realiza a integração por meio
do JMX do servidor JBoss 5.1.
Para recuperar as variáveis de topologia do servidor alvo, a Sonda utiliza as
classes

abstratas

WebServiceInfoFactory

e

ServerInfoFactory

para

as

informações sobre a topologia dos Web Services e do servidor. WSAccessInfo é
utilizada durante a interceptação das mensagens enviadas aos Web Services para
gerar a estrutura de dados referente às informações sobre o processamento das
mensagens pelo servidor.
ProbeInterceptor é a interface responsável por determinar a funcionalidade
que realiza a interação entre as APIs de conexão Web com o servidor e a Sonda. No
caso da implementação adotada pelo presente trabalho, ela é especializada pelo
componente Valve do JBoss 5.1.
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Além de coletar as variáveis referente à topologia e mensageria de serviços
implementados no servidor, a Sonda deverá transmitir essas variáveis para o
Listener de forma remota.
A comunicação remota com o Listener deverá ser realizada por meio de
HTTP utilizando o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) (W3C, 2012).
Para evitar excesso de carga durante a transmissão, principalmente quando a
Sonda estiver monitorando Web Services com alto índice de acessos, a Sonda
poderá realizar um cachê dos dados antes de transmitir. O tamanho do cachê, em
kilobytes, pode ser parametrizado pelo administrador do sistema.
Entretanto, apesar de ser uma estratégia razoável para evitar o excesso de
carga na rede durante a transmissão, quanto maior for o cachê, menor será o
espaço de tempo entre as transmissões. Esse fator pode impactar no desempenho
do Analisador Central em identificar se o Web Service monitorado está em
conformidade com o SLA definido pelo cliente.
Em suma, ao realizar a implementação da Sonda em qualquer plataforma,
sem interação direta com os Web Services, deve ter como requisito:
•

Interagir com interfaces de gerenciamento de recursos do servidor de
aplicação para a recuperação de variáveis relacionadas à monitoração;

•

Transmitir dados para o Listener por meio do protocolo HTTP/SOAP;

•

Capacidade de armazenamento de cachê para transmissão dos dados em
lote;

3.4.2 Implementação do Listener

Para receber as variáveis enviadas pelas Sondas distribuídas pelo ambiente
por meio do protocolo HTTP/SOAP, o Listener foi implementado como um Web
Service.
O Listener fornece três operações definidas em sua interface. Essas
operações são especificadas no seu WSDL (Web Service Description Language),
distribuído juntamente com a Sonda. Um segmento do WSDL é ilustrado na Figura
20, onde são relacionadas as operações:
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•

registerProbe: realiza o registro da Sonda no Analisador Central e de
todos os Web Services relacionados no servidor onde a Sonda está sendo
executada;

•

sendWebServiceAccessInfo:

recebe

as

variáveis

de

acesso

de

determinado Web Service monitorado.
•

keepAlive: responsável por receber as notificações de verificação de
comunicação da Sonda. É utilizada quando não há informações de acesso
a serem enviadas e certificar o Analisador Central de que o servidor
continua em operação, apto a receber conexões dos clientes dos Web
Services;

	
  
Figura 20 - Segmento do WSDL relacionando as operações do Listener.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Apesar de implementar a interface dessas operações, o Listener não as
realiza. Ao receber a mensagem enviada da Sonda o Listener verifica a integridade
dos dados enviados e encaminha a mensagem para uma fila responsável pelo
processamento assíncrono, retornando em seguida uma resposta de recebimento
realizado com sucesso para a Sonda. O objetivo é desfazer a conexão com a Sonda
antes de qualquer tipo de processamento mais complexo.
A comunicação por meio de filas utilizada pelos componentes da proposta de
monitoração é implementada utilizando um padrão da linguagem Java denominado
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Java Messaging Service (JMS). Todo gerenciamento de filas, conexão, criação e
distribuição de mensagens é feito pelo framework Spring (SPRING SOURCE, 2012).
Ao encaminhar para filas de processamento, o Listener delega a
funcionalidade para componentes internos realizarem o processamento inerente a
operação em questão. Dessa forma, não é necessário que a Sonda continue
consumindo recursos da rede enquanto aguarda por todo o processamento dos
dados enviados. A Sonda pode voltar para o captura e envio de variáveis, buscando
tornar o processo mais eficiente.
Não só a Sonda pode voltar a capturar as variáveis antes do término do
processamento dos outros componentes, como o Listener também é liberado após a
validação da mensagem, estando apto a receber mais conexões de outras Sondas
do ambiente.
O Listener é o ponto de entrada dos dados que serão processados pelo
Analisador Central, é implementado em um formato aberto e aceito pela indústria e
possui como requisito principal o processamento eficiente das mensagens enviadas.
Assim, essa implementação procura cumprir com o requisito de não ser impeditivo
na eficiência do Analisador Central em determinar se os Web Services monitorados
estão em conformidade com o SLA.
3.4.3 Implementação do Histórico de Acessos e do Repositório de SLA

Após receber a mensagem contendo as informações de acesso dos Web
Services monitorados, o Listener encaminha para os componentes internos
realizarem a persistência dos dados no Histórico de Acessos. O Histórico de
Acessos é um banco de dados assim como o Repositório de SLA. Ambos são
utilizados pelo Analisador Central durante o cálculo dos índices de qualidade.
O banco de dados escolhido para implementar as bases de Histórico de
Acessos e SLA foi o PostgreSQL 9.0, por ser um banco de dados estável, com apoio
da comunidade de código aberto e aceito pela indústria (POSTGRESQL, 2012).
O modelo de dados implementado faz referencia aos aspectos estáticos da
arquitetura discutidos anteriormente e está ilustrado na Figura 21.
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Em virtude da implementação do modelo de qualidade pelo SLA, é natural
que os índices especificados no modelo de qualidade estejam representados no
modelo de dados, mais especificamente nas entidades TB_PERFORMANCE_SLA e
TB_RELIABILITY_SLA. Quando o cliente efetua a definição do SLA para os Web
Services monitorados, essa informação é persistida nessas entidades por meio da
Central de Gerenciamento.
Quando a Sonda envia pela primeira vez informações sobre as características
do servidor e dos Web Services relacionados, as entidades TB_SERVER,
TB_PROBE e TB_WEB_SERVICE são responsáveis por armazenar tal informação
por meio dos componentes internos de persistência de dados.

	
  
Figura 21 - Modelo de dados do Histórico de Acessos e do Repositório de SLA.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
A respeito do Histórico de Acessos, a cada registro sobre acessos aos Web
Services monitorados enviados pela Sonda, uma nova tupla é adicionada à entidade
TB_ACCESS_HISTORY relacionada ao respectivo Web Service.
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E por fim, durante o cálculo dos índices de confiabilidade, o Analisador
Central realiza o processamento das informações do Histórico de Acessos enviadas
e realiza a totalização das variáveis na entidade TB_RELIABILITY_VARIABLES.
Em suma, os componentes Histórico de Acessos e Repositório de SLA
fornecem interfaces para a persistência e consulta dos dados que são utilizados pelo
restante dos componentes da arquitetura de monitoração. Possuem a estrutura de
dados das variáveis baseadas no modelo de qualidade utilizado e, também, das
estruturas necessárias para apoiar as demais funcionalidades para a monitoração.
3.4.4 Implementação do Modelo de Qualidade e do Analisador Central

A arquitetura proposta define interfaces para a implementação de um modelo
de qualidade que tenha atributos relacionados por Choi (2007): confiabilidade,
eficiência, adaptabilidade, usabilidade e adequação em relação a composição
(composability) e descoberta (discoverability) do Web Service.
Como são fornecidas apenas as interfaces do modelo de qualidade, a
implementação deve especificar as variáveis e métricas relacionadas com cada
atributo e como deverá ser realizado o cálculo dos índices.
O Modelo de Qualidade implementado segue a especificação do modelo do
trabalho de Choi (2007) para definir as métricas e equações do atributo de
confiabilidade. O restante dos atributos de qualidade não foram implementados pelo
modelo por não ser o escopo do presente trabalho.
A implementação foi realizada de forma que, ao estender as interfaces
definidas pela proposta da arquitetura de monitoração, o Modelo de Qualidade é
relacionado com o Analisador Central em tempo de execução por meio de injeção de
dependência. Dessa forma, a arquitetura proposta não fica dependente de um único
modelo de qualidade, este podendo ser estendido ou alterado.
O método de injeção de dependência do modelo de qualidade é ilustrado na
Figura 22. É feito por um arquivo de configuração e pode ser alterado para qualquer
outro modelo de qualidade por um administrador de sistema, contanto que seja
implementado as interfaces do modelo corretamente.
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Figura 22 - Segmento do arquivo contendo a implementação do modelo de
qualidade.
Fonte: Elaborador pelo Autor.
Ao ser relacionado com o Modelo de Qualidade implementado, o Analisador
Central delega o processamento das informações de acesso para que o modelo
possa efetuar a totalização das variáveis, o cálculo dos índices utilizando as
equações especificadas na sua implementação e a validação do SLA. A Figura 23
ilustra o segmento de código-fonte que inicio o processamento das informações de
acesso, delegando para as implementações do modelo de qualidade adequado.

	
  
Figura 23 - Segmento do código-fonte que ilustra o início do processamento das
informações de acesso.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
	
  
24.

O cálculo dos índices utilizando o modelo especificado é ilustrado na Figura

	
  
Figura 24 - Segmento do código-fonte que ilustra o cálculo dos índices no modelo.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Uma vez delegado para o modelo de qualidade, as variáveis são totalizadas e
armazenadas no histórico conforme ilustra a Figura 25.
A delegação da validação de SLA para o modelo de qualidade adequado é
ilustrado no segmento de código-fonte pela Figura 26.
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Figura 25 - Segmento do código-fonte que ilustra o processo de totalização das
variáveis de processamento dos Web Services.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

	
  
Figura 26 - Segmento de código-fonte acessando o modelo de qualidade adotado
por meio de interfaces base.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Após o cálculo dos índices, o Analisador Central realiza as chamadas às
operações do Modelo de Qualidade responsáveis por entregar os índices do SLA
definidos pelo cliente e da qualidade praticada. Conforme ilustrado no segmento de
código-fonte ilustrado na Figura 26, o SLA e a qualidade praticada são comparados
para determinar se o Web Service está ou não em conformidade com o SLA definido
pelos clientes. Se ao menos um índice de um cliente não estiver em conformidade,
um alerta é criado e delegado ao Notificador para transmitir a mensagem.
Dentro da proposta da arquitetura, o Modelo de Qualidade é responsável por
especificar as métricas e equações para o cálculo da qualidade praticada e, também,
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por determinar os índices de qualidade do SLA que deverão ser definidos pelo
cliente. O Analisador Central, realiza a organização do processo de cálculo da
qualidade e de validação do SLA, criando alertas sobre o estado do Web Service
quando necessário.
3.4.5 Implementação do Notificador

O Notificador é uma implementação do Design Pattern Observer, sugerido por
Gamma (1994).
O padrão Observer tem como característica um modelo de assinatura, onde,
os interessados em receber notificações de determinado evento realizam a inscrição
em um “tópico”, criado pelo dono do evento. Quando não for mais interessante a
inscrição do evento para o interessado, ele solicita a remoção da lista de
notificações.
Para que seja possível para o dono do tópico realizar a comunicação com os
interessados em receber as notificações, é necessário que os interessados
implementem uma interface comum ao dono do tópico. Dessa forma, ao iniciar o
envio de notificações, o dono do tópico sabe como realizar a comunicação com os
interessados.
Na implementação da proposta o dono do tópico responsável por gerar as
notificações aos interessados é o Notificador. A interface comum de comunicação
entre o Notificador e os clientes interessados em receber as notificações são os
protocolos de envio (SMTP) e recebimento (POP3) de e-mail.
Para realizar a inscrição para receber notificações da proposta de
monitoração, é necessário que a entidade se torne um assinante, registrando no
Notificador um e-mail válido e os eventos nos quais deseja receber as notificações.
Com isso, durante a geração do alerta, o Notificador recupera os assinantes
relacionados com o evento, cria a mensagem e dispara os e-mails incluindo as
informações sobre a ocorrência do evento.
Um evento é composto por uma descrição e a lista de atributos relacionados
a ele, como por exemplo, no caso do evento “Quebra de SLA” a lista de atributos
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envolve o Web Service relacionado com a quebra de SLA, os servidores onde o
Web Service é executado, o índice em não conformidade e o SLA definido pelo
cliente.
O Notificador desconhece detalhes sobre o evento, como quem é o
responsável pela sua criação ou sua lista de atributos. O Notificador é relacionado
com uma fila de processamento implementada utilizando JMS e, no momento em
que uma mensagem é recebida, o Notificador realiza o processo de criação e envio
da notificação aos interessados relacionados com o evento em questão.
Qualquer componente da arquitetura proposta pode gerar um evento desde
que respeite a interface esperada pelo Notificador. Ao criar o evento, o componente
deve enviar a fila de processamento do Notificador para que seja criada a notificação
e encaminhada aos assinantes.
3.4.6 Implementação da Central de Gerenciamento

A Central de Gerenciamento é a interface entre os clientes, administradores e
outras entidades com a proposta de monitoração. É por meio dela que os clientes
poderão definir os índices de SLA necessários para a verificação de conformidade e
qualquer outra configuração necessária para a operação da monitoração.
Fora o recebimento de notificações, é pela Central de Gerenciamento que é
possível visualizar o estado atual dos Web Services monitorados e os índices de
praticados. A Figura 27 ilustra na interface da Central de Gerenciamento o módulo
onde é possível visualizar o estado dos Web Services monitorados e os respectivos
servidores.
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Figura 27 - Módulo de visão do estado dos índices praticados.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
A Figura 27 ilustra as informações de topologia do ambiente monitorado,
indicando as informações sobre os servidores como tipo de servidor, sistema
operacional e porta HTTP responsável pela conexão com os Web Services. Abaixo
de cada porta, há os Web Services monitorados indicados pelo contexto da URL de
acesso que é utilizada como identificador. O estado dos índices é indicado pelo
ícone colorido ao lado da URL do Web Service. Verde, conforme ilustrado na Figura
27 indica que o Web Service está em conformidade com o SLA, do contrário a cor
seria vermelha.
A implementação da interface da Central de Gerenciamento foi feita por meio
de uma aplicação executada em ambiente Web, utilizando o framework Java Server
Faces (JSF), padrão Java para desenvolvimento de aplicações Web.
Além da interface Web, a Central de Gerenciamento também pode fornecer
Web Services para recuperar informações sobre gerenciamento dos Web Services
monitorados utilizando o padrão WSDM-MUWS sugerido pela OASIS (2012).
Existe uma implementação do padrão WSDM-MUWS na plataforma Java
disponibilizada pela Apache Foundation (APACHE MUSE, 2012) que pode ser
utilizada para fornecer as interfaces conforme define a especificação do padrão.
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Dessa forma, qualquer outra entidade de terceiros que implementar o mesmo
padrão poderá interagir nativamente com a Central de Gerenciamento.
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4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta seção é apresentada a prova de conceito com a implementação do
protótipo da arquitetura proposta em um ambiente de monitoração simulando uma
SOA em operação.
Com base no protótipo implementado, foram realizados dois tipos de
avaliação: (a) capacidade do protótipo em identificar os índices de confiabilidade de
um Web Service com qualidade conhecida e; (b) verificar o efeito da intrusão do
protótipo no desempenho do ambiente monitorado.
Nas seções a seguir são discutidos os detalhes da realização da prova de
conceito e a análise dos resultados obtidos.
4.1
	
  

Desenvolvimento do Ambiente para a Prova de Conceito
O ambiente para a execução da prova de conceito envolveu a construção de

um cenário utilizando como referência a SOA sugerida por Arsanjani (2007). Este
ambiente é base para a execução da prova de conceito e de onde os resultados
foram coletados.
A Figura 28 ilustra o cenário da SOA implementada, demonstrando a
dependência entre as suas camadas e dos serviços externos utilizados. Esse
cenário hipotético foi contextualizado a um mecanismo de sistema de leilões on-line.
No cenário de leilões on-line, usuários podem se cadastrar no sistema,
cadastrar produtos e dar lances em outros produtos cadastrados por outros usuários.
Ao final do leilão, um serviço de processamento de pedidos remete o pagamento na
moeda local do usuário utilizando a cotação diária. Os Web Services utilizados no
cenário e dispostos na SOA são relacionados na Tabela 16.
Na Camada de Processos de Negócio da SOA reside o serviço responsável
por processar o pedido de um ganhador do leilão (OrderProcessor). Nesse
processo é utilizado um serviço de conversão de moedas (CurrencyConvertor),
para a efetivação do pagamento em moeda local do cliente, e de um serviço para a
recuperação das informações do pedido (OrderService).
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Figura 28 – Diagrama de Pacotes do Cenário desenvolvido para a SOA.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
O serviço responsável por realizar a conversão de moeda do pedido do
cliente (CurrencyConvertor) é um serviço do tipo agregação e reside na Camada
de Serviços. Ele é composto por duas alternativas de serviços de conversão de
moeda, conforme ilustrado na Figura 28 pelos pacotes destacados em vermelho. As
duas alternativas possuem uma interface semelhante, com qualidade desconhecida
e são fornecidos gratuitamente na Web.
Em caso de falha de um serviço de conversão de moeda, o outro é
requisitado. A falha só é propagada no processo de negócio em caso de falha nos
dois serviços. Para ilustrar esse processo, foi disposto na Figura 29 o fluxo
construído em BPEL executado pelo serviço OrderService.
Na Camada de Componentes de Serviços estão dispostos os Web Services
atômicos que interagem com a camada de aplicação do software, realizando
funcionalidades como cadastro de usuários, cadastros de produtos e realização de
lance em produto.
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Tabela 16 - Relação dos Web Services dispostos na SOA.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Camada SOA

Serviço

Operação

Camada de Processos de Negócio

OrderProcessor

process

Camada de Serviços

CurrencyConvertor

convert

BidService

regularBid
insertOrder

OrderService

Descrição
Processa o pedido de um leilão
finalizado.
Extrai o valor da cotação do dia
de determinada moeda.
Efetua

um

lance

em

determinado produto.
Insere uma nova ordem de
pedido de um leilão vencedor.
Recupera a ordem de pedido

retrieveOrderBidWinner

do vencedor de determinado
leilão.

Camada de Componentes de Serviços

insertProduct
ProductService
searchProductByName

Cadastra um novo produto em
leilão.
Realiza a busca por nome no
catálogo de produtos em leilão.
Encontra um usuário de leilão a

findUser

partir da sua identificação no
sistema.

UserService
insert

Cadastra um novo usuário de
leilão no sistema.

A Figura 30 ilustra o diagrama de implementação dos pacotes de aplicação
dos Web Services e a disposição dos nós no ambiente da SOA desenvolvida.
Durante a implementação da SOA baseada na arquitetura de Arsanjani
(2007), foram utilizados servidores de aplicação que fornecem funcionalidades de
acordo com as características de cada camada da SOA.
Na Camada de Processos de Negócio, foi utilizado um servidor JBoss
Application Server 5.1 com uma instância de Engine BPEL chamada JBoss Riftsaw
2.3.0 desenvolvida pelo mesmo fornecedor do servidor de aplicação (JBOSS
RIFTSAW, 2012).
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Figura 29 - Processo de Negócio instanciado no serviço OrderProcessor.
Fonte: Elaborador pelo Autor.
Como a Camada de Serviços possui Web Services com características de
composição e agregação, foi utilizado uma instância de ESB chamada JBoss ESB
4.9 no servidor JBoss Application Server 5.1. A escolha da instância é justificada
pela facilidade de integração com o servidor de aplicação por ser desenvolvida pelo
mesmo fornecedor (JBOSS ESB, 2012).
Como os Web Services da Camada de Componentes de Serviços são
serviços atômicos e foram desenvolvidos utilizando a especificação padrão da
plataforma Java com o framework JBossWS (RED HAT, 2012), essa camada é
instanciada em um servidor JBoss Application Server 5.1 com a instalação padrão.
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Figura 30 - Diagrama de Implementação da SOA.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Para a realização da avaliação da proposta da arquitetura, foi concebido um
segundo ambiente com a SOA desenvolvida. Os ambientes são idênticos com
exceção da adição da Sonda de monitoração nos servidores dos Web Services de
um dos ambientes. A Figura 31 ilustra a implementação da SOA no segundo
ambiente integrada com o protótipo da proposta da arquitetura de monitoração por
meio da Sonda.
Um componente comum nos servidores da SOA é a implementação JMX
(ORACLE, 2012) do JBoss Application Server 5.1 (RED HAT, 2012). Em todos os
servidores, a Sonda é integrada a eles para extrair as informações como IP, sistema
operacional e nome da instância do servidor. Nos servidores onde a implementação
de Web Services é realizada por meio do framework JBossWS (RED HAT, 2012), a
informação sobre a topologia dos serviços como nome e URL também são extraídas
do JMX.
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Figura 31 - Diagrama de Implementação da SOA com a adição das Sondas de
monitoração e o detalhamento da integração entre os componentes dos servidores.
Fonte: Elaborador pelo Autor.
A coleta da informação sobre a topologia dos serviços no servidor ESB
utilizado na implementação da SOA é feita de forma diferente dos demais servidores
da arquitetura. O ESB implementa um repositório de serviços próprio por meio da
especificação UDDI (JBOSS ESB, 2012; OASIS, 2012). Por essa razão, a Sonda
disponibilizada nesse servidor realiza a integração diretamente com as APIs do
JBoss ESB 4.9 e não com o JMX.
A Tabela 17 sumariza os componentes do ambiente da arquitetura SOA
desenvolvida para a realização da prova de conceito, incluindo as instâncias dos
servidores de aplicação de cada camada da SOA e a descrição do hardware
utilizado.
Vale destacar que nenhum servidor de aplicação da arquitetura SOA sofreu
qualquer tipo de configuração extra para melhorar o desempenho em algum aspecto.
Todos eles possuem configuração padrão aproveitando exclusivamente dos
recursos do hardware disponíveis.
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Tabela 17 - Relação dos componentes da arquitetura SOA implementada.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Camada SOA

Tipo de Servidor

Instância do Servidor

Descrição do Hardware
l

Camada de Processos de
Negócio

Servidor

de

implementação

Aplicação
da

com

Engine

BPEL.

Camada de Serviços

Servidor

de

Aplicação

com

implementação de um ESB.

Servidor de Aplicação

JBoss

Application

CPU: 2 núcleos de 1.2 GHz
2007 Xeon

Server 5.1 com JBoss

l

Memória: 3.75 GB

Riftsaw 2.3.0.final

l

SO: Amazon Linux 64-bit

l

Storage: 410 GB

l

CPU: 1 núcleo de 1.2 GHz

JBoss

Application

2007 Xeon

Server 5.1 com JBoss

l

Memória: 1.7 GB

ESB 4.9.

l

SO: Amazon Linux 64-bit

l

Storage: 160 GB

l

CPU: 1 núcleo de 1.2 GHz

JBoss

Application

Server 5.1

Camada de Componentes

2007 Xeon
l

Memória: 1.7 GB

l

SO: Amazon Linux 64-bit

l

Storage: 160 GB

l

CPU: até 2 núcleos de 1.2

de Serviços

GHz

2007

Xeon

(sob

demanda do fornecedor).
Servidor de Banco de Dados

PostgreSQL 9.0

l

Memória: 613 MB

l

SO: Amazon Linux 64-bit

l

Storage: sob demanda do
fornecedor do servidor.

Nas seções a seguir é descrita a avaliação da proposta da arquitetura em
duas fases: (a) avaliação do comportamento da arquitetura e; (b) avaliação do
desempenho da SOA durante a monitoração do protótipo.
4.2

Avaliação do Comportamento da Proposta da Arquitetura de Monitoração

Para avaliar o comportamento da proposta da arquitetura de monitoração, foi
realizada uma prova de conceito utilizando como objeto de análise a implementação
do protótipo da arquitetura durante a monitoração da SOA implementada.
O propósito da prova de conceito é avaliar se a implementação da proposta
da arquitetura realiza a identificação da confiabilidade praticada por Web Services
de qualidade previamente conhecidas.
Para conduzir a prova de conceito de avaliação da proposta da arquitetura, foi
definido um plano de execução conforme sugerido por Kitchenham (2002) e
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Pfleeger (1994, 1995), trabalhos apontados por Sjoberg (2007) como referência na
condução de estudos experimentais em Engenharia de Software.
A Tabela 18 relaciona e descreve os passos do plano de execução da prova
de conceito.
Tabela 18 - Relação dos passos do plano de execução da prova de conceito para
avaliação da proposta da arquitetura de monitoração.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Nº
1
2
3

Passo

Descrição

Criação da massa de

Criação das requisições aos Web Services da SOA monitorada para serem executadas

requisições.

por meio de uma ferramenta.

Definição do SLA para os

Criação do SLA de acordo com as métricas do modelo de qualidade para dois Clientes

Clientes.

hipotéticos. Cada um com uma visão diferente do SLA de confiabilidade.

Configuração da

Configuração da implementação do protótipo, adicionando os clientes e SLA definidos

implementação do protótipo.

no passo 2, preparando as Sondas para iniciar a monitoração dos Web Services.

Execução das requisições
4

aos Web Services na SOA
monitorada.

5

Coleta e organização do resultado da execução das requisições na SOA monitorada

requisições.

para o cálculo dos índices de confiabilidade referenciais.

índices de confiabilidade
referenciais.

7
8

das requisições aos Web Services na SOA monitorada.

Coleta dos resultados das
Execução dos cálculos dos

6

Utilização da massa de requisições criadas no primeiro passo para realizar a execução

Utilização dos resultados das requisições na SOA para o cálculo dos índices de
confiabilidade referencial, baseado no modelo de qualidade de Choi (2007).

Coleta dos índices

Coleta dos índices de confiabilidade calculados pela implementação da proposta de

calculados pelo protótipo.

monitoração.

Análise dos Resultados.

Comparação entre os índices de confiabilidade calculados nos passos 6 e 7 e análise
dos resultados.

Cada passo relacionado na Tabela 18 é detalhado nesta seção em conjunto
com sua respectiva execução. Ao final do detalhamento do plano, os resultados da
prova de conceito são analisados.
4.2.1 Passo 1 – Criação da massa de requisições

Para avaliar o comportamento do protótipo da arquitetura, os Web Services
devem produzir dados de processamento para que possam servir de insumos para a
verificação da confiabilidade praticada.
Cada camada da SOA implementada receberá requisições em um de seus
Web Services enviadas por uma ferramenta de testes de carga automatizada. A
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ferramenta escolhida foi o The Grinder 3.8 (GRINDER, 2012), apontada no trabalho
de Sofian (2010).
O The Grinder foi projetado para que possa realizar requisições HTTP a partir
de agentes implementados em nós separados dos servidores que serão os alvos
das requisições (GRINDER, 2012). Cada requisição é executada em um processo
separado para que não interfira no desempenho individual das requisições ao
servidor (GRINDER, 2012). Esse método de execução de requisições adotado pelo
The Grinder é apontado nos trabalhos de Guo (2010) e Hao (2010).
Para realizar as requisições ao servidor foram criados scripts em Jython que
são interpretados pelo The Grinder. Após a execução dos scripts e por
consequência as requisições aos Web Services, os resultados do processamento
dos Web Services são armazenados em disco. A Figura 32 ilustra um segmento do
código-fonte do script que será executado a cada requisição aos Web Services
monitorados.
As requisições HTTP utilizadas pelo script são arquivos XML contendo a
estrutura da mensagem SOAP de cada Web Service envolvido na prova de conceito.
Um exemplo de uma mensagem SOAP para o Web Service BidService é ilustrado
pela Figura 33.
Foram criados dois tipos de requisições para cada Web Service da SOA
monitorada: (a) requisição estruturada para que não provoque falhas no
processamento e; (b) requisição que explore um defeito de implementação do Web
Service.
A criação de requisições que provoquem falhas durante o processamento são
necessárias para: (a) que o protótipo da arquitetura proposta identifique a falha a
partir das informações enviadas pela Sonda e; (b) para que o cálculo de
confiabilidade implementado a partir do modelo de qualidade seja avaliado.
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Figura 32 - Segmento do caso de teste para realizar as requisições dos Web
Services.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
	
  

	
  
Figura 33 - Segmento da mensagem SOAP para a operação regularBid do Web
Service BidService.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
A massa de requisições e o script foram utilizados durante realização das
requisições aos Web Services (quarto passo do plano de execução da prova de
conceito descrito na Tabela 18). A massa de requisições criada nesse passo está
relacionada no Anexo C – “Massa de Requisições da Primeira Fase da Prova de
Conceito”.
4.2.2 Passo 2 – Definição do SLA para os Clientes

Para avaliar o comportamento da arquitetura proposta em relação à
identificação do SLA de um mesmo Web Service para clientes distintos, foram
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criados dois clientes definindo valores de SLA com diferentes necessidades. As
Tabelas 19, 20 e 21 relacionam os índices de SLA de confiabilidade e eficiência
necessários para a validação da confiabilidade praticada pelos Web Services
monitorados durante a prova de conceito.
Tabela 19 - Relação dos índices de SLA para os Web Services da camada de
Componentes de Serviços.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Índices de SLA para os Web Services OrderService e BidService na camada de Componentes de Serviços

Cliente 1

Cliente 2

TCR

TFS

TMFS

0,9000

0,0166

60000

(a cada 10 chamadas, uma

(uma falha em um

(uma falha a cada

falha)

minuto)

minuto)

0,8000

0,0333

30000

(a cada 10 chamadas, duas

(duas falhas em um

(a cada 30 segundos,

falhas)

minuto)

uma falha)

Tempo estimado de
resposta (ms)
100

200

Tabela 20 - Relação dos índices de SLA para o Web Service da Camada de
Serviços.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Índices de SLA para o Web Service CurrencyConvertor na Camada de Serviços
TCR

Cliente 1

Cliente 2

TFS

TMFS

0,8000

0,0333

30000

(a cada 10 chamadas, duas

(duas falhas em um

(a cada 30 segundos, uma

falhas)

minuto)

falha)

0,6000

0,6666

15000

(a cada 10 chamadas,

(quatro falhas em

(uma falha a cada quinze

quatro falhas)

um minuto)

segundos)

Tempo estimado de
resposta (ms)
5000

5000

Na relação de valores de SLA definidos para o cenário da SOA monitorada
nas Camadas de Serviços e Componentes de Serviço, o suposto Cliente 1 possui
índices de qualidade mais elevados do que o Cliente 2. Isso significa que o Cliente 2
pode tolerar mais falhas no ambiente do que o Cliente 1. Em um suposto cenário
real, os Web Services deveriam sempre praticar o SLA mais restritivo com o objetivo
de entregar a qualidade esperada por todos os clientes.
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Tabela 21 - Relação dos índices de SLA para o Web Service da Camada de
Processos de Negócio.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Índices de SLA para o Web Service OrderProcessor na Camada de Processos de Negócio

Cliente 1

Cliente 2

TCR

TFS

TMFS

0,6000

0,6666

15000

(a cada 10 chamadas,

(quatro falhas em

(uma falha a cada quinze

quatro falhas)

um minuto)

segundos)

0,6000

0,6666

15000

(a cada 10 chamadas,

(quatro falhas em

(uma falha a cada quinze

quatro falhas)

um minuto)

segundos)

Tempo estimado de
resposta (ms)
7000

7000

O Web Service da Camada de Processos de Negócio possui um SLA de
tempo estimado de resposta maior em virtude da composição com outros Web
Services.
O SLA do Web Service da Camada de Agregação é dependente da qualidade
dos serviços que são agregados a ele. Como o provedor não fornece os índices de
qualidade, o protótipo pode estimar esses índices em virtude da arquitetura do Web
Service de agregação, que funciona como um wrapper para os serviços de
qualidade desconhecida.
Com os índices de SLA definidos para cada cliente dos Web Services que
serão monitorados durante a execução da prova de conceito, é possível alimentar o
protótipo com as informações necessárias e iniciar as requisições à SOA monitorada.
4.2.3 Passo 3 – Configuração do Protótipo

A configuração do protótipo para a execução da prova de conceito envolve
adicionar os dados dos índices de SLA e a visão de cada cliente, conforme definido
no Passo 2, no repositório de SLA.
Com as informações adicionadas ao repositório de SLA, as Sondas devem
ser distribuídas na SOA que será realizada a monitoração. A Sonda é um software
processado pelos servidores de aplicação do ambiente monitorado como qualquer
outra aplicação.
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Após a configuração da Sonda no servidor é preciso configurar o componente
Conector Web nos servidores para que seja executado o componente Valve
disponibilizado pela Sonda para realizar as interceptações das mensagens.
Com a Sonda implantada e o Valve configurado corretamente, os servidores
são inicializados para que a Sonda realize a comunicação com o Listener e envie as
informações sobre a topologia dos respectivos servidores e Web Services que estão
sendo monitorados. A Figura 34 ilustra o protótipo da Central de Gerenciamento
após a definição do SLA e o envio das informações sobre a topologia dos servidores
e Web Services monitorados.
A partir da Central de Gerenciamento (Figura 34) é possível visualizar as
informações sobre a topologia dos servidores e Web Services, o SLA definido para
cada cliente e a qualidade praticada no momento em que for iniciado o envio das
variáveis de processamento dos Web Services monitorados.
Após as definições das configurações do protótipo inicializam-se as
requisições

à

SOA

monitorada.

A

execução

das

requisições

é

descrita

detalhadamente na próxima seção.

	
  
Figura 34 - Protótipo da Central de Gerenciamento após as definições de SLA.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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4.2.4 Passo 4 – Execução das Requisições

A execução das requisições HTTP aos Web Services monitorados foi
realizada pelo agente da ferramenta de testes de carga (The Grinder) a partir de um
console fornecido pela própria ferramenta. A Figura 35 ilustra o processo durante a
realização da prova de conceito, incluindo a SOA monitorada, o protótipo da
arquitetura de monitoração e o agente responsável por enviar as requisições.
Para provocar as falhas nos Web Services requisitados, foram produzidas
requisições que exploram os defeitos de implementação dos Web Services ou de
componentes utilizados pelos servidores de aplicação.
No Web Service BidService da Camada de Componentes de Serviços, ao
enviar um lance de leilão com valor negativo, o algoritmo responsável por validar o
lance não trata corretamente o valor enviado e lança uma exceção indicando a falha,
sendo tratada pelo servidor como um erro de processamento do Web Service.

	
  
Figura 35 – Processo durante a realização da prova de conceito com o apoio da
ferramenta The Grinder.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Nos Web Services das outras duas camadas da SOA (Camada de Processos
de Negócio e Camada de Serviços) é explorada a falha que ocorre no mecanismo
de interpretação da requisição ao Web Service. Os componentes de interpretação
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das mensagens SOAP não aceitam requisições com documentos XML inválidos e o
servidor as interpreta como um erro de processamento (RED HAT, 2012).
No período de um minuto foram distribuídas e executadas dez requisições
para cada Web Service de uma das camadas da arquitetura SOA monitorada: (a)
BidService, da Camada de Componentes de Serviços; (b) CurrencyConvertor, da
Camada de Serviços e; (c) OrderProcessor, da Camada de Processos de Negócio.
Das dez requisições enviadas, duas são requisições contendo dados para
provocar falhas durante o processamento dos Web Services. Também foi observada
a validação da qualidade em relação a praticada pelos Web Services.
Durante a execução das requisições, apesar do envio de mensagens SOAP
que aparentemente não provocariam falhas no processamento, foi preciso
considerar algumas variáveis que não podem ser controladas e que podem causar
falhas durante o processamento dos Web Services:
•

Disponibilidade e desempenho dos serviços externos ao ambiente
agregados no Web Service de conversão de moeda (CurrencyConvertor).
Como são serviços de acesso público e sem custo, não possuem garantia
de disponibilidade e de desempenho estimado;

•

Disponibilidade do link de comunicação entre o console e os agentes da
ferramenta The Grinder. Esses componentes fornecidos pela ferramenta
são executados em ambientes separados e conectados por um link
externo.

•

Disponibilidade dos servidores relacionados na arquitetura. Os servidores
estão em uma rede interna em um serviço de hospedagem alugado e é
possível que ocorram variações no desempenho ou na disponibilidade do
serviço durante a execução das requisições.

No ambiente de infra estrutura ilustrado pela Figura 36 é possível observar a
disposição dos nós envolvidos na execução da prova de conceito. A comunicação
da SOA entre os servidores, o protótipo da proposta da arquitetura de monitoração e
o agente da ferramenta The Grinder é feito via HTTP na rede interna do fornecedor.
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Os serviços externos utilizados pela SOA são disponibilizados na Web e
possuem infra estrutura desconhecida, por isso a representação simplificada. A
comunicação entre o agente e o console do The Grinder, responsável por coletar o
resultado da execução das requisições, também é feito por um link de internet,
porém diferente daquele utilizado entre a SOA e os serviços externos.
Para minimizar os erros dos resultados ou o impacto das variáveis não
controladas do ambiente nos resultados finais, foram realizadas execuções dos
scripts desenvolvidos na ferramenta The Grinder em um intervalo de tempo aleatório
entre cada ciclo de execução. Todas as execuções e respectivos resultados foram
registrados para posterior análise.

	
  
Figura 36 – Diagrama de Infra Estrutura do ambiente onde é realizada a prova de
conceito.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
	
  
4.2.5 Passo 5 – Coleta e Organização dos Resultados das Requisições

Após a execução dos ciclos de requisições à dos Web Services da SOA
monitorada, os resultados do processamento a partir do ponto de vista da
ferramenta The Grinder foram coletados para análise.
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Foram executados cinco ciclos com dez requisições cada durante
aproximadamente trinta e cinco minutos. O tempo estimado de execução de cada
ciclo foi de um minuto. A duração do ciclo é justificada em virtude da definição do
SLA de cada cliente, especificamente para os índices de TFS (Tempo de Falha de
Serviço) e TMFS (Tempo Médio entre Falha de Serviço), para que fosse possível
observar a quebra e respeito ao SLA definido para cada cliente.
A Tabela 22 relaciona o intervalo de tempo entre a execução de cada ciclo.
Tabela 22 - Intervalo de tempo entre a execução de cada ciclo de requisições.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
Entre ciclo 1 e ciclo 2

31 minutos

Entre ciclo 2 e ciclo 3

13 minutos

Entre ciclo 3 e ciclo 4

43 minutos

Entre ciclo 4 e ciclo 5

9 minutos

As Figuras 35, 38 e 39 ilustram as requisições de cada ciclo de execução
realizados aos Web Services BidService, OrderProcessor e CurrencyConvertor,
respectivamente.
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Figura 37 - Ciclos de execução de requisições ao Web Service BidService.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Figura 38 - Ciclos de execução de requisições ao Web Service OrderProcessor.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
O eixo Y dos gráficos ilustrados pelas Figuras 37, 38 e 39 contém o tempo
(milissegundos), do processamento de cada requisição. Tempo de processamento
neste cenário significa o tempo que a ferramenta The Grinder leva para realizar o
teste. Nesse tempo é contabilizado o tempo de execução do script interpretado, o
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Figura 39 - Ciclos de execução de requisições ao Web Service CurrencyConvertor.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
O eixo X dos gráficos traz o número da requisição de cada ciclo. As
requisições 2 e 8 de cada ciclo são mensagens contendo dados para provocar
falhas no processamento dos Web Services. As demais requisições são mensagens
equivalentes para serem processadas com sucesso pelos Web Services.	
  
O Web Service BidService faz parte da Camada de Componentes de
Serviços e é atômico, ou seja, não é composto por nenhum outro serviço ou recurso
externo e não depende de nenhum tipo de processamento complexo. Por essa
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razão, o tempo de processamento durante as requisições é mais uniforme e menor
em relação aos outros Web Services que são compostos ou dependem de recursos
externos à rede envolvidos na prova de conceito.
A variação observada no ciclo 3 das requisições ao Web Service BidService
pode ser creditada ao curto intervalo de tempo entre o fim do ciclo 2 e o início do
ciclo 3, como também a uma variação no desempenho do ambiente onde a SOA foi
distribuída.
Como os Web Services OrderProcessor e CurrencyConvertor são
dependentes de serviços externos e de qualidade desconhecida, a variação no
tempo de processamento já era esperada. A diferença entre o tempo de
processamento das requisições 2 e 8 que contém falhas, é mais evidente nesses
serviços do que no BidService, em virtude do tempo que o servidor tem de
reconhecer a falha na mensagem e não realizar o processamento completo.
4.2.6 Passo 6 – Execução dos Cálculos dos Índices de Confiabilidade

Com os dados de processamento coletados manualmente fornecidos pela
ferramenta The Grinder, a partir dos resultados de execução de cada ciclo de
requisições à SOA, foram realizados os cálculos dos índices de confiabilidade com
base no modelo de qualidade. Para tanto, foi necessário identificar as variáveis dos
resultados de execução que serão utilizadas no cálculo.
Na Tabela 23 são relacionadas as variáveis fornecidas pela ferramenta The
Grinder a partir do resultado dos testes com as variáveis do modelo de qualidade de
Choi (2007).
Além das variáveis relacionadas na Tabela 23 para realizar o cálculo dos
índices de confiabilidade, são necessárias outras duas variáveis: número total de
respostas e período para o cálculo da Taxa de Falha de Serviço (TFS). O Número
Total de Respostas pode ser extraída do total de requisições realizadas em cada
ciclo (dez). O Período foi definido nas configurações do protótipo para a medição da
TFS em 60 segundos.
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Tabela 23 - Relação das variáveis fornecidas pela ferramenta The Grinder com as
variáveis do modelo de qualidade.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Variável Ferramenta de Testes

Descrição da Variável

Relacionada com a variável do modelo de
qualidade

Start Time (ms since Epoch)

Data de início da execução, no

Período entre falhas. É utilizada durante o

cenário proposto, da requisição ao

cálculo da soma do período entre falhas.

servidor.
HTTP Response Code

Código do estado HTTP da resposta

Número de falhas. Em caso de respostas com

da

código de estado HTTP iniciando pelo dígito 5,

requisição

processada

pelo

servidor.

é considerado que houve uma falha no
processamento da requisição. Código iniciado
por 2 significa processamento realizado com
sucesso pelo servidor.

HTTP Response Errors

Indica se houve erros na resposta de

Número de falhas. Em caso de término do

processamento.

teste com essa variável indicando que houve
erros na resposta, é considerado que houve
falha

no

processamento

da

requisição.

Relacionada com a variável HTTP Response
Code.
Test Time

Tempo,

do

Número de respostas no tempo estimado.

processamento do script. É composto

em

milissegundos,

Em caso do tempo de teste maior do que o SLA

pelo tempo de conexão e de fim de

definido, indica que a resposta não é confiável.

processamento do script (requisição)
pelo agente.

Após a coleta e organização das variáveis fornecidas pela ferramenta The
Grinder, foram totalizados os valores dessas variáveis para a realização do cálculo
dos índices de confiabilidade. O resultado da totalização das variáveis é relacionado
na Tabela 24.
A partir das variáveis totalizadas e organizadas, foi realizado o cálculo dos
índices com base nas métricas fornecidas pelo modelo de qualidade de Choi (2007).
O resultado dos índices é relacionado na Tabela 25.
Os índices calculados a partir das variáveis do resultado da execução das
requisições a partir da ferramenta The Grinder são utilizados como referencial de
qualidade praticada pelos Web Services. Esses valores são utilizados no último
passo da execução da prova de conceito para comparar com os índices calculados
pelo protótipo da arquitetura proposta.

	
  
	
  

114

Tabela 24 - Relação da totalização das variáveis para o cálculo dos índices.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Total

Total Respostas

Número de

Período

entre

Requisições

Confiáveis

Falhas

Falhas (em ms)

Número de Respostas fora do
tempo esperado

Ciclo 1
BidService

10

8

2

41998

0

OrderProcessor

10

8

2

41995

0

CurrencyConvertor

10

8

2

42001

0

BidService

10

8

2

39768

0

OrderProcessor

10

8

2

39762

0

CurrencyConvertor

10

8

2

40071

0

BidService

10

7

2

40918

1

OrderProcessor

10

8

2

40910

0

CurrencyConvertor

10

8

2

41054

0

Ciclo 20

Ciclo 3

Ciclo 4
BidService

10

8

2

41373

0

OrderProcessor

10

8

2

41377

0

CurrencyConvertor

10

8

2

41372

0

Ciclo 5
BidService

10

8

2

44959

0

OrderProcessor

10

8

2

44960

0

CurrencyConvertor

10

8

2

45141

0

O resultado da comparação entre os índices calculados deverá sugerir se o
protótipo foi capaz de identificar a confiabilidade praticada pelos Web Services
monitorados ou não.
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Tabela 25 - Resultado do cálculo dos índices de confiabilidade.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
TCR

TFS

TMFS

Ciclo 1
BidService

0,8000

0,0333

20999,00

OrderProcessor

0,8000

0,0333

20997,50

CurrencyConvertor

0,8000

0,0333

21000,50

Ciclo 2
BidService

0,8000

0,0333

19884,00

OrderProcessor

0,8000

0,0333

19881,00

CurrencyConvertor

0,8000

0,0333

20035,50

Ciclo 3
BidService

0,7000

0,0333

20459,00

OrderProcessor

0,8000

0,0333

20455,00

CurrencyConvertor

0,8000

0,0333

20527,00

BidService

0,8000

0,0333

20686,50

OrderProcessor

0,8000

0,0333

20688,50

CurrencyConvertor

0,8000

0,0333

20686,00

Ciclo 4

Ciclo 5
BidService

0,8000

0,0333

22479,50

OrderProcessor

0,8000

0,0333

22480,00

CurrencyConvertor

0,8000

0,0333

22570,50

4.2.7 Passo 7 – Coleta dos Índices de Confiabilidade Calculados pelo Protótipo

Durante os ciclos de requisições à SOA monitorada, as Sondas distribuídas
no ambiente coletaram os dados de processamento dos Web Services para que
fossem utilizados no cálculo dos índices de confiabilidade pelo protótipo da
arquitetura proposta.
Ao final de cada ciclo de requisições, os índices de confiabilidade calculados
pelo protótipo foram coletados e organizados de forma equivalente aos índices
calculados a partir das variáveis da ferramenta The Grinder. Os índices são
relacionados na Tabela 26.
Os índices foram coletados da Central de Gerenciamento que, além de
fornecer a confiabilidade realizada pelos Web Services monitorados, também indica
a quebra de SLA. A Figura 40 ilustra os índices e o SLA definido de cada cliente na
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Central de Gerenciamento do protótipo da arquitetura de monitoração ao final do
Ciclo 5.
Tabela 26 - Resultado do cálculo dos índices de confiabilidade coletados.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
TCR

TFS

TMFS

Ciclo 1
BidService

0,8000

0,0333

20997,50

OrderProcessor

0,8000

0,0333

21001,00

CurrencyConvertor

0,8000

0,0333

20999,00

BidService

0,8000

0,0333

19881,00

OrderProcessor

0,8000

0,0333

19881,00

CurrencyConvertor

0,8000

0,0333

19881,50

Ciclo 2

Ciclo 3
BidService

0,7000

0,0333

20455,00

OrderProcessor

0,8000

0,0333

20453,50

CurrencyConvertor

0,8000

0,0333

20427,50

Ciclo 4
BidService

0,8000

0,0333

20688,00

OrderProcessor

0,8000

0,0333

20692,50

CurrencyConvertor

0,8000

0,0333

20686,00

BidService

0,8000

0,0333

22479,50

OrderProcessor

0,8000

0,0333

22479,50

CurrencyConvertor

0,8000

0,0333

22480,00

Ciclo 5

Figura 40 - Central de Gerenciamento no final do Ciclo 5.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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É possível observar a quebra de SLA identificada pelo protótipo da arquitetura
de cada Web Service por meio dos elementos gráficos da Central de Gerenciamento
conforme ilustrado na Figura 40. Os elementos gráficos na cor verde indicam
serviços com SLA em conformidade, ao contrário dos elementos na cor vermelha,
indicando quebra de SLA.
4.2.8 Passo 8 – Análise dos Resultados
	
  
Após a coleta e organização dos dados durante os ciclos de requisição à SOA
monitorada pelo protótipo da arquitetura proposta, foi realizada a análise dos
resultados.
A análise foi realizada com base no resultado do cálculo dos índices de
confiabilidade utilizando as métricas fornecidas pelo modelo de qualidade. Os dados
para o cálculo de comparação foram coletados a partir das requisições enviadas à
SOA monitorada pela ferramenta de testes de carga (The Grinder).
Enquanto eram enviadas as requisições aos Web Services da SOA, o
protótipo de monitoração realizava a coleta das variáveis do resultado de cada
requisição e calculava os índices de confiabilidade praticados.
A Tabela 27 relaciona a comparação entre o resultado do cálculo realizado
pelo protótipo e o cálculo realizado a partir dos dados das requisições à SOA,
fornecidos pela ferramenta The Grinder.
Não houve diferença no cálculo dos índices das métricas TCR (Taxa de
Confiabilidade de Resposta) e TFS (Taxa de Falha de Serviço). O resultado
apresentado foi o esperado levando em consideração as requisições que foram
realizadas.
No caso da TCR do serviço BidService no Ciclo 3 de requisições, houve uma
variação não esperada. Uma das requisições que não provocaria falha levou mais
tempo de processamento do que o SLA definido por um dos clientes, sendo
considerada como não confiável pelo modelo. Isso significa que no Ciclo 3 apenas
sete requisições foram consideradas confiáveis de acordo com o modelo de
qualidade. Esse comportamento foi identificado pelo protótipo e também apontado
pelos dados fornecidos pelo The Grinder.
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Tabela 27 - Relação da comparação entre o cálculo dos índices de confiabilidade.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
TCR
The Grinder

TFS
Protótipo

The Grinder

TMFS
Protótipo

The Grinder

Protótipo

Ciclo 1
BidService

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

20999,00

20997,50

CurrencyConvertor

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

21000,50

20999,00

OrderProcessor

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

20997,50

21001,00

BidService

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

19884,00

19881,00

CurrencyConvertor

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

20035,50

19881,50

OrderProcessor

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

19881,00

19881,00

BidService

0,7000

0,7000

0,0333

0,0333

20459,00

20455,00

CurrencyConvertor

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

20527,00

20427,50

OrderProcessor

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

20455,00

20453,50

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4
BidService

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

20686,50

20668,00

CurrencyConvertor

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

20686,00

20686,00

OrderProcessor

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

20688,50

20692,50

BidService

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

22479,50

22479,50

CurrencyConvertor

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

22480,00

22570,50

OrderProcessor

0,8000

0,8000

0,0333

0,0333

22479,50

22480,00

Ciclo 5

Sobre os índices calculados da métrica TMFS (Tempo Médio de Falhas entre
Serviço), houve uma variação já esperada em relação ao cálculo do protótipo e os
dados fornecidos pelo The Grinder. A Tabela 28 relaciona a variação entre o cálculo
do índice da TMFS pelo protótipo e o cálculo realizado a partir dos dados fornecidos
pela ferramenta The Grinder.
A variação encontrada no índice da TMFS ocorreu em virtude da variável
“data da requisição” utilizada no cálculo sugerido pelo modelo. O índice da TMFS é
calculado pela soma da diferença entre o período das requisições com falha. A data
da requisição fornecida pelos dados do The Grinder é sempre menor do que a data
capturada pelo protótipo, por ser a origem da requisição.
Para demonstrar a variação do índice TMFS, é ilustrado na Figura 41, o
cenário da execução das requisições que ocasionaram a falha do serviço
OrderProcessor nos três primeiros ciclos realizados na prova de conceito.
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Tabela 28 - Relação da variação entre o cálculo do índice da TMFS pelo protótipo e
pelo The Grinder.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
TMFS
The Grinder

Protótipo

Diferença

Ciclo 1
BidService

20999,00

20997,50

0,0071%

CurrencyConvertor

21000,50

20999,00

0,0071%

OrderProcessor

20997,50

21001,00

0,0167%

Ciclo 2
BidService

19884,00

19881,00

0,0151%

CurrencyConvertor

20035,50

19881,50

0,7686%

OrderProcessor

19881,00

19881,00

0,0000%

Ciclo 3
BidService

20459,00

20455,00

0,0196%

CurrencyConvertor

20527,00

20427,50

0,4847%

OrderProcessor

20455,00

20453,50

0,0073%

BidService

20686,50

20668,00

0,0073%

CurrencyConvertor

20686,00

20686,00

0,0000%

OrderProcessor

20688,50

20692,50

0,0193%

Ciclo 4

Ciclo 5
BidService

22479,50

22479,50

0,0000%

CurrencyConvertor

22480,00

22570,50

0,4010%

OrderProcessor

22479,50

22480,00

0,0022%

No primeiro ciclo, a diferença entre falhas da origem (The Grinder) é maior do
que a capturada no destino da requisição (servidor), por isso a diferença do índice
da TMFS foi negativo (conforme relacionado na Tabela 28). No ciclo 2 não houve
diferença e no ciclo 3 foi maior e, assim como no ciclo 1, esses dados refletiram no
cálculo dos índices relacionados na Tabela 28.
O protótipo não considera o período em que a requisição é enviada pelo
cliente (origem) e chega ao servidor (destino). Isso se deve em razão do período de
transmissão não ser contabilizado como tempo de processamento do Web Service e
não fazer parte do escopo do modelo de qualidade sugerido. A monitoração do
cliente também não é escopo da arquitetura proposta.
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Figura 41 - Requisições dos três primeiros ciclos demonstrando as datas de
requisição para o cálculo do TMFS.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Para minimizar essa diferença já esperada no resultado apresentado, o
agente que realizou as requisições estava contido na mesma rede privada que os
servidores da SOA monitorada. O estudo de Sofian (2010) apontou que a
transmissão dentro de uma rede privada para serviços Web é menor do que uma
transmissão envolvendo conexões com mais nós de comunicação. Mesmo com essa
abordagem, houve diferença no tempo de requisição de cada amostragem realizada
na prova de conceito conforme ilustrado na Figura 41, impactando no cálculo da
TMFS.
Em um suposto ambiente real e não controlado, com Web Services
monitorados e utilizados por vários clientes, a data considerada da requisição para o
cálculo da TMFS seria a capturada pela Sonda (conforme determinado no modelo
de qualidade), desprezando o tempo de transmissão de cada cliente. Como no caso
da prova de conceito os dados disponíveis para comparação com o cálculo realizado
pela Sonda eram o da origem da requisição, houve a variação conforme
apresentado.
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Com base nos resultados apresentados, em um ambiente não controlado em
que seja considerada a implementação da proposta da arquitetura de monitoração,
sugere-se considerar os fatores de:
•

Distribuição da Sonda no Ambiente: em casos de arquiteturas SOA
com implementações de Web Services em plataformas heterogêneas, é
preciso realizar um levantamento dessas implementações no ambiente.
Esse levantamento é necessário para implementar uma Sonda de acordo
com a definição sugerida pela arquitetura proposta para cada servidor
onde são executados os Web Services da SOA;

•

Definição do SLA com o Cliente: é preciso que os clientes dos Web
Services estejam plenamente cientes das métricas utilizadas para medir a
confiabilidade, bem como o índice praticado por cada serviço da SOA. A
arquitetura proposta pode ser utilizada durante o desenvolvimento dos
Web Services para medir a confiabilidade praticada e esse resultado ser
utilizado como referencia ao definir o SLA praticado. Essa definição é
fundamental para fechar o contrato de SLA com o cliente.

4.2.8.1 Considerações Finais

A prova de conceito foi realizada em um ambiente controlado, onde as
requisições pudessem ser direcionadas para que os Web Services praticassem a
qualidade esperada, sensibilizassem o SLA conhecido e, por fim, tivessem sua
qualidade identificada pelo protótipo da arquitetura proposta.
As requisições direcionadas para realizar o processamento sem falhas foram
identificadas como tal pelo protótipo, assim como as requisições com falhas e as
requisições processadas acima do tempo esperado pelo SLA. As informações sobre
as requisições são fundamentais para o cálculo dos índices de confiabilidade
sugeridos pelo modelo, por isso a importância da identificação dessas informações
pelo protótipo.
A evidência da identificação das requisições pelo protótipo foram extraídas
dos dados do resultado do processamento dos Web Services fornecidos pela
ferramenta The Grinder. Esses dados foram os insumos para a realização do cálculo
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dos índices de confiabilidade utilizando o mesmo modelo de qualidade que o
protótipo. Na comparação dos resultados, foi demonstrado que o protótipo identificou
os índices de confiabilidade assertivamente, indicando a qualidade praticada pelos
Web Services monitorados.
Apesar da avaliação do protótipo é preciso considerar que em um ambiente
não controlado a distribuição da Sonda está relacionada com a implementação dos
servidores e as informações sobre o processamento das requisições fornecidas por
eles.
Outro fator fundamental para o sucesso da implementação da arquitetura
proposta é o acordo com os clientes dos Web Services sobre o modelo de qualidade
utilizado além do SLA. Uma monitoração por parte do cliente utilizando um modelo
de qualidade distinto, pode conflitar com os resultados obtidos pela monitoração da
arquitetura proposta.
O protótipo foi capaz de identificar a confiabilidade dos Web Services
monitorados no ambiente controlado, entretanto ainda é preciso verificar o efeito da
intrusão da implementação da proposta da arquitetura no ambiente. Essa verificação
foi realizada na segunda parte da prova de conceito, descrita na seção a seguir.
4.3
	
  

Avaliação do Impacto da Sonda na SOA Monitorada
O objetivo da segunda parte da prova de conceito de avaliação da arquitetura

proposta é verificar o efeito da intrusão da monitoração no ambiente da SOA
monitorada. Esta verificação consiste na análise dos índices de desempenho dos
Web Services da SOA e de alguns componentes da sua infra estrutura.
O cenário para a execução dessa prova de conceito é composto por dois
ambientes SOA equivalentes operando na mesma rede, onde a única diferença
entre eles é a execução do protótipo da Sonda em um dos ambientes.
A criação e execução das requisições aos Web Services no cenário proposto
foram realizadas com base na implementação de processos de testes de carga
sugeridos nos trabalhos de Guo (2010), Hao (2010) e Sofian (2010).
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Assim como na primeira, a segunda fase da prova de conceito foi realizada
baseada nas recomendações de Kitchenham (2002) e Pfleeger (1994, 1995). E
conforme sugerido por Kitchenham (2002), um plano de atividades para a realização
da prova de conceito foi concebido e é relacionado na Tabela 29.
O detalhamento de cada passo do plano de atividades é tratado nas seções a
seguir com o objetivo de esclarecer como foi conduzida esta segunda fase da prova
de conceito.
Tabela 29 - Relação dos passos do plano para a realização da prova de conceito
para avaliação do impacto na SOA monitorada.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Nº
1
2
3

4

5
6

Passo

Descrição

Definição das métricas de

Definição das métricas que serão utilizadas para calcular os índices de desempenho

desempenho.

analisados posteriormente para verificar a interferência da Sonda no ambiente.

Criação da massa de

Criação da massa de requisições aos Web Services que serão executadas

requisições.

posteriormente, simulando um ambiente em operação.

Configuração da

Alimentação do protótipo com os dados do SLA dos Web Services monitorados pela

implementação do protótipo.

Sonda.

Execução das requisições
aos Web Services.

Utilização da massa de requisições criadas no segundo passo para realizar a execução
das requisições aos Web Services simultaneamente na SOA monitorada e não
monitorada.

Coleta dos resultados das

Coleta e organização do resultado da execução das requisições em ambos ambientes

requisições.

para realizar o cálculo dos índices de desempenho.

Análise dos Resultados.

Comparação entre os índices de desempenho coletados no item 6 durante as
requisições aos Web Services com e sem a influência da monitoração da Sonda.

4.3.1 Passo 1 – Definição das Métricas de Desempenho
	
  
Para realizar a verificação da interferência da monitoração pelo protótipo,
serão comparados os índices de desempenho de dois ambientes equivalentes
durante a simulação das requisições aos Web Services em execução, com um deles
sendo monitorado pela Sonda do protótipo.
A comparação será feita a partir do cálculo dos índices baseados nas
métricas de desempenho apontadas nos trabalhos de Guo (2010) e Hao (2010). Por
questões de organização foram classificadas em: (a) métricas de desempenho do
Web Service e (b) métricas de desempenho da infra estrutura do ambiente de
execução dos Web Services. A Tabela 30 relaciona essas métricas.
	
  
	
  

124

As variáveis para o cálculo dos índices de desempenho dos Web Services
serão fornecidas pela ferramenta de testes automatizados escolhida (The Grinder),
que implementa uma estratégia de testes de carga semelhante à sugestão de Guo
(2010) e Hao (2010).
Tabela 30 - Relação das métricas utilizadas para medir o desempenho do ambiente
durante a prova de conceito.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Métrica
Média

Definição
de

Requisições

por

segundo

durante um segundo.

Tempo Médio de Resposta

Média do tempo total de resposta do Web Service.

Tempo Máximo de Resposta

Maior tempo de resposta dentre as requisições processadas por
determinado Web Service.

Tempo Mínimo de Resposta

Classificação

Quantidade média de requisições processadas pelos Web Services

Desempenho do
Web Service

Menor tempo de resposta dentre as requisições processadas por
determinado Web Service.

Uso de CPU do Servidor

Percentual de uso de CPU do Servidor durante a execução das
requisições de carga.

Uso de Memória do Servidor

Quantidade de memória (em MB) do Servidor utilizada durante a
execução das requisições de carga.

Transferência de Dados

Quantidade (em MB) de dados transferidos pelo Servidor durante a

Desempenho da
Infra Estrutura

execução das requisições de carga.
Quantidade

de

criados pelo Servidor

processos

Quantidade de processos criados pelo Servidor durante a execução
das requisições de carga.

No caso das métricas de desempenho da infra estrutura, as ferramentas de
monitoração do ambiente fornecerão os índices já calculados com base nas
informações fornecidas pelo Sistema Operacional de cada servidor do ambiente. Os
índices de CPU e memória fornecidos pelo SO são indicados no trabalho de Sofian
(2010) e Guo (2010) para a verificação de desempenho em servidores Web.
A Sonda foi implementada na forma de um aplicativo que é executado
interagindo diretamente com as APIs do servidor e que transmite informações sobre
as respostas de processamento de Web Services pela rede. Dessa forma é
esperado que os índices de transferências de dados e de processos criados pelo
servidor sejam maiores em relação aos servidores não monitorados pela Sonda.
Em virtude da operação e transmissão recorrente de dados pela Sonda,
foram adicionadas as métricas Transferência de Dados e Quantidade de
processos criados pelo servidor no plano de monitoração da infra estrutura.
	
  
	
  

125

Para realizar a coleta dos índices de desempenho da infra estrutura, será
utilizada a ferramenta VisualVM (VISUALVM, 2012) conectada aos servidores Web
durante a execução das requisições aos Web Services.
O índice relacionado à transferência de dados é fornecido por ferramentas de
monitoração de interfaces de rede utilizadas pelo fornecedor do ambiente de
execução.
4.3.2 Passo 2 – Criação da Massa de Requisições

Para que as requisições aos Web Services possam ser realizadas, é preciso
de uma massa de requisições simulando um cenário de comportamento operacional
dos ambientes SOA.
A massa de requisições foi criada com base nos documentos WSDL dos Web
Services da SOA monitorada a partir de uma ferramenta de simulação de
requisições à Web Services denominada SoapUI (SOAPUI, 2012).
As requisições criadas pelo SoapUI receberam valores aleatórios para cada
operação disponível no documento WSDL dos Web Services da SOA monitorada.
Todas as requisições utilizadas estão dispostas no Anexo D – “Massa de
Requisições da Segunda Fase da Prova de Conceito”.
Além das requisições relacionadas no Anexo D, as requisições que não foram
construídas para provocar falhas nos Web Services, utilizadas na primeira fase da
prova de conceito (com exceção das operações do Web Service CurrencyConvertor),
também serão utilizadas na execução das requisições.
Para executar essas requisições, será utilizado o mesmo script criado na
primeira fase da prova de conceito, descrito na seção 5.2.1, “Passo 1 – Criação da
massa de requisições”. A ferramenta automatizada de testes de carga, The Grinder,
será responsável por essas execuções assim como realizado na primeira fase.
4.3.3 Passo 3 – Configuração da Implementação do Protótipo

Os dados definidos na primeira fase da prova de conceito serão aproveitados
nesta segunda fase. Adicionalmente, toda a configuração e distribuição das Sondas
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no ambiente foi realizada com métodos equivalentes ao Passo 3, “Configuração do
Protótipo”, da primeira fase da prova de conceito. A diferença é que nessa fase, são
dispostos dois ambientes SOA. Essa configuração foi aplicada apenas ao ambiente
monitorado pelo protótipo. O ambiente SOA não monitorado não receberá nenhum
tipo de influência do protótipo, por isso não é necessário nenhum tipo de intervenção
de configuração.
4.3.4 Passo 4 – Execução das Requisições aos Web Services

Nesta seção é apresentado o método utilizado para a execução das
requisições aos Web Services nos ambientes controlados. A partir dessas
requisições é que deve acontecer a simulação do comportamento do ambiente,
estimulando a geração de variáveis para o cálculo dos índices de desempenho.
Assim como realizado na primeira fase da prova de conceito, a ferramenta
The Grinder será responsável por enviar as requisições HTTP aos ambientes SOA
por meio de agentes distribuídos na infra estrutura.
A Figura 42 ilustra o processo durante a realização da segunda fase da prova
de conceito nos dois ambientes SOA, incluindo o protótipo da arquitetura de
monitoração e os agentes responsáveis por enviar as requisições.

	
  
Figura 42 - Processo de execução da segunda fase da prova de conceito.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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É possível observar na Figura 42 que o console do The Grinder deverá
estimular os agentes para que iniciem as requisições aos ambientes SOA
simultaneamente. Dessa forma é possível efetuar a comparação dos índices de
desempenho coletados durante o mesmo período de execução das requisições.
Enquanto as requisições são enviadas aos ambientes SOA, um deles é
monitorado pela Sonda da arquitetura proposta. É esperado que a diferença de
processamento entre os dois ambientes seja perceptível nos índices de
desempenho observados, em virtude da execução da Sonda do protótipo em um dos
ambientes.
Durante as requisições, o Sistema Operacional de cada servidor envolvido é
monitorado por uma ferramenta externa ao ambiente (VisualVM) para capturar os
índices de desempenho de infra estrutura definidos no Passo 1 do plano de
execução dessa prova de conceito.
Uma visão de toda a disposição da infra estrutura para a execução da
segunda fase da prova de conceito é ilustrada na Figura 43. O detalhamento do
ambiente SOA foi suprimido na figura, entretanto é descrito em detalhes na seção
5.1, “Desenvolvimento do Ambiente para a Prova de Conceito”.

	
  
Figura 43 - Diagrama de Infra Estrutura para apresentar a execução da segunda
fase da prova de conceito.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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No diagrama da Figura 43 é possível observar que os consoles das
ferramentas envolvidas na prova de conceito (The Grinder e VisualVM) permanecem
em um ambiente externo à execução dos Web Services. Foram assim distribuídos
para que houvesse o mínimo de interferência possível no ambiente. Entretanto o
ambiente é compartilhado entre as SOAs envolvidas na prova de conceito. Assim,
em caso de oscilação na infra estrutura em virtude de algum evento não controlado
as duas SOAs são sensibilizadas.
Para realizar as requisições aos Web Services, foi configurado nos agentes
do The Grinder um método para execução de requisições automatizadas. Esse
método é baseado em variáveis do módulo Schedule Designer do framework de
teste de desempenho para Web Services proposto por Hao (2010):
•

Interval Addition: é a adição de usuários virtuais M1 a cada N1
segundos;

•

Continuance: é o período de execução M2 segundos após a
inicialização de todos usuários virtuais M1;

•

Interval Reduction: é a redução de usuários virtuais M3 a cada N3
segundos;

Essas variáveis são definidas de acordo com a necessidade do cenário de
execução das requisições (HAO, 2010). Para essa prova de conceito os valores das
variáveis do framework de Hao (2010) foram definidos em três cenários conforme a
relação da Tabela 31.
Tabela 31 - Relação da Configuração dos Cenários de Execução.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Cenário 1: Maior duração (aproximadamente 18 minutos)
M1

N1

M2

M3

N3

3

120

600

3

600

Cenário 2: Média duração (aproximadamente 9 minutos)
M1

N1

M2

M3

N3

3

60

300

3

300

Cenário 3: Curta duração (aproximadamente 5 minutos)

	
  
	
  

M1

N1

M2

M3

N3

3

30

150

3

150
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Além das variáveis sugeridas no framework de Hao (2010), foi definida uma
variável de controle de criação de processos de usuários virtuais. Essa variável é
responsável por limitar o número de usuários virtuais criados pelo The Grinder.
Dessa forma, ao atingir o limite especificado a ferramenta não cria mais usuários e
isso faz com que o número de requisições caia gradativamente de acordo com o
tempo especificado em M2.
A variável de limite de criação de usuários virtuais foi definida para seja
realizada a análise dos dados em um cenário com escopo de requisições e ciclo de
vida controlados. Assim, há um período de início e fim de execução estipulado.
Para esta prova de conceito, todos os cenários relacionados foram
estipulados com um limite de quatro processos de criação de usuários virtuais. Cada
processo é responsável pela criação de usuários virtuais de acordo com a definição
de M1.
A variável de tempo de vida do usuário virtual (M2) de cada cenário
relacionado na Tabela 31, foi determinada de maneira que crie um número razoável
de requisições no ambiente, considerando o tempo médio de resposta de cada Web
Service em 28ms (milissegundos). Esse tempo médio foi extraído dos resultados da
primeira fase da prova de conceito durante as requisições com respostas sem erros
aos Web Services da Camada de Componentes de Serviços.
Na segunda fase da prova de conceito apenas os Web Services da Camada
de Componentes de Serviços da SOA foram considerados, por não dependerem de
recursos externos ao ambiente controlado como, por exemplo, Web Services
fornecidos por terceiros com qualidade desconhecida.
As outras duas camadas da SOA sugerida não foram envolvidas nesta fase
justamente por dependerem diretamente da composição com o Web Service
CurrencyConvertor, fornecido por um terceiro e com qualidade desconhecida.
É fundamental que todos os componentes integrantes desta segunda fase
sejam controlados, assim é possível diminuir o risco de influência externa no
comportamento do ambiente durante a prova de conceito, impactando no resultado
observado (KITCHENHAM, 2002).
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Durante a execução das requisições, apesar da equivalência das SOAs em
comparação, é preciso considerar o comportamento de algumas variáveis nesse
ambiente que não podem ser controladas:
•

Variação do ambiente do fornecedor: os componentes do ambiente
fazem parte de uma rede privada fornecida por um terceiro com detalhes
de infra estrutura desconhecidos e sem controle, por isso é possível que
ocorram variações no desempenho ou na disponibilidade dos Web
Services durante a execução das requisições;

•

Variação no comportamento dos agentes do The Grinder: mesmo
que

o

console

envie

a

mensagem

de

início

das

requisições

simultaneamente para os agentes, em virtude da transmissão até o
ambiente do fornecedor, não é garantia que os agentes criem os usuários
virtuais e iniciem e terminem as requisições ao mesmo tempo. Além
disso, pode haver variações não esperadas no comportamento dos
agentes durante as requisições, fazendo com que um agente crie mais
requisições que a sua contra parte em determinado momento da
execução;
Para diminuir a probabilidade de variações no processamento durante a
execução das requisições, a prova de conceito foi realizada três vezes, seguindo a
definição dos cenários relacionados anteriormente. O intervalo de tempo entre cada
execução foi de mais de 24 horas e a cada execução o ambiente foi inicializado
conforme os passos:
1.

Inicialização da Central de Gerenciamento do protótipo de Monitoração;

2.

Remoção de dados de monitoração da prova de conceito de iterações
anteriores do Banco de Dados do protótipo;

3.

Inicialização dos Servidores de Banco de Dados de cada SOA;

4.

Remoção de dados processados pelos Web Services em relação à
execução da iteração anterior;

5.

Inicialização dos Servidores das camadas de Componente de Serviços
de cada SOA. Nesse momento, a Sonda da SOA monitorada envia as
informações sobre a topologia dos Web Services à Central de
Gerenciamento;
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6.

Configuração do SLA dos Web Services monitorados na Central de
Gerenciamento do protótipo;

7.

Configuração e inicialização dos agentes do The Grinder;

8.

Inicialização da ferramenta de monitoração (VisualVM) da infra estrutura;

9.

Envio do sinal de inicialização das requisições do console aos agentes do
The Grinder para início das requisições aos Web Services;

Após a finalização de cada cenário de execução, os resultados das
requisições e as informações sobre consumo de recursos da infra estrutura foram
coletados respectivamente dos agentes do The Grinder e do VisualVM para análise
posterior. A coleta, organização e analise dos resultados são discutidas nas seções
a seguir.
4.3.5 Passo 5 – Coleta dos Resultados das Requisições

A cada finalização de execução de cenário os logs gerados pelos agentes do
The Grinder contendo as variáveis de execução das requisições, eram coletados em
conjunto com os logs das ferramentas de monitoração da infra estrutura.
As ferramentas de monitoração da infra estrutura já fornecem os índices no
formato especificado pelas métricas definidas no primeiro passo do plano de
execução desta prova de conceito: uso de CPU e memória, processos criados e
transferência de dados na rede.
No caso dos índices de desempenho dos Web Services, é preciso utilizar as
variáveis do resultado das requisições para efetuar o cálculo de acordo com a
especificação da métrica. A relação das variáveis fornecidas pelo The Grinder
recuperas do log, e a forma na qual foram utilizadas no cálculo dos índices de
desempenho, podem ser observadas na Tabela 32.
As variáveis relacionadas na Tabela 32 fazem parte de um registro de
execução de requisição realizado pelo The Grinder. Cada registro é considerado
uma requisição. O resultado contendo o número total de requisições de cada cenário
de execução é apresentado no gráfico da Figura 44.
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Tabela 32 - Relação das variáveis do The Grinder coletadas após a execução.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Variável The Grinder

Descrição da Variável

Start Time (ms since

Data de início da execução,

Média de Requisições por segundo. Com a data da requisição

Epoch)

no

enviada, é realizado o agrupamento do número de requisições

HTTP Response Code

HTTP Response Errors

cenário

Utilizada no cálculo para a Métrica

proposto,

da

requisição ao servidor.

por segundo para efetuar o cálculo desse índice.

Código do estado HTTP da

Média de Requisições por segundo. Apenas requisições

resposta

processadas com sucesso são calculadas por essa métrica.

da

requisição

processada pelo servidor.

Código iniciado por 2 significa processamento realizado com

Indica se houve erros na

sucesso pelo servidor.

resposta de processamento.
Test Time

Tempo, em milissegundos, do

Tempo Médio, Máximo e Mínimo de Resposta. O cálculo

processamento do script. É

desses três índices está relacionado com o tempo de execução

composto
conexão

pelo
e

processamento

tempo

de

total do “teste” que abrange o período desde a criação até o

fim

de

recebimento do resultado da requisição enviada ao Web Service.

script

Os resultados foram agrupados por Web Service e a média

de
do

(requisição) pelo agente.

aritmética, no caso de Tempo Médio de Resposta, foi calculado
com base nessa variável do The Grinder.

Test

Número
“teste”.

identificador

do

Todas acima. Para cada “teste” foi atribuída uma requisição para
uma operação específica do Web Service envolvido na prova de
conceito. Essa variável foi utilizada para que todos os índices
fossem agrupados por Web Service para poder realizar a análise
com menor granularidade.

	
  
Figura 44 - Comparação entre o Total de Requisições Realizadas.
Fonte: Elaborado pelo Autor
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A Figura 44 ilustra a comparação do total de requisições realizadas em cada
ambiente (Monitorado e Não Monitorado) em todos os cenários de execução. Em
conjunto com esse total é apresentado também as requisições enviadas para a
Central de Gerenciamento pela Sonda a partir do ambiente monitorado. Com base
nesse resultado é possível observar que:
1.

O ambiente não monitorado pela Sonda do protótipo de Monitoração
realizou mais requisições do que o ambiente monitorado;

2.

A Central de Gerenciamento, por meio da Sonda, recebeu exatamente o
mesmo número de requisições que o ambiente monitorado.

De acordo com o resultado observado, é possível afirmar que durante a
execução dos cenários, a Sonda realizou o processamento de todas as requisições
recebidas pelo servidor monitorado, o que acabou refletindo no desempenho do
processamento do servidor.
A discussão sobre resultado das requisições realizadas nos ambientes
observados será detalhada na próxima seção, “Passo 6 - Análise dos Resultados”,
cobrindo o último passo do plano de execução desta prova de conceito.
Com o resultado das requisições também foi possível observar o
comportamento dos agentes do The Grinder em relação ao método de execução de
requisições definido em cada cenário. Esse método foi detalhado anteriormente na
seção “Passo 4 - Execução das Requisições aos Web Services”, do plano de
execução desta prova de conceito.
Em suma, o método descreve que no período de N1 segundos são
adicionados M1 usuários virtuais durante M2 segundos, onde em M3 segundos N3
usuários virtuais devem ser terminados (HAO, 2010). Para limitar o cenário em um
escopo de tempo determinado, foi criado um limite para a criação de usuários
virtuais pela ferramenta.
Para cada um dos três cenários definidos era esperada a criação crescente
de usuários virtuais durante um período até que fosse atingido o limite determinado
e, a partir desse momento, a quantidade de usuários virtuais deveria cair até o
término do tempo de vida de cada um, o que caracterizaria a finalização do cenário.
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O gráfico da Figura 45 ilustra o comportamento da execução das requisições
do cenário 3 a partir do resultado coletado. Os cenários 1 e 2 possuem
comportamentos semelhantes e estão relacionados no Anexo E – “Resultados do
comportamento das execuções aos Web Services na segunda fase Prova de
Conceito”.

	
  
Figura 45 - Comportamento da Execução das Requisições do Cenário 3.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Os dados utilizados para criar o gráfico com o comportamento das
requisições (Figura 45) foram extraídos do resultado dos logs dos agentes do The
Grinder. Nesses logs contém o horário de criação e o tempo de execução das
requisições de cada usuário virtual criado pelo agente responsável pelo ambiente.
No gráfico é possível observar que houve diferença no horário de criação dos
usuários para realizar as requisições nos respectivos ambientes. Isso porque o
processamento de cada agente não pode ser controlado, apenas estimulado pelo
console. Além disso, há o tempo de transmissão desse estímulo que também não é
controlado. No caso do cenário 3 essa diferença foi de aproximadamente 1 segundo
entre a criação de usuários virtuais nos ambientes observados. Em todos os
cenários houve diferença no horário de criação de usuários virtuais.
A partir da coleta das variáveis de execução das requisições, o cálculo dos
índices de desempenho foi realizado e organizado em planilhas de forma
equivalente para os três cenários de execução. A relação das métricas utilizadas e a
origem dos dados para a realização do cálculo são sumarizadas na Tabela 33.
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Tabela 33 - Relação das métricas e a origem das variáveis para o cálculo dos
índices de desempenho.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Métrica

Índice calculado a partir de

Variáveis originadas de

Média de Requisições

Média aritmética do número de requisições realizadas com sucesso

Logs das requisições dos

por segundo

por segundo. Variáveis utilizadas: horário da requisição da operação

agentes do The Grinder.

do Web Service em questão e agrupamento do total dessas
requisições no horário especificado.
Tempo

Médio

de

Resposta

Média aritmética do tempo de resposta das requisições realizadas

Logs das requisições dos

com sucesso. Variáveis utilizadas: tempo de resposta agrupado por

agentes do The Grinder.

total de requisições às operações realizadas por determinado Web
Service.
Tempo

Máximo

de

Maior tempo de resposta dentre as requisições realizadas com

Logs das requisições dos

sucesso às operações realizadas por determinado Web Service.

agentes do The Grinder.

Menor tempo de resposta dentre as requisições realizadas com

Logs das requisições dos

sucesso às operações realizadas por determinado Web Service.

agentes do The Grinder.

Média aritmética do percentual utilizado pela CPU do servidor durante

Logs de monitoração da

Servidor

o período de execução das requisições ao ambiente observado.

ferramenta VisualVM.

Uso de Memória do

Média aritmética de bytes de memória utilizados pelo servidor durante

Logs de monitoração da

Servidor

o período de execução das requisições ao ambiente observado.

ferramenta VisualVM.

Média aritmética de bytes de dados enviados pela interface de rede do

Logs de monitoração das

servidor durante o período de execução das requisições ao ambiente

interfaces

observado.

fornecedor do ambiente de

Resposta
Tempo

Mínimo

de

CPU

do

Resposta
Uso

de

Transferência

de

Dados

de

rede

do

infra estrutura.
Quantidade
processos
pelo Servidor

de

Média aritmética da quantidade de processos criados pela máquina

Logs de monitoração da

criados

virtual de execução dos Web Services durante o período de execução

ferramenta VisualVM.

das requisições ao ambiente observado.

4.3.6 Passo 6 – Análise dos Resultados

A análise dos resultados apresentada nesta seção consiste na comparação
entre os índices de desempenho coletados nos passos anteriores. A comparação
desses índices será realizada em duas partes: (a) desempenho dos Web Services e;
(b) desempenho da infra estrutura. Ao final desta seção, são apresentadas as
considerações finais sobre os resultados observados.
4.3.6.1 Análise dos índices de desempenho dos Web Services

Para avaliar o impacto no desempenho dos Web Services durante a
interceptação das requisições, foram definidas as métricas de desempenho de: (a)
Média de Requisições por Segundo, (b) Tempo Médio de Resposta, (c) Tempo
Máximo de Resposta e (d) Tempo Mínimo de Resposta. A diferença entre os índices,
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calculados a partir das métricas de desempenho, está associada a intrusão da
Sonda de monitoração.
Os resultados dos índices de desempenho de Web Services coletados são
apresentados nos gráficos sob o ponto de vista do ambiente. Os dados em
granularidade menor (por operação do Web Service), estão disponíveis para
consulta nas tabelas do Anexo F, “Resultados da Segunda Parte da Prova de
Conceito”.
A Média de Requisições por Segundo é a quantidade, em média, de
requisições que o Web Service pode realizar em determinado ambiente. A diferença
desse índice indica a capacidade de processamento dos Web Services do ambiente
não monitorado em relação ao ambiente monitorado pela Sonda da Arquitetura
Proposta. A Figura 46 ilustra a comparação desse índice nos três cenários de
execução.
Nos três cenários, os Web Services do ambiente não monitorado
responderam a um número maior de requisições que o ambiente monitorado pela
Sonda. Além disso, é possível observar que quanto maior o tempo de execução do
cenário (o cenário 1 possui maior tempo de execução), maior a diferença entre as
requisições realizadas. O que pode sugerir a necessidade de investigações na
implementação da gestão de recursos da Sonda, principalmente durante a
interceptação das requisições durante um tempo maior de execução dos Web
Services.

	
  
Figura 46 - Média de Requisições por Segundo
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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O Tempo Médio de Resposta indica em quanto tempo, em média, o Web
Service observado levou para processar a requisição. Para esta prova de conceito, o
tempo considerado está apresentado em milissegundos, ou seja, quantos
milissegundos em média os Web Services dos ambientes observados levaram para
processar as requisições enviadas. A Figura 47 ilustra a comparação desse índice
nos três cenários de execução.

	
  
Figura 47 - Tempo Médio de Resposta.
Fonte: Elaborado Pelo Autor.

Assim como na média de requisições por segundo, os índices do tempo
médio de resposta indicaram que o ambiente não monitorado teve um nível de
desempenho maior durante o processamento das requisições, realizando as
requisições em um tempo menor do que no ambiente monitorado. Esse resultado
sugere que a interceptação das requisições realizada pela Sonda degradou o tempo
de resposta do Web Service.
A diferença do tempo médio de resposta entre os cenários é justificada em
virtude do maior número de requisições realizadas entre eles. Os dados enviados
nas requisições aos Web Services para processamento não são alterados entre uma
requisição e outra, fazendo com que o ambiente de execução aproveite das
funcionalidades de cachê, impactando diretamente o tempo de resposta do
processamento dos Web Services. Por isso, quanto maior o tempo de duração do
cenário, maior o número de requisições equivalentes e menor o tempo de
processamento para cada uma dessas requisições realizadas nos cenários de
execução.
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O Tempo Máximo de Resposta indica, em milissegundos, o maior tempo de
resposta de processamento dentre todas as requisições processadas em
determinado ambiente. A Figura 48 ilustra o gráfico com a comparação desse índice
nos três cenários de execução e agrupados por ambientes observados.

Figura 48 – Agrupamento do Tempo Máximo de Resposta (em milissegundos).
Fonte: Elaborado pelo Autor.
É possível observar no gráfico da Figura 48 que nos cenários com maior
duração de execução (cenários 1 e 2), o ambiente monitorado foi o que obteve a
requisição com maior tempo de resposta. No cenário de menor duração (cenário 3),
o ambiente não monitorado foi o responsável pelo maior tempo de resposta.
Com base nos índice observados, não é possível afirmar que a Sonda
influenciou na requisição com maior tempo de resposta dentre todas as requisições
executadas no respectivo cenário. Isso porque, no cenário 3 o índice do ambiente
monitorado foi menor. Nesse caso, outros fatores não controlados do ambiente
podem ter influenciado no tempo de resposta, como o tempo para estabelecer a
conexão com entre o agente The Grinder e o servidor, o cachê ainda não criado pelo
Banco de Dados e processos do servidor de aplicação.
Em todos os cenários, as primeiras requisições sempre levaram um tempo
maior para estabelecer a conexão com o servidor em relação às demais requisições
do cenário. Como a Sonda de monitoração realiza a interceptação da mensagem
quando a requisição já está sendo tratada internamente pelo servidor de aplicação
(a conexão com o cliente já foi estabelecida), é possível desconsiderar esse tempo
em relação à intrusão da Sonda.
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Entretanto, para evidenciar a influência dos fatores não controlados do
ambiente no índice Tempo Máximo de Resposta, foi extraído dos logs dos agentes
do The Grinder o valor do “Tempo para Estabelecer a Conexão”.
A Figura 49 ilustra a comparação entre os ambientes monitorado e não
monitorado do Cenário 3 do índice do “Tempo para Estabelecer a Conexão” nos três
primeiros processos de criação de requisições do agente The Grinder. Esse índice
significa o tempo, em milissegundos, que o conector do agente leva para
estabelecer a conexão com o servidor antes de enviar a requisição (GRINDER,
2012).

	
  
Figura 49 - Tempo para Estabelecer a Conexão.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Como é possível observar no gráfico da Figura 49, no Cenário 3 o agente do
The Grinder responsável pelas requisições ao ambiente não monitorado levou mais
tempo para estabelecer a conexão com o servidor, o que influenciou o cálculo do
índice Tempo Máximo de Resposta.
O Tempo Mínimo de Resposta indica, em milissegundos, o menor tempo de
resposta entre todas as requisições executadas no respectivo cenário. A Figura 50
ilustra o gráfico com a comparação desse índice nos três cenários de execução e
agrupados por ambientes observados.
Dentre o espectro de requisições enviadas durante os três cenários de
execução, não houve diferença significativa dentre as requisições de menor tempo
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de resposta. Assim como no Tempo Máximo de Resposta, não é possível afirmar
que a Sonda influenciou nos resultados desse índice. O servidor do ambiente
monitorado foi capaz de manter o tempo mínimo de resposta mesmo com a
influência da Sonda de monitoração.

	
  
Figura 50 - Tempo Mínimo de Resposta.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

A Tabela 34 apresenta uma sumarização dos índices de desempenho dos
Web Services apresentados nesta seção, incluindo o percentual de diferença entre
eles.
Tabela 34 - Sumarização dos Índices de Desempenho dos Web Services.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Cenário 1
Mon.
Métrica
Média

Não

Cenário 2
Dif.

Mon.

Mon.
de

Requisições

por

Não

Cenário 3
Dif.

Mon.

Mon.

Não

Dif.

Mon.

12,63

15,55

18,8%

14,02

15,73

10,9%

14,8

15,38

3,7%

Tempo Médio de Resposta (ms)

66,7

63,7

4,5%

76,9

67,4

12,3%

99,3

96,1

3,3%

Tempo Máximo de Resposta (ms)

1938

1349

30.4%

2671

2191

18%

1668

1852

-11%

Tempo Mínimo de Resposta (ms)

5

5

0%

6

5

16,7%

6

6

0%

107355

112428

4,5%

46334

52816

12,3%

17982

18593

3,3%

segundo

Total de Requisições

A Média de Requisições por Segundo apresentou uma diferença
decrescente em relação aos cenários de maior duração, ou seja, quanto maior foi a
duração do cenário, maior a diferença entre o desempenho dos Web Services em
processar uma requisição dentro de um segundo. Quanto maior o valor desse índice,
melhor é o desempenho do processamento da requisição pelo Web Service. No
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cenário com maior diferença entre os índices, o servidor não monitorado foi capaz
de processar, aproximadamente, duas requisições a mais que o servidor monitorado.
O Tempo Médio de Resposta teve maior diferença no cenário 2, onde o
servidor não monitorado foi capaz de processar uma requisição aproximadamente
em média, nove milissegundos mais rápido que o servidor monitorado. Nos outros
dois cenários essa diferença foi de três milissegundos.
A diferença no Total de Requisições está associada ao Tempo Médio de
Resposta, onde a maior diferença também é no cenário 2. Nesse cenário, o servidor
não monitorado foi capaz de realizar 6.482 requisições a mais que o servidor
monitorado dentro do mesmo período.
Por fim, os índices de Tempo Máximo de Resposta e Tempo Mínimo de
Resposta, não apresentaram resultados relevantes para indicar o efeito de intrusão
da Sonda no ambiente monitorado.
4.3.6.2 Análise dos índices de desempenho da infra estrutura

Além dos índices de desempenho do Web Service, também foram
observados os índices de desempenho da infra estrutura utilizada pelos servidores
de execução dos ambientes SOA.
Os índices de desempenho de infra estrutura foram observados para avaliar o
custo ao ambiente em relação a execução da Sonda. Esses índices foram
calculados com base nas métricas: (a) Uso de CPU do Servidor; (b) Uso de Memória
do Servidor; (c) Quantidade de processos criados pelo Servidor e; (d) Transferência
de Dados. A diferença entre os valores desses índices está associado ao custo da
monitoração para o ambiente de execução dos Web Services da SOA observada.
O índice Uso de CPU do Servidor indica, em termos percentuais, a média de
utilização da CPU pelo servidor do ambiente observado durante o período de
execução das requisições aos Web Services. A Figura 51 ilustra o gráfico com a
comparação desse índice nos três cenários de execução.
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Figura 51 - Uso de CPU do Servidor.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

De acordo com o resultado dos índices observados, é possível afirmar que a
Sonda impactou no consumo de CPU nos servidores dos ambientes monitorados. A
diferença entre os valores dos índices no mesmo cenário aumentou conforme o
tempo de duração do cenário. O consumo de CPU pela Sonda, de acordo com os
valores dos índices observados, está relacionada a intermitência de requisições ao
servidor.
O resultado do índice Uso de CPU do Servidor evidencia a necessidade de
verificação no consumo de processamento que a Sonda em execução realiza na
infra estrutura. A diferença do consumo de CPU no ambiente monitorado pode estar
ligado aos processos da Sonda de: (a) interceptação da requisição; (b)
gerenciamento da fila de transmissão das variáveis de monitoração à Central de
Gerenciamento e; (c) conexão e transmissão das variáveis de monitoração. Esses
processos gerenciados pela Sonda são os primeiros candidatos a uma verificação
futura.
O índice o Uso de Memória do Servidor indica o consumo, em média, de
memória RAM utilizada pelo servidor durante o período de execução das requisições
aos Web Services. A Figura 52 ilustra o gráfico com a comparação desse índice nos
três cenários de execução.
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Figura 52 - Uso de Memória do Servidor.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Do contrário do consumo de CPU, os valores dos índices observados
relacionados com o consumo de memória foram de menor escala no servidor
monitorado.
O resultado observado no índice de consumo de memória do Servidor pode
ser associado a dois fatores:
1.

Quantidade de requisições realizadas no ambiente. Os servidores não
monitorados executaram mais requisições durante o mesmo período em
relação aos servidores monitorados;

2.

Estratégia de implementação da Sonda. A Sonda é executada com
alocação do espaço de memória já determinado, não exigindo a criação
de mais processos durante a sua execução e, consequentemente, não
elevando o consumo de memória utilizado.

Mesmo com a influência da Sonda em execução, o servidor monitorado foi
capaz de manter o consumo de memória abaixo do servidor não monitorado. Isso
pode indicar que esse índice de desempenho está associado a quantidade de
requisições executadas no servidor e não diretamente ligado à execução da Sonda.
O índice Transferência de Dados, indica a quantidade, em megabytes, da
média de dados enviados pelo servidor observado durante a execução das
requisições. A Figura 53 ilustra o gráfico com a comparação desse índice nos três
cenários de execução.
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Figura 53 - Transferência de Dados.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

O gráfico da Figura 53 apresenta os valores do índice Transferência de
Dados nos servidores monitorados em maior escala. A transferência de dados foi
maior nesses servidores apesar de realizarem uma quantidade menor de
requisições durante a execução da prova de conceito.
A diferença nos valores do índice indicando maior transmissão de dados
pelos servidores monitorados evidencia o envio das mensagens da Sonda contendo
os dados de monitoração para serem analisados na Central de Gerenciamento.
A Sonda de monitoração realiza intermitentemente o envio dos dados
coletados a partir das requisições aos Web Services, ou seja, a cada requisição
recebida por um Web Service monitorado, uma mensagem é enviada à Central de
Gerenciamento.
A estratégia de envio imediato dos dados coletados para análise adotada pelo
protótipo da Sonda prioriza a notificação online de conhecimento do ambiente
monitorado. Essa estratégia pode, em um cenário com um alto fluxo de requisições,
comprometer as interfaces de transmissão de dados dos servidores. Em prol do
conhecimento online da confiabilidade dos Web Services monitorados em cenários
como este, é recomendado que os dados de monitoração não sejam enviados
imediatamente.
Uma sugestão para diminuir o impacto da transmissão de dados entre a
Sonda e a Central de Gerenciamento no ambiente seria a adoção de cachê local
pela própria Sonda, com intervalo de transmissão associado a períodos de menor
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execução de requisições ao servidor. Uma outra possibilidade seria manter
transmissão de dados imediata, contanto que os dados fossem comprimidos antes
de serem enviados.
Por fim, o índice Quantidade de processos criados pelo Servidor indica a
média de processos em execução criados pelos servidores observados durante a
execução das requisições. A Figura 54 ilustra o gráfico com a comparação desse
índice nos três cenários de execução.

	
  
Figura 54 - Quantidade de processos criados pelo Servidor.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Foram criados mais processos durante a execução das requisições no
servidor monitorado do que no não monitorado. Além da diferença entre os
servidores monitorados e não monitorados, nos cenários de maior tempo de duração,
a média de processos criados pelos servidores também é maior em virtude da maior
quantidade de requisições realizadas nos respectivos cenários.
A diferença de processos criados entre os ambientes era um comportamento
já esperado e evidencia o efeito da intrusão da Sonda de monitoração nos
servidores observados.
A Tabela 35 apresenta uma sumarização dos índices de desempenho da infra
estrutura de execução dos Web Services apresentados nesta seção, incluindo o
percentual de diferença entre os valores.
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Tabela 35 - Sumarização dos Índices de Desempenho da Infra Estrutura.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Cenário 1
Mon.
Métrica

Não

Cenário 2
Dif.

Mon.

Mon.

Uso de CPU (%)

Não

Cenário 3
Dif.

Mon.

Mon.

Não

Dif.

Mon.

62,6

48,3

22,9%

62,3

53,8

13,7%

54,5

52,1

4,3%

373,12

375,99

0,8%

385,41

387,81

0,6%

377,30

392,90

4%

Quantidade de Processos

87,3

82,7

5,2%

84,5

81,7

3,3%

81

79,9

1,3%

Transferência de Dados (MB)

9,27

8,02

13,4%

6,09

5,47

10,3%

4,7

4,14

11,9%

Uso de Memória (MB)

A diferença nos valores dos índices Uso de CPU e Quantidade de
Processos nos servidores monitorados foi maior e cresceu a medida que o número
de requisições realizadas no cenário aumentou, indicando a necessidade de
verificação no gerenciamento desses recursos na implementação da Sonda.
A diferença na Transferência de Dados foi maior nos servidores monitorados,
mesmo realizando menos requisições do que os não monitorados, em virtude da
transmissão de mensagens pela Sonda à Central de Gerenciamento.
O diferença no Uso de Memória não foi relevante ao processamento da
Sonda, pois nos servidores não monitorados o consumo foi maior, indicando que
este recurso pode estar ligado ao número de requisições processadas pelo ambiente.
4.3.6.3 Considerações Finais

Em

virtude

da

execução

da

Sonda

coletar

informações

sobre

o

processamento dos Web Services em um dos ambientes observados, era esperado
que os índices de desempenho recuperados durante os três cenários de execução
evidenciassem: (a) o efeito de intrusão da Sonda durante a interceptação do
resultado do processamento da requisição; e (b) o custo ao ambiente observado em
relação a execução da Sonda.
A verificação do efeito da intrusão da Sonda foi realizada em dois aspectos:
desempenho dos Web Services monitorados e desempenho da infra estrutura de
operação dos Web Services.
Os índice coletados durante a prova de conceito, em relação ao desempenho
dos Web Services, evidenciaram que a Sonda degradou o tempo de resposta dos
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Web Services monitorados e, consequentemente, os servidores responderam a um
menor número de requisições durante o mesmo período que os servidores não
monitorados pela Sonda.
Apesar da estratégia de interceptação de mensagens adotada pela Sonda
não interferir na implementação do Web Service monitorado, há um custo para o
desempenho do Web Service que não pode ser descartado em cenários onde o
desempenho é uma das principais preocupações para entrega de SLA ao cliente.
A Sonda foi implementada utilizando uma abordagem de interceptação de
mensagens por meio da integração com as APIs do servidor com o objetivo de
minimizar o impacto no desempenho dos Web Services. É necessária a verificação
de outras abordagens de interceptação de mensagens pela Sonda a fim de
comparar o impacto no desempenho em cenários semelhantes aos apresentados
nesta prova de conceito.
Os índices de desempenho da infra estrutura demonstraram que a
interferência da Sonda demandou mais recursos do servidor, em especial de
processamento de CPU e de tráfego de dados.
Para minimizar o impacto da Sonda no ambiente monitorado são necessárias
investigações sobre o consumo de CPU durante a execução da Sonda e na
estratégia de transmissão de dados entre a Sonda e a Central de Gerenciamento.
Em cenários de operação onde o desempenho é uma preocupação, aliado a
um alto índice de requisições durante um curto espaço de tempo semelhante aos
cenários realizados nesta prova de conceito, é sugerido, como forma de lidar com a
intrusão da Sonda:
1.

Aumentar a capacidade de processamento dos servidores responsáveis
pela execução dos Web Services;

2.

Reavaliar as configurações dos servidores, como limite máximo de
conexões, para que sejam otimizados para o cenário desejado;

3.

Renegociar o SLA de desempenho dos Web Services com os clientes
em troca do conhecimento da confiabilidade praticada.
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Mesmo que as alternativas citadas acima não sejam uma opção, ainda é
possível considerar o uso da Arquitetura de Monitoração durante o período de testes
para avaliar a qualidade praticada pelos Web Services.
Embora haja a intrusão da Sonda no desempenho dos Web Services, é
importante considerar o uso da proposta de Arquitetura de Monitoração, visto que a
intrusão pode não ser determinante para a entrega do Web Service com a qualidade
esperada. Em contra partida, não conhecer a qualidade do Web Service entregue
pode impactar em funcionalidades e processos de negócio fundamentais para o
cliente (BALASUBRAMANIAM, 2009; O’BRIEN, 2007).
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5
5.1
	
  

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Conclusão
Uma alternativa para identificar a qualidade de Web Services é a monitoração

de variáveis do ambiente de operação e a validação dos índices coletados.
Abordagens de monitoração de Web Services, conforme sugere a literatura,
devem ter como preocupação: o custo da monitoração para o ambiente, o modelo de
qualidade utilizado, a estimativa e a publicação dos índices de qualidade para o
cliente.
Este trabalho apresentou uma proposta de arquitetura de software para a
monitoração de índices de qualidade de Web Services para SOA utilizando métricas
de qualidade sugeridas na literatura.
A arquitetura proposta partiu de componentes baseados em outras
abordagens de monitoração de Web Services sugeridas pela literatura. Os requisitos
da arquitetura foram definidos com base nas funcionalidades dessas abordagens.
Um dos requisitos sugeridos nas abordagens de monitoração estudadas é a
definição de um modelo de qualidade utilizado para identificar a qualidade praticada
pelos Web Services monitorados.
As métricas sugeridas no modelo de qualidade de Choi (2007) são compostas
por variáveis recuperadas pela arquitetura proposta a partir dos resultados do
processamento das requisições HTTP pelos Web Services.
Para coletar as variáveis das métricas de qualidade, foi utilizado um
componente denominado Sonda, baseado na abordagem de Wang (2009), que age
na interceptação das requisições realizadas pelos Web Services. Posteriormente, a
Sonda envia as variáveis coletadas para serem processadas por componentes da
arquitetura responsáveis pelo cálculo dos índices de qualidade, podendo ser
apresentados ao cliente em interface Web ou notificações eletrônicas (como e-mail,
por exemplo).
Para avaliar o comportamento da arquitetura proposta em relação a
identificação da qualidade com base no modelo escolhido, foi realizada uma prova
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de conceito com um protótipo da arquitetura em um ambiente SOA controlado,
simulando Web Services em operação. Nesse ambiente, foram enviadas requisições
induzindo a ocorrência de falhas nos Web Services para verificar a capacidade do
protótipo em identificar a confiabilidade praticada.
Durante a prova de conceito, a Sonda coletou as variáveis geradas a partir da
execução dos Web Services no ambiente SOA simulado. O resultado do cálculo dos
índices feito por meio do protótipo foi comparado com o resultado do cálculo feito por
meio de planilhas utilizando os dados dos logs das requisições realizadas aos Web
Services monitorados. Ficou demonstrado que o protótipo da arquitetura proposta
identificou a confiabilidade praticada de acordo com o modelo de qualidade de Choi
(2007).
Em um cenário de implementação SOA não controlado, é importante que
sejam considerados os aspectos de distribuição da Sonda no ambiente. Um desses
aspectos é a implementação dos servidores utilizados na execução dos Web
Services. A Sonda deve ser implementada de acordo com as interfaces dos
servidores para que as variáveis de topologia e mensageria dos Web Services
estejam disponíveis para a Sonda durante a monitoração.
Outro ponto a ser considerado na implementação da arquitetura proposta em
cenários não controlados é que no acordo do SLA com o cliente esteja prevista a
definição do modelo de qualidade utilizado para evitar divergências entre os
resultados obtidos, caso o cliente também possua uma abordagem de monitoração
de qualidade diferente ou outra perspectiva das mesmas variáveis. Como por
exemplo, a medição do tempo de processamento do Web Service apenas do lado
cliente não levando em consideração o tempo de transmissão da requisição.
O efeito da intrusão ao ambiente monitorado também é uma preocupação
recorrente em abordagens de monitoração de Web Services. Para verificar o efeito
da intrusão da arquitetura proposta, foi realizada uma segunda prova de conceito
utilizando o mesmo protótipo durante a validação do cálculo da confiabilidade
praticada.
O ambiente SOA utilizado na prova de conceito de avaliação do
comportamento da arquitetura proposta foi replicado e, nesse segundo ambiente, a
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Sonda foi retirada para que não fosse realizada a monitoração. Nos dois ambientes,
durante o mesmo período, foram realizadas requisições simulando cenários de
operação para a execução de requisições dos Web Services. No final da simulação,
o resultado do desempenho dos Web Services e dos servidores da infra estrutura de
ambos ambientes foi avaliado.
Os índices de desempenho do ambiente não monitorado demonstraram que
esse ambiente foi capaz de processar mais requisições consumindo menos recursos
de infra estrutura durante o mesmo período que o ambiente monitorado. Em
cenários não controlados, a intrusão da Sonda pode ser um problema,
principalmente em se tratando do impacto no tempo de resposta dos Web Services
monitorados, no consumo de CPU e na transferência de dados entre os servidores
da SOA e a Central de Gerenciamento.
Ao adotar a arquitetura de monitoração proposta em cenários não controlados
é sugerido considerar o aumento da capacidade de processamento e reavaliar as
configurações de execução dos servidores para que sejam otimizados no cenário
desejado. Outro ponto, é tornar claro ao cliente o possível tradeoff em relação ao
desempenho praticado ao adotar a monitoração.
5.2

Trabalhos Futuros

A implementação da arquitetura de monitoração proposta sugeriu a utilização
do modelo de qualidade de Choi (2007) para calcular a confiabilidade praticada
pelos Web Services monitorados. Entretanto, esse modelo prevê outros atributos de
qualidade que não foram abordados por este trabalho durante a implementação da
arquitetura, como usabilidade e eficiência.
Para estender a implementação da arquitetura proposta em relação à
monitoração de índices de outros atributos de qualidade, trabalhos futuros poderiam
investigar meios para a coleta de variáveis, além daquelas já coletadas pela Sonda,
para realizar o cálculo desses índices.
Investigações sobre abordagens alternativas a utilizada neste trabalho para
realizar a coleta de variáveis de confiabilidade também podem ser necessárias.
Essas abordagens podem ter como premissa a diminuição do consumo dos recursos
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da infra estrutura e do impacto no tempo de resposta dos Web Services monitorados
em cenários controlados semelhantes ao apresentado neste trabalho.
Estudos sobre a utilização da arquitetura proposta em cenários não
controlados na indústria também podem contribuir: (a) na avaliação do impacto da
arquitetura no desempenho do ambiente utilizado; (b) na validação das métricas
adotadas para medir a confiabilidade dos Web Services monitorados e; (c) na
verificação do custo de implementação da arquitetura proposta em ambientes SOA
heterogêneos, ou seja, com variação de implementações de Web Services.
Em cenários não controlados onde a verificação da confiabilidade seja
realizada apenas durante os ciclos de desenvolvimento e validação de Web Services,
a arquitetura proposta pode ser utilizada para estimar a confiabilidade praticada
conforme sugerem os processos de Engenharia de Confiabilidade (SRE). Estudos
relacionados sobre a utilização da arquitetura proposta em cenários como este
podem contribuir na criação de abordagens que facilitem a integração da arquitetura
proposta em ambientes de desenvolvimento, como a criação de IDEs ou
ferramentas de apoio à desenvolvedores, analistas e arquitetos.
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ANEXO A – Especificação Detalhada de Requisitos
	
  
Nome do Requisito

R_CON_001_Não_Degradação_Ambiente

Descrição Detalhada

Durante a monitoração, recuperar os índices de qualidade sem que haja
interferências no ambiente perceptíveis ao cliente ou que desrespeitem os
índices do SLA esperado. Essas interferências são relacionadas com o
desempenho e funcionalidades dos Web Services:
(a) O desempenho do tempo de resposta dos Web Services não
deve ser ultrapassado em relação àquele definido no SLA.
(b) As funcionalidades dos Web Services não devem ser
comprometidas de forma que altere o resultado do retorno
esperado;

Forma de Verificação

A verificação deve ser realizada em dois momentos:
(a) Comparando o resultado do desempenho do tempo de
resposta realizado durante a monitoração com o SLA
definido.
(b) Validando o retorno do resultado esperado durante a
realização da monitoração.

Nome do Requisito

R_FUN_002_Validação_Modelo_Qualidade

Descrição Detalhada

Realizar a verificação dos índices recuperados durante a monitoração do
ambiente baseado em um modelo de qualidade pré-definido.
Esse modelo de qualidade deverá ser capaz de fornecer métricas para a
medição dos índices de qualidade dos Web Services, onde serão
validadas a partir de valores mínimos estipulados pelo SLA.

Forma de Verificação

Definir os valores de SLA para as métricas fornecidas e verificar se os
valores estão sendo coletados e validados durante a monitoração.
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Nome do Requisito

R_FUN_003_Compatibilidade_Padrões_Gerenciamento

Descrição Detalhada

Para que as informações sobre a qualidade dos Web Services estejam
disponíveis para terceiros, poderá ser implementada a especificação
definida pela OASIS (2012) de gerenciamento de Web Services (WSDMMUWS).
A partir de tal implementação, terceiros devem ter acesso aos índices de
qualidade realizados pelos Web Services monitorados por meio das
interfaces idealizadas pela especificação.

Forma de Verificação

Realizar chamadas para os serviços de gerenciamento implementados
consultando informações sobre um Web Service monitorado. O resultado
deve conter os índices de qualidade de acordo com o modelo adotado e
realizado pelos serviços.

Nome do Requisito

R_POR_004_Interoperabilidade_Plataforma_WS

Descrição Detalhada

Coletar as variáveis para o cálculo dos índices de qualidade realizados,
independente da plataforma de implementação (Java, .NET, Ruby, PHP,
entre outros) dos Web Services monitorados.
A recuperação essas informações deve ser realizada no ambiente de
operação, sem que seja necessário realizar manipulações diretamente no
código-fonte ou nas funcionalidades dos Web Services.

Forma de Verificação

Realizar a monitoração de Web Services implementados em pelo menos
duas plataformas diferentes e obter os índices de qualidade de cada um,
sem que seja necessária qualquer modificação na estrutura desses
serviços.
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Nome do Requisito

R_MAN_005_Independência_Modelo_Qualidade

Descrição Detalhada

Deve ser possível estender ou alterar o modelo de qualidade praticado.
Essa modificação no modelo de qualidade pode ser realizada de duas
maneiras:
(a) Modificando as métricas para o cálculo dos índices de qualidade
utilizando as variáveis já disponibilizadas pelo modelo;
(b) Adicionando um novo Modelo de Qualidade na estrutura do
modelo

para

adicionar

novas

variáveis

e

métricas

programaticamente. Essa estrutura deve ser aberta o suficiente
para que essa modificação não comprometa as funcionalidades
do modelo de monitoração.
Forma de Verificação

Modificar as métricas disponíveis no modelo e verificar a alteração no
cálculo do índice de qualidade durante a monitoração.

Nome do Requisito

R_USA_006_Compreensibilidade_Interface_Usuario

Descrição Detalhada

Possuir uma interface com usuário amigável e que apresente as
informações de forma clara e objetiva. Para tanto, a interface deve
apresentar:
(a) Indicadores visuais representando o estado atual do índice de
qualidade definido pelo modelo de qualidade. O estado pode ser
definido como “De acordo com SLA”, representado pela cor verde
e “Não de acordo com SLA”, representado pela cor vermelha.
(b) Informações sobre o Web Service quando este estiver disponível
no UDDI, como endpoint, nome e entidade de negócio. Caso não
esteja disponível no UDDI, apresentar ao menos o endpoint.
(c) Durante a monitoração, a interface deverá indicar a mudança de
estado do índice de qualidade sem que haja alguma ação
específica do usuário.

Forma de Verificação

Acessar a interface com o usuário e verificar se as informações dos Web
Services monitorados e os respectivos índices de qualidade são
apresentados.
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Nome do Requisito

R_FUN_007_Propagação_Dados_Monitoração

Descrição Detalhada

Possibilitar a inscrição de terceiros para que recebam notificações de
eventos sobre a monitoração quando:
(a) Há alteração no estado do índice de qualidade de determinado
Web Service;
(b) Há adição de um novo Web Service no ambiente de monitoração;
(c) Há remoção de um Web Service no ambiente de monitoração;

Forma de Verificação

Realizar a inscrição nos eventos e verificar se o recebimento das três
notificações está ocorrendo no momento correto.

Nome do Requisito

R_FUN_008_Extracao_Dados_SLA

Descrição Detalhada

Fornecer uma estrutura para o repositório de SLA contendo os índices de
qualidade (de acordo com o modelo adotado) e de disponibilidade (tempo
de resposta em milissegundos) por Web Service que será monitorado no
ambiente. A manutenção do SLA deverá ser de responsabilidade dos
clientes dos Web Services.

Forma de Verificação

Verificar se a validação dos índices de qualidade realizados pelos Web
Services monitorados estão de acordo com o SLA definido.
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Nome do Requisito

R_FUN_009_Pontos_de_Vista_SLA

Descrição Detalhada

Fornecer a validação dos índices de qualidade a partir do ponto de vista
de diferentes clientes para o mesmo Web Service.
Dessa forma cada cliente pode determinar um valor de acordo com a sua
necessidade para os índices oferecidos.
Quando um Web Service possuir mais de um índice estabelecido, o seu
estado de conformidade geral com o SLA deve ser o mais restritivo. A
tabela abaixo exemplifica esse comportamento:
Cliente

Índice

Valor

Cliente A

Índice X

Menor ou igual a 1

Cliente B

Índice X

Menor a 1,5

Cliente C

Índice X

Menor ou igual a 1,3

No exemplo acima, no momento em que o serviço estiver realizando o
Índice X em 0,5, está em conformidade geral com o SLA estabelecido. No
momento em que o Índice subir para 1,4, o índice realizado está em
conformidade com o Cliente B, mas não com A e C. O serviço, portanto,
deve permanecer em não conformidade.
Forma de Verificação

Definição de dois ou mais valores de SLA díspares para o mesmo índice
e, durante a monitoração, verificar se a variação do índice afetou ou não
um dos clientes do Web Service.
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ANEXO B – Aspecto Estático da Proposta de Arquitetura de Software
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ANEXO C – Massa de Requisições da Primeira Fase da Prova de Conceito
	
  
Nome do Web Service

CurrencyConvertor (Sem Falhas)

Operação

GetConversionRate

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://www.restfulwebservices.net/ServiceContracts/2008/01">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ns:GetConversionRate>
<ns:FromCurrency>BRL</ns:FromCurrency>
<ns:ToCurrency>USD</ns:ToCurrency>
</ns:GetConversionRate>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Nome do Web Service

CurrencyConvertor (Com Falhas)

Operação

GetConversionRate

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://www.restfulwebservices.net/ServiceContracts/2008/01">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ns:GetConversionRate>
<ns:FromCurrency>?</ns:FromCurrency>
<ns:ToCurrency>?</ns:ToCurrency>
</ns:GetConversionRate>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Nome do Web Service

BidService (Sem Falhas)

Operação

RegularBid

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:br="br.ipt.mestrado.auctions.soa.ws.bid">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<br:regularBid>
<idProduct>1</idProduct>
<idBidder>1</idBidder>
<bidValue>10</bidValue>
</br:regularBid>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Nome do Web Service

BidService (Com Falhas)

Operação

RegularBid

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:br="br.ipt.mestrado.auctions.soa.ws.bid">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<br:regularBid>
<idProduct>1</idProduct>
<idBidder>1</idBidder>
<bidValue>-10</bidValue>
</br:regularBid>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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Nome do Web Service

OrderProcessor (Sem Falhas)

Operação

OrderProcessorRequest

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:br="br.ipt.mestrado.auctions.soa.bpel">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<br:OrderProcessorRequest>
<br:idProduct>1</br:idProduct>
</br:OrderProcessorRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Nome do Web Service

OrderProcessor (Com Falhas)

Operação

OrderProcessorRequest

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:br="br.ipt.mestrado.auctions.soa.bpel">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<br:OrderProcessorRequest></br:OrderProcessorRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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ANEXO D – Massa de Requisições da Segunda Fase da Prova de Conceito
	
  
Nome do Web Service

ProductService

Operação

InsertProduct

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:br="br.ipt.mestrado.auctions.soa.ws.product">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<br:insertProduct>
<name>Acme Product</name>
<idUser>1</idUser>
<dateExpiry>2012-12-12T12:00:00</dateExpiry>
</br:insertProduct>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Nome do Web Service

ProductService

Operação

SearchProductByName

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:br="br.ipt.mestrado.auctions.soa.ws.product">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<br:searchProductByName>
<name>a</name>
</br:searchProductByName>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Nome do Web Service

UserService

Operação

FindUser

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:br="br.ipt.mestrado.auctions.soa.ws.user">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<br:findUser>
<userId>101</userId>
</br:findUser>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Nome do Web Service

UserService

Operação

Insert

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:br="br.ipt.mestrado.auctions.soa.ws.user">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<br:insert>
<email>john.doe@mail.com</email>
<name>John Doe</name>
<postalCode>10469</postalCode>
</br:insert>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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ANEXO E – Resultados do Comportamento das Execuções aos Web Services
na Segunda Fase Prova de Conceito
	
  
Cenário 1: Duração aproximada de 18 minutos

Cenário 2: Duração aproximada de 9 minutos
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Cenário 3: Duração aproximada de 5 minutos
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ANEXO F – Resultados da Segunda Parte da Prova de Conceito

Cenário 1: Duração aproximada de 18 minutos

Cenário 2: Duração aproximada de 9 minutos
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Cenário 3: Duração aproximada de 5 minutos

	
  
	
  

