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RESUMO

Os sistemas distribuídos são cada vez mais utilizados nas empresas e a sua
monitoração é necessária para manter os níveis de serviço desejados. A adição de
controles, que permitam a reconfiguração do sistema em tempo de execução, é mais
conveniente em aplicações que executam processamento massivo e que necessitam
manter um nível de serviço do que a simples exibição do seu estado em um painel, o
que demanda intervenção humana. Este trabalho propõe uma arquitetura para
construção de controles, aplicáveis a sistemas em operação, combinando Agentes
com Processamento de Eventos Complexos. Os Agentes são responsáveis por
observar os componentes que compõem o sistema controlado e por reconfigurá-los
quando necessário, enquanto o mecanismo de Processamento de Eventos
Complexos fornece a capacidade de análise necessária para detecção dos padrões
de funcionamento que demandam alguma reconfiguração. A arquitetura é testada
em uma prova de conceito, quando um protótipo de controle é implementado e o seu
comportamento de controle é observado acerca de aspectos desejáveis, como o
desempenho na identificação dos eventos que determinam as necessidades de
reconfiguração, os tipos de eventos que podem ser identificados e os tipos de
reconfigurações que podem ser executadas no sistema controlado.

Palavras-chave: Arquitetura de Software; Sistema Distribuído; Sistema de Controle;
Agente; Processamento de Evento.

ABSTRACT

Reference Architecture Based in Complex Event Processing and Agents for
Controlling Distributed Systems

Distributed systems are increasingly being used in businesses and their
effective monitoring is required to maintain desired service levels. In applications that
perform massive processing, the addition of controls that act reconfiguring the
system components at run time is a more convenient approach than showing the
states of their components in a panel, which requires human analysis. This paper
proposes an architecture to building controls, that can be applied on distributed
systems in operation, using Agents with Complex Event Processing. The Agents are
responsible for observing the components that composes the controlled system, and
reconfigure them when necessary, while the Complex Event Processing mechanism
provides analysis capabilities for detecting working patterns that demand the
reconfigurations. The architecture is tested in a proof of concept when a controlling
prototype is implemented and its control behavior is observed in some desired
aspects such as performance in detecting the events that represent the
reconfiguration needs, the types of events that can be identified and the types of
reconfigurations that can be performed on the managed system.

Keywords: Software Architecture; Distributed System; Control System; Agent; Event
Processing.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Motivação
Em um sistema distribuído os componentes são alocados em diversos

computadores, interligados em rede, que se comunicam e coordenam as suas ações
através de troca de mensagens (COULOURIS et al., 2011). Um ambiente distribuído
provê aumento da disponibilidade e do desempenho de um sistema, o que torna
natural o seu uso em ambiente empresarial. Para tal, estes sistemas precisam ser
monitorados tendo em vista todos os seus componentes, para que sejam mantidos
os níveis de serviço desejados (KUFEL, 2013).
A abordagem mais utilizada em monitorações é passiva, quando a atividade do
sistema monitorado ou os seus arquivos de log são verificados por algum processo
ou ferramenta, indicando falhas ou situações críticas de componentes de software e
de hardware em algum tipo de painel. Dentre as referências consultadas, esta forma
de monitoração é vista nos trabalhos de Aversa et al. (2013), Andreolini et al. (2012),
Leitner et al. (2012) e Xhafa et al. (2012), e demandam algum tipo de intervenção
humana sobre o sistema monitorado quando ocorrem situações adversas ao
funcionamento desejado.
A adaptação de um sistema, quando realizada manualmente, se torna onerosa
em relação ao tempo despendido, ao esforço empregado, e ainda fica sujeita à erros
de execução, caso o protocolo definido não seja interpretado e seguido da maneira
correta pelo analista responsável. Porém, o uso de uma monitoração ativa, com a
aplicação de controles capazes de atuar sobre o sistema ou sobre o seu ambiente
de forma automática, é mais conveniente em aplicações que executam
processamento massivo de dados e que precisam manter um determinado nível de
serviço, já que fica a cargo do próprio mecanismo identificar as situações que
demandam a reconfiguração do sistema controlado, quer seja para atender algum
tipo de carga maior de processamento ou para executar alguma função que proteja
a sua execução, como a desativação de algum componente com mal funcionamento
ou o bloqueio de algum usuário.
Para viabilizar este tipo de controle, a verificação de informações simples,
como o uso de CPU ou memória, são insuficientes. Soluções de mercado
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normalmente dão ênfase a essas métricas de baixo nível (LEITNER et al., 2012) e
não fornecem um controle amplo, já que é necessário também analisar variáveis
relacionadas às funcionalidades do sistema controlado. Além disso, a adição de
controle a um sistema em operação requer que a sua implantação possa ocorrer de
forma gradual, com baixo acoplamento, sem que seja necessário reprojetar todo o
sistema controlado (MÜLLER et al., 2006).
Sistemas de controle são vistos, dentre as referências, nos trabalhos de Jun e
Chi (2014), Mechtri et al. (2012) e Manzoor e Nefti (2008), com ênfase no controle de
acessos de usuários de rede, e de Lang e Janik (2013), destinado à atuação em um
sistema de pedágios, e acabam tendo papel essencial para cumprimento dos
requisitos, tornando-se uma extensão do próprio sistema controlado.
Três características importantes devem ser observadas em sistemas de
controle: a forma pela qual ocorre a coleta das informações, o seu processamento
para detecção das situações que demandam reconfigurações e a própria atuação
sobre o sistema controlado.
Aversa et al. (2013) e Andreolini et al. (2012) utilizam, em seus trabalhos,
agentes desempenhando o papel de coletores de informações; Mechtri et al. (2012)
e Manzoor e Nefti (2008) estendem o uso de agentes para que atuem também como
componentes de atuação sobre o sistema monitorado. A preferência por agentes
desempenhando papel de componentes ativos, de coleta de informações e de
atuação sobre o sistema monitorado, ocorre devido às suas características de
autonomia, mobilidade e capacidade de colaboração (RUSSELL e NORVIG, 2010).
Entretanto, para estabelecer uma relação eficaz entre as percepções e as ações a
serem executadas, é necessário definir a maneira pela qual será construído o
raciocínio dos agentes (GIRARDI, 2004).
Nos trabalhos referenciados, que abordam atuação sobre um sistema
controlado, a decisão sobre a execução de uma ação ocorre após uma avaliação
isolada dos seus componentes. Levando em consideração os estados de todos os
componentes

controlados,

o

número

de

ações

a

serem

tomadas

e,

consequentemente, a sua eficácia, seriam maiores, pois o sistema de controle
conseguiria executar ações mais efetivas.
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Esta visão ampla, sobre os estados de todos os componentes de um sistema
em tempo de execução, demanda uma capacidade de processar rapidamente
informações obtidas sobre o comportamento desses componentes, e de forma
contínua. A técnica de processamento de eventos complexos (CEP – Complex Event
Processing), utilizada em cenários que têm a necessidade de processar e
correlacionar um volume elevado de informações de um sistema em tempo de
execução (LUCKHAM, 2001), é aplicada em monitorações nos trabalhos de Jun e
Chi (2014), Garzó et al. (2013), Lang e Janik (2013), Leitner et al. (2012) e Wang et
al. (2011).
Embora não vista nos trabalhos consultados, a combinação da técnica CEP e
agentes pode viabilizar a construção de um controle com visão holística do sistema
controlado.

1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor uma arquitetura de referência e um processo

para implementação de controles em sistemas distribuídos que estejam em
operação, adicionando aos sistemas controlados a capacidade de tomada de
decisão e execução de reconfigurações em seus componentes com o objetivo de
melhorar seu desempenho e aproveitamento de recursos, utilizando de forma
combinada agentes e processamento de eventos complexos.
A arquitetura é testada em uma prova de conceito, quando um sistema
distribuído, que atende um cenário hipotético de negócio, é modificado para ser
controlado por um protótipo de controle, construído de forma aderente à proposta. O
protótipo integra, usando a linguagem Java, uma plataforma de implementação de
agentes e um componente de processamento de eventos complexos. Neste cenário
de teste, espera-se que o protótipo de controle detecte situações de sobrecarga de
uso do sistema controlado e reconfigure os seus componentes para atender a
demandas variáveis de processamento.

15

1.3

Contribuições
Este trabalho colabora com o gerenciamento de sistemas distribuídos de forma

a viabilizar um controle que pode ser implementado de maneira pouco invasiva,
possibilitando a sua implementação de forma gradativa em sistemas em operação. A
visão centralizada do ambiente do sistema controlado, proposta na arquitetura,
proporciona a capacidade de correlacionar informações originadas de vários
componentes ou módulos simultaneamente, aumentando a capacidade de raciocínio
sobre as situações ocorridas e, consequentemente, o leque de ações que podem ser
tomadas.
Também, a arquitetura proposta explora a expansão de CEP para ser utilizado
como componente de raciocínio em um Sistema Multiagente (MAS – Multi-Agent
System). CEP fornece a capacidade de análise das informações coletadas pelos
agentes em tempo de execução, aparecendo como uma opção de uso em um MAS
que necessite processar de forma centralizada mensagens enviadas pelos demais
agentes.

1.4

Método de Trabalho
O trabalho foi desenvolvido cumprindo-se as seguintes etapas:

1. Contextualização e Revisão Bibliográfica
Entendimento, a partir de revisão bibliográfica, sobre como agentes são
utilizados em componentes de monitoração e como um sistema de controle
pode se beneficiar da integração entre agentes e CEP.

2. Identificação dos Requisitos para Controle de Sistemas Distribuídos
Identificação dos requisitos que um sistema de controle deve ter para
adicionar, a um sistema distribuído, a capacidade de se reconfigurar visando
a melhoria de seu desempenho em situações de demandas variáveis de
processamento.
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3. Especificação da Arquitetura
Proposta de uma arquitetura de referência para atender os requisitos
especificados no item anterior, integrando agentes e CEP, e descrição de um
processo para implementação de um controle, aderente à arquitetura, em um
sistema distribuído existente.

4. Implementação de um Protótipo de Controle
Verificação da aplicação prática da arquitetura de referência proposta por
meio da implementação de um protótipo utilizando o processo descrito,
aplicado em um sistema distribuído hipotético.

5. Execução de Testes para Observação do Comportamento do Controle
Execução de testes e avaliação da arquitetura baseada nos aspectos que
caracterizam a capacidade de raciocínio dos agentes, conforme Russell e
Norvig (2010):


conhecimento sobre o ambiente: validação da arquitetura quanto ao
relacionamento de eventos oriundos de diferentes componentes do
sistema monitorado, o que amplia a capacidade de conhecimento e
raciocínio do controle;



ações que podem ser realizadas: as reações às situações de sobrecarga
de processamento possíveis de serem executadas;



medida de desempenho: execução de testes com diferentes cargas de
processamento para verificação do tempo e comportamento das
reconfigurações.

6. Análise dos Resultados
Análise do comportamento do protótipo durante a execução dos testes e a
viabilidade da sua implementação.
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1.5

Organização do Trabalho
A seção 2, Fundamentos, Estado da Arte e Ferramentas, contém a revisão

bibliográfica e os conceitos que servem de base para as seções seguintes.
Inicialmente destaca conceitos de sistemas distribuídos e de sistemas auto
gerenciáveis; depois, o uso de agentes em sistemas de monitoração; na sequência,
é apresentado o conceito de CEP, suas aplicações e como pode ser utilizado em
sistemas de controle em conjunto com agentes. Encerrando a seção, são citadas as
principais ferramentas utilizadas nos trabalhos referenciados.
A seção 3, Definição da Arquitetura, apresenta a arquitetura de referência
para construção baseada em agentes e CEP e um processo para implementação de
um controle aderente à arquitetura proposta.
A seção 4, Exemplo de Uso da Arquitetura, mostra a especificação de um
protótipo de controle usando o processo definido na seção anterior.
A seção 5, Análise dos Resultados, apresenta detalhes da implementação de
um protótipo baseado na especificação da seção anterior, analisa a sua viabilidade e
mostra um caso de teste utilizado na validação do protótipo, as condições de
execução dos testes e os resultados apurados.
A seção 6, Conclusão, encerra o trabalho apresentando as considerações
finais e sugestões de trabalhos futuros.
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2

2.1

FUNDAMENTOS, ESTADO DA ARTE E FERRAMENTAS

Introdução
Esta seção estabelece os conceitos relevantes para embasamento das seções

seguintes. Inicialmente são apresentados conceitos de sistemas distribuídos, de
sistemas auto gerenciáveis e o uso de agentes em monitorações de sistemas. A
seguir, são descritos o processamento de eventos complexos (CEP – Complex
Event Processing) e os contextos nos quais é aplicado. Na sequência, é
estabelecido o ponto em que CEP pode ser utilizado para aperfeiçoar monitorações
ativas com agentes.
Finalmente, são identificados os métodos que podem ser utilizados para
compor um processo destinado à aplicação prática da arquitetura, são elencadas as
ferramentas mais utilizadas pelos autores nos trabalhos referenciados e descrita a
sua relevância na especificação da arquitetura, mostrada na seção 3.

2.2

Sistemas Distribuídos
Um usuário de um sistema distribuído tem a percepção de que utiliza um só

sistema. Entretanto, sistemas deste tipo podem consistir de vários processos
rodando em diferentes processadores, localizados em diversos servidores
conectados em rede, tendo suas interações coordenadas por meio de troca de
mensagens (COULOURIS et al., 2011).
Apesar de mais complexos, os sistemas distribuídos oferecem benefícios por
facilitarem a realização de um bom compartilhamento de recursos, o que permite a
criação de sistemas escaláveis e tolerantes a falhas, fatores que possibilitam a sua
alta disponibilidade (SHIM e RAMAMOORTHY, 1991).
Com a necessidade do aumento constante da disponibilidade, principalmente
levando em conta sistemas que rodam em ambientes de computação em nuvem e
ubíqua, torna-se um objetivo para as empresas tirar o máximo dos benefícios que
ambientes distribuídos podem oferecer.
Devido ao aumento da complexidade, a monitoração destes ambientes tornase essencial e consiste basicamente em se coletar informações sobre os
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componentes de hardware e software que compõem o sistema, e suas interações, e
analisá-las a fim de detectar eventos e estados particulares que caracterizem
sintomas de degradação de desempenho ou de funcionamento errôneo, que possam
prejudicar a sua disponibilidade. A partir da detecção destes eventos, é possível
tomar decisões de gerenciamento e alterar o comportamento dos componentes do
sistema para controlá-lo (SHIM e RAMAMOORTHY, 1991). Os eventos devem ser
fornecidos por cada um dos componentes do sistema e, portanto, estes devem ser
capazes de gerar tais dados, necessários para viabilizar o controle.
Os componentes do sistema monitorado, os dados que podem ser coletados
sobre seus estados, as interações entre os componentes e as regras operacionais
definem a configuração de monitoração de um sistema distribuído. Exemplos de
regras operacionais seriam a frequência com que os dados sobre o estado de um
componente são coletados, o tempo máximo desejado para duração de uma
transação e o uso desejado de CPU (DINU et al., 2011).
A arquitetura proposta neste trabalho visa possibilitar a implementação de
controles capazes de viabilizar, a um sistema distribuído já em operação, o auto
gerenciamento de suas configurações destinadas à preservação ou aumento do seu
desempenho e otimização do uso de recursos.

2.3

Sistemas Auto gerenciáveis
Um sistema de software que opera por si próprio ou com o mínimo de

interferência humana é chamado autonômico e a Computação Autonômica (CA) é a
área que aborda os métodos e técnicas que viabilizam a autonomia.
Müller et al. (2006) apresentam a arquitetura elementar de um sistema
autonômico. De acordo com os autores, os sistemas autonômicos contêm um
componente de controle que analisa constantemente os valores dos seus
atributos e atua sobre eles mantendo os valores próximos às especificações
desejadas. O conjunto de atributos analisados pertencem aos elementos
gerenciados, os componentes de software e de hardware que colaboram na
execução do sistema controlado; dessa forma, cada sistema distribuído tem um
domínio de elementos que devem ser gerenciados.
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As especificações de valores dos atributos que o componente de controle deve
manter expressam o estado consistente de execução do sistema, que ocorre
quando o sistema roda de maneira satisfatória. O componente de controle atua
executando laços (loops) contínuos, estabelecendo um ciclo de medição, análise e
reconfiguração dos recursos computacionais do sistema, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – O Ciclo de Controle de Sistemas Autonômicos

Fonte: Müller et al. (2006)

O ciclo ocorre indefinidamente, enquanto o sistema operar. Assim, em tempo
de execução, quando o componente de controle observa que os valores dos
atributos dos elementos gerenciados saem das especificações, o estado do sistema
torna-se inconsistente e ocorre uma reconfiguração dos elementos gerenciados
para que os valores dos atributos fiquem novamente dentro das especificações.
Kephart e Chess (2003) mostram, no seu trabalho, um arcabouço arquitetural,
chamado gerenciador autonômico, composto por um componente de controle que
se integra aos elementos gerenciados através de sensores e atuadores. O controle
ocorre dentro do gerenciador estabelecendo o ciclo de análise e reconfiguração,
como ilustrado na Figura 2.

21

Figura 2 – O Gerenciador Autonômico

Fonte: Müller et al. (2006)

O ciclo de controle ocorre em sentido horário e coordena a execução de quatro
atividades:


Na monitoração, os dados coletados pelos sensores são recebidos,
filtrados e armazenados em uma base de conhecimento;



Durante a atividade de análise, os dados coletados são comparados
com as especificações de valores de cada atributo e são identificadas
tendências e estados inconsistentes de execução;



Na atividade de planejamento são definidas as estratégias de atuação
no ambiente, para mantê-lo em um estado consistente;



Por fim, na atividade de execução, são coordenadas as reconfigurações
dos elementos gerenciados através da ativação dos atuadores.
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Existe uma dependência entre os dados que podem ser coletados e as
operações de reconfiguração que podem ser executadas sobre os elementos
gerenciados. A maioria dos sistemas distribuídos já em operação não podem ser
totalmente reprojetados e redesenvolvidos para que seja possível adicionar estas
capacidades de auto gerenciamento (MÜLLER et al., 2006) e, por esse motivo,
torna-se altamente desejável a possibilidade de implantação gradual e incremental
do controle em sistemas legados, alterando apenas alguns componentes por vez.
O gerenciador autonômico pode ser implementado externamente ao sistema
controlado, como mostrado na Figura 3: o sistema controlado é o que possui as
funcionalidades de negócio, enquanto o sistema controlador apenas adiciona as
capacidades autonômicas. Esta característica viabiliza a sua implantação gradual,
permitindo a sua aplicação em sistemas já em operação.

Figura 3 – Sistema de Controle Genérico

Fonte: Zhang, Qu e Liu (2006)

Outras características a serem observadas durante o projeto são a
possibilidade de segmentação, para monitorar e controlar partes específicas de um
sistema, e a facilidade de modificá-lo e estendê-lo pela inclusão de novos elementos
gerenciados e alterações nas especificações que expressam o seu estado
consistente de execução (AL-ZAWI et al., 2011).
Dentre as opções de componentes autônomos, que possam ser agregados e
removidos do controle quando necessário, destacam-se os agentes como uma
possibilidade de implementação para os sensores e atuadores.
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2.4

Uso de Agentes no Contexto de Monitoração e Controle de Sistemas
A engenharia de software baseada em agentes fornece soluções para abordar

a complexidade dos sistemas de computação que operam em ambientes que
mudam com frequência. Estes sistemas devem ser capazes de decidir por si
mesmos o que fazer para alcançar os seus objetivos (GIRARDI, 2004).
De acordo com Russell e Norvig (2010), um agente é uma entidade autônoma
que percebe o seu ambiente através de sensores e age sobre ele utilizando-se de
atuadores. A autonomia é a característica principal dos agentes, que são capazes de
atuar sem a intervenção humana devido ao controle que possuem sobre o seu
estado e à sua capacidade de raciocínio. Quando em execução, permanecem
continuamente ativos observando o seu ambiente, atualizando o seu estado interno
e selecionando as ações a serem executadas.
Além da autonomia, outra característica preponderante nos agentes é a sua
flexibilidade, necessária para que eles consigam responder em tempo às mudanças
do ambiente. Para isso, os agentes possuem comportamento orientado a objetivos e
colaboram com outros agentes por meio de troca de mensagens ou usando a sua
capacidade de se moverem entre equipamentos de uma rede; estas características
denotam o seu comportamento de socialização, que amplia a capacidade individual
de cada agente e permite que as reações aos eventos, que demandam mudanças
no ambiente, ocorram de forma efetiva (WOOLDRIDGE, 2000). Esta interação entre
vários agentes caracteriza um Sistema Multiagente (MAS – Multi-Agent System).
A FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) estabelece uma referência
para definição, distribuição, instalação, registro, localização, comunicação, operação,
migração e remoção de agentes, direcionando aspectos funcionais de agentes sem
se preocupar com a sua implementação. Os padrões FIPA promovem a
interoperabilidade entre agentes e especificam que uma plataforma de agentes deve
ter alguns componentes obrigatórios, como um ambiente para que os agentes sejam
executados, um componente de gerenciamento que cria, executa, identifica e
remove um agente de um ambiente, um mecanismo para publicação e descoberta
de serviços e agentes, e um serviço para que os agentes se comuniquem (FIPA,
2015). A comunicação ocorre por meio do envio de mensagens, quando o agente
remetente descobre a localização do agente destinatário usando o mecanismo de
descoberta de serviços e executa o envio da mensagem, que chega de forma
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assíncrona na caixa postal do destinatário; o serviço de comunicação se encarrega
de rotear a mensagem de um agente para outro.
Entre os trabalhos pesquisados fica evidente a preferência pelo uso de MAS
em monitorações. Esta preferência ocorre devido às características dos agentes de
execução autônoma e flexível, o que facilita a sua instalação e operação em um
ambiente distribuído.
Manzoor e Nefti (2008) aproveitam-se desta flexibilidade em um MAS
composto de vários agentes autônomos que se movem entre equipamentos de uma
rede executando a sua monitoração. Os autores consideram que a mobilidade dos
agentes os tornam uma solução natural para sistemas de monitoração. Por serem
autônomos é possível desenvolvê-los de forma a não perderem dados em caso de
falhas de comunicação, o que eleva a sua capacidade de tolerância a falhas.
Agentes são adotados em sistemas de monitoração também no trabalhos de
Aversa et al. (2013) e de Andreolini et al. (2012). Os autores utilizam agentes de
forma similar, como coletores de medidas de uso de servidores em estratégias de
monitoração dirigida a ambientes de computação em nuvem. Os agentes enviam os
dados coletados para repositórios centrais que são utilizados, posteriormente, por
painéis, que exibem estatísticas sobre o ambiente. Tratam-se, portanto, de
monitorações passivas, que não atuam automaticamente sobre os ambientes
monitorados.
Já na abordagem de Mechtri et al. (2012) para um MAS destinado à detecção
de intrusos em redes sem fio ad hoc, além de agentes atuarem como coletores de
dados, eles também são destinados à atuação sobre o sistema monitorado, quando
é detectada uma intrusão. Entretanto, cada grupo de agentes monitora localmente
um recurso e, portanto, têm informação em tempo de execução apenas sobre o
ambiente em que estão localizados, sendo que a comunicação entre os agentes de
diferentes recursos monitorados ocorre somente quando é detectada uma intrusão.
Com uma visão restrita do ambiente de execução do sistema monitorado, o
número de ações que os agentes podem tomar fica também reduzido. Esta restrição
aparece no MAS descrito no trabalho de Manzoor e Nefti (2008) que, assim como
Mechtri et al. (2012), utiliza agentes também como atuadores do ambiente.
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No trabalho de Manzoor e Nefti (2008), o MAS, destinado à monitoração de
recursos em uma rede, possui um agente de monitoração, responsável por executar
medições, que se move entre os equipamentos que precisam ser monitorados. Este
agente de monitoração, porém, não funciona ao mesmo tempo em mais de um
equipamento: ele se move para um, executa a medição e, depois, vai para o
próximo. Este funcionamento em ciclos pode ser um problema, dependendo da
natureza da monitoração, pois provoca uma latência até que o primeiro equipamento
seja novamente verificado.
Nos trabalhos referenciados neste tópico os autores optaram por utilizar várias
implementações de agentes. Cada medida é coletada por um agente, assim como
cada ação sobre o ambiente é executada por implementações específicas. Esta
segmentação aumenta a precisão do processo de monitoração como um todo, além
de flexibilizar o MAS, pois permite a inicialização ou a interrupção de agentes sem
que ocorra prejuízo para diferentes funções de monitoração executadas.
Entretanto, é necessário aperfeiçoar o mecanismo de análise dos dados
coletados para que a execução das ações sobre o ambiente possa ocorrer levando
em conta o estado de todos os componentes do sistema monitorado, de forma a
fornecer ao controle um conhecimento amplo do seu estado atual, necessário para
prover autonomia (MÜLLER et al., 2006). Para esse fim, o presente trabalho propõe
o uso de CEP.

2.5

Processamento de Eventos Complexos
O primeiro projeto que abriu caminho para um modelo de execução genérico

de CEP foi o Rapide (STANFORD, 2002). Desde então, a característica de detecção
de padrões de comportamento de sistemas em tempo de execução tornou CEP
popular em aplicações que necessitam de um comportamento preditivo ou reativo
(WANG et al., 2011). Outra aplicação bastante comum ocorre em sistemas que
demandam análises de dados em tempo real, como visto nos trabalhos de
Chardonnens et al. (2013) e em Ari et al. (2012).
CEP é utilizado para correlacionar eventos simples, ou primitivos, que
representam ocorrências corriqueiras de um sistema, de forma a identificar padrões
de comportamento. Para isto, os comportamentos que se desejam observar são
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definidos sob a forma de regras; estas regras são aplicadas a um fluxo constante de
eventos primitivos, gerados pelos componentes do sistema. As regras especificam
também quais ações devem ser executadas quando os referidos eventos são
detectados, como aparece nos trabalhos de Fengjuan et al. (2013), de Wang et al.
(2011) e de Paraiso et al. (2012). Na prática, CEP provê uma forma de adicionar aos
sistemas a capacidade de reagir a comportamentos predefinidos.
Uma característica importante do CEP é a sua capacidade de executar
processamento em alta velocidade, como utilizado por Natarajan (2013), quando
fluxos de eventos devem ser analisados rapidamente para que ocorra a identificação
das regras aplicáveis. Saad e Arakaki (2014) usam processamento de eventos em
um sistema de gestão de riscos operacionais da indústria petrolífera com intuito de
evitar acidentes durante o processo produtivo, o que ressalta a sua aplicação em
cenários críticos.
Esta junção da necessidade de se processar dados de uma maneira massiva e
constante com baixo tempo de resposta denota o cenário ideal para o uso de CEP.
Dentre as referências consultadas, foi observado o uso de CEP aplicado em
monitorações.
Em seus respectivos trabalhos, os autores Jun e Chi (2014) e Fengjuan et al.
(2013) utilizam CEP para prover monitorações aplicadas a sistemas de suporte à
internet das coisas, utilizando consultas sobre fluxos contínuos de dados, da mesma
forma que Wang et al. (2011) o utiliza para detecção de eventos em uma aplicação
hospitalar, destinada a prevenir a entrada de profissionais em áreas sem a devida
higienização. A mesma ideia utilizada pelos autores será empregada neste trabalho:
um fluxo será alimentado com eventos primitivos gerados pelos agentes,
responsáveis pela coleta de dados junto aos componentes do sistema monitorado,
contendo medidas que indiquem os estados atuais dos componentes.
Garzó et al. (2013) propõe um modelo de processamento de dados advindos
de redes de telefonia celular para predizer a localização dos usuários, como forma
de otimização do sistema de telefonia. No seu trabalho, o autor agrega os dados,
coletados de sensores, centralizando o processamento e identificação dos eventos
para que seja possível correlacionar informações de vários sensores.
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O trabalho de Lang e Janik (2013) mostra o uso de CEP como componente de
identificação de eventos que demandam intervenção no ambiente do sistema
monitorado. O autor usa o CEP em um sistema de pedágios, para processar dados
de sensores de forma a identificar a necessidade de abrir a cancela e registrar as
passagens dos veículos. Este trabalho utilizará CEP de maneira similar: os sensores
serão os agentes que publicarão os eventos primitivos; o componente CEP
executará a análise dos eventos primitivos e, quando satisfeita uma regra que
demande intervenção sobre o ambiente do sistema monitorado, enviará uma
mensagem para que o respectivo agente atuador reconfigure o sistema monitorado.
Embora nos trabalhos de Jun e Chi (2014), Fengjuan et al. (2013), Garzó et al.
(2013) e Lang e Janik (2013) não apareça o uso de agentes, essas aplicações
assemelham-se ao sistema de controle proposto no presente trabalho pois, da
mesma forma, processam eventos primitivos coletados sobre o ambiente de um
sistema, obtidos de sensores, adicionados a um fluxo, que são analisados em tempo
de execução, considerando informações de todos os sensores, para identificarem
eventos que demandem algum tipo de intervenção no ambiente.

2.6

Um Paralelo entre a Capacidade de Raciocínio de Agentes e CEP
Com base nos conceitos estabelecidos sobre agentes, um sistema de controle

pode ser construído como um MAS.
Sistemas que necessitam exibir comportamento racional e alcançar metas
considerando as suas próprias crenças justificam a aplicação de agentes. A
racionalidade de um agente, em um dado momento, é caracterizada pelos seguintes
aspectos:


o conhecimento que o agente tem sobre o ambiente;



as ações que o agente pode realizar;



a medida de desempenho que define o grau de sucesso;



o histórico das percepções do agente.

Uma das principais preocupações para a construção de agentes e MAS,
portanto, reside na decisão sobre como construir o seu raciocínio, as relações entre
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as percepções a as ações a serem executadas (RUSSELL e NORVIG, 2010;
GIRARDI, 2004).
Nos trabalhos de Mechtri et al. (2012) e Manzoor e Nefti (2008), que abordam
sistemas de controle, observa-se que a capacidade de raciocínio dos agentes é
limitada ao componente do ambiente que cada um monitora. Desta maneira, as
ações que podem ser tomadas por cada agente ficam restritas ao componente
monitorado.
Considerando que um sistema de controle tem a necessidade de enxergar o
ambiente do sistema monitorado como um todo e pode ser implementado como um
MAS, com agentes observando e atuando sobre os diversos componentes do
sistema monitorado, é justificado o uso do CEP como mecanismo de integração
entre estes agentes sensores e atuadores, que ficam distribuídos no ambiente. CEP
passa a ser o mecanismo de processamento dos eventos que provê o raciocínio
necessário para que o MAS possa identificar quando deve reconfigurar o sistema
controlado.
Esta prática viabiliza um controle amplo, possibilitando a tomada de decisões
sobre o sistema, enxergando todos os seus componentes e aumentando o leque de
ações que podem ser tomadas.
Vincent et al. (2012) descreve

uma arquitetura de

referência para

processamento de eventos implementada em três fases:


Tempo de Projeto: inclui a definição e modelagem dos eventos;



Tempo

de

Execução:

mostra

os

componentes

da

arquitetura

responsáveis pela sua execução;


Administração: abrange funções relacionadas à operação do software e
segurança.

Esta arquitetura de referência, mostrada na Figura 4, se assemelha ao
arcabouço arquitetural do gerenciador autonômico de Kephart e Chess (2003),
indicando ser viável a utilização de processamento de eventos na construção de
controles.
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Figura 4 – Arquitetura de Referência para Processamento de Eventos

Fonte: Adaptado de Vincent et al. (2012)

Para suportar a construção do MAS, alvo da arquitetura de referência do
presente trabalho, será apresentada, na sequência, a Metodologia Gaia.

2.7

Metodologia Gaia
Wooldridge, Jennings e Kinny (2000) apresentam a Metodologia Gaia para

análise e projeto de sistemas baseados em agentes, que abrange técnicas
especificamente adaptadas para suportar as características dos agentes. Gaia tem a
intenção

de

ser

um

arcabouço

conceitual

para

permitir

ao

analista

ir

sistematicamente de uma declaração de requisitos a um projeto suficientemente
detalhado para implementação, estabelecendo dois estágios: um de análise e um de
projeto.
Partindo da especificação de requisitos, o Estágio de Análise é necessário
para que seja possível desenvolver um entendimento do MAS e da sua estrutura. A
ideia é pensar no MAS como uma sociedade e nos papéis de cada indivíduo que
compõe a sociedade. Os papéis serão assumidos por muitos indivíduos diferentes
durante o tempo em que a sociedade existir e, algumas vezes, um mesmo indivíduo
desempenhará mais de um papel na sociedade. Um papel é definido por quatro
atributos: responsabilidades, permissões, atividades e protocolos.
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As responsabilidades determinam as funcionalidades do papel e são os
atributos chave associados a um papel. Elas são divididas em dois tipos: as
propriedades de vivacidade, que descrevem os estados que os agentes devem
identificar, dadas certas condições de ambiente, e as propriedades de segurança,
que são invariantes, e indicam situações que não podem ocorrer.
Para cumprir as suas responsabilidades, um papel deve ter um conjunto de
permissões: os direitos associados e os recursos disponíveis ao papel para
realização das suas atividades.
Uma atividade é uma unidade de ação que um agente pode executar.
Os protocolos indicam as comunicações entre papéis: são atividades que
requerem interação com outros agentes.
Em Gaia, o estágio de análise é realizado pelo uso de dois modelos. O Modelo
de Papéis identifica os papéis chave no sistema e descreve as suas
responsabilidades através da notação: Papel = (Atividade1. Protocolo1. Atividade2)
As ligações entre papéis são representadas no Modelo de Interações, que
consiste em um conjunto de definições de protocolos, que são padrões de interação.
Neste modelo, a atenção deve ser voltada para o propósito das interações, sem
considerar a ordem das mensagens.
No Estágio de Projeto ocorre a preocupação sobre como os agentes
cooperam para realizar os objetivos do sistema e o que é necessário para que cada
agente, individualmente, cumpra as suas atribuições. Como o agente realizará os
seus serviços está além do escopo de Gaia e dependerá do domínio da aplicação. O
processo de design de Gaia envolve a geração de três modelos: o Modelo de
Agentes, que identifica os tipos de agentes que formarão o sistema e as instâncias
dos agentes que serão criadas por esses tipos; o Modelo de Serviços, que
identifica os principais serviços necessários para que o agente desempenhe o seu
papel; e o Modelo de Conhecimento que documenta a comunicação entre
diferentes agentes. A Figura 5 ilustra os estágios da metodologia e os
relacionamentos entre os modelos citados.
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Figura 5 – Estágios e Relacionamentos entre os Modelos da Metodologia Gaia

Fonte: Wooldridge, Jennings e Kinny (2000)

Como o objeto deste é a proposta de uma arquitetura de referência que deverá
ser, portanto, adaptada às necessidades de cada sistema distribuído a ser
controlado, é necessário um processo para direcionar a sua instanciação. Para ser
usado na definição desse processo, será apresentado, a seguir, o SPEM.

2.8

SPEM – Software & Systems Process Engineering Metamodel
O SPEM é um metamodelo proposto pela OMG para descrição de processos

de desenvolvimento de software utilizando a notação de objetos da UML.
SPEM é baseado na ideia de que um processo de desenvolvimento de
software é uma colaboração entre entidades abstratas chamadas roles (papéis), que
executam operações chamadas activities (atividades) gerando entidades reais
chamadas work products (produtos do trabalho). O objetivo de um processo é
posicionar um conjunto de produtos de trabalho em um estado bem definido.
A Figura 6 mostra o metamodelo com os elementos principais do SPEM.
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Figura 6 – Elementos Principais do SPEM e seus Relacionamentos

Fonte: Adaptado de OMG (2008)

Os processos são definidos utilizando diagramas da UML, sendo mais comuns
o uso dos diagramas de Pacotes, de Casos de Uso, de Classes e de Atividades,
adaptados com estereótipos ou com as representações mostradas no Quadro 1.

Quadro 1 – Representações Gráficas dos Elementos Principais do SPEM
Elemento

Descrição
Trabalho executado em um processo

.

Work Definition
Atividade executada para que seja cumprido o trabalho.
Activity
Papel desempenhado no processo por uma ou mais pessoas.
Process Role
Documento
Work Product

, Modelo

ou qualquer outro artefato

produzido, consumido ou modificado por um processo.

Fonte: Adaptado de OMG (2008)
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2.9

ATAM – Architecture Tradeoff Analysis Method
O ATAM é um método de avaliação de arquitetura de software desenvolvido

pelo Software Engineering Institute, da Carnegie Mellon University, com a proposta
de avaliar as consequências de decisões arquiteturais à luz dos atributos de
qualidade requeridos pelo software. Trata-se de um método estruturado, que permite
repetição, destinado à identificação de riscos e áreas de potencial risco dentro da
arquitetura de um sistema complexo, e o seu uso visa garantir que as perguntas
corretas acerca da arquitetura serão feitas o mais cedo possível, durante os estágios
de levantamento de requisitos e projeto, quando a descoberta de eventuais
problemas são mais baratos de serem resolvidos (ATAM, 2015).
O ATAM não tenta predizer os comportamentos dos atributos de qualidade,
mas sim direcionar o levantamento de três itens, que se tornam o resultado do
processo de análise:


Riscos: decisões arquiteturais importantes que ainda não foram tomadas
ou decisões tomadas cujas consequências ainda não foram totalmente
entendidas;



Pontos Sensíveis: parâmetros da arquitetura aos quais alguns atributos
de qualidade estão altamente relacionados;



Pontos de Tradeoff: quando um parâmetro de uma construção
arquitetural é tratado por mais de um ponto sensível, e os atributos de
qualidade mensuráveis são diretamente afetados por mudanças no
parâmetro.

Com o uso de um método como o ATAM consegue-se eliciar os atributos de
qualidade requeridos para direcionar a arquitetura; consequentemente torna-se
possível eliciar, também de forma mais precisa, as decisões arquiteturais do projeto,
permitindo avaliá-las para determinar se atendem, satisfatoriamente, os atributos de
qualidade desejados. O ponto crítico do uso do ATAM passa a ser a caracterização
de cada atributo de qualidade desejado: quais são os estímulos que a arquitetura do
sistema deve responder? Qual é a manifestação mensurável ou observável do
atributo de qualidade? Quais são as decisões arquiteturais chaves que impactam no
atributo de qualidade?
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As respostas às questões devem ser alcançadas, em parte, pela extração de
cenários de uso junto aos stakeholders, que devem declarar os atributos de
qualidade sob a forma de estímulos e respostas, como forma de fomentar a
comunicação e o consenso com relação aos atributos de qualidade requeridos.
O ATAM é estruturado para ser executado em 9 passos, divididos em três
etapas, conforme mostrado no Quadro 2.

Quadro 2 – As Etapas do ATAM
Etapa 1: Apresentação
Passo 1
Apresentação do ATAM

O método é descrito aos stakeholders, juntamente
com as expectativas da avaliação. São eliciadas as
metas de qualidade principais, a arquitetura inicial e
os principais cenários de negócio.

Passo 2

São apresentados quais objetivos de negócio estão

Objetivos de Negócio

motivando os esforços de desenvolvimento e quais
serão os direcionadores de negócio considerados.

Passo 3

O

arquiteto

descreve

a

arquitetura

proposta,

Apresentação da Arquitetura

focando em como os direcionadores de negócio
serão tratados. Os cenários mais importantes são
traçados sobre a arquitetura ajudando a entender o
sistema e como os dados e os fluxos são
controlados.

Etapa 2: Investigação e Análise
Passo 4

As soluções arquiteturais são identificadas pelos

Identificação dos

arquitetos.

Mecanismos de Arquitetura
Passo 5

Os fatores de qualidade esperados (desempenho,

Geração da Árvore de

disponibilidade, etc) são extraídos e especificados

Atributos de Qualidade

na forma cenários, anotados com estímulos e
respostas e priorizados pelos stakeholders.
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Passo 6

Com base nos fatores identificados no passo 5, as

Análise de Riscos e Não

soluções arquiteturais que tratam cada um dos

Riscos

fatores são extraídas e analisadas. Durante este
passo, riscos arquiteturais, pontos sensíveis e
pontos de tradeoff são identificados.

Passo 7

A partir dos cenários gerados no passo 5, os

Brainstorm e Priorização de

principais são extraídos e priorizados através de um

Cenários

processo de votação envolvendo o grupo de
stakeholders.

Passo 8

Os

cenários

priorizados

no

passo

7

são

Análise das Abordagens

considerados como casos de teste para a análise

Arquiteturais diante dos

da solução arquitetural determinada até o momento.

Cenários

Estes casos de teste podem encobrir soluções
arquiteturais adicionais, riscos, pontos sensíveis e
pontos de tradeoff que são, então, documentados.

Etapa 3: Documentação
Passo 9

A

Apresentação dos

cenários, atributos de qualidade, riscos, pontos

Resultados

partir

das

informações

coletadas

(estilos,

sensíveis, tradeoffs) o time responsável pela análise
apresenta as descobertas aos stakeholders e
escreve um relatório detalhando as informações,
juntamente com as estratégias propostas para
mitigação dos riscos.

Fonte: Adaptado de ATAM (2015)

Neste trabalho, serão utilizados os passos 2, 3, 5 e 8 do ATAM para suportar a
análise dos direcionadores de negócio que demandarão a implementação do
controle, no processo de instanciação da arquitetura definido na próxima seção.
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2.10 Principais Ferramentas
Visando a implementação, nas próximas seções, de um protótipo que integrará
agentes e CEP e servirá para validar a arquitetura proposta na seção 3, foram
identificadas as ferramentas utilizadas pelos autores referenciados, que serão
aproveitadas no desenvolvimento do presente trabalho.
Todas as ferramentas citadas a seguir são compatíveis com a linguagem Java.
Assim, a arquitetura descrita na próxima seção será testada por uma implementação
utilizando esta linguagem e conectores específicos para cada ferramenta.
A plataforma para desenvolvimento de agentes adotada nos trabalhos de
Aversa et al. (2013) e Manzoor e Nefti (2008) foi a JADE (TELECOM ITALIA, 2014).
Esta plataforma é implementada em linguagem Java e cumpre as especificações da
FIPA, entidade destinada a padronizar o uso de agentes.
Um MAS desenvolvido nesta plataforma tem a capacidade de ser distribuído
em rede, o que possibilita o movimento dos agentes entre computadores e a
comunicação ponto a ponto entre eles. A plataforma JADE viabilizará a
implementação dos agentes destinados à geração de eventos primitivos e à atuação
sobre o sistema monitorado.
Citado nos trabalhos de Natarajan (2013) e Lang e Janik (2013) como uma
opção para prover a identificação de eventos em mecanismos CEP, o Drools (RED
HAT, 2014) é uma plataforma destinada à execução de regras de produção, escrita
em linguagem Java. Esta plataforma apresenta uma extensão para viabilizar o
processamento de eventos complexos chamada Drools Fusion, que foi utilizada no
trabalho de Bertolino et al. (2012) e será utilizada no presente trabalho para prover o
processamento dos eventos primitivos gerados pelos agentes.

2.11 Requisitos da Arquitetura de Referência
Conforme Rozansky e Woods (2011), para se compreender um sistema é
necessário entender o que cada uma de suas partes fazem e como elas trabalham
em conjunto: a sua arquitetura. Relacionado à arquitetura está o conceito do
elemento arquitetural, uma peça fundamental utilizada na construção cuja natureza
depende do tipo de sistema que está sendo construído, podendo ser desde uma
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biblioteca até uma outra aplicação inteira que, em conjunto com outros elementos
arquiteturais, formam o sistema.
Sistemas de informação são criados para atender às pessoas interessadas
no seu desenvolvimento (stakeholders). Estas pessoas possuem as suas
necessidades, intenções, aspirações e objetivos, que se traduzem nos requisitos do
sistema.
Uma arquitetura de referência corresponde a um conjunto de elementos
arquiteturais abstratos de uma família de sistemas ou componentes, independentes
de tecnologias, protocolos e produtos. Ela deve descrever apenas como tais
componentes interagem, direcionando a execução de projetos conforme requisitos
de cada projeto (REGLI et al., 2014).
Assim, a arquitetura proposta neste trabalho deve ser entendida como um
elemento arquitetural do sistema a ser controlado, que contém as regras de negócio,
permitindo que ele se gerencie.
Conforme Müller et al. (2006), para ser auto gerenciável um sistema precisa ter
os atributos de autoconfiguração, auto otimização, auto cura e autoproteção.
Autoconfiguração é a capacidade do sistema modificar-se automaticamente
conforme ocorrem mudanças no ambiente. Auto otimização se refere à capacidade
do sistema se otimizar a fim de usar melhor os recursos computacionais e aumentar
o seu desempenho. Auto cura é a capacidade do sistema detectar e corrigir
interrupções. Autoproteção é a capacidade do sistema se proteger de ataques.
Em um paralelo com os atributos de qualidade de software, essas
características referem-se à Tolerância a Falhas e Recuperabilidade, que ajudam a
indicar a Confiabilidade de um sistema, e à Utilização de Recursos, relacionado à
sua Eficiência e Comportamento em Relação ao Tempo (Desempenho).
Na Figura 7, tais atributos, que são alvo da implementação da arquitetura de
referência, estão destacados dentre os demais especificados na norma ISO 9126.
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Figura 7 – Atributos de Qualidade de Software

Fonte: ISO 9126

2.12 Conclusão
Nos trabalhos que apresentam controle sobre o sistema monitorado, a visão do
componente de monitoração sobre o ambiente de execução é restrita, podendo ser
ampliada usando CEP como mecanismo de processamento de eventos.
A adoção desta estratégia, como será mostrado a seguir, eleva a eficácia da
monitoração pois o número de ações a serem tomadas sobre o ambiente monitorado
aumentam.
Considerando a disponibilidade de ferramentas, será definida, na próxima
seção, a arquitetura de referência e um processo para direcionar o seu uso.
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3

3.1

DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA

Introdução
Nesta seção será descrita a arquitetura de referência e um processo guia para

a sua instanciação.

3.2

Especificação da Arquitetura
A arquitetura de referência proposta neste trabalho visa ser o mais genérica

possível. A sua definição baseia-se em conceitos de sistemas auto gerenciáveis com
a finalidade de criar controles, aplicáveis a sistemas distribuídos em operação, que
possam incrementar as capacidades de tolerância a falhas, recuperabilidade e
otimização do uso de recursos, colaborando com o aumento da confiabilidade,
eficiência e disponibilidade destes sistemas.
As configurações passíveis de execução têm relação direta com as
informações que podem ser coletadas e com as ações disponíveis para execução
sobre os elementos componentes do próprio sistema controlado. Por isso, uma das
atividades, a serem realizadas ao instanciar a arquitetura, trata da identificação e da
implementação de conectores para possibilitar a integração do controle aos
componentes do sistema distribuído a ser a controlado.
Os

componentes de

um

sistema distribuído

que

implementam uma

funcionalidade podem estar instanciados em vários computadores e o controle
precisa ser capaz de coletar os valores dos seus atributos em todas as instâncias
para conseguir determinar o seu estado geral. Analisando a ideia de controle
sugerida pelo gerenciador autonômico, exibido anteriormente na Figura 2, verifica-se
que ele se acopla diretamente aos sensores; entretanto, em um sistema distribuído,
é coerente que esses sensores também estejam distribuídos pois a sua
implementação está relacionada diretamente aos elementos gerenciados a que se
referem.
A análise para determinar o estado geral do sistema, entretanto, deve
considerar os estados de todos os seus elementos, o que implica uma execução
centralizada da análise. Para isso, Müller et al. (2006) aponta a necessidade do

40

controle ter conhecimento detalhado dos componentes do sistema controlado, do
seu estado atual, capacidade, limites, independência com outros sistemas e
recursos computacionais disponíveis.
Para

permitir

a

execução

desta

análise,

operando

com

sensores

descentralizados, é proposta a alteração no gerenciador autonômico mostrada na
Figura 8, uma adaptação da Figura 2 de Müller et al. (2006). A integração executada
pelo ciclo de controle deixa de ocorrer diretamente com os sensores e passa a
acontecer através de um fluxo de eventos, este sim, influenciado pelos sensores,
que passam a gerar eventos que refletem os valores dos atributos dos elementos
gerenciados. O fluxo recebe eventos de todos os sensores do sistema e permite que
a análise sobre o estado do sistema seja executada considerando o todo.

Figura 8 – Gerenciador Autonômico com Sensores e Atuadores Distribuídos

Fonte: Adaptado de Müller et al. (2006)
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Um evento representa uma mudança de estado em um sistema ou em um de
seus componentes (LUCKHAM, 2001). A estrutura de dados de um evento, dentro
da arquitetura proposta, deve ser similar à definida por Xu e Deters (2004): simples e
autocontida, utilizada apenas para comunicar mudanças nos estados dos elementos
gerenciados ao componente de controle; esta estrutura depende, portanto,
intrinsecamente do atributo associado ao elemento gerenciado observado e de quais
dados serão coletados pelo sensor.
Por representarem uma mudança pontual ocorrida no sistema, os eventos
gerados pelos sensores são denominados primitivos. Por si só, um evento primitivo
não representa um estado inconsistente do sistema, sendo necessário analisar e
relacionar vários eventos para chegar a esta conclusão.
Para executar esta análise, o componente de controle deve ter conhecimento
sobre quais são os elementos gerenciados e os seus estados atuais. Na arquitetura
proposta, este conhecimento deve ser armazenado em um repositório de estados
instanciado na memória do componente de controle, contendo uma representação
de todos os elementos gerenciados do sistema.
O modelo de domínio exibido na Figura 9 apresenta uma sugestão para
representação dos elementos gerenciados dos sistemas distribuídos a serem
controlados por implementações aderentes à arquitetura proposta; este modelo deve
ser instanciado de forma a representar o sistema a ser controlado e mantido em um
repositório de estados para tornar possível a análise em tempo de execução. Assim,
o componente de controle terá conhecimento sobre os elementos e conseguirá
gerenciar os estados individuais de cada um deles.
As classes que compõem o modelo de domínio sugerido são:


Sistema

Controlado:

agrega

um

conjunto

de

programas

e

computadores que formam o conjunto de elementos gerenciados;


Programa e Computador: representam os elementos efetivamente
gerenciados, artefatos de software ou hardware que compõem o sistema
distribuído;



Localidade: indica o local físico onde um computador está localizado;
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Atributo: identifica um atributo de um elemento gerenciado, cuja
mudança de estado é relevante para identificar um estado inconsistente
do sistema controlado – por exemplo, o tempo de processamento de
uma

transação,

ou

o

número

de

arquivos

em

uma

fila

de

processamento;


Estado: indica a situação atual de um atributo.

Figura 9 – Modelo de Domínio Sugerido para Representar um Sistema Controlado

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os eventos publicados no fluxo pelos sensores devem ser utilizados, pelo
componente de controle, para atualizar os estados dos atributos no repositório de
estados a partir de regras a serem definidas de acordo com o elemento gerenciado.
Assim como em Saad e Arakaki (2014), este trabalho utiliza um conjunto de
estados predefinidos que indicam a situação de cada elemento gerenciado durante a
execução do sistema distribuído.
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Os estados predefinidos, mostrados na Figura 9, são descritos no Quadro 3. O
estado atual de cada atributo deve ser determinado, em tempo de execução, por
meio da análise contínua dos eventos publicados pelos sensores.

Quadro 3 – Estados dos Atributos dos Elementos Gerenciados do Sistema
Estado

Descrição

INATIVO

Indica que o elemento gerenciado ao qual o atributo
pertence não está operante.

NORMAL

Indica que o valor atual do atributo está dentro da faixa de
valores estabelecida, indicando bom funcionamento.

ALERTA

Indica que o valor atual do atributo está fora da faixa de
valores

estabelecida,

mas

ainda

dentro

de

limites

aceitáveis.
CRITICO

Indica que o valor atual do atributo está muito fora da faixa
de

valores

estabelecida,

podendo

ocasionar

mau

funcionamento do sistema.
Fonte: Elaborado pelo Autor

A cada evento recebido o componente de controle deve atualizar o estado do
atributo do referido elemento no repositório de estados. Após cada atualização, deve
ocorrer a análise dos estados atuais, de modo a identificar estados inconsistentes
que possam determinam o planejamento e a execução de ações sobre os elementos
gerenciados. Nesta arquitetura, esta análise deve ser executada por meio do uso de
CEP, utilizando regras predefinidas para avaliar a consistência do sistema e planejar
as reconfigurações dos elementos gerenciados. O modelo de domínio, instanciado
no repositório de estados, possui representações de todos os elementos
gerenciados, o que torna possível a especificação de regras capazes de analisar
estados de vários elementos gerenciados ao mesmo tempo.
O diagrama de blocos exibido na Figura 10 ilustra os componentes da
arquitetura proposta, divididos em duas partes: Tempo de Projeto e Tempo de
Execução.
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Figura 10 – Blocos Conceituais da Arquitetura de Referência

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tempo de Projeto indica as atividades do processo que devem ser
executadas para implementação de um controle aderente à arquitetura proposta.
Tempo de Execução mostra os componentes a serem criados para execução
do controle.
O bloco Agente Controlador é o cérebro da arquitetura, composto por:


Fluxo de Eventos, onde são publicados os eventos primitivos gerados
pelos sensores;



Repositório de Estados dos Atributos dos Elementos Gerenciados,
que armazena o modelo de domínio, mostrado anteriormente na Figura
9, instanciado em memória de forma a representar os atributos dos
elementos gerenciados que fazem parte do escopo de controle, cujos
estados são atualizados a partir dos eventos primitivos gerados pelos
sensores;
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Repositório de Regras para Controle do Sistema, onde são definidas
as regras de atualização dos estados dos atributos e as regras de
determinação dos estados inconsistentes;



Processador de Eventos Complexos, responsável por processar os
eventos primitivos recebidos, aplicando regras para atualizar os estados
dos atributos do repositório e identificar os estados inconsistentes;



Controle de Atuação, responsável pelo controle de acionamento
assíncrono dos atuadores.

Os blocos Agentes Sensores e Agentes Atuadores indicam os componentes
responsáveis, respectivamente, pela coleta de dados e pela execução de
reconfigurações.

Ambos

devem

estabelecer

conexões

com

os

elementos

gerenciados do sistema distribuído através de Conectores de Saída e de
Conectores de Entrada, que devem estar disponíveis no sistema controlado para
que seja possível prover o controle; as formas como se estabelecerão as conexões
entre os agentes e os conectores não serão definidas pela arquitetura, pois
dependerão dos tipos de controles a serem implementados e das tecnologias
usadas, devendo, portanto, serem definidas em tempo de projeto, conforme o
sistema a ser controlado.
A dinâmica, que expressa a autonomia na execução das configurações, ocorre
na interação entre os agentes sensores, que geram eventos primitivos, com o agente
controlador, que atualiza os estados dos atributos a partir dos eventos, os analisa e
determina quais reconfigurações devem ser realizadas por intermédio dos agentes
atuadores; a arquitetura proposta compreende, portanto, um MAS composto pelos
três tipos de agentes citados. A Figura 11 ilustra a interação entre os três tipos de
agentes que compõem a arquitetura: o envio de mensagem, a ser feito pelos
agentes sensores, deve ser assíncrono para que o evento primitivo seja publicado
no fluxo do agente Controlador. Da mesma maneira, a comunicação com os agentes
Atuadores deve ocorrer de forma assíncrona, por meio do componente de Controle
de Atuação, para prover bom desempenho ao agente Controlador.
O comportamento assíncrono deve ser tomado como uma diretiva de
implementação desta arquitetura, dado o volume de eventos a serem processados e
a necessidade de atuação rápida sobre os elementos gerenciados.
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Figura 11 – Interação entre os Agentes que Compõem a Arquitetura

Fonte: Elaborado pelo Autor

O diagrama de atividades da Figura 12 ilustra como deve ser o comportamento
interno do agente Controlador, a ser executado a cada evento recebido.

Figura 12 – Comportamento Interno do Agente Controlador

Fonte: Elaborado pelo Autor

O funcionamento do agente Controlador deve imitar o ciclo de controle,
iniciando quando algum dos agentes Sensores publicarem um evento e finalizando
após a análise dos estados dos atributos, se o sistema estiver em um estado
consistente, ou após a execução de um agente Atuador, se for detectado um estado
inconsistente.
No agente Controlador ocorre a integração entre a plataforma de agentes e
CEP, sendo o ciclo controle implementado pelo mecanismo de processamento de
eventos complexos, que automaticamente atualiza os estados dos atributos a partir
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dos eventos primitivos recebidos dos sensores, detecta os estados inconsistentes e
aciona os atuadores quando necessário.
Os agentes Sensores e Atuadores devem estar distribuídos juntamente com os
elementos gerenciados. O diagrama da Figura 13 mostra uma visão exemplo de
implantação, ilustrando os agentes Sensores, os agentes Atuadores e os
componentes do agente Controlador.

Figura 13 – Uma Visão de Implantação

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.3

Processo para Instanciação da Arquitetura
Para viabilizar a instanciação da arquitetura, de forma a proceder a

implementação de um controle adequado a um sistema distribuído em operação,
este tópico propõe um processo usando um metamodelo SPEM, baseado nos
estágios de implementação da Metodologia Gaia.
As atividades mostradas a seguir são suficientes para cobrir a criação dos
componentes definidos pela arquitetura e estão organizadas na ordem proposta pela
Metodologia Gaia, que foi adotada como base do processo, uma vez que a
arquitetura de referência deve ser construída sob a forma de um MAS.
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A Figura 14 mostra um diagrama de pacotes da UML ilustrado com elementos
gráficos do SPEM, contendo três Work Definitions onde estão definidas as Activities
a serem executadas e os Work Products que serão gerados para implementação do
controle; cada pacote corresponde a um estágio de implementação da Metodologia
Gaia.

Figura 14 – Atividades para Instanciação da Arquitetura

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Especificação de Requisitos contempla duas atividades, direcionadas ao
levantamento dos direcionadores de negócio e requisitos que suportarão a
implementação, bem como a identificação dos elementos a serem controlados.
Na atividade Identificar direcionadores de negócio e requisitos de controle
o analista deverá levantar, com a ajuda do especialista no domínio do negócio, quais
são os objetivos de negócio que determinam a implementação, e quais requisitos
devem ser cumpridos pelo controle; o artefato resultante é uma declaração dos
requisitos de controle a serem implementados no sistema distribuído.
Para esta suportar esta atividade, é sugerida a aplicação dos passos 2, 3, 5 e 8
do ATAM, sendo que o resultado da análise deve contemplar:
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a) Apresentação dos direcionadores de negócio a serem considerados na
implementação do controle;
b) Especificação de como os direcionadores de negócio deverão tratados
na implementação do controle;
c) Identificação dos fatores de qualidade esperados e de cenários que
ilustrem como o controle contribuirá para que seja atingida a qualidade
desejada;
d) Análise das abordagens de implementação dos cenários, sob a forma de
casos de teste, com estímulos e respostas.
Após análise dos direcionadores de negócio, caso seja constatada a viabilidade
da implementação do controle, sob ponto de vista de negócio, o analista deverá
proceder a atividade Identificar elementos do sistema distribuído a serem
gerenciados, quando serão levantados os componentes do sistema distribuído a
serem controlados para que os requisitos sejam atendidos. Os elementos
identificados serão usados na instanciação do modelo de domínio, que servirá como
base de conhecimento sobre os elementos gerenciados do sistema controlado.
A Figura 15 mostra a relação entre as atividades e os papéis do estágio de
especificação de requisitos, sob a forma de um diagrama de casos de uso da UML.

Figura 15 – Atividades de Especificação de Requisitos

Fonte: Elaborado pelo Autor
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O Estágio de Análise determina a especificação dos agentes. O analista
deverá especificar os modelos de papéis dos agentes que atuarão como Sensores e
Atuadores. O terceiro tipo que compõe o MAS é o agente Controlador, cujo
comportamento esperado está descrito no tópico anterior, na especificação da
arquitetura. Na Metodologia Gaia, neste estágio deverá ser elaborado o modelo de
interações; porém, as interações básicas entre os agentes foram especificadas
previamente, como ilustrado na Figura 11 e, caso seja necessário especificar alguma
interação diferente entre os agentes, esta deverá ser feita neste estágio.
No Estágio de Projeto serão especificadas as implementações necessárias
para suportar a execução do agente Controlador adaptada ao domínio do sistema
distribuído a ser controlado.
Na atividade Identificar os conectores a serem implementados no sistema
controlado deverão ser descritos quais conectores serão adicionados aos
elementos do sistema controlado para permitir a sua integração com os agentes
Sensores e Atuadores, bem como os protocolos que serão utilizados para
implementar a comunicação entre os agentes e os conectores; neste ponto deverão
ser considerados os aspectos de segurança na conexão entre agentes e conectores.
Com conhecimento sobre os dados disponíveis nos conectores de saída, o
analista deverá especificar, na atividade Especificar os eventos primitivos a
serem gerados pelos sensores, os eventos primitivos que serão gerados, bem
como os dados que serão transportados por cada instância de evento.
Na atividade Especificar regras de atualização dos estados dos atributos
dos elementos gerenciados, o analista deverá especificar as regras responsáveis
pela atualização dos estados dos elementos gerenciados no repositório de estados,
a partir dos eventos primitivos.
Em seguida, na atividade Especificar regras de reconfiguração dos
elementos gerenciados, o analista deverá especificar as regras que identificarão os
estados de execução inconsistente do sistema e definirá quais são as
reconfigurações a serem executadas por meio dos conectores de entrada; estas
regras serão executadas de forma encadeada às definidas na atividade anterior,
após cada atualização dos estados dos elementos gerenciados.
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A atividade Selecionar ferramentas poderá ocorrer em paralelo, de forma que
o analista possa selecionar as ferramentas que melhor se adequam à
implementação do controle conforme forem acontecendo as especificações.
Por fim, na atividade Especificar o componente de Controle de Atuação, o
analista deverá especificar como será implementado o controle de atuação,
conforme as ferramentas selecionadas, para garantir a comunicação assíncrona
entre o agente Controlador e os agentes Atuadores.
A Figura 16, a seguir, mostra, em um diagrama de atividades, a ilustração de
uma sequência lógica para execução das atividades do processo.
A iteração, ilustrada no diagrama, inicia no estágio de Especificação de
Requisitos, quando deve ser definido o escopo da implementação.
A seguir, no Estágio de Análise, são especificados os agentes:

as

especificações dos Sensores e dos Atuadores podem ocorrer em paralelo, uma vez
que existe relação entre os comportamentos desses dois tipos de agentes.
No Estágio de Projeto, a atividade Seleção de Ferramentas pode ocorrer em
paralelo com as demais, de forma a suportar essas outras atividades.
Ao fim da iteração, o conjunto de artefatos gerados deve ser suficiente para
implementação de um controle que atenda aos requisitos definidos. O diagrama
ilustra apenas uma iteração; em um projeto poderiam ocorrer várias iterações, o que
possibilitaria a implementação dos controles de forma gradativa em um sistema que
já estivesse em operação.
O processo se restringe ao direcionamento da especificação da arquitetura,
não tendo como objetivo abordar demais aspectos de engenharia, como
programação, testes e gestão de projetos.
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Figura 16 – Sequência de Atividades do Processo

Fonte: Elaborado pelo Autor

53

3.4

Consideração sobre Segurança
Os conectores, presentes no diagrama de blocos da arquitetura mostrado

anteriormente nesta seção, são a forma pela qual o controle se comunicará com os
elementos gerenciados do sistema distribuído controlado. Estes conectores deverão
ser disponibilizados conforme a natureza do elemento gerenciado: um conector de
saída poderá ser um arquivo, onde serão geradas informações sobre o estado do
elemento, ou poderá ser uma porta TCP a partir da qual o agente poderá
inspecionar propriedades em tempo de execução. Da mesma maneira, o conector de
entrada poderá ser implementado de muitas formas, dependendo do elemento
gerenciado.
Os conectores são, portanto, um ponto de atenção sob o ponto de vista de
segurança, pois informações do sistema serão expostas nos conectores de saída e
formas de alterar o funcionamento do sistema serão disponibilizadas pelos
conectores de entrada.
As técnicas de segurança possíveis para proteger os conectores, que podem ir
desde a adoção de uma política de governança para controle de acesso aos
conectores até a adoção de criptografia, autenticação e autorização na interação
entre o controle e o sistema controlado, não serão aprofundadas neste trabalho e
devem ser analisadas dentro do contexto de cada sistema distribuído controlado.

3.5

Conclusão
Esta seção mostrou a arquitetura proposta para implementação de controle de

sistemas distribuídos baseada no uso de agentes e CEP e um processo para
instanciá-la.
Na próxima seção será mostrado um exemplo de aplicação do processo,
quando será especificado um componente de controle aderente à arquitetura de
referência.
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4

4.1

EXEMPLO DE USO DA ARQUITETURA

Introdução
Será

apresentada,

nesta

seção,

uma

aplicação

do

processo

para

implementação de controle aderente à arquitetura, definido na seção anterior.
Inicialmente será mostrado um cenário de negócio para contextualizar um
sistema distribuído a ser controlado e, em seguida, o projeto do sistema de controle,
a partir da aplicação do processo.

4.2

Contexto de Negócio
Dentro do ambiente de negócios de uma empresa de proteção ao crédito, um

dos principais processos refere-se às consultas de restrições de consumidores. Este
serviço é oferecido para que comerciantes e analistas consigam obter informações
que possam auxiliar no processo de concessão de crédito.
Para contextualizar a implementação de um exemplo de controle, será
considerado um sistema distribuído hipotético capaz de prover consultas para
aprovação de crédito. A forma pela qual esse sistema é distribuído aparece na
Figura 17.
As consultas ocorrem por diferentes meios: via browser (HTML), web-service
(SOAP ou REST) ou em lote, pelo processamento de arquivos. Nos computadores
hosts 01, 02 e 03 estão distribuídos os componentes que cuidam das interfaces com
os clientes. As requisições provenientes destes componentes são enviadas a um
balanceador de carga, que as delega às duas instâncias da aplicação “Executor de
Consulta”. Esta aplicação é o núcleo do sistema, que executa a lógica de negócio,
sendo responsável por pesquisar dados em diferentes bases, processá-los e
consolidá-los, de forma a gerar informação para análise de crédito.
A informação resultante do processo de consulta retorna para a interface de
onde a requisição se originou, que a transforma para o formato esperado pelo
cliente. A monitoração do sistema acontece de forma passiva: as estatísticas de uso
são mostradas em um painel, gerado por uma aplicação de monitoração.
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Figura 17 – Distribuição do Sistema de Exemplo a ser Controlado

Fonte: Elaborado pelo Autor

Apenas os componentes suficientes para compor um caso de teste aparecem
no diagrama; outros componentes que fariam parte de um sistema real como, por
exemplo, bancos de dados, foram omitidos.
Foi construído um pequeno sistema para emular este cenário de negócio,
usando Java, a partir do qual será definido um cenário simplificado de controle para
ilustração da aplicação do processo apresentado na seção 3. Os tópicos a seguir
descrevem as realizações dos estágios e atividades definidas no processo.

4.3

Especificação de Requisitos

4.3.1 Identificação dos direcionadores de negócio e dos requisitos de controle
O resultado do processo de negócio implementado pelo sistema exemplo é
vital em um processo de concessão de crédito e, quanto mais rápida a resposta ao
cliente, mais eficiente ocorrerá a análise do crédito. O tempo de resposta ideal para
uma consulta, estabelecido de forma empírica e mantido pelo sistema atual, é de até
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um segundo, sendo aceitável que ao menos 90% das transações ocorram até este
tempo. O número de transações varia no decorrer de um dia, sendo até 20
simultâneas nos horários considerados de pico, entre 10h e 12h e entre 15h e 17h, e
em torno de 10 simultâneas nos demais horários. No período noturno, praticamente
não ocorrem transações.
Dada a necessidade de se executar outros processos nos computadores onde
rodam as instâncias da aplicação “Executor de Consulta” nos horários de pouca
utilização, deseja-se avaliar a implementação de um controle capaz de inicializar e
interromper automaticamente as instâncias conforme ocorram as demandas de
processamento, visando a otimização do uso de recursos sem prejudicar a sua
capacidade de processamento e confiabilidade.
Para este fim, será instanciado um controle direcionado a atuar sobre as
instâncias da aplicação baseando-se no número de transações de consulta que
estiverem sendo executadas. O Quadro 4 mostra os atributos de qualidade a serem
tratados como objetivo da implementação do controle.

Quadro 4 – Cenários de Qualidade Desejados para Implementação do Controle
Atributo
Qualidade

de Característica
Relevante

Confiabilidade Tolerância

a Cenário 1: Ao menos uma instância da aplicação
“Executor de Consulta” deverá estar ativa

Falhas
Eficiência

Cenários

Utilização

de Cenário 2: As instâncias da aplicação “Executor

Recursos

de Consulta” deverão ser interrompidas em
momentos de baixa demanda de processamento

Eficiência

Comportamento Cenário 3: A adoção do controle não poderá
em Relação ao causar aumento no tempo de resposta atual do
Tempo

sistema

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para

verificação

da

aplicabilidade

do controle,

as abordagens

para

implementação para cada cenário são listadas no Quadro 5. O conteúdo do quadro
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expressa os comportamentos que demandarão as reconfigurações do sistema e
serão utilizado na definição das regras de controle.

Quadro 5 – Análise das Abordagens para Implementação dos Cenários
Cenário 1: Ao menos uma instância da aplicação “Executor de Consulta”
deverá estar ativa
Estímulo

Todas as instâncias da aplicação “Executor de Consulta” inativas

Resposta

O controle deve inicializar uma das instâncias da aplicação “Executor
de Consulta” e garantir que esteja operante

Cenário 2: As instâncias da aplicação “Executor de Consulta” deverão ser
interrompidas em momentos de baixa demanda de processamento
Estímulo

Baixa demanda constatada pela número de requisições de consulta
em processamento

Resposta

O controle deve interromper instâncias da aplicação “Executor de
Consulta”, mantendo ativas apenas as necessárias para a demanda

Cenário 3: A adoção do controle não poderá causar aumento no tempo de
resposta atual do sistema
Estímulo

Muitos usuários demandando consultas

Resposta

O controle deve inicializar mais instâncias de “Executor de Consulta”

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.2 Identificação dos elementos do sistema distribuído a serem gerenciados
Considerando o diagrama de distribuição do sistema e os requisitos, foi
definido que o domínio de elementos gerenciados do sistema será composto pelas
instâncias da aplicação “Executor de Consulta” e pelo “Balanceador de Carga”, por
ser, este último, o ponto central onde passam todas as requisições, sendo possível
obter, a partir dele, a quantidade de transações de consulta em execução para que o
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controle possa decidir sobre a atuação nas instâncias da aplicação “Executor de
Consulta”.

4.4

Estágio de Análise
Não será gerado modelo de interações; as interações entre os agentes,

especificadas na arquitetura, serão suficientes para esta implementação.

4.4.1 Especificação dos sensores a serem implementados
Os Quadros 6 e 7 descrevem os agentes Sensores.

Quadro 6 – Modelo de Papéis do Sensor de Instância Ativa
Papel: S1 – Sensor de instância da aplicação “Executor de Consulta”
Descrição: O agente que desempenha este papel deverá verificar a atividade de
uma instância do elemento gerenciado “Executor de Consulta” informando ao
agente Controlador, a cada 1 segundo, se a instância da aplicação está ativa ou
inativa.
Protocolos e Atividades:
 Ler conector de uma instância
 Publicar um evento informando o estado ativo ou inativo
 Aguardar 1 segundo para reexecutar a leitura
Permissões:
 O agente deve poder checar o estado de uma instância do elemento
gerenciado “Executor de Consulta”
 O agente deve poder publicar no fluxo de eventos do agente Controlador
Responsabilidades: Sensor de instância = (Ler estado de uma instância. Publicar
evento. Aguardar 1 segundo para reexecutar a leitura.)
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Quadro 7 – Modelo de Papéis do Sensor de Número de Requisições
Papel: S2 – Sensor de número de requisições
Descrição: O agente que desempenha este papel deverá verificar o atributo
“número de requisições em processamento” do elemento gerenciado “Balanceador
de Carga” informando, a cada 1 segundo, o valor do atributo ao agente Controlador.
Protocolos e Atividades:
 Ler número de requisições
 Publicar evento com o número de requisições em processamento
 Aguardar 1 segundo para reexecutar a leitura
Permissões:
 O agente deve poder ler o número de requisições em processamento no
elemento gerenciado “Balanceador de Carga”
 O agente deve poder publicar no fluxo de eventos do agente Controlador
Responsabilidades: Sensor de número de requisições = (Ler número de
requisições em processamento. Publicar evento com o número de requisições em
processamento. Aguardar 1 segundo para reexecutar a leitura.)
Fonte: Elaborado pelo Autor

4.4.2 Especificação dos atuadores a serem implementados
Foi identificada a necessidade de implementação de dois atuadores, um para
ativar e outro para inativar instâncias da aplicação “Executor de Consulta”.
Como os comportamentos são muito semelhantes, ambos estão especificados
no modelo de papéis mostrado no Quadro 8.
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Quadro 8 – Modelo de Papéis dos Atuadores de Instância
Papéis:
A1 – Ativador de instância da aplicação “Executor de Consulta”
A2 – Inativador de instância da aplicação “Executor de Consulta”
Descrição: Os agentes que desempenham este papel devem ativar ou inativar uma
instância do elemento gerenciado “Executor de Consulta”, quando solicitado pelo
agente Controlador.
Protocolos e Atividades:
 Aguardar mensagem do agente Controlador
 Ativar ou inativar a instância solicitada do elemento gerenciado “Executor de
Consulta”
Permissões:
 O agentes devem poder ativar e inativar uma instância do elemento
gerenciado “Executor de Consulta”
 Os agentes devem poder receber mensagens do agente Controlador
Responsabilidades:
Atuador de instância = (Aguardar mensagem do agente Controlador. Ativar ou
inativar a instância solicitada.)
Fonte: Elaborado pelo Autor

4.5

Estágio de Projeto

4.5.1 Identificação dos conectores a serem implementados no sistema controlado
A partir dos modelos de papéis dos agentes Sensores, foi identificada a
necessidade de conectarem-se ao “Balanceador de Carga” para obtenção do
número de requisições em processamento e para verificar se uma instância da
aplicação “Executor de Consulta” está ativa. Para os agentes Atuadores, foi
identificada a necessidade conseguirem ativar ou inativar uma instância da aplicação
“Executor de Consulta”. O Quadro 9 mostra os conectores necessários e os
protocolos que serão usados na implementação.
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Quadro 9 – Conectores a Serem Implementados
Elemento

Para o

Descrição do

Protocolos a serem usados

Gerenciado

Agente

Conector

na Implementação

“Executor de

S1

Consulta”

–

C1

Permite Adicionar uma funcionalidade

identificar

se

uma disponível

via

JMX

para

instância do elemento inspecionar se uma instância
gerenciado está ativa da
ou inativa

aplicação

está

ativa,

acessível ao agente S1

A1

C2 – Possibilita ativar Adicionar uma funcionalidade

A2

ou

inativar

uma disponível

via

JMX

para

instância do elemento permitir ativar ou inativar as
gerenciado

instâncias

da

aplicação,

acessível aos agentes A1 e A2
“Balanceador

S2

de Carga”

C3

–

Fornece

o O

balanceador

tem

uma

número de requisições funcionalidade, acessível via
em processamento

HTTP, que permite consultar o
número

de

requisições.

A

implementação do agente S2
deve ser capaz de usar essa
funcionalidade e obter o dado
Fonte: Elaborado pelo Autor

Como o sistema de exemplo é construído usando Java, o protocolo de
comunicação escolhido para implementar os conectores C1 e C2 será o JMX (Java
Management Extensions), uma tecnologia nativa de Java, destinada a prover
capacidades de gerenciamento e monitorações a sistemas escritos nesta linguagem.
Não serão aprofundadas as questões de segurança em relação ao
estabelecimento de conexões entre os agentes e os conectores; em um projeto real,
essas questões devem ser verificadas de acordo com o ambiente e criticidade do
sistema controlado.
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4.5.2 Especificação dos eventos primitivos a serem gerados pelos sensores
O modelo da Figura 18 apresenta os eventos primitivos que serão gerados a
partir dos dados que podem ser obtidos por meio dos conectores.

Figura 18 – Modelo de Eventos Primitivos Gerados pelos Sensores

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.5.3 Especificação das regras de atualização dos estados dos atributos
A partir do modelo de eventos primitivos foram declaradas as regras do Quadro
10, em pseudocódigo, que determinam como serão atualizados os estados dos
elementos gerenciados do sistema controlado.

Quadro 10 – Regras de Atualização de Estados dos Elementos Gerenciados
Regra
RA1 – Identifica se
uma instância do
elemento gerenciado
“Executor de
Consulta” está inativa

Descrição
Quando
Recebido evento primitivo EventoInstanciaInativa
Do FluxoDeEventos
Então
Atribui o estado INATIVO à instância do elemento Executor de
Consulta identificado no evento
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RA2 – Identifica
instâncias do
elemento gerenciado
“Executor de
Consulta” em situação
normal de execução
RA3 – Identifica
número normal de
requisições em
processamento no
elemento gerenciado
“Balanceador de
Carga”

Quando
Recebido evento primitivo EventoInstanciaAtiva
Do FluxoDeEventos
Então
Atribui o estado NORMAL à instância do elemento Executor de
Consulta identificado no evento
Quando
Recebido evento primitivo EventoNumeroRequisicoesSimultaneas
Do FluxoDeEventos
E
Atributo do evento numeroRequisicoes <= 10
Então
Atribui estado NORMAL ao elemento Balanceador

RA4 – Identifica
aumento no número
de requisições em
processamento do
elemento gerenciado
“Balanceador de
Carga”

Quando
Recebido evento primitivo EventoNumeroRequisicoesSimultaneas
Do FluxoDeEventos
E
Atributo do evento numeroRequisicoes > 10
E
Atributo do evento numeroRequisicoes <= 20
Então
Atribui estado ALERTA ao elemento Balanceador

RA5 – Identifica
aumento anormal no
número de requisições
em processamento do
elemento gerenciado
“Balanceador de
Carga”

Quando
Recebido evento primitivo EventoNumeroRequisicoesSimultaneas
Do FluxoDeEventos
E
Atributo do evento numeroRequisicoes > 20
Então
Atribui estado CRITICO ao elemento Balanceador

Fonte: Elaborado pelo Autor
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4.5.4 Especificação das regras de reconfiguração dos elementos gerenciados
O Quadro 11 mostra as regras declaradas para identificar os estados de
execução inconsistente, também em pseudocódigo, que demandarão a execução de
reconfigurações nos elementos gerenciados. Estas regras serão executadas sempre
que ocorrer uma atualização nos estados dos elementos gerenciados.

Quadro 11 – Regras de Reconfiguração dos Elementos Gerenciados
Regra
RR1 – Inicializa
sempre uma instância

Descrição
Quando
Estado da Instância 1 de ExecutorConsulta for INATIVA

da aplicação “Executor Então
de Consulta”
Ativa a Instância 1 de ExecutorConsulta
RR2 – Identifica a
necessidade de ativar

Quando
(

a segunda instância

Estado de Balanceador for ALERTA

da aplicação “Executor OU
de Consulta” devido

Estado de Balanceador for CRITICO

ao aumento na
demanda de
processamento

)
E
Estado da Instância 2 de ExecutorConsulta for INATIVA
Então
Ativa a Instância 2 de ExecutorConsulta

RR3 – Identifica a
necessidade de
inativar a segunda
instância da aplicação
“Executor de
Consulta” para
economia de recursos

Quando
Estado de Balanceador for NORMAL
E
Estado da Instância 2 de ExecutorConsulta for ATIVA
Então
Inativa a Instância 2 de ExecutorConsulta

Fonte: Elaborado pelo Autor
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4.5.5 Seleção de ferramentas
Na implementação do protótipo de controle, destinado a verificar a viabilidade
da especificação desta seção, serão utilizadas as ferramentas identificadas na
revisão bibliográfica: JADE, plataforma de agentes, e Drools Fusion, componente
processador de eventos.
As ferramentas são compatíveis com a linguagem Java, utilizada na
implementação do sistema controlado. Como programas escritos em Java rodam em
máquinas virtuais, para simulação do ambiente distribuído serão utilizadas várias
máquinas virtuais, cada uma representando um elemento gerenciado.

4.5.6 Especificação do componente de controle de atuação
Assim como a comunicação entre os sensores e o controlador é feita de forma
assíncrona, o componente de controle de atuação, que é o elo entre o controlador e
os atuadores, deve funcionar também de forma assíncrona, sem bloquear a
execução do controlador.
Como a tecnologia de implementação escolhida é Java, a implementação do
controle de atuação utilizará as capacidades de processamento assíncrono desta
linguagem.
O diagrama de sequência da Figura 19, a seguir, ilustra o funcionamento.
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Figura 19 – Especificação do Controle de Atuação

Fonte: Elaborado pelo Autor

Enquanto o controle estiver em execução, quando for ativada uma regra que
demanda uma reconfiguração, o nome do agente Atuador a ser executado deve ser
passado por parâmetro para o método “ruleFired”, do controle de atuação. Este não
deve acionar diretamente o agente atuador, deve apenas receber o nome do agente
e adicioná-lo em uma fila interna, para liberar o controlador. Uma outra thread
interna do componente de controle de atuação deve consumir esta fila e enviar as
mensagens de ativação para os agentes atuadores.

4.6

Conclusão
Esta seção mostrou um exemplo de aplicação do processo. Com base em um

contexto de negócio, suportado por um sistema distribuído hipotético, foram
levantados requisitos e foi especificado um controle aderente à arquitetura de
referência por meio da execução das atividades definidas.
A distribuição do sistema, com os componentes de controle, é ilustrada na
Figura 20: o painel, onde eram exibidas estatísticas do sistema, é substituído pelo
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controle, e os agentes sensores e atuadores são instalados em containers da
plataforma JADE.

Figura 20 – Distribuição do Protótipo de Controle

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A próxima seção apresenta os resultados da implementação de um protótipo
derivado do projeto especificado nesta seção, as circunstâncias e o ambiente onde é
verificada a viabilidade de sua implementação, por meio aplicação de testes e
observação do seu comportamento em execução.
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5

5.1

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Introdução
Esta seção mostra os resultados apurados a partir da construção de um

protótipo de controle baseado na especificação da seção anterior. Conforme Yin
(2015), um pré-requisito para repetição de um estudo de caso é a necessidade de
documentar os procedimentos adotados, sob a forma de um protocolo. Esta seção
tem como intuito especificar este protocolo.
O protótipo implementado está disponível publicamente em um repositório
acessível pela internet, no endereço https://github.com/cathenesi/dissertacao.
Com posse do código fonte, é possível reproduzir o experimento.
Na implementação foi utilizada a IDE Eclipse Luna com Java Oracle 1.8.0_25 e
plugin para editar regras do componente Drools, que foi utilizado na versão 6.0. A
plataforma de agentes JADE foi utilizada na versão 4.3.3. O balanceador de carga
usado foi o HAProxy, na versão 1.5.14.
A execução dos testes ocorreram em um computador com processador Intel i7
de 3,6 GHz, de 8 CPU's, e 8 GB de memória RAM, rodando Linux Ubuntu 14.04.
Inicialmente é mostrada a implementação feita para emular o sistema
distribuído

a

ser

controlado.

Depois,

são

apresentados

os

detalhes

da

implementação do protótipo de controle, construído conforme especificação da
seção anterior. Finalmente, é mostrado um caso de teste que foi aplicado ao
protótipo e a avaliação do comportamento observado durante a sua execução.

5.2

Emulação do Sistema Distribuído a ser Controlado
Para viabilizar a construção do protótipo de controle, foi construído um

pequeno sistema para emular o cenário de negócio. Este sistema, implementado em
Java, foi distribuído em duas instâncias executadas em máquinas virtuais Java.
Foi implementada a classe Java Emulador para representar o elemento
gerenciado “Executor de Consulta”. O seu comportamento simula a execução de
uma consulta para concessão de crédito, recebendo requisições em uma porta
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socket e respondendo com intervalos de tempo variável, entre 900ms e 1s. O
Quadro 12 apresenta o trecho de código que exemplifica a implementação.

Quadro 12 – Implementação de Classe que Emula Cenário de Negócio
public void run() {
...
BufferedReader br = new BufferedReader(
new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
loop: for (String line; (line = br.readLine()) != null;) {
break loop;
}
// simula tempo de processamento variável, entre 900ms e 1s
Thread.sleep(900 + (new Random()).nextInt(100));
socket.getOutputStream().write("OK\n".getBytes());
...
}

Fonte: Elaborado pelo Autor

Foi configurado um balanceador de carga destinado a distribuir as requisições
entre as duas instâncias da aplicação de forma similar ao cenário de negócio
apresentado na seção anterior. A configuração do balanceador se encontra no
arquivo haproxy.conf, disponível no repositório.

5.3

Implementação do Protótipo de Controle
O protótipo foi construído conforme a especificação da seção anterior e

seguindo o modelo proposto na arquitetura, sob a forma de um MAS com um
controlador que recebe os eventos primitivos dos sensores e ativa os atuadores
quando necessário.
Na construção dos agentes foram utilizados recursos da plataforma JADE,
providos pela sob a forma de uma biblioteca de classes adicionada ao projeto. As
classes que implementam os agentes estenderam a classe jade.core.Agent para que
seus ciclos de vida pudessem ser gerenciados pela própria plataforma. A Figura 21
ilustra o ciclo de vida de um agente gerenciado pela plataforma JADE.
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Figura 21 – Ciclo de Vida de um Agente na Plataforma JADE

Fonte: TELECOM ITALIA (2014)

A implementação do controlador foi segmentada em três agentes, como mostra
a Figura 22.

Figura 22 – Implementação do Controlador

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Esta implementação, em três agentes, foi feita para viabilizar o processamento
assíncrono usando recursos da plataforma JADE, para possibilitar que a execução
das reconfigurações aconteça simultaneamente ao processamento de eventos. O
AgenteInicializador é executado apenas uma vez, quando o controle é iniciado,
sendo responsável por configurar o ambiente do controlador, instanciando o
repositório de regras, o serviço de processamento de eventos e o fluxo de eventos
da ferramenta Drools, que são utilizados pelo AgenteProcessadorEvento.
Os elementos gerenciados do sistema controlado, e os seus atributos, foram
declarados em um arquivo XML chamado domínio.xml, que é lido na inicialização
do controlador e usado para instanciar o modelo de domínio do repositório de
estados, necessário para o processamento dos eventos. O Quadro 13 mostra um
trecho deste arquivo de configuração.

Quadro 13 – Arquivo XML para Declaração dos Elementos Gerenciados
<SistemaControlado>
<programas>
<Programa>
<identificador>BALANCEADOR</identificador>
<descricao>Balanceador de Carga</descricao>
<atributos>
<Atributo>
<identificador>NUMERO_REQUISICOES_SIMULTANEAS</identificador>
<descricao>Numero de requisicoes simultaneas</descricao>
<!-- estado inicial do elemento -->
<estadoAtual>NORMAL</estadoAtual>
</Atributo>
</atributos>
</Programa>
<Programa>
<identificador>SERVIDOR_INSTANCIA_1</identificador>
<descricao>Instancia 1 do servidor</descricao>
<atributos>
<Atributo>
<identificador>ESTADO</identificador>
<descricao>Estado</descricao>
<!-- estado inicial do elemento -->
<estadoAtual>INATIVO</estadoAtual>
</Atributo>
</atributos>
</Programa>
...
</programas>
</SistemaControlado>

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Após a inicialização do AgenteProcessadorEvento, é inicializado também o
AgenteControladorAtuacao, responsável pela execução das reconfigurações, que
funciona conforme especificado na seção anterior
Os agente Sensores, dispostos no pacote controle.agente.sensor, possuem
um comportamento padrão, de publicação de eventos primitivos no fluxo do
AgenteProcessadorEvento. A plataforma JADE determina que os comportamentos
dos agentes sejam codificados em classes do tipo Behaviour. Para o protótipo foi
criada uma implementação genérica de comportamento, especializada pelos
comportamentos de cada um dos sensores, chamada PublicarEventoPrimitivo.
Esta implementação, por sua vez, estende a classe de comportamento da
plataforma JADE jade.core.behaviours.CyclicBehaviour, que determina a execução
contínua do comportamento implementado, em laços. O método “action”, mostrado
no Quadro 14, quando acionado pela plataforma JADE, procede a coleta e
publicação dos eventos em intervalos de tempo definido pelo método abstrato
“getIntervaloExecucaoMilissegundos”.

Quadro 14 – Implementação Padrão para Publicação de Eventos
public abstract class PublicarEventoPrimitivo<T extends EventoPrimitivo>
extends CyclicBehaviour {
@Override
public void action() {
...
T eventoPrimitivo = coletarEvento();
if (eventoPrimitivo != null) {
ACLMessage msg = new ACLMessage(ACLMessage.INFORM);
msg.setContentObject(eventoPrimitivo);
msg.addReceiver(
DiretorioAgenteJadeUtil.pesquisar(super.myAgent,
AgenteProcessadorEvento.class, null));
super.myAgent.send(msg);
}
Long intervaloMilissegundos = getIntervaloExecucaoMilissegundos();
if (intervaloMilissegundos != null) {
Thread.sleep(intervaloMilissegundos);
}
...
}
public abstract T coletarEvento();
public abstract long getIntervaloExecucaoMilissegundos();
}

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Os eventos são enviados para o AgenteProcessadorEvento sob a forma de
mensagens da plataforma de agentes. A Figura 23 mostra os comportamentos
implementados pelos sensores do protótipo: cada implementação define como
ocorre a coleta do evento e o tempo de intervalo entre execuções.

Figura 23 – Definição dos Comportamentos dos Sensores

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para possibilitar a coleta dos dados para geração dos eventos, foram
adicionados os conectores especificados anteriormente aos elementos gerenciados.
As implementações dos comportamentos, mostrados na Figura 23, são responsáveis
pelo uso dos conectores e pela criação das instâncias de eventos.
O Quadro 15, a seguir, mostra a implementação de um comportamento do
agente sensor “S1”, que verifica se uma instância do elemento gerenciado “Executor
de Consulta” está ativa ou inativa, publicando um evento a cada 1s. Os endereços e
portas

para

conexão

aos

conectores

foram

declarados

no

arquivo

ambiente.properties, usado pela classe utilitária JMXConectorAtivacaoUtil que faz
a conexão do agente com o conector.
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Quadro 15 – Implementação de Comportamento do Sensor de Instância Ativa
public class PublicarEventoInstanciaAtiva extends
PublicarEventoPrimitivo<EventoInstanciaAtiva> {
private JMXConectorAtivacaoUtil instancia = new JMXConectorAtivacaoUtil();
@Override
public EventoInstanciaAtiva coletarEvento() {
Boolean isAtivo = false;
try {
isAtivo = (Boolean)
instancia.invocarMetodoInstanciaExecutorConsulta(
JMXConectorAtivacaoUtil.MetodoInstancia.IS_ATIVO,
super.getNomeElementoGerenciado());
} catch (RuntimeException e) {
isAtivo = false;
}
if (isAtivo != null && isAtivo) {
return new EventoInstanciaAtiva(
IdentificadorElementoGerenciado.getByName(
super.getNomeElementoGerenciado()),
IdentificadorAtributoElementoGerenciado.ESTADO);
}
return null;
}
@Override
public long getIntervaloExecucaoMilissegundos() {
return 1000;
}
}

Fonte: Elaborado pelo Autor

Usando os eventos publicados pelos sensores no fluxo de eventos, o
processamento de eventos atualiza os estados dos atributos dos elementos
gerenciados usando funcionalidades da ferramenta Drools.
Esta ferramenta também foi incorporada ao protótipo como uma biblioteca de
classes que fornece os componentes necessários para execução do processamento
de eventos. As regras definidas na seção anterior foram declaradas no arquivo
regrasAtualizacao.drl usando a sintaxe específica da ferramenta Drools.
O Quadro 16 mostra a regra “RA2”; esta especifica que, a cada instância de
EventoInstanciaAtiva recebida, o mecanismo de processamento de eventos localize
o atributo identificado pela propriedade “identificadorAtributoElementoGerenciado”
do elemento identificado pela propriedade “identificadorElementoGerenciado” e
altere o seu estado para “NORMAL”; esta ação atualiza diretamente o modelo de
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domínio. A cláusula @expires determina que a expiração dos eventos publicados
acontecerá após 1 segundo.

Quadro 16 – Implementação de Regra de Atualização de Elemento Gerenciado
import controle.evento.*;
import controle.dominio.*;
import controle.dominio.identificador.*;
declare InstanciaAtiva
@role( event )
@expires( 1s )
end
rule "RA2"
when
$evento : EventoInstanciaAtiva(identificadorElementoGerenciado != null)
from entry-point "FluxoDeEventos"
$elemento : Atributo(identificador ==
$evento.identificadorAtributoElementoGerenciado
&& programa.identificador ==
$evento.getIdentificadorElementoGerenciado() );
then
modify ($elemento) {
setEstadoAtual(Estado.NORMAL);
}
end

Fonte: Elaborado pelo Autor

Cada atualização nos estados dos atributos desencadeia, automaticamente, a
execução do outro conjunto de regras definidas, que identificam os estados que
demandam as execuções das reconfigurações. Estas regras foram declaradas no
arquivo regrasReconfiguracao.drl.
O Quadro 17 mostra a regra “RR1”, definida para manter uma instância da
aplicação “Executor de Consulta” sempre ativa: quando o estado da instância é
atualizado para INATIVO, a regra é executada e dispara o método “ruleFired” do
controlador de atuação passando o nome da classe do agente Atuador e o nome do
elemento gerenciado a que se refere, necessários para a execução da
reconfiguração.
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Quadro 17 – Implementação de Regra de Reconfiguração
import controle.dominio.*;
import controle.agente.atuador.*
global controle.agente.controlador.AgenteControladorAtuacao controladorAtuacao;
rule "RR1"
activation-group "reconfiguracao"
when
$instancia1 : Atributo(identificador ==
IdentificadorAtributoElementoGerenciado.ESTADO
&& programa.identificador ==
IdentificadorElementoGerenciado.SERVIDOR_INSTANCIA_1
&& estadoAtual == Estado.INATIVO);
then
controladorAtuacao.ruleFired(AgenteInicializadorInstanciaExecutor.class,
IdentificadorElementoGerenciado.SERVIDOR_INSTANCIA_1);
end

Fonte: Elaborado pelo Autor

O Quadro 18 mostra um trecho de código do controlador de atuação,
implementado conforme especificação da seção anterior. O método “ruleFired”
adiciona o nome do agente Atuador a ser executado em uma fila interna, que é
consumida pela thread do CyclicBehaviour, tornando a reconfiguração assíncrona.

Quadro 18 – Implementação do Controlador de Atuação
...
private Queue<Reconfiguracao> reconfiguracoes = new ConcurrentLinkedQueue<>();
public void ruleFired(Class<? extends Agent> classeAgente,
IdentificadorElementoGerenciado identificadorElemento) {
Reconfiguracao r = new Reconfiguracao(classeAgente, identificadorElemento);
if (!reconfiguracoes.contains(r)) {reconfiguracoes.add(r);}
}
public class ExecutorReconfiguracao extends CyclicBehaviour {
...
Reconfiguracao reconfiguracao =
((AgenteExecutorReconfiguracao) this.myAgent).reconfiguracoes.poll();
if (reconfiguracao != null) {
ACLMessage msg = new ACLMessage(ACLMessage.INFORM);
msg.addReceiver(DiretorioAgenteJadeUtil.pesquisar(this.myAgent,
reconfiguracao.classeAgente, reconfiguracao.identificadorElemento));
this.myAgent.send(msg);
Thread.sleep(300);
}
...
}
...

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Os agentes Atuadores, dispostos no pacote controle.agente.atuador,
contemplam a lógica para conexão aos elementos gerenciados e execução das
reconfigurações. O Quadro 19 mostra um trecho de código do agente atuador “A1”,
que ativa uma instância da aplicação “Executor de Consulta” após receber uma
mensagem do controlador de atuação.

Quadro 19 – Implementação de Agente Atuador
...
ACLMessage msgReceived = super.myAgent.receive();
if (msgReceived != null) {
if ((Boolean) instancia.invocarMetodoInstanciaExecutorConsulta(
JMXConectorAtivacaoUtil.MetodoInstancia.IS_ATIVO,
super.getNomeElementoGerenciado())) {
return;
}
instancia.invocarMetodoInstanciaExecutorConsulta(
JMXConectorAtivacaoUtil.MetodoInstancia.ATIVAR,
super.getNomeElementoGerenciado());
}
...

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.4

Execução de Caso de Teste
A verificação do funcionamento do protótipo foi feita por meio de um caso de

teste, criado para simular o uso do sistema distribuído com duas cargas de
consultas, implementado na classe SimuladorCliente.
Para execução do caso de teste foram criados scripts, disponíveis junto com os
códigos fonte. A inicialização do ambiente, para execução do cenário de teste,
ocorreu na seguinte ordem:
1. Inicialização do balanceador de carga, executando o comando “haproxy
–f haproxy.cfg”, sendo o último parâmetro o nome do arquivo de
configuração;
2. Execução

dos

scripts

“1_IniciarInstanciaServidor1.launch”

e

“2_IniciarInstanciaServidor2.launch”, que iniciam as instância 1 e 2 da
aplicação “Executor de Consulta”: as duas instâncias iniciam, mas sem
serem capazes de receber requisições;
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3. Execução do script “3_IniciarControlador.launch”, que inicia o container
JADE para execução do Controlador;
4. Execução do script “4_IniciarSensoresEAtuadoresInstancia1.launch”,
que inicia o container JADE com os Sensores e Atuadores da instância
1 da aplicação “Executor de Consulta”;
5. Execução do script “5_IniciarSensoresEAtuadoresInstancia2.launch”,
que inicia o container JADE com os Sensores e Atuadores da instância
2 da aplicação “Executor de Consulta”;
6. Execução do script “6_IniciarSensoresBalanceador.launch”, que inicia o
container JADE com o Sensor do “Balanceador de Carga”.
A Figura 24 mostra o ambiente de execução da plataforma JADE após a
execução dos scripts.

Figura 24 – Agentes Inicializados na Plataforma JADE

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Após este procedimento, com o ambiente pronto, os Sensores já começaram a
publicar eventos. Logo de início, a regra “RR1” foi executada, causando a ativação
da instância 1 da aplicação “Executor de Consulta”, como mostrado na Figura 25.

Figura 25 – Inicialização da Instância 1

Fonte: Elaborado pelo Autor

O balanceador de carga possui um console por meio do qual foi possível
verificar, inicialmente, que apenas esta instância estava ativa, como mostrado na
Figura 26.

Figura 26 – Console do Balanceador de Carga no Início do Teste

Fonte: Elaborado pelo Autor

Foi executado, então, o script “7_IniciarSimuladorCliente.launch“, que inicializa
a classe SimuladorCliente.
Inicialmente, o simulador executou uma carga de 8 consultas simultâneas, que
foi atendida apenas pela instância da aplicação “Executor de Consulta” que estava
ativa. A Figura 27 mostra o console da IDE Eclipse e o arquivo controle.html
exibido em um browser: quando em execução, o componente de controle gera este
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arquivo HTML a cada 2s para auxiliar a inspeção do modelo de domínio de
elementos gerenciados para auxiliar nos testes.

Figura 27 – Estado dos Elementos Gerenciados no Início dos Testes

Fonte: Elaborado pelo Autor

Após um tempo de execução, a classe SimuladorCliente passou a executar
uma carga de 16 consultas simultâneas, o que ocasionou a ativação da regra “RR2”
que demanda a ativação da instância 2 para atender a nova carga. A Figura 28
mostra o momento em que ocorreu o acionamento do Atuador e a Figura 29 mostra
que o balanceador identificou as duas instâncias ativas.

Figura 28 – Inicialização da Instância 2

Fonte: Elaborado pelo Autor

82

Figura 29 – Instância 2 Reconhecida pelo Balanceador

Fonte: Elaborado pelo Autor

Depois de mais um tempo, o simulador de cliente voltou a gerar uma carga de
8 consultas simultâneas, o que causou a ativação da regra “RR3”, que demanda a
interrupção da instância 2 para economia de recursos. A Figura 30 mostra o
momento do acionamento do respectivo agente atuador.

Figura 30 – Interrupção da Instância 2

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.5

Avaliação da Implementação
Como a arquitetura proposta é implementada sob a forma de um MAS, foram

avaliadas, durante a execução do caso de teste, as características que determinam
a racionalidade dos agentes, citadas por Russell e Norvig (2010).
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Com relação à Base de Conhecimento, a instanciação dos elementos
gerenciados do sistema, a serem controlados, e a definição das regras utilizando a
ferramenta Drools, tornou possível relacionar estados de diversos atributos, de
diferentes elementos gerenciados, possibilitando um grande leque de combinações,
o que ampliou a capacidade de conhecimento do controle.
O Quadro 20 mostra a declaração da regra “RR2”, que faz um relacionamento
entre dois atributos de elementos gerenciados diferentes, determinando a
inicialização de uma instância 2 da aplicação “Executor de Consulta” se o estado do
elemento “Balanceador” for “ALERTA” ou “CRITICO”.

Quadro 20 – Exemplo de Regra Relacionando Atributos de Elementos Diferentes
rule "RR2"
activation-group "reconfiguracao"
when
$balanceador : Atributo(identificador ==
IdentificadorAtributoElementoGerenciado.NUMERO_REQUISICOES_SIMULTANEAS
&& programa.identificador == IdentificadorElementoGerenciado.BALANCEADOR
&& (estadoAtual == Estado.ALERTA || estadoAtual == Estado.CRITICO));
$instancia2 : Atributo(identificador ==
IdentificadorAtributoElementoGerenciado.ESTADO
&& programa.identificador ==
IdentificadorElementoGerenciado.SERVIDOR_INSTANCIA_2
&& estadoAtual == Estado.INATIVO);
then
controladorAtuacao.ruleFired(
AgenteInicializadorInstanciaExecutorConsulta.class,
IdentificadorElementoGerenciado.SERVIDOR_INSTANCIA_2);
end

Fonte: Elaborado pelo Autor

Já com relação à Capacidade de Adaptação, da forma proposta neste
trabalho, qualquer agente atuador pode ser acionado a partir de uma regra. Assim,
qualquer reconfiguração que possa ser executada por um agente é suportada.
Sob a perspectiva de Desempenho, foi verificado que o tempo desde a
detecção de uma situação que demandava reconfiguração até a ativação do
respectivo agente Atuador, verificado nos testes, foi imperceptível. Isto, entretanto,
não significa que as atuações sobre os elementos gerenciados ocorreram
instantaneamente: o funcionamento verificado sugere que o desempenho da
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atuação depende diretamente da infraestrutura de rede onde o controle atua, já que
em um cenário real os agentes atuadores funcionariam remotos ao componente de
controle, e também da própria ação a ser executada pelo atuador.
Quanto ao uso de recursos, o componente de controle consumiu entre 15% e
18% de CPU e entre 100 MB e 200 MB de memória RAM. O cenário de teste
anterior foi repetido com a frequência modificada para gerar duas e três vezes mais
eventos, o que foi feito alterando os valores retornados pelos métodos
getIntervaloExecucaoMilissegundos() dos comportamentos dos agentes Sensores e
alterando o valor da declaração @expires do arquivo regrasAtualizacao.drl, e ainda
assim não foram verificadas alterações no consumo de CPU e memória.
Um ponto a ser observado é que o consumo de CPU e memória depende do
tempo de expiração dos eventos, configurados nas regras da ferramenta Drools, e
deve ser ajustado de acordo com cada cenário de monitoração.

5.6

Conclusão
A implementação do protótipo usando as ferramentas JADE e Drools se

mostrou viável dentro das condições especificadas nesta seção.
Os testes executados com o protótipo usando as regras definidas para o
cenário de negócio de exemplo apresentaram o resultado esperado, provocando as
reconfigurações desejadas.
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6

6.1

CONCLUSÃO

Considerações Finais
É notória a importância de um gerenciamento efetivo de sistemas distribuídos,

dada a sua complexidade e diversidade de uso. Porém, o gerenciamento mais
utilizado é passivo, baseado na exibição do estado geral do sistema em algum tipo
de painel, demandando intervenção humana na

resolução de falhas de

funcionamento ou sobrecargas de uso.
O objetivo inicial deste trabalho foi a especificação de uma arquitetura de
referência para implementar controle em sistemas distribuídos em operação, de
forma a agregar capacidades de auto gerenciamento aos sistemas controlados,
permitindo que os componentes sejam reconfigurados na iminência de ocorrerem
situações predefinidas.
Através da revisão bibliográfica foi identificado que o uso de agentes, em
controles como o proposto, se torna viável devido às características desses
componentes, como a execução autônoma e a capacidade de colaboração.
Porém, o controle de vários componentes de um sistema geraria um volume
grande de dados coletados sobre o estado em tempo de execução de cada um
desses componentes. Para este fim, foi identificado o uso da técnica de
processamento de eventos complexos (CEP). Entretanto, dentre as referências,
embora tenha sido apurada a disponibilidade de ferramentas para implementação,
não foi identificado o uso de agentes em conjunto com CEP, fato que adiciona a este
trabalho um item inovador.
A arquitetura proposta, bem como o processo definido para instanciá-la, foram
testados na implementação de um protótipo que simula a reconfiguração de um
cenário de negócio. A implementação, feita em linguagem Java e utilizando as
ferramentas JADE, como plataforma de agentes, e Drools, como processador de
eventos complexos, se mostrou viável.
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6.2

Sugestões para Trabalhos Futuros
A arquitetura, da forma proposta, mantém o controle centralizado no agente

Controlador. Porém, a centralização do controle em um sistema composto por
muitos elementos gerenciados pode causar gargalos de processamento, que se
torna indesejável. Além disso, em um sistema distribuído composto por diversos
subsistemas, pode ser necessário segmentar o controle para torná-lo mais racional.
Uma alternativa seria criar grupos de elementos gerenciados com comunicação
entre os componentes de controle, de forma a descentralizar o processamento de
eventos, uma opção a ser explorada em trabalhos futuros.
A Figura 31 apresenta essa possibilidade: os agentes Controladores de cada
subsistema atuariam também como elementos gerenciados do sistema controlador
maior, disponibilizando conectores para que o Controlador central obtenha dados
sobre os estados dos subsistemas e possa atuar também sobre eles.

Figura 31 – Composição para Controle de Subsistemas

Fonte: Elaborado pelo Autor

A proposta deste trabalho dá ênfase à adaptação de sistemas distribuídos em
operação. Um outra sugestão de trabalho futuro seria analisar como as atividades do
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presente trabalho se relacionariam com as atividades em tempo de projeto de um
novo sistema distribuído, que já seria criado com capacidades de auto
gerenciamento.
Outro ponto a ser explorado em trabalhos futuros refere-se às regras. A
arquitetura mostrada no presente trabalho considera que as regras que indicam as
situações de reconfiguração dos componentes do sistema devem estar predefinidas.
Uma sugestão de pesquisa seria explorar o uso de técnicas de aprendizado de
máquina para criar as regras de forma dinâmica, tornando a arquitetura ainda mais
robusta.
Um outro estudo importante, que pode ser explorado futuramente, refere-se à
identificação de quais técnicas de segurança seriam mais adequadas para proteção
da interação entre os agentes e os conectores do sistema controlado, dada a
relevante preocupação atual com questões de segurança da informação.
Uma última sugestão seria avaliar a viabilidade da implementação proposta em
outras plataformas de agentes e em outras linguagens de programação.
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