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RESUMO

Os sistemas baseados em software fazem parte do dia a dia, pois são utilizados,
mesmo que indiretamente, por todas as pessoas. Sua disponibilidade,
consequentemente, é cada vez mais exigida. As estratégias de tolerância a falhas têm
como objetivo atender essa exigência. Muitas delas são oriundas do desenvolvimento de
hardware e são baseadas em réplicas, porém aumentam a complexidade da construção
e manutenção do software. Uma das causas dessa dificuldade é a necessidade de
manutenção de, no mínimo, duas versões do sistema: a principal e a réplica. As técnicas
de adaptabilidade baseadas em design patterns e programação orientada a aspecto
(AOP do acrônimo em inglês Aspect Oriented Programming) podem simplificar essas
implementações, ao permitir recompor o software de diversas formas, tolerando
possíveis falhas. Este trabalho tem como objetivo avaliar a utilização dessas técnicas na
implementação de uma estratégia de tolerância a falhas baseada em réplica. Essa
estratégia foi aplicada em um sistema já existente para aumentar sua disponibilidade.
Ele é baseado em middleware de mensageria e pertence a um banco brasileiro. O
estudo propõe e executa uma refatoração desse sistema utilizando técnicas de
adaptabilidade, de forma que possibilite sua reconfiguração e recomposição, executando
uma mesma funcionalidade de duas formas diferentes. Após as alterações, o software
refatorado foi implantado em um ambiente semelhante ao de produção, executando em
paralelo duas versões com configurações distintas. Os cenários de testes tiveram como
base as causas das falhas identificadas na versão original pela análise de árvore de
falhas. Em todas as situações testadas, o sistema continuou o processamento após a
ocorrência de um erro, com a ativação da versão alternativa, mantendo a troca de
mensagens importantes para o sistema de mensageria, demonstrando sua maior
tolerância a falhas.

Palavras-chave: Tolerância a Falhas, Confiabilidade, Réplica, Programação Orientada a
Aspecto, SOLID, Design Patterns, Messaging Oriented Middleware

ABSTRACT

A software's fault tolerance strategy using adaptability techniques

Systems based in software are part of everyday life, as they are used, even
indirectly, for all people. Its availability is therefore increasingly demanded. The fault
tolerance strategies are intended to meet this requirement. Many of these are
implemented in hardware or based on software replicas, but at a cost of increased
complexity in building and maintaining the software. One cause of this difficulty is the
need to maintain at least two versions of the system: the primary and the replica. The
adaptability techniques based on design patterns and aspect-oriented programming
(AOP) can simplify these implementations by allowing reset the software in various ways,
tolerating possible faults. This study aims to evaluate the use of these techniques to
implement a replica based fault tolerance strategy. This strategy was applied to an
existing commercial system to enhance its availability. It is based on messaging
middleware and belongs to a Brazilian bank. It proposes and executes a refactoring
adaptability of this system using techniques that allows its recovery and reconfiguration,
performing the same function in two different ways. After the changes, the refactored
software was implemented in an environment similar to production, running two versions
in parallel with distinct settings. The scenarios tested were based on the causes of the
failures identified in the original version by fault tree analysis. In all situations tested, the
system continued processing after the occurrence of an error with the activation of the
alternative version, keeping exchange of important messages to the messaging system,
demonstrating its greater fault tolerance.

Keywords: Fault Tolerance, Reliability, Aspect Oriented Programming, SOLID, Design
Patterns, Messaging Oriented Middleware
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1 INTRODUÇÃO

Motivação

Os sistemas baseados em software estão cada vez mais presentes na vida das
pessoas. A interação com eles acontece através de dispositivos móveis como o
celular, de terminais dos bancos, dos meios de transporte e até por aparelhos como
televisores. Os usuários não aceitam interrupções de muitos serviços fornecidos por
essas aplicações. Segundo Ahmed e Wu (2013), os clientes não se importam com
fatores como o aumento do volume de dados, que pode tornar uma aplicação lenta
e, consequentemente, gerar uma falha. Eles exigem o serviço disponível a qualquer
momento. Para atendê-los, as empresas têm investido cada vez mais em
disponibilidade aplicando técnicas de tolerância a falhas.
Estratégias de tolerância a falhas já são utilizadas há muito tempo em hardware e
uma delas é a réplica de determinado componente que é acionado em caso de falha
do principal.
Em casos de sistemas envolvendo software e hardware, o software pode se
tornar um ponto de falha único caso não apresente as redundâncias oferecidas pelo
hardware. Segundo Buys, de Florio e Blondia (2011), as técnicas de tolerância a
falhas de software tentam ampliar a estratégia de redundância de hardware
replicando,

também,

implementada

de

o

forma

sistema

com

independente,

funcionalidade
por

exemplo

equivalente,
com

porém

linguagem

de

programação, algoritmo e Sistema Operacional diferentes da versão principal (JAIN
e GUPTA, 2011).
Muitos sistemas que necessitam ser tolerantes a falhas acabam não atendendo
as expectativas, pois o custo para desenvolvê-los e mantê-los os tornariam inviáveis
(SLÅTTEN, 2010). Aplicações tolerantes a falhas baseadas em réplicas apresentam
processo de desenvolvimento mais complexo e mais caro (CARZANIGA, GORLA e
PEZZÈ, 2008), pois normalmente a estratégia é baseada em funcionalidades
redundantes com implementações de projeto e arquitetura diferentes. Townend,
Munro e Jie Xu (2001) verificaram que um sistema com três versões aumenta seu
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custo em 225%. O esforço de manutenção também se torna mais complexo à
medida que as versões necessitem de evolução
Embora continue sendo uma prática contra falhas de design, o desenvolvimento
de soluções com réplicas diversificadas como estratégia de tolerância a falhas
continua com questões em aberto com relação à sua eficácia. Salako e Strigini
(2014) apontam que as mesmas falhas podem acontecer tanto na versão original
como na réplica. Este fator de risco aliado ao custo elevado associado a essa
estratégia devem ser levados em consideração antes da sua adoção.
Salako e Strigini (2014) observam, através de modelos de probabilidade, que as
várias versões de um mesmo software, concebidas e mantidas por processos de
desenvolvimento diferentes, podem ter falhas em comum. Isto ocorre pois existe a
probabilidade que a versão principal e suas réplicas tenham o mesmo defeito. A
geração de réplicas está baseada em isolamento dos seus processos de
desenvolvimento, o que, na prática, tem se verificado inviável. Segundo Littlewood
(2000), a complexidade atual dos sistemas aumenta a possibilidade de falhas de
design. Gerar uma versão totalmente livre de erros é difícil e, portanto, desenvolver
outras versões em paralelo aumenta ainda mais esta dificuldade.
A utilização de réplica de software aumenta a disponibilidade do sistema
(TOWNEND, MUNRO e JIE XU, 2001), porém com aumento de custos sem eliminar
riscos de falhas comuns.
Um software reconfigurável, que execute suas funções de maneiras diferentes,
em paralelo, pode trazer benefícios próximos ao de uma réplica concebida por
processos de desenvolvimento distintos. Desta forma, a versão reconfigurada é uma
réplica da versão original, possibilitando continuar a execução do software mesmo
na ocorrência de determinadas falhas. Esta alteração do comportamento é possível
através da recomposição do software e pode ser alcançada utilizando técnicas de
adaptabilidade como AOP e design patterns. Além de simplificar o processo de
implantação de estratégias de tolerância a falha, um software adaptável melhora sua
manutenibilidade (MCKINLEY, et al., 2004).
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Objetivo

O objetivo desta dissertação é apresentar uma estratégia para a refatoração de
um software utilizando técnicas de adaptabilidade, permitindo, desta maneira, a
implantação de uma estratégia de tolerância a falhas. Após as alterações propostas,
o software poderá realizar suas funcionalidades de maneiras diferentes, permitindo
configurar seus comportamentos. É obtida uma redundância executando, em
paralelo, uma versão do software refatorado com a mesma sequência de operações
da versão original, e outra onde o comportamento da mesma funcionalidade é
alterado através de configurações. Esta estratégia permite aumentar a tolerância a
falhas, porém, através de apenas um código fonte, que pode ser mantido por uma
única equipe.
Para tornar o software reconfigurável, são utilizadas técnicas de adaptabilidade
como design patterns, princípios SOLID e Programação Orientada a Aspecto (AOP).
Elas possibilitarão que uma versão reconfigurada do mesmo software execute
trechos de código em paralelo, porém com comportamentos diferentes para
minimizar a ocorrência de falhas em comum. Esta diversificação na execução do
software é alcançada através de recomposição, definida na configuração de cada
uma das versões, alterando a forma pela qual elas executam suas funções
(MCKINLEY et al., 2004).
A estratégia de réplica proposta neste estudo será executada em um sistema
utilizando arquitetura baseada em middleware orientado a mensagem. Este software
é utilizado por um banco brasileiro para troca de mensagens com o mercado
financeiro. Através desta aplicação trafega grande parte das liquidações e
transferências interbancárias da instituição. A indisponibilidade deste software
acarreta em grandes perdas financeiras e de imagem da empresa. A estratégia de
tolerância a falhas será implementada de forma parcial nos módulos do software
responsáveis pelo envio e recebimento das mensagens.

Resultados Esperados e Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são:
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Apresentar uma proposta para a utilização de técnicas de adaptabilidade para
melhorar a tolerância a falha de um software;



Ampliar o uso de design patterns e dos princípios do SOLID voltados para
adaptação do software e, consequentemente, sua reconfiguração;



Contribuir para o debate da eficácia de diferentes estratégias de soluções
para geração de réplicas em uma estratégia de tolerância a falhas.

Método de Trabalho

Esta pesquisa utiliza técnicas de adaptabilidade para melhorar a tolerância a
falhas de um sistema de missão crítica baseado em MOM (Messaging Oriented
Middleware). Será utilizada a estratégia de reconfiguração, permitindo a composição
do software de diferentes maneiras. Para implantação dessa estratégia, o sistema
será analisado e refatorado utilizando as seguintes técnicas de adaptabilidade:
design patterns, AOP e os princípios do SOLID. O software reformulado será testado
em um ambiente de homologação com características semelhantes ao de produção.
Os cenários de testes serão os que hoje causam falha. A seguir são listadas as
atividades realizadas durante a pesquisa:


Estudo Teórico
Leitura de artigos sobre os temas tolerância a falha, MOM e sistemas
adaptáveis. Busca-se, através do levantamento do estado da arte nesses
assuntos, conhecimentos para identificar as estratégias e implementações
existentes de modo que se evitem problemas conhecidos e se reaproveite
conceitos já comprovados. Para as práticas de tolerância a falha, o
principal foco está na simplificação e redução da complexidade das
estratégias para implantação de softwares redundantes. As técnicas de
adaptabilidade serão exploradas com foco em design patterns, AOP e
SOLID.



Análise dos riscos de falhas do software
O sistema é analisado utilizando um diagrama de árvore de falhas. Através
desse artefato é possível modelar como as falhas dos componentes levam
a falha do sistema (ARNOLD, BELINFANTE, et al., 2013). O objetivo é
identificar os riscos de indisponibilidade do software.
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Definição das falhas que serão toleradas
Muccini, Pelliccione e Romanovsky (2007) classificaram os parâmetros
para a implantação de arquiteturas de software tolerantes a falhas sob
dois pontos de vista: da arquitetura de software e da tolerância a falha.
Nessa segunda visão, um dos parâmetros mais importante é o que o autor
chama de hipóteses de falhas, ou seja, os tipos de falhas que a solução
de arquitetura proposta tem como objetivo tolerar. Essa atividade visa
definir quais as falhas serão toleradas após a refatoração. A partir delas
serão gerados os casos e roteiros de testes para validação dos objetivos
propostos, verificando se a versão reconfigurada tolera os tipos de falhas
definidos.



Análise da refatoração necessária
ThoughtWorks (2000) define refatoração como “...uma disciplina para
reestruturar um código existente, alterando sua estrutura interna sem
mudar seu comportamento externo”. Na sua definição ele ainda chama a
atenção da necessidade de cada alteração ser pequena para evitar erros.
O objetivo desta atividade é identificar as alterações necessárias para
tolerar as falhas definidas, permitindo a recomposição da solução.



Refatoração
Realização das alterações necessárias. Elas são concebidas em grupos
de forma que possa analisar a efetividade da mesma antes de seguir em
frente. Segundo a ThoughtWorks (2000), em um processo de refatoração,
é uma boa prática aplicar pequenas transformações no software e validar
em seguida, antes de incluir uma nova alteração. Será utilizada a IDE
(Integrated Development Enviroment) Microsoft Visual Studio, a linguagem
C# e o banco de dados embarcado VistaDB da empresa Gilbratar
Software.



Testes
Esta atividade divide-se em duas etapas. Na primeira, são levantados, a
partir do diagrama de árvore de falhas, os casos e roteiros de testes que
possam validar que o software tolera as falhas definidas. Após término de
todas as alterações com suas respectivas validações, o software é
implantado em um ambiente de homologação semelhante ao de produção.
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Todos os roteiros de testes são executados, verificando o atendimento aos
cenários de falhas.


Análise dos Resultados
Análise do processo de refatoração, os obstáculos e as lições aprendidas.
Também é analisada a eficácia da solução adotada frente às falhas que
ela deve tolerar.

Organização do Trabalho

Na seção 2, Revisão Bibliográfica, são levantados os conceitos e o estado da
arte sobre confiabilidade, tolerância a falha, técnicas de adaptabilidade e MOM. As
seções 3, 4 e 5 efetivamente tratam da proposta deste trabalho.
A seção 3, Especificação da Nova Arquitetura, identifica as falhas que o sistema
refatorado deverá tolerar e descreve quais as estratégias que serão utilizadas para
refatorar o sistema de modo a tolerar essas falhas.
A seção 4, Refatoração, reporta as atividades realizadas durante execução da
aplicação da sistemática descrita na seção 3.
A seção 5, Execução dos Testes, deriva os cenários de testes a partir da análise
de árvore de falhas construídas na seção 3 e descreve a execução de testes de
cada um dos cenários.
A seção 6, Análise dos Resultados, apresenta o resultado dos testes e discute
se a proposta alcançou os objetivos.
Na seção 7, Conclusão, são apresentadas as conclusões do trabalho, as lições
aprendidas e as possibilidades de trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção é dividida em quatro partes. O item 2.1 trata da importância do
atributo de qualidade não funcional de confiabilidade do software nos dias de hoje,
onde ele é cada vez mais exigido. No item 2.2 são apresentados os conceitos e as
estratégias de tolerância a falhas que são fundamentais para aumentar a
confiabilidade do sistema. Ainda neste item são abordados os problemas da
estratégia de tolerância a falhas baseada em réplica de software. O item 2.3
descreve as técnicas de adaptabilidade. No item 2.4 são apresentados os conceitos
básicos do MOM (Messaging Oriented Middleware) que, naturalmente, tem
requisitos de confiabilidade bastantes críticos.

Confiabilidade

A norma de qualidade de produto de software ISO 9126 propõe o conceito de
atributos de qualidades para caracterizar as propriedades requeridas por um
software. O atributo confiabilidade se refere à capacidade do produto de software de
manter um nível de desempenho requerido, quando usado em condições
especificadas. Ainda segundo a mesma norma, são listadas as seguintes subcaracterísticas para a confiabilidade que têm como objetivo em comum manter o
nível de serviço do sistema:


Maturidade: capacidade do software de evitar falhas decorrentes de defeitos
no software;



Tolerância a Falhas: capacidade do software de manter um nível de serviço
acordado em casos de defeitos no software ou de violação de sua interface
especificada;



Recuperabilidade: capacidade do software restabelecer seu nível de serviço
acordado e recuperar os dados afetados por uma falha.
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A ISO 9126 determina que um software de alta confiabilidade dever ser
tolerante a falhas. Ahmed e Wu (2013) listam os comportamentos esperados para
esse software:


Executar corretamente durante determinado tempo sem interrupção;



Executar exatamente do modo que foi desenhado, atendendo aos seus
requisitos;



Executar com sucesso as operações e funções por um determinado tempo
em um ambiente específico;



Ter a capacidade de funcionar corretamente, mesmo depois de ocorrer um
escalonamento devido a algum cenário de falha, gerando uma sobre carga
no sistema.

Muccini (1987, apud PRESSMAN, 2005, p. 212) define confiabilidade em
termos estatísticos como “a probabilidade de um programa de computador executar
livre de falhas em um ambiente especifico por um período específico”. Tanto
Muccini, Ahmed e Wu e a ISO 9126 definem o grau de exigência de disponibilidade.
Morris e Gallacher (2012), baseadas no ITIL V3, descrevem disponibilidade como a
habilidade de um sistema realizar uma função acordada quando ela for requisitada.
O ITIL ainda define que a medida de disponibilidade é obtida subtraindo o tempo de
inatividade do total de tempo de disponibilidade acordado conforme a seguinte
fórmula:
Tempo de serviço acordado - Tempo de inatividade
(Tempo de serviço acordado ÷100)
Estes acordos de tempo de serviço são definidos em um documento chamado de
acordo de nível de serviço (SLA – Service Level Agreement).

Ele descreve as

formas pelas quais um serviço entregue por um software será medido.
As definições de confiabilidade de Muccini (1987, apud PRESSMAN, 2005, p.
212), Ahmed e Wu (2013) e da ISO 9126 se complementam. Os autores cobrem
aspectos de tempo que é importante para medir a disponibilidade acordada,
alinhando as expectativas do fornecedor e do consumidor do software. A norma trata
do aspecto de desempenho requerido que pode ser acordado de diferentes formas,
conforme as condições do ambiente onde o software está executando. Um software
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ser tolerante a falha, portanto, não significa executar initerruptamente e tampouco
em qualquer condição.
A disponibilidade dos sistemas baseados em software tornou-se um fator de
competividade. O setor bancário é um exemplo, pois tem como ponto forte o
atendimento a clientes suportado por sistemas baseados em software e uma
interrupção nos serviços gera perdas financeiras e inconvenientes para o cliente,
comprometendo a imagem da instituição (AHMED e WU, 2013).
Quanto maior a exigência dos atributos de confiabilidade, maior é o custo do
software (SLÅTTEN, 2010). Conforme descrito na ISO 9126, listado por Ahmed e
Wu(2013) e também afirmado por Slåtten (2010), uma das formas de melhorar a
confiabilidade é adicionar mecanismos de tolerância a falhas. Segundo Slåtten
(2010), o desenvolvimento de sistemas de alta disponibilidade é complexo e, muitas
vezes, restrições de custo e prazo de entrega impedem uma implementação que
garanta o nível de serviço requerido pelo negócio.

2.2 Tolerância a Falhas

Uma falha ocorre quando um software não entrega um serviço conforme o
acordado. Um software tolerante a falhas tem a habilidade de continuar entregando
suas funções planejadas apesar da ocorrência de falhas (DUBROVA, 2013). Esse
não atendimento ao acordado ocorre devido a um comportamento inesperado do
software. Segundo Slåtten (2010), a falha é evidenciada quando este desvio no
comportamento é percebido.
Dubrova (2013) define que uma falha em um software ocorre quando um defeito
latente gera um erro na entrega do serviço. Esse erro normalmente está associado a
valores incorretos do estado do sistema. Jain e Gupta (2011), Buys, de Florio e
Blondia (2011) e Carzaniga, Gorla e Pezzè (2009) afirmam que esses defeitos
permanecem nas aplicações mesmo com testes rigorosos e extensos. Eles podem
ficar silenciosos por muito tempo e na sua ativação geram erros que podem gerar
uma falha (MUCCINI, PELLICCIONE e ROMANOVSKY, 2007). Em sistemas com
múltiplos componentes, a ativação de erro em um deles pode gerar uma propagação
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de falhas conforme apresentado na figura 1 (AVIZIENIS, LAPRIE e RANDELL,
2001). Técnicas de tolerância a falhas aplicadas em software são necessárias para
sistemas de missão crítica, porque é praticamente impossível construir um sistema
livre de defeitos (CARZANIGA, GORLA e PEZZÈ, 2009).

Figura 1 - Propagação de falhas a partir de um erro

Fonte: Avizienis, Laprie e Randell (2001)

Dubrova (2013) classifica as fontes de erros em quatro grupos:


Especificação incorreta: especificação e levantamento de requisitos
inadequados, resultando em algoritmos e arquiteturas incorretos;



Implementação incorreta: também chamada de defeitos de design, ela
ocorre quando o software não é construído conforme especificado;



Defeitos de fabricação: são componentes imperfeitos de um hardware.
Este tipo de defeito foi a primeira razão para aplicação de técnicas de
tolerância a falhas. Com a evolução da qualidade, a aplicação de técnicas
de tolerância a falhas e o aumento da utilização de software nos
equipamentos de infraestrutura, este erro tornou-se mais raro;



Fatores externos: surgem por motivos fora dos limites do software como o
ambiente e o usuário.

Além das fontes, é possível classificar os modos como os sistemas falham. Estes
modos caracterizam entregas incorretas de serviços de acordo com quatro pontos
de vistas (AVIZIENIS, LAPRIE e RANDELL, 2001):
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Domínio da falha, que pode ser baseada em valores ou tempos incorretos;



Nível de controle da falha, que pode ser controlável ou incontrolável;



Consistência das falhas, que define se a falha é passível de se reproduzir;



Consequência das falhas, que classifica a severidade da falha.

A figura 2 mostra os modos de falhas de acordo com os pontos de vista acima,
descrevendo os sintomas resultantes das falhas, que podem ser uma combinação
de um ou mais pontos de vista.
Figura 2 - Modos de falhas X sintomas das falhas

Fonte: Avizienis, Laprie e Randell (2001)

Através do mapa da figura 2 é possível verificar que um sistema falha de diversos
modos, conforme os pontos de vistas. De acordo com a falha, existe uma
consequência e uma estratégia de tratamento. Por exemplo, falhas controláveis
podem ter como sintoma reiniciar o sistema, já um problema de performance
degrada a entrega de um determinado serviço.
Como a falha origina-se a partir de um erro, é fundamental a adoção de
estratégias para gerenciamento tanto do erro como das falhas. Segundo Avizienis,
Laprie e Randell (2004, apud Muccini, Pelliccione e Romanovsky, 2007), existem
quatro técnicas para esse gerenciamento:


Prevenção do erro: evita que o erro aconteça durante a fase de
desenvolvimento;



Remoção do erro: elimina defeitos detectados após múltiplas fases de testes
e evita que se tornem falhas;
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Tolerância a falha: fornece, através de redundância, serviços cumprindo com
as especificações apesar das falhas;



Previsão da falha: estima as falhas no nível da arquitetura durante a fase de
design ou antes da implantação do sistema.

O objetivo das estratégias de tolerância a falhas é detectar os defeitos e tratá-los
antes de ocorrer uma falha (MUCCINI et al., 2007). Esta detecção acontece de
maneiras diferentes dependendo do ciclo de vida do software. Na concepção da
arquitetura do sistema as possibilidades de ocorrência de defeitos são identificadas
através de cenários. Na fase de desenvolvimento, os testes permitem a identificação
dos defeitos. Por fim, quando implantado e executando, o monitoramento constante
do software detecta os defeitos.
Uma das técnicas de tolerância a falhas mais utilizadas é a baseada em
redundância. Segundo Carzaniga, Gorla e Pezzè (2009), um sistema é redundante
quando é capaz de executar a mesma funcionalidade utilizando múltiplas formas ou
várias instâncias.
Carzaniga, Gorla e Pezzè (2009) identificam dimensões para definir uma
taxonomia de tolerância a falhas baseada em redundância:


Intenção: a redundância pode ser incluída no sistema explicitamente
quando introduzida deliberadamente no projeto ou também pode estar
presente implicitamente e oportunamente ser explorada para tratamento
de falhas. Segundo o autor, as redundâncias explícitas, como a
programação N-Version, adicionam custos e são mais voltadas a sistemas
de

missão

crítica. As redundâncias implícitas utilizam diferentes

composições de funcionalidades já existentes no sistema como, por
exemplo, o enfileiramento ou represamento para tratamento posterior.


Tipo: um sistema é redundante quando alguns elementos do seu código,
seus dados de entrada, ou seu ambiente de execução são parcialmente
ou completamente replicados. Portanto, segundo Carzaniga, Gorla e
Pezzè (2009), não é necessária a replicação completa do software para a
implementação de uma estratégia de tolerância a falhas e esta é a
abordagem normalmente adotada para reduzir os custos.
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Gatilhos e Juízes: componentes redundantes podem ser ativados
preventivamente para evitar falhas ou reativamente em resposta a falhas.



Falhas: redundância pode ser mais ou menos efetiva dependendo do tipo
de falha.

Os esquemas tradicionais de replicação utilizam a redundância de ambiente de
execução. Eles foram concebidos para tolerar falhas físicas permanentes e
principalmente falhas transitórias causadas por perturbações externas. Entretanto,
não oferecem proteção suficiente para tolerar falhas de software (BUYS, DE
FLORIO e BLONDIA, 2011). O motivo é que falhas de desenvolvimento podem
comprometer o nível de serviço requerido para a aplicação, mesmo ela contando
com uma infraestrutura totalmente redundante. Segundo o autor, as réplicas devem
ter uma construção diferente da versão principal, utilizando arquiteturas de solução
distintas.
Segundo Jain e Gupta (2011), a redundância de software baseada em
diversidade de arquitetura, na qual cada versão executa em uma plataforma
diferente, evita a ocorrência do mesmo erro em ambas as versões.
Carzaniga, Gorla e Pezzè (2009) elencam as técnicas explícitas mais utilizadas
de estratégia de tolerância a falhas baseadas em redundância:


Blocos de recuperação (RB da abreviação em inglês Recovery Blocks): a
técnica consiste em criar várias implementações em software da mesma
função, sendo uma primária e as demais substitutas. Uma versão responde
até que um erro seja identificado, assumindo a próxima versão substituta.
Antes de uma versão assumir, é realizada uma verificação para garantir a
consistência do estado do sistema. O objetivo da réplica é disponibilizar
apenas as funções essenciais até que a versão principal seja restabelecida.



Programação N-Versão (N-Version Programming): a técnica consiste na
execução simultânea das várias versões do sistema. O resultado é analisado
e é selecionada a saída correta. Esta técnica exige que as versões tenham as
mesmas funcionalidades.



Programação N-auto-verificação (N-self-checking Programming): combina as
características das duas anteriores, onde cada réplica verifica, durante a sua
execução, se o seu resultado está correto, e apenas neste caso ele é
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retornado. Diferente da Programação N-Versão que depende de um juiz para
análise do resultado, nesta os próprios componentes verificam o resultado
antes de retornar.
A maioria dos sistemas tem dependência de algum fornecedor de tecnologia
como banco de dados, middleware e coordenador de transações. A falha desses
componentes de terceiros está inserida em fatores externos (DUBROVA, 2013).
Gashi, Popov e Strigini (2007) avaliaram a tolerância a falha através do uso
diversificado desses produtos, tendo analisado a ocorrência de erros comuns de
quatro fornecedores diferentes, utilizando o histórico de defeitos reportados e
corrigidos. Também analisou a ocorrência de erros repetidos entre uma versão e sua
sucessora. O autor conclui que utilizar, em um determinado sistema, versões
diferentes do mesmo fornecedor aumenta a tolerância a falhas, pois a pesquisa não
identificou a ocorrência de um mesmo erro em versões diferentes do mesmo
fabricante. Entretanto, a utilização de fornecedores diferentes apresentou quase
nenhuma ocorrência de erros comuns. Portanto, ao construir uma réplica deve-se
considerar a diversificação de componentes de terceiros.
Como citado por Carzaniga, Gorla e Pezzè (2009), o custo de manutenção
aumenta quando réplicas são utilizadas na estratégia de tolerância a falhas. A maior
parte deste custo reside na necessidade de evoluir e corrigir todas as versões: a
principal e a(s) réplica(s). A diferença na habilidade requerida em cada uma delas
pode levar à criação de múltiplas equipes, o que aumenta a dificuldade de
alinhamento entre as versões. Segundo Brooks (1995), um dos principais fatores
para falhas em projetos de desenvolvimento de sistemas é a comunicação. Quando
o número de pessoas envolvidas num determinado projeto aumenta, existe também
um acréscimo na comunicação necessária, ampliando a complexidade. Segundo
Slåtten (2010), a equipe necessita tanto de conhecimentos funcionais como os de
confiabilidade tornando, normalmente, o desenvolvimento do sistema mais
complexo. Tanto Carzaniga quanto Slåtten citam a dificuldade da gestão da equipe
de desenvolvimento devido à necessidade de conhecimentos diferentes na
implementação da estratégia de tolerância a falhas baseada em redundância.
O impacto no custo de desenvolvimento de réplicas como método para tolerar
falhas é abordado por Townend, Munro e Jie Xu (2011). Segundo o mesmo autor, os
custos podem ser multiplicados pela quantidade de versões que o software pode ter.
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Ao avaliar o custo de um software é necessário levar em consideração a ocorrência
de manutenções e melhorias. Manutenção é a reparação de defeitos em aplicações
de software e melhorias são definidas como a adição de novas funcionalidades
(JONES, 2007). Elas são responsáveis por mais de 50% do esforço destinado ao
software durante o seu ciclo de vida. Jones (2007) ainda cita a tendência de
desestabilização do sistema conforme a realização de manutenções e melhorias.
Portanto, os custos pós-implantação, que corresponde à maior fase do ciclo de vida
de um software, e a possibilidade de degradação são fatores importantes para a
decisão de gerar uma réplica.
Towned (2011) chama a atenção para o tamanho da equipe que cuidará de
cada versão que, se limitado, pode gerar um software com confiabilidade menor
devido à falta de mão de obra disponível para cada versão. Ele realizou um
experimento verificando se é mais confiável gerar uma única versão com qualidade
ou várias com qualidade menor. A conclusão é que a estratégia de uma única
versão com alta qualidade gera um software mais confiável, embora a implantação
com múltiplas versões apresente uma maior quantidade de falhas identificadas
devido à validação constante dos resultados, o que é comum para implantação de
redundância de software.
Embora continue sendo uma prática comum contra falhas de design, Salako e
Strigini (2014) questionam a eficácia do desenvolvimento de réplicas diversificadas
com arquitetura e times distintos. Eles demonstram, através de modelos
probabilísticos e redes bayesianas, que não existe independência completa entre as
falhas das versões. Portanto, existe a probabilidade, mesmo que pequena, de duas
versões construídas de formas diferentes e por equipes diferentes falharem pelo
mesmo motivo.
A eficácia do modelo de réplicas diversificadas está na utilização de processos
de desenvolvimentos distintos, inclusive com times separados. Salako e Strigini
(2014) afirmam que a separação completa dos times é improvável por várias razões
práticas como pontos de contato e espaço físico em comum na empresa. Este fator
aumenta a probabilidade de falhas comuns, ou seja, reduz a eficiência da estratégia
de construção de N versões.
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Figura 3 - Atividades comuns em desenvolvimento de versões diversificadas

Fonte: Salako e Strigini (2014)

A figura 3 apresenta uma rede bayesiana representando dois times de
desenvolvimento de um determinado software, responsáveis cada um por uma
versão. Na horizontal são listadas as atividades em alto nível de um processo de
desenvolvimento. Salako e Strigini (2014) demonstram, através deste modelo, que
alguns artefatos de entrada para as atividades são comuns para os dois times e que
podem, por consequência, gerar erros idênticos nas versões. Esses artefatos são as
especificações e as demandas de testes.
Em um outro trabalho sobre sistemas tolerantes a falhas, Carzaniga, Gorla e
Pezzè (2008) apresentam uma alternativa menos complexa e de menor custo para
tratamento de falhas. Eles identificam que sistemas complexos, principalmente
aqueles baseados em componentes, são sempre redundantes pois podem realizar
uma mesma funcionalidade ou uma transição de estado através de múltiplas
sequências de operações. Conforme a figura 4, eles classificam como solução
alternativa automática uma sequência alternativa de operações que não falha e que
é equivalente a uma anterior que falhou. As letras (a, b e c) na ilustração significam
as operações e suas sequências podem ser obtidas e adaptadas através de
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reconfigurações do sistema. A figura 4 demonstra em uma sequência normal de
execução que ao falhar, realiza um rollback e aciona uma sequência alternativa
utilizando-se das mesmas operações básicas (a, b, c).

Figura 4 - Execução de uma solução alternativa

Fonte: Carzaniga et al. (2008)

No trabalho de Carzaniga, Gorla e Pezzè (2008) é proposta uma arquitetura
para tratamento automático de soluções alternativas onde um monitor analisa e
mantém um histórico das requisições para um determinado software. Este mesmo
componente intercepta e identifica os sinais de falhas e, partindo do tipo de
requisição, seleciona e executa outra sequência já armazenada. Carzaniga, Gorla e
Pezzè (2008) apresenta, portanto, uma proposta de reconfiguração ou adaptação
automática do sistema para tratamento de falhas. A proposta de Carzaniga
apresenta um custo inferior a de outras estratégias de tolerância a falhas, como a
réplica de software. Isso se deve ao fato dela utilizar os mesmos componentes da
versão original e, através de uma recomposição/reconfiguração, conseguir tolerar
determinadas falhas.
Silva

(2014)

propõe

uma

arquitetura

auto-reconfigurável

para

tratar

dinamicamente problemas de desempenho em uma aplicação de motor de regras.
Assim como Carzaniga, Gorla e Pezzè (2008), ele altera a sequência de operações

32

de forma a restabelecer as funcionalidades do sistema. No trabalho de Silva (2014),
o software, ao identificar que não está atendendo ao requisito de tempo de resposta
de um fluxo classificado como crítico, decide automaticamente se reconfigurar.
Desta maneira, ele posterga a execução de processos de menor prioridade e
consegue executar os mais críticos. Portanto, a solução proposta por Silva (2014)
trata um determinado modo de falha, de acordo com a classificação de Avizienis,
Laprie e Randell (2001). Ainda segundo Silva (2014), são descritas as seguintes
preocupações de uma arquitetura auto-reconfigurável:


Atributos de qualidade de modificabilidade e portabilidade;



Pontos de variabilidade, onde é possível alterar o comportamento do
software;



Utilização de princípios como o S.O.L.I.D devido à alta granularidade dos
componentes.

Um software com arquitetura reconfigurável não necessariamente se adapta
automaticamente. Segundo Cheng, Lemos, et al. (2009), um sistema auto adaptável
pode ser construído de diferentes maneiras. Silva (2014) observa que é fundamental
identificar os pontos de variação e formas como estes são acionados. Cheng,
Lemos, et al. (2009) chamam esses pontos de dimensões de modelagem e os
classificam em:


Objetivos: requisitos que devem ser atendidos pela adaptabilidade. Ela
ainda possui os seguintes atributos:
o Evolução: define se o objetivo é estático ou dinâmico, ou seja, é
alterado de acordo com a fase de vida do software;
o Flexibilidade: define em que condições o objetivo deve ser
alcançado, classificando desde rígido (obrigatório) até sem
restrição, onde permite-se que não cumpra totalmente o objetivo;
o Duração: período em que o requisito deve ser atendido. Ele é
classificado entre temporário, onde a adaptabilidade do sistema é
requerida durante um período de tempo (por exemplo, durante a
fase de migração de um sistema para outro), e persistente, válido
durante toda a vida do sistema;
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o Multiplicidade:

o

objetivo

afeta

outros,

determinando

sua

complexidade.


Mudança: é a causa da adaptação, pois o sistema deve responder às
alterações no contexto para decidir se necessita de adaptação. As
informações que afetam o contexto são oriundas de atores, do ambiente e
do próprio sistema no curso de seu processamento. Ela ainda possui os
seguintes atributos:
o Fonte: identifica a origem da mudança, que pode ser externa ou
interna ao software;
o Tipo: define se a natureza da mudança é funcional, não funcional
ou tecnológica;
o Frequência: define quantas vezes a mudança ocorre, classificando
entre rara e frequente;
o Antecipação: classifica a mudança da seguinte forma: prevista,
previsível e imprevista;



Mecanismos: captura as reações do sistema frente às mudanças. Ela
ainda possui os seguintes atributos:
o Tipo: define se a adaptação é por parâmetro, estrutural ou uma
composição dos dois;
o Autonomia: identifica o grau de intervenção para acionar a
adaptação e é classificada entre autonômica, onde o próprio
sistema se adapta, e assistida, onde a adaptação é acionada por
um outro sistema ou uma pessoa;
o Organização: define se a adaptação é realizada de forma
centralizada por um único componente, ou é distribuída por vários
componentes;
o Escopo: define se a adaptação é localizada ou envolve o sistema
inteiro;
o Duração: define por quanto tempo a adaptação deve durar;
o Gatilho: identifica se a mudança que inicia a adaptação é disparada
por um evento ou por tempo.



Efeitos: captura qual o efeito da adaptação sobre o sistema. Ela ainda
possui os seguintes atributos:
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o Criticidade: identifica o impacto no sistema em caso de falha da
auto adaptação e é classificado em inofensivo, missão crítica e
segurança crítica;
o Previsibilidade: identifica se as consequências de falha da auto
adaptação podem ser previstas;
o Overhead:

captura

o

impacto

negativo

da

adaptação

no

desempenho do sistema.
Segundo Silva (2014), a escolha por uma arquitetura auto-reconfigurável
acarreta maior complexidade no desenvolvimento. O motivo é a necessidade de
testes dos monitores, gatilhos e cenários de adaptação. Na proposta de Silva, para
que o processo mais crítico seja priorizado em detrimento dos demais, foi necessária
a construção e configuração de um monitor que, ao identificar o não atendimento do
requisito de tempo de resposta, dispara uma reconfiguração.
Embora aumente a complexidade e o custo de desenvolvimento, a
redundância de software aumenta a confiabilidade de um software. Jain e Gupta
(2011) citam que a diversidade da arquitetura evita erros comuns, enquanto Salako
e Strigini (2014) apresentam que a diferenciação entre as versões e os processos de
desenvolvimento delas não é uma garantia da ausência de erros comuns. Uma
forma de obter duas versões de um sistema é através de sua reconfiguração que
pode ser realizada em tempo de construção ou em tempo de execução, como
abordado em Silva (2014).

2.3 Adaptabilidade do software

Para Carzaniga, Gorla e Pezzè (2009), do ponto de vista da arquitetura de
software, a redundância pode ser introduzida ou no nível intra ou entre
componentes. Quando aplicado na relação intra, a arquitetura não altera a conexão
entre os componentes, mas somente os próprios, como é o caso de wrappers que
filtram as interações ou estruturas de dados robustas que promovem redundância no
nível da própria estrutura para tratar os dados. No nível entre componentes são
recorrentes os seguintes patterns:
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Avaliação Paralela: um juiz avalia os resultados de várias implementações
alternativas que executam em paralelo. Ele utiliza sempre um mecanismo de
voto que identifica falhas;



Seleção Paralela: o juiz é ativo ao final de cada programa executado em
paralelo para validar o resultado e desabilita os componentes que falharam;



Alternativa Sequencial: programas alternativos são ativados quando o juiz
detecta falhas.
No nível entre componentes pode-se utilizar de técnicas de adaptação para

obter a redundância necessária. Segundo Mckinley et al. (2004), a adaptação
composicional permite ao software modificar sua estrutura e comportamento
dinamicamente em reposta a mudança no seu ambiente de execução. Um software
adaptável também melhora sua manutenibilidade. Para McLean (2014), um código
adaptável permite atender qualquer novo requisito ou cenário não previsto evitando
retrabalhos significativos.
O interesse em sistemas de computação adaptativos tem crescido e duas
revoluções são responsáveis (MCKINLEY, et al., 2004):


Ubiquotous Computing (computação onipresente): foca em dissolver os
limites tradicionais de como, quando e onde humanos e computadores
interagem.



Computação autonômica: foca em desenvolver sistemas que podem se auto
gerenciar com intervenção humana somente de alto nível. Esta capacidade é
especialmente importante para sistemas como redes financeiras, que
necessitam sobreviver a falhas de componentes de hardware e ataques à
segurança.

Mckinley et al. (2004) identificam dois métodos para implementar a adaptação do
software:


Adaptação Paramétrica: são variáveis do programa que determinam o
comportamento. O protocolo TCP é um exemplo da força e da fraqueza deste
método. De um lado ele ajusta seu comportamento modificando os
parâmetros que controlam o gerenciamento da janela e retransmissões. Por
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outro, tem uma fraqueza inerente de não permitir a inclusão de novos
algoritmos e componentes, impossibilitando novas estratégias.


Adaptação composicional: troca algoritmo ou estrutura do sistema por outras
que melhoram o programa para seu ambiente atual. Com adaptação
composicional, uma aplicação pode adotar novos algoritmos para atender
requisitos que não foram previstos durante o desenvolvimento.

Entre as técnicas que suportam a adaptação composicional está a de separação
de interesses. Um interesse em desenvolvimento de software é uma ideia,
consideração, ou design de alguma funcionalidade a ser implementada na aplicação
alvo. Ele é agrupado em comuns e transversais (SAFONOV, 2014). O primeiro grupo
refere-se a funções normalmente construídas para atender aos requisitos de
negócio. O segundo, por sua vez, são funcionalidades nos produtos de software que
não podem ser implementadas por procedimentos generalizados como em uma
única função ou classe. Estas implementações, na verdade, devem consistir de
vários fragmentos de código (declaração ou comandos) espalhados através de todo
o código. A separação de interesses permite separar o desenvolvimento de um
comportamento funcional da aplicação (lógica de negócio) e o código para
interesses transversais, como log de erros, segurança e outros. Esta separação
simplifica o desenvolvimento e a manutenção, além de promover o reuso
(MCKINLEY, et al., 2004).
A abordagem mais utilizada de separação de interesses é da programação
orientada a aspecto (AOP do acrônimo em inglês Aspect Oriented Programming). A
ideia de separação de interesses no software se originou em 1970, porém a origem
do AOP é considerada em 1995, quando o primeiro conjunto de ferramentas
chamado AspectJ foi desenvolvido para a plataforma Java pelo time de Kiczales na
Xerox. No AOP, cada interesse transversal é implementado por um módulo especial
chamado aspecto. Aspecto contém ações ou fragmentos de código que podem ser
inseridos em algum ponto selecionado da aplicação alvo. Estes pontos são
chamados de pontos de execução (joint points) e o conjunto lógico deles é definido
como pointcut. O conjunto de pontos de execução que serão alterados são definidos
por filtros chamados de Regras de Inserção como, por exemplo, todo método que
inicia com a palavra “Efetuar”. A substituição ocorre através de um componente
chamado combinador (weaver) e ela pode ocorrer em tempo de design ou de
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execução (SAFONOV, 2014). A figura 5 descreve o fluxo do AOP em tempo de
design.

Figura 5 - Fluxo da Programação Orientada a Aspecto

Fonte: Mckinley et al. (2004)

Uma segunda abordagem tecnológica que suporta a adaptação composicional é
o design baseado em componentes (MCKINLEY, et al., 2004). Ela surgiu da
maturidade da programação orientada a objeto.
O termo componente é definido de várias maneiras e para o Microsoft Framework
.NET ele é uma classe. O design baseado em componentes se diferencia da
programação orientada a objeto, uma vez que essa é baseada nos relacionamentos
entre as classes que são combinadas em um grande arquivo binário. A programação
orientada a objetos baseia-se na hierarquia de classes construídas através de
heranças, o que dificulta o reuso pois é necessário o conhecimento dos detalhes de
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implementação da classe herdada. A programação orientada a componente é
baseada em módulos de códigos permutáveis e utiliza interfaces, as quais são
contratos que uma classe implementa (LOWY, 2005).
Uma das propriedades mais importantes do design baseado em componentes é
a separação da interface e sua implementação. Algumas implementações passíveis
de repetição utilizando classes e interfaces foram identificadas e codificadas como
patterns. Existem diversos patterns de desenvolvimento, cada um fornecendo uma
solução genérica que pode ser reaproveitada para um problema específico. Alguns
podem ser utilizados em conjunto, solucionando problemas complexos. Entretanto,
alguns patterns não trazem benefícios e eles são chamados de anti patterns. Eles
danificam a adaptabilidade do seu código e devem ser evitados (MCLEAN, 2014).
Um dos principais patterns de adaptação é o Strategy. Ele permite mudar o
comportamento desejado de uma classe sem a compilação dela. Utilizado sempre
que uma classe necessita exibir comportamento variável, dependendo do estado de
um objeto (MCLEAN, 2014). A figura 6 apresenta um diagrama de classes
envolvidas na implementação do pattern Strategy.

Figura 6 - Design Pattern Strategy

Fonte: Mclean (2014)

Outro pattern comportamental utilizado em reconfiguração é o Chain of
Responsibility. Ele permite a geração de um processo com a participação de um
grupo de classes interdependentes uma das outras. O fluxo de código ocorre através
da inclusão de predecessoras em cada instância da classe participante do
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processamento, formando uma cadeia de chamadas aninhadas conforme ilustrada
na figura 7:
Figura 7 - Exemplo de Design Pattern Chain of Responsibility

Fonte: Lasater (2010)

O design pattern Chain of Responsibility possui apenas um componente: o
Handler. É ele que é acionado pelo cliente e encapsula a cadeia inteira de instâncias
de outros handlers, pois cada um deles possui referência a outros handlers. Este
pattern evita o acoplamento de um cliente com vários componentes que necessitam
receber a mesma requisição (LASATER, 2006). O diagrama da figura 8 apresenta os
componentes desse pattern.
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Figura 8 - Diagrama design pattern Chain of Responsibility

Fonte: Lasater (2010)

Segundo Mckinley et al. (2004), o design baseado em componentes suporta
os tipos de recomposição abaixo:


Estática: combina vários componentes em tempo de compilação;



Dinâmica: adiciona, remove, ou reconfigura componentes em tempo de
execução.
A figura 9 ilustra as abordagens de recomposição. Um aspecto fundamental

da recomposição dinâmica é o tempo de vinculação (binding). O dinamismo é viável
através de uma vinculação tardia. Quanto mais tardia a composição, mais poderoso
é o método de adaptação, mas também mais complexo a certificação de
consistência do programa (MCKINLEY, et al., 2004).
Figura 9 - Abordagens de recomposição de software

Fonte: Mckinley et al. (2004)

Independentemente da abordagem técnica, a utilização de boas práticas de
programação também aumenta a adaptabilidade e a manutenibilidade do software.
No início dos anos 2000, Bob Martin introduziu uma coleção de práticas que, quando
implementadas em conjunto, torna o código adaptado a mudança. Ele chamou esta
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coleção de SOLID, que é o acrônimo para os seguintes princípios: Single
responsibility,

Open-closed,

Liskov

substitution,

Interface

segregation

and

Dependency inversion. Abaixo seguem as descrições de cada um deles (MCLEAN,
2014):


Princípio da responsabilidade única (Single responsibility): os códigos devem
ter um e somente um motivo para mudar. Classes ou métodos com vários
motivos para alterar, têm mais de uma responsabilidade.

O objetivo é

estimular a criação de códigos menores, com responsabilidade clara. Dessa
forma, é possível substituí-los mais facilmente, tornando-os mais adaptáveis.


Princípio aberto-fechado (Open-closed): existem duas definições deste
princípio. A original, datada de 1988 e criada por Bertrand Meyer, define que
as entidades de software devem ser abertas para extensão, mas fechadas
para modificação. A definição mais recente vem de Robert C. Martin em 2003,
que define que a abertura deve ser para extensão, ou seja, o comportamento
do módulo pode ser estendido adicionando novos comportamentos que
satisfaçam as mudanças. Ele ainda define que as entidades sejam fechadas
para modificação. A extensão de funcionalidades não resulta em alterações
no código fonte. Classes que atendem este princípio devem permitir a
extensão de suas funcionalidades através de pontos de extensão. Uma das
maneiras de implementar esses pontos é utilizando de herança entre os
objetos, pois o cliente pode utilizar a referência abstrata, permitindo a
modificação da classe concreta. Para impedir as modificações, os
componentes concretos podem ser bloqueados para herança.



Princípio de substituição de Liskov: é um conjunto de orientações para criar
hierarquias nas quais um cliente pode usar confiavelmente qualquer classe ou
subclasse sem comprometer o comportamento esperado. Se os princípios de
Liskov são seguidos, uma extensão de uma classe não afeta seus clientes.
Definição original: "Se S for um subtipo de T, então objetos do tipo T podem
ser substituídos por objetos do tipo S, sem quebrar o programa." Ele ajuda a
reforçar os princípios de aberto-fechado e da responsabilidade simples.
Existem regras para garantir este princípio. Elas são agrupadas em regras de
contrato e variação conforme abaixo:
o Contrato
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Pré-condições não podem ser reforçadas nos subtipos: no
design por contrato, as validações das condições necessárias
para execução de um método são realizadas no início da sua
execução. Para Liskov, condições realizadas na classe herdada
não devem ter validações mais restritivas no subtipo, com o
risco de não ser possível a substituição entre eles;



Pós-condições não podem ser enfraquecidas nos subtipos: no
final da chamada de um método é uma boa prática realizar
validações e estas devem, no mínimo, realizar as mesmas já
feitas na classe herdada;



Invariantes da classe herdada devem ser mantidas nos subtipos:
invariantes são as condições que definem todos os estados
válidos de um objeto. Os subtipos devem respeitar as mesmas
invariantes da classe herdada.



Nenhuma exceção deve ser gerada nos subtipos, ao menos que
sejam parte de uma hierarquia de exceção existente.

o Variação


Deve existir contra variâncias dos argumentos do método nos
subtipos: o conceito de contra variância define que pode ser
utilizada uma classe mais abstrata onde é esperada uma mais
concreta. Por exemplo, um argumento pode ser do tipo gato e
podemos passar um animal, uma vez que gato é um animal;



Deve existir covariância dos retornos do método nos subtipos: o
conceito de covariância define que pode ser utilizada uma
classe menos abstrata onde é esperada uma com grau de
abstração maior. Por exemplo, um retorno do tipo gato onde é
definido como animal;



Segregação da Interface: define que as interfaces devem ser pequenas,
evitando que clientes dependam de métodos que eles não precisam.
Contratos longos dificultam a reusabilidade e a composição do software;



Injeção de Dependência: é a "cola" dos demais princípios, pois define que
módulos de alto nível não devem depender de outros de níveis inferiores.
Ambos devem depender de abstrações como interfaces ou classes que
respeitem aos princípios de substituição de Liskov.
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Por fim, é recomendável utilizar as funcionalidades da linguagem na qual o
software será construído. No caso do C#, existem algumas que utilizam interfaces e
que permitem a construção de códigos mais enxutos e adaptáveis (MCLEAN, 2014).
As técnicas de adaptabilidade descritas por Mckinley et al. (2004) e Mclean
(2014) são fundamentais na construção de sistemas reconfiguráveis. Segundo
Garcia et al. (2011, apud SILVA, 2014, p. 33), um software pode ser reconfigurado
através dos seguintes métodos:


Parametrização: alteração do comportamento do software através de
configurações

e

sem

a

necessidade

de

modificação

de

seus

componentes;


Componentização: adiciona e corrige funcionalidades substituindo e/ou
incluindo componentes;



Arquitetural: semelhante à Componentização, porém as alterações
também modificam a arquitetura do software.

2.4 Análise de árvore de falhas (FTA)

Muccini, Pelliccione e Romanovsky

(2007) chamam a atenção para a

importância de declarar quais falhas serão toleradas por um software. Carzaniga,
Gorla e Pezzè

(2009) citam a importância da classificação da eficiência da

estratégia dependendo do tipo de falha. A identificação das possíveis falhas e suas
causas pode ser realizada através de uma análise de árvore de falhas (FTA do
acrônimo de Fault Tree Analysis). Ela foi criada em 1962 na Bell Labs e aplica um
método sistemático para analisar e documentar as causas potenciais de uma falha
(DUGAN e ASSAF, 2001). A premissa básica da FTA foi a constatação que
pequenos detalhes causam grandes falhas. Ela fornece um método para a análise
quantitativa e qualitativa da confiabilidade do sistema, combinando representações
matemáticas e gráficas dos eventos para capturar as propriedades de falhas de todo
um sistema. A representação gráfica da árvore de falhas tem a interação de falhas e
outros eventos em um sistema. A abordagem é de cima para baixo, iniciando com
uma suposição de falha do sistema. Depois considera as possíveis causas diretas e
na sequência as origens delas. Finalmente, procura modos de evitar estas origens e
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causas (WILHELMSEN e OSTROM, 2012). Os símbolos básicos da análise de
árvore de falhas são listados na tabela 1 e um exemplo de uma análise de um
desastre aéreo é apresentado na figura 10.
Figura 10 - Análise de árvore de falhas de um desastre aéreo

Fonte: Wilhelmsen e Ostrom (2012)
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Tabela 1 - Símbolos básicos da FTA
Nome do Símbolo
Evento básico

Símbolo

Descrição
Falha básica inicial.

Evento não desenvolvido

Evento que não é mais desenvolvido. É um evento que não
necessita de maiores detalhes.

Evento de saída

Evento que é dependente da lógica dos eventos de entradas.

Evento externo

Evento que tem a probabilidade de não acontecer.

Evento condicional

Condição ou restrição específica aplicada a qualquer portão.

Transferidor

Indica uma transferência para uma outra árvore.

Portão lógico AND

Indica que a saída ocorre se e somente se todos as entradas
acontecerem.

Portão lógico OR

Indica que a saída ocorre se e somente se ao menos uma das
entradas acontecer.

Fonte: Wilhelmsen e Ostrom (2012)

2.5 MOM – Messaging Oriented Middleware
Os sistemas de software, atualmente, estão cada vez mais distribuídos em
diversos servidores e estes podem estar geograficamente dispersos. Contribuindo
para a complexidade, eles ainda utilizam diversas tecnologias, plataformas e
linguagens. Aplicações importantes raramente funcionam isoladas. Em um ambiente
corporativo é comum que, para entregar um serviço baseado em software, seja
necessária a integração de diversos sistemas (HOHPE e WOOLF, 2003).
Dois modos de integração entre sistemas dominam os ambientes de software
distribuído (CURRY, 2004):


Síncrono: o cliente (chamador) de um método é bloqueado, aguardando a
conclusão e o retorno da execução do componente chamado. Neste modelo,
descrito na figura 11, o cliente não possui independência de controle, uma
vez que espera o retorno do controle;
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Assíncrono: o cliente de um método não necessita aguardar o retorno da
execução. Neste modelo, o cliente possui o controle, e a execução do
componente chamado pode não acontecer imediatamente. Este tipo de
integração requer um sistema intermediário para tratar a troca de solicitações
entre os demais sistemas.

Figura 11 - Modelo síncrono de integração de sistemas

Fonte: Curry (2004)

Segundo Hohpe e Woolf (2003), um dos métodos de integração assíncrono
de sistemas é o baseado em mensagens. O sistema de software responsável por
esta integração baseada em mensagens é chamado de um sistema de mensagens
ou middleware orientado a mensagem (MOM do acrônimo Messaging Oriented
Middleware) e é descrito na figura 12. Curry (2004) define MOM como um sistema
responsável pela comunicação e interoperabilidade entre aplicações através de uma
infraestrutura capaz de enviar e receber mensagens dos sistemas.
Figura 12 - Modelo assíncrono de integração de sistemas

Fonte: Curry (2004)
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Chappel (2009) define MOM como um conceito que envolve a transmissão de
dados, geralmente assíncrona, entre duas aplicações. Este modelo de integração
permite uma comunicação programa-a-programa de alta velocidade, assíncrona e
com entrega confiável. A comunicação ocorre através do envio de pacotes de dados
chamados de mensagens. Canais, também conhecidos como filas, são caminhos
lógicos que ligam os programas e transmitem as mensagens. Este middleware é
usado em muitos sistemas críticos, como em operações de transferência de valores
entre bancos, portanto necessita ser tolerante a falhas.
No MOM, o envio de mensagens de um computador para outro ocorre através
de 5 passos conforme descrito abaixo e na figura 13 (HOHPE e WOOLF, 2003):


Criação: o remetente cria a mensagem e a preenche com os dados;



Envio: o remetente adiciona a mensagem para um canal;



Entrega: o sistema de mensagens move a mensagem do computador do
remetente para o computador do Receptor, tornando-a disponível para o
Receptor;



Leitura: o Receptor lê a mensagem a partir do canal;



Processo: o Receptor extrai os dados da mensagem.
Figura 13 - Passos para envio e recepção de mensagens através de MOM

Fonte: Hohpe e Woolf (2003)

A figura 13 ainda ilustra dois conceitos importantes para um sistema de
mensagens. O primeiro é o envie e esqueça (send and forget), o qual descreve que
o remetente da mensagem não precisa aguardar o recebimento pelo destinatário,
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pois isto fica a cargo do próprio sistema de mensageria. Este conceito é a base da
comunicação assíncrona, conforme descrito por Curry (2004). O segundo é
armazenamento e encaminhamento, especificando que a mensagem sempre é
armazenada antes de ser enviada ao próximo ponto remoto e, finalmente, ao
destinatário (HOHPE e WOOLF, 2003).
Curry (2004) descreve dois modelos para a implementação de um sistema de
mensagens:


Ponto a Ponto: permite a troca assíncrona de mensagens entre os sistemas.
As mensagens são roteadas do software cliente para o software chamado.
Embora o modelo permita a conexão de diversos receptores em uma fila,
propiciando um balanceamento de carga, apenas um deles receberá a
mensagem. Neste modelo, a entrega da mensagem é garantida;



Publish/Subscribe: mecanismo poderoso para disseminar informação entre
consumidores anônimos e produtores de mensagens. Os clientes publicam
mensagens de um tópico ou canal específico. Esses canais são, então,
"assinados" por clientes que desejam consumir mensagens. As mensagens
são roteadas para os consumidores, com base nos temas em que se
inscreveram como interessados. Dentro do modelo publish/subscribe, não há
nenhuma restrição sobre o papel de um cliente, uma vez que um cliente pode
ser tanto um produtor e consumidor de canal. Neste modelo, o produtor da
mensagem não sabe se a mensagem será entregue pois depende das
“assinaturas” dos clientes.

O modelo assíncrono de integração de sistemas baseado em mensagens se
diferencia do síncrono baseado em chamadas remotas nos seguintes aspectos:


Performance: nas comunicações síncronas, o chamador deve aguardar o
retorno de uma chamada para seguir adiante. Isto limita sua performance à do
componente consumido. Com o conceito de enviar e esquecer, estes limites
são retirados, permitindo às aplicações executarem com o máximo de
performance (HOHPE e WOOLF, 2003). Ainda segundo Curry (2004),
chamadas síncronas podem consumir mais banda na rede devido a diversas
chamadas simultâneas presas;
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Disponibilidade:

sistemas

que

utilizam

chamadas

síncronas

são

interdependentes, ou seja, uma falha em um dos sistemas pode causar uma
falha do sistema como um todo (HOHPE e WOOLF, 2003). O MOM possibilita
que as aplicações não necessitem estar conectadas no momento do envio da
mensagem. O sistema de mensageria se encarrega de entregar a mensagem
quando ela se conectar.


Manutenibilidade: a integração através do MOM reduz o acoplamento e
aumenta a coesão dos sistemas participantes, pois injeta uma camada para a
interação entre os sistemas (CURRY, 2004).

Existem diversos fornecedores de middleware de mensageria. A Microsoft inclui
no seu sistema operacional Windows, desde a versão 2000, o Microsoft Message
Queuing (MSMQ). A Oracle oferece o Oracle AQ como parte da sua plataforma de
banco de dados. A IBM oferece uma suíte de integração corporativa de aplicações
(EAI do acrônimo de Enterprise Application Integration) chamada WebSphere que
inclui o WebSphere MQ (HOHPE e WOOLF, 2003).

2.6 Conclusão

Devido a utilização cada vez maior de software, a disponibilidade dos sistemas é
cada vez mais necessária e exigida. Além disso, a complexidade e a integração
deles têm aumentado conforme o avanço do seu uso. As estratégias de tolerância a
falhas, tanto de hardware como de software, buscam aumentar a disponibilidade dos
sistemas. Uma delas é a redundância do software, o que pode tornar o
desenvolvimento e a manutenção do sistema mais complexos. Além disso, estudos
demonstram que as versões de uma estratégia de tolerância a falhas baseada em
réplica podem gerar erros em comum. Mesmo com o problema de complexidade e
possibilidade de falha de ambas as versões pelo mesmo motivo, a utilização de
réplicas aumenta a disponibilidade do sistema. As técnicas de adaptabilidade de
software possibilitam a recomposição de uma solução, gerando versões que se
comportem de maneiras diferentes, porém se diferenciando pouco na sua
construção. Entre as técnicas para tornar um sistema adaptável destacam-se a
programação orientada a aspecto e design patterns. Além delas, princípios como
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SOLID contribuem para a adaptabilidade e também a manutenibilidade do software.
Estratégias de tolerância a falhas normalmente são aplicadas para sistemas de
missão crítica que exigem altíssima disponibilidade. Aplicações responsáveis pela
integração de outros sistemas se enquadram nesta classificação pois uma falha
nelas pode impactar diversos sistemas. O modelo de integração baseado em
mensagens (MOM) permite a comunicação entre sistemas de forma assíncrona, com
baixo acoplamento e alta performance. Devido às suas características, um MOM
necessita ser tolerante a falhas tanto de hardware como de software.

51

3 ESPECIFICAÇÃO DA NOVA ARQUITETURA RECONFIGURÁVEL

3.1 Descrição do software alvo da refatoração

No Brasil, o BACEN (Banco Central), órgão regulador do mercado financeiro,
criou, em 2002, o Novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que obrigou as
instituições financeiras a transferir, em tempo real, valores superiores a R$ 5.000,00
através de uma rede chamada de RSFN (Rede do Sistema Financeiro Nacional). Os
sistemas das instituições financeiras participantes do SPB devem utilizar uma
arquitetura baseada em trocas de mensagens assíncronas, conhecida como MOM
(Messaging Oriented Middleware). O middleware escolhido pelo órgão regulador foi
o Websphere MQ da IBM. Todos os participantes, portanto, tiveram que desenvolver
ou adquirir sistemas de mensageria. Esta iniciativa possibilitou a redução do risco
sistêmico, ou seja, a possibilidade da quebra de um banco provocar outras em
cadeia, no chamado efeito dominó (BACEN, 2002). O quadro 1 mostra uma média
dos valores transferidos, diariamente, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro.
TED (Transferência Eletrônica Disponível) é o principal meio que trata da
transferência de valores entre bancos como, por exemplo, pagamento de títulos
acima de R$ 250.000,00 e transferências entre correntistas de dois bancos distintos.
O maior valor é da SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia de
movimentação de títulos públicos) que trata da compra e venda de títulos públicos. A
compensação inclui os pagamentos efetuados através de cheques, DOCs
(Documento de Crédito) e boletos. Por fim, os demais grupos de valores são para
controle e operação do mercado financeiro.
Quadro 1 - Detalhamento do Giro SPB

Fonte: BACEN (2014)
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A arquitetura do software segue o modelo ponto a ponto descrito por Curry
(2004). A comunicação ocorre entre diferentes instituições financeiras e os órgãos
do mercado e segue o padrão descrito por Hohpe e Woolf (2003). A figura 14
demonstra uma visão simplificada da arquitetura do SPB.

Figura 14 - Visão Simplificada do SPB

Fonte: Próprio autor

O sistema de mensageria que será refatorado utiliza os patterns de
arquitetura Mensageria e Broker. Eles são baseados em componentes distribuídos
em diversos servidores e processamento assíncrono. A figura 15 ilustra a arquitetura
simplificada deste sistema. Os principais componentes são:


Receptor: responsável por receber mensagens do IBM MQ Series e agendar
processamentos das mensagens para os Processadores;



Transmissor: responsável por enviar mensagens através do IBM MQ Series e
é agendado pelos Integradores;



Integrador: responsável por processar as mensagens agendadas pelo
Receptor.
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Figura 15 - Principais componentes do sistema alvo da refatoração

Fonte: Próprio autor

3.2 Requisitos da Refatoração

Uma das formas de aumentar a disponibilidade de um software é através de
estratégias de tolerância a falha. O segmento bancário é um dos que mais investem
em tecnologia da informação. Hoje a maior parte do dinheiro circula através de
registros nos diversos bancos de dados das instituições financeiras. Uma pequena
parte está na forma de numerários (cédulas e moedas). A disponibilidade dos
sistemas bancários, portanto, é fundamental para suportar as operações e atender
ao mercado como um todo.
Será aplicada uma refatoração para aumentar a disponibilidade de um
sistema de mensageria SPB de um banco de varejo brasileiro. Esta empresa tem
investido em réplicas de software para aumentar a disponibilidade dos seus
sistemas.

Busca-se

tornar

a

aplicação

mais

adaptável,

permitindo

sua

reconfiguração e tolerando, assim, determinadas falhas sem a necessidade da
criação de um novo sistema e evitando os problemas relatados por Salako e Strigini
(2014).
O processo de refatoração é baseado nas técnicas de adaptabilidade e
componentização apresentadas por Mckinley et al. (2004) e Mclean (2014). O
desenho da nova solução refatorada é inspirado nos trabalhos de Silva (2014) e
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Carzaniga, Gorla e Pezzè (2008), onde eles apresentam uma arquitetura com
reconfiguração dinâmica para um software de motores de regras. O presente
trabalho se diferencia da proposta desses autores nos seguintes pontos:


A reconfiguração não será dinâmica. Conforme Garcia et al. (2011, apud
SILVA, 2014, p. 33), ela será realizada através de parametrização e
componentização e, ao mesmo tempo, arquitetural pois a parametrização
modificará a forma como a solução executa suas funções;



Duas versões com configurações diferentes serão executadas ao mesmo
tempo, sendo que uma delas funcionará como uma réplica, assumindo o
processamento em caso de falha da versão principal. Para melhor garantia
do funcionamento da réplica e maior velocidade no seu acionamento, ela
executará em paralelo, porém, sem comunicação com o ambiente externo,
ou seja, RSFN e sistemas clientes. Ela processará as mensagens,
entretanto estas não serão enviadas. Trata-se de um modelo de solução
alternativa proposto por Carzaniga, Gorla e Pezzè (2008) que é executada
parcialmente em paralelo;

Cheng, Lemos, et al. (2009) lista quais as dimensões que devem ser definidas
para a construção de um software adaptável. Elas delimitam o escopo da adaptação
e também serve como requisito. As dimensões de objetivo, mecanismo e efeitos
serão utilizadas para a descrição dos requisitos e são apresentadas nos quadros 3,
4 e 5.
Tabela 2 - Dimensão de modelagem Objetivo
O software deve ser capaz de continuar o processamento das mensagens de transferência entre clientes em caso de
falhas.
Atributo
Evolução
Flexibilidade
Duração
Multiplicidade

Definição
Estática - não tem alteração no decorrer do tempo.
Sem restrição - levar em consideração as falhas que serão tratadas.
Persistente
Não afeta outros objetivos

Fonte: Próprio autor.

A dimensão de objetivo de Cheng, Lemos, et al. (2009) demonstrada na
Tabela 3 define que o software não altera seu comportamento durante a execução,
pois esse é definido em tempo de configuração do sistema no ambiente onde ele
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será executado. A dimensão ainda descreve que as falhas que devem ser toleradas
não têm restrição, ou seja, todos os cenários previstos serão atendidos. Por fim,
esclarece que a duração da adaptação é persistente, pois não existe restrição para a
réplica não executar quando acionada.

Tabela 3 - Dimensão de modelagem Mecanismo
Atributo
Tipo
Autonomia
Organização
Escopo
Duração
Gatilhos

O sistema deverá alterar o processamento das mensagens evitando possíveis falhas.
Definição
Paramétrica e Estrutural
Assistida
Distribuída entre os componentes
Localizada - envolve somente os componentes responsáveis pelo envio de mensagens
A adaptação deve executar por um período de até 8 horas.
Falhas identificadas na dimensão de mudança

Fonte: Próprio autor.

A dimensão de mecanismo de Cheng, Lemos, et al. (2009) demonstrada na
Tabela 4 define que a adaptação será realizada através de parâmetros do software,
de forma não autonômica e não centralizada. Ela ainda esclarece que o escopo da
adaptação está somente em uma parte do software e que essa poderá ser
executada por até 8 horas devido às limitações de tamanho do banco de dados,
sendo acionada quando for identificada uma falha. A restrição de tempo é importante
para definição dos recursos de infraestrutura da réplica/adaptação.

Tabela 4 - Dimensão de modelagem Efeito
Atributo
Criticidade
Previsibilidade
Overhead

O sistema deverá processar com no mínimo 30% da performance.
Definição
Missão crítica - uma falha na adaptação em decorrência de falha da original envolve perda financeira.
Imprevisível
Reduzirá em no máximo 70% a performance do sistema original.

Fonte: Próprio autor.

A dimensão de efeito de Cheng, Lemos, et al. (2009) demonstrada na Tabela
5 descreve qual o comportamento do software após realizar um procedimento de
adaptação. Para o teste é definido que deve processar com, no mínimo, 30% de
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performance da versão original. Essa dimensão define ainda a criticidade da
adaptação, ou seja, caso ela não ocorra, qual o impacto. Por fim, descreve também
a previsibilidade que devido às características da falha – gatilho para utilização da
adaptação – é imprevisível.
Para a definição da dimensão Mudança (CHENG, LEMOS, et al., 2009), foi
utilizada a ferramenta análise de árvore de falhas (FTA). Muccini, Pelliccione e
Romanovsky (2007) afirma que um dos fatores mais importantes de uma estratégia
de tolerância a falhas é a declaração clara de quais falhas serão tratadas. A FTA tem
como objetivo identificar a possibilidade de falhas e permite que se selecione quais
serão tratadas pela refatoração. Em conjunto com a equipe responsável pelo
software, são selecionadas as falhas que serão tratadas pela abordagem de
recomposição da solução atual. O resultado desta análise é apresentado na
ilustração 16. A classificação de cores utilizadas na análise é descrita abaixo:


Verde: falha principal analisada;



Azul: falhas que podem ser tratadas pela réplica gerada pela
reconfiguração do software e, também, por uma réplica gerada através de
times e soluções distintos;



Laranja: falhas que podem ser tratadas pela réplica gerada através de
times e soluções distintos;



Amarelo: falhas que as estratégias de réplica de software não tratam pois
ou são externas à aplicação, como problemas com sistemas clientes, ou
são de hardware, como a indisponibilidade do HSM – Hardware Security
Module.

As falhas que podem ser tratadas apenas por réplica gerada através de times
e soluções distintos correm o risco de ocorrer nas duas versões, conforme estudo de
Salako e Strigini (2014).
Portanto, seguem abaixo as falhas que serão tratadas através da refatoração,
assim como a forma de tratamento de cada uma delas:
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Figura 16 - Análise de árvore de falhas

Fonte: Próprio autor
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Falha do banco de dados (exceto se a causa for funcional): o software deve
executar utilizando dois bancos de dados de fornecedores diferentes,
conforme recomendação do estudo de Gashi, Popov e Strigini (2007). O
software utiliza o gerenciador de banco de dados MS SQL Server.



Falha do Microsoft DTC (Distributed Transaction Coordinator): o DTC é o
gerenciador de transações que possibilita às aplicações trabalharem com
múltiplas fontes de dados em uma transação (STANEK, 2010). Trata-se de
um serviço nativo do sistema operacional Microsoft Windows que utiliza o
protocolo 2PC (Two-Phase Commit) o qual possui esse nome porque realiza
duas fases para confirmar uma operação:
o Preparação:

todos os participantes da transação informam o

gerenciador que estão aptos a confirmar ou cancelar suas operações;
o Confirmação/Cancelamento

(Commit/Rollback):

Após

receber

a

informação de preparação dos participantes, é solicitada a efetivação
para cada um deles.
Para coordenar essas fases, o DTC necessita armazenar um log e
normalmente executa com participantes remotos.


Falha do Servidor de Componentes: a solução utiliza um Servidor de
Componentes proprietário composto por uma aplicação web e um framework
de desenvolvimento. Através do seu portal web é possível realizar atividades
como: iniciar e parar a execução de componentes, armazenar e fornecer as
configurações, tratamento de threads e gerenciamento de ocorrência de
falhas. Ele monitora a aplicação, o que é importante para uma estratégia de
tolerância a falhas. A partir dele é possível identificar se o software está
executando corretamente;



Falhas de Hardware: deverá ser possível executar a aplicação em servidores
diferentes da versão original. A estratégia de tolerância não tolera falhas em
equipamentos especializados como o servidor de chaves de criptografia (HSM
– Hardware Security Module).



Falhas não funcionais: a solução utiliza uma solução de broker assíncrona
proprietária. Ela é responsável por recepcionar as mensagens e distribuir o
processamento delas nos servidores de Processador/Integrador disponíveis.
Possui papel fundamental na escalabilidade horizontal da solução, pois
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possibilita o aumento do processamento incluindo novos servidores. O
objetivo é tolerar falhas oriundas de erros dos componentes desse broker.
Segundo a taxonomia de Carzaniga, Gorla e Pezzè (2009), tolerância a falhas
baseada em redundância necessita também definir seu tipo. O software trata hoje
um catálogo de 462 eventos conforme a versão 4.06 disponibilizada pelo BACEN em
01/08/2015. Um evento contém, normalmente, uma mensagem de envio e uma de
resposta. A versão de réplica tratará apenas o evento referente a TED
(Transferência Eletrônica Disponível) de clientes pois ele representa mais de 80%
dos eventos financeiros, que afetam o saldo do banco junto ao BACEN. Além disso,
os outros 20%, devido ao baixo volume, conseguem ser atendido através da
contingência disponibilizada pelo BACEN. Ela possibilita a entrada manual dos
eventos financeiros, porém, para utilizá-la, a instituição financeira arca com uma
multa.
Concluindo os requisitos, a versão de réplica poderá ter um número menor de
funcionalidades de forma a compensar a performance e reduzir a probabilidade de
falhas em comum. Também não deverá ter a mesma performance da atual, pois o
objetivo

dela

é executar

durante

o

período

de

tempo

necessário

para

restabelecimento da versão principal.

3.3 Arquitetura da Réplica

Antes da refatoração, é necessário definir qual será a arquitetura da réplica,
identificando as alterações necessárias na solução atual. A versão de réplica deverá
ser gerada através da reconfiguração manual do software e esta deverá executar em
paralelo à principal.
A arquitetura da réplica deverá permitir a execução do software mesmo na
ocorrência das falhas selecionadas nos requisitos. A seguir é descrita a estratégia
para cada um dos tipos de falhas.
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3.3.1 Falha no Banco de Dados

A solução deverá possibilitar sua execução utilizando dois fornecedores de
banco de dados. A versão original utiliza o MS SQL Server e na réplica será utilizado
um banco de dados embarcado devido aos seguintes motivos:


Portabilidade: facilidade de instalação do software em qualquer servidor;



Características da solução: a aplicação utiliza basicamente inserção em
banco de dados.
Segundo Ali (2014), um banco de dados embarcado é um sistema

gerenciador de banco de dados integrado com a aplicação de software. Eles
executam localmente, inclusive em alguns casos no mesmo processo da aplicação
fornecendo uma engine de banco de dados. Além da instalação simplificada, ele
ainda apresenta as seguintes vantagens (ALI, 2014):


Acesso extremamente rápido aos dados, na maioria dos casos;



Baixa latência para escrita de dados devido à sua característica local.

O software escolhido foi o VistaDB do fabricante Gibraltar devido à sua
grande similaridade com o MS SQL Server, facilitando a portabilidade do código
existente no servidor como Stored Procedures. Ele ainda apresenta os benefícios já
citados de um banco de dados embarcado. A figura 17 ilustra como o produto
funciona e descreve também como a aplicação refatorada deverá se comportar.

Figura 17 - Componentes do VistaDB
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Fonte: Fabricante

Embora na validação da refatoração a opção tenha sido por um banco de
dados embarcado, a solução deverá possibilitar a utilização de outros, desde que
eles atendam aos requisitos de portabilidade de código armazenado no servidor.

3.3.2 Falha no MS DTC

A solução deverá continuar sua execução mesmo com falha do DTC
(Distributed Transaction Coordinator). O software alvo da refatoração é acoplado ao
sistema operacional Windows, pois possui uma dependência do DTC. Este aspecto
é justificado pela facilidade do uso, segurança para não perder a mensagem e a
característica distribuída da solução conforme ilustrado na figura 18.
Figura 18 - Utilização MS DTC

Fonte: Próprio autor.

O DTC trabalha com o tipo de transação two-phase commit. Trata-se de um
protocolo para tratar transações que envolvem múltiplos recursos. Ele impacta a
performance pois cria um log com todas as alterações realizadas dentro de uma
transação para depois solicitar, para cada um dos participantes, a confirmação delas
(RUBY, 2007). Em contrapartida, oferece segurança do commit, realização da
transação, ou rollback, processo de desfazer a transação.
Na versão de réplica, a arquitetura não será distribuída, ou seja, todo o
processamento da mensagem até o envio do resultado da transformação dela para o
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destinatário será síncrono conforme ilustrado na figura 19. O tratamento será por
compensação, onde cada componente desfaz as ações realizadas por ele caso
ocorra um erro em alguma operação na cadeia de chamada. O conceito de
compensação foi apresentado por Molina (1987, apud Greenfiel, 2013, p. 3) em um
trabalho chamado Saga. Nele é proposta uma estratégia para tratamento de
transações longas, onde o protocolo two-phase-commit não é adequado pois é
necessário verificar como abortar a transação, ou seja, aplicar uma regra de
negócio. No Saga, cada tarefa participante em uma transação tem um tratamento
para desfazer o que ela realizou. Na ocorrência de um erro em qualquer tarefa da
transação, é executado um processo que chama, na ordem inversa, o tratamento de
cada uma delas, desfazendo todas as ações que elas realizaram. Para a interação
com IBM MQ Series será utilizada a transação nativa, sendo que a ação de desfazer
(rollback) será explícita dentro do componente responsável por recepcionar ou
transmitir mensagens através do middleware. Este tipo de transação oferece maior
performance que será avaliada durante os testes.

Figura 19 - Tratamento de transação da Arquitetura de Réplica

Fonte: Próprio autor

Para alterar o comportamento das versões será utilizado o princípio de
Inversão de dependência do S.O.L.I.D., onde o comportamento será injetado em
tempo de execução. Portanto, a versão original continuará utilizando MS DTC,
enquanto que a réplica (reconfigurada) utilizará compensação.

63

3.3.3 Falha no Servidor de Componentes

A solução executa sob um Servidor de Componentes proprietário. Para utilizálo, é obrigatória a herança de uma classe do seu framework. Este servidor e os
componentes que executam dentro dele são totalmente dependentes do banco de
dados MS SQL Server. Para tolerar uma falha, os componentes da solução devem
ser independentes, ou seja, desacoplados.
Uma alternativa para este desacoplamento seria a construção de um
Wrapper, que é um pattern com o objetivo de converter uma interface de uma classe
em outra esperada por um cliente (consumidor), neste caso o Servidor de
Componentes. Entretanto, ele se tornaria mais um ponto de manutenção. Para
desacoplar os componentes do framework do servidor e evitar um Wrapper, foram
utilizados os princípios S.O.L.I.D. e a programação orientada a aspectos (AOP).
Antes de utilizar a técnica de programação orientada a aspecto para
desacoplar das classes do Servidor de Componentes, foi aplicado o princípio de
responsabilidade simples do S.O.L.I.D. Isso foi realizado através da separação das
funcionalidades necessárias para atender aos requisitos do sistema daquelas
exigidas pelo framework do Servidor de Componentes. Portanto, ao final do
processo, temos um componente responsável pelas funções que atendem aos
requisitos do software (como enviar e receber mensagens), que chamaremos de
funcional, e outro que implementa as interfaces exigidas pelo Servidor de
Componentes, que chamaremos de acoplado. Entretanto, é necessário incluir o
comportamento do funcional no acoplado e, neste caso, não seria possível utilizar
herança pois voltaria a dependência. A solução para incluir os métodos e
propriedades do componente funcional no acoplado foi utilizar o framework AOP
(Aspect Oriented Programming) Open Source chamado pMixin para gerar esta
classe com a “mistura” das funcionalidades do componente com as do Servidor de
Componentes em tempo de design.
O pMixin é composto por um plug-in do Microsoft Visual Studio que, em
qualquer ação de salvar, percorre a solução procurando por classes partial
decoradas com o atributo pMixin. O conceito de classes parciais permite a divisão de
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uma classe em mais de um arquivo físico. No .NET ele é implementado colocando a
palavra-chave Partial na declaração da classe. Utilizando este conceito, torna-se
possível separar, por exemplo, um código gerado manualmente e outro
dinamicamente, protegendo o primeiro. Também é utilizado para permitir que vários
desenvolvedores alterem uma mesma classe, reduzindo o risco de sobrescritas. Os
atributos do .NET são metadados das classes, métodos e propriedades. Eles
possibilitam realizar ações em tempo de design e compilação. O pMixin utiliza estes
dois conceitos, classes parciais e atributos, para gerar um arquivo chamado codebehind, onde este framework estende a classe decorada ao incluir chamadas para
os métodos da(s) classe(s) parametrizadas. O nome do framework é um acrônimo
de partial Mixin. A figura 20 exemplifica uma mistura. Ela apresenta uma classe
chamada Target declarada como partial e decorada com o atributo do pMixin que
configura a inclusão das funções da classe HelloWorldMixin na Target. Ao lado das
duas classes são listados os métodos da classe Target e é possível verificar que já
aparecem os métodos da classe HelloWorldMixin.

Figura 20 - Exemplo pMixin

Fonte: Próprio autor

O pMixin promove o reuso de código pois não obriga a herança de uma
determinada classe mesmo que a derivada não tenha todas as funções para
sobrescrever. Esta obrigatoriedade é um dos problemas da programação orientada a
objeto que, dependendo da assinatura da classe, exige implementações ao herdar
delas que podem não fazer sentido quando é necessário utilizar somente parte de
seus comportamentos. O pMixin permite incluir tanto a classe inteira, como
determinados métodos. Além disso, é aderente ao princípio de Liskov do S.O.L.I.D.,
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pois a classe gerada atende as regras de contrato e variação. Isso significa que o
componente gerado pelo pMixin pode ser utilizado onde se espera a classe
informada no atributo.

3.3.4 Falhas não funcionais

A arquitetura do sistema é baseada em um Broker proprietário com
processamento distribuído em diversos servidores. Esta característica visa permitir
uma escalabilidade da aplicação. Além disso, ele é totalmente dependente do banco
de dados MS SQL Server.
A arquitetura da réplica, visando reduzir a probabilidade de falhas na
comunicação entre os servidores e pelo fato de utilizar banco de dados local, tratará
o processamento de modo síncrono. Para possibilitar esta reconfiguração todos as
operações realizadas no processamento de uma mensagem serão encadeadas
utilizando os pattern Strategy e Chain of Responsibility. Os princípios S.O.L.I.D.
deverão ser aplicados conforme abaixo:


Responsabilidade Simples: garantir que os novos componentes tenham
apenas funções de acordo com sua definição;



Aberto-Fechado: o próprio pattern de Chain of Responsibility já garante este
princípio pois permite a extensão da funcionalidade através da chamada de
outro componente sem alteração do comportamento do Handler;



Segregação de Interfaces: separar os componentes de interfaces das
implementações garantindo uma maior facilidade de recomposição pois reduz
as dependências.
O pattern Chain of Responsibility permitirá a reconfiguração das operações

que serão executadas de acordo com o cenário. Por exemplo, quando a réplica
estiver executando em paralelo com a versão original ela não poderá enviar
mensagens, pois caso contrário gerará duplicidade. O componente de integração
será desmembrado em vários Handlers e o próprio Transmissor será também um
Handler. Além disso, o pattern atende às necessidades de tratamento da transação
por compensação, pois é possível realizar o rollback através do tratamento de erro
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de cada Handler. A aplicação deste pattern na arquitetura é demonstrada na figura
21.
Figura 21 - Aplicação do Chain of Responsibility na Arquitetura de Réplica

Fonte: Próprio autor

3.3.5 Falhas de Hardware

A solução da réplica deverá possibilitar a instalação em qualquer servidor
COM sistema operacional Windows compatível com a da versão original e que tenha
instalado também o IBM MQ Series para leitura das mensagens. As seguintes
características já descritas no atendimento dos requisitos anterior garantem a
simplicidade da instalação:


Utilização de banco de dados embarcado;



Execução síncrona do processamento da mensagem;



Não utiliza DTC, portanto não é necessária configuração do Sistema
Operacional.

3.3.6 Conclusão
Após a análise de cada requisito chegamos à arquitetura final da réplica e,
consequentemente, com as alterações necessárias no processo de refatoração. O
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processo foi executado conforme descrição abaixo e será detalhado na próxima
seção:
1. Desacoplamentos
a. Tratar a herança das classes do Servidor de Componentes necessárias
para a arquitetura de réplica através do framework pMixin;
b. Tratar a dependência do MS DTC através de injeção de dependência.
2. Banco de Dados
a. Realizar a migração dos códigos armazenados no MS SQL Server para
o VistaDB.
3. Reconfiguração
a. Aplicar os conceitos de componentização e adaptabilidade descritos
por Mckinley et al. (2004) e Mclean (2014) para realizar a segregação
das funções dos componentes utilizados no processamento da
mensagem;
b. Aplicar os patterns Chain of Responsibility e Strategy para permitir
composições diferentes de processamento das mensagens.
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4 REFATORAÇÃO

4.1 Desacoplamento

Nesta seção são detalhadas as atividades de desacoplamento do container e
do MS DTC. São apresentadas as estratégias adotadas e as dificuldades
encontradas.

4.1.1 Servidor de Componentes

O primeiro passo foi identificar quais componentes participantes da
arquitetura da réplica necessitavam do Servidor de Componentes. Como a figura 19
ilustra, somente o Receptor, que realiza a leitura da fila IBM MQ Series para entregar
o processamento para os demais componentes, deverá sofrer a refatoração para
retirar o acoplamento com o Servidor de Componentes.
Os

componentes

que

executam

neste

Servidor

de

Componentes

obrigatoriamente herdam de uma classe do seu framework. Embora a herança seja
uma forma de aplicar o princípio de aberto/fechado do S.O.L.I.D., ela gera uma
maior dependência, dificultando o reuso destes componentes (MCLEAN, 2014). O
mesmo autor sugere a utilização de interfaces, porém, seria necessária a alteração
do Servidor de Componentes, o que está fora do escopo do trabalho e também
geraria um grande impacto na solução como um todo, pois vários componentes
utilizam esse framework.
A solução deve estar aderente ao princípio de contratos de variância de Liskov,
permitindo a execução do componente dentro e fora do Servidor de Componentes. A
utilização de múltipla herança foi abordada, porém o .NET Framework não aceita. A
segunda opção era realizar um merge de classe do framework com a do
componente quando necessário. Para este fim, foi utilizado o framework Open
Source AOP pMixin que é composto pelos seguintes itens:


Extensão do MS Visual Studio, que é obtida na galeria da Microsoft;
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Biblioteca utilizada nos projetos, que é obtida através de um gerenciador de
pacotes de instalação da Microsoft chamado NuGet.

A classe original necessitou de uma análise e das seguintes alterações antes da
utilização do pMixin:


Segregar o componente em dois: um herdando da classe do Servidor de
Componentes e com os métodos e propriedades sobrescritos, e outro
somente com os métodos necessário para a recepção de mensagens;



Alterar as chamadas entre métodos privados do componente. Verificado que
o componente tinha um excesso de atribuições, ferindo o princípio de
responsabilidade simples do S.O.L.I.D. Estas funções foram transferidas para
outras classes permitindo uma maior reutilização entre todas as classes da
solução.



Alteração das chamadas de métodos estáticos do container, substituindo por
interfaces para injeção.

O componente que continuou herdando da classe do container é decorado com
o atributo do framework do pMixin. Ao salvar ou compilar o projeto, a biblioteca de
aspecto gera a “mistura” dos componentes. A figura 22 ilustra o antes e depois da
classe do Receptor.
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Figura 22 - Diagrama das classes – antes e depois da geração através do pMixin

Fonte: Próprio autor.

Aspectos interessantes da utilização do pMixin:


Ele atende ao princípio de substituição de Liskov referente a regra de contra
variância (MCLEAN, 2014), pois a classe gerada por ele pode ser utilizada
onde é esperado a classe que ele realizou o Wrapper. O pMixin adiciona na
classe gerada operadores implícitos de conversão, possibilitando este
comportamento;



Ele simula uma herança de uma classe mesmo que ela seja abstrata,
exigindo a sobrescrita de métodos. Entretanto, para que os métodos sejam
sobrescritos é necessária a configuração de delegates gerado no Wrapper e
isto deve ser feito nos construtores da classe decorada;



O processo de compilação fica mais lento pois ela o intercepta para geração
da classe partial de code behind;



Não é possível a utilização de variáveis By Ref nas propriedades do Wrapper
gerado pelo pMixin, pois elas trabalham apenas com By Val. Todas as
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necessidades de passagem de parâmetro By Ref teve que ser migrada para a
classe decorada;


Os fields protegidos da classe utilizada no Wrapper não são tratados pelo
pMixin. A solução foi sempre construir propriedades.

4.1.2 MS DTC

O acoplamento do MS DTC ao utilizar contextos de transação com .NET
Framework é estimulado pois a utilização é direta, ou seja, através de construção do
objeto de transação sem a participação de um Factory e interfaces para abstrair este
componente. Um exemplo de uso é apresentado na figura 23.
Figura 23 - Exemplo de uso de contexto transação .NET Framework

Fonte: Próprio autor

A solução para este desacoplamento foi a criação de duas interfaces sendo
uma para um Factory e outra para uma classe de contexto de Transação
possibilitando o encapsulamento da classe fornecida pelo MS .NET Framework.
Foram geradas duas implementações da interface de Factory: uma que retorna um
wrapper encapsulando a classe TransacionScope real e outra que retorna um
wrapper cujos métodos realizam um log das tarefas para controle da compensação.
O diagrama das interfaces e suas realizações são apresentados na figura 24 e o
código das classes DefaultTransactionScopeFactory e DefaultTransactionScope, nas
figuras 25 e 26 respectivamente.
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Figura 24 - Diagrama de classes para tratamento do contexto de Transação

Fonte: Próprio autor.

As assinaturas dos métodos (parâmetros) são idênticas às dos construtores
do TransactionScope do Microsoft .NET para facilitar a substituição onde foi
necessário. O nome da classe do Factory que gera o contexto do framework da
Microsoft tem o nome de Default pois nos construtores sem parâmetros das classes
que necessitam utilizar um contexto de transação ele é injetado.
Figura 25 - Código da classe DefaultTransactionScopeFactory

Fonte: Próprio autor
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Figura 26 - Classe DefaultTransactionScope

Fonte: Próprio autor.

4.2 Banco de Dados

A versão atual do software alvo da refatoração utiliza o MS SQL Server
versão 2008. Um dos requisitos para melhorar a tolerância a falha deste sistema é a
possibilidade de sua execução migrar para outro banco de dados em caso de falha
da versão principal. A recomendação de utilizar um fornecedor diferente de banco de
dados para melhorar a disponibilidade é apresentada no estudo de Gashi, Popov e
Strigini (2007), onde comprovou que os gerenciadores de banco de dados não
apresentam falhas em comum e mesmo versões diferentes de um mesmo
fornecedor já reduz bastante a incidência de falhas em comuns entre elas.
Para validação da refatoração utilizou-se de um banco de dados embarcado
VistaDB, conforme já justificado nos requisitos. Os detalhes deste software são
descritos no Apêndice 1.
O sistema de mensageria já utilizava a biblioteca Enterprise Library da
Microsoft. Ela disponibiliza blocos de aplicações com funcionalidades transversais
normalmente utilizadas nos desenvolvimentos de software como: acesso a dados,
logging e tratamento de erro. Além disso, os blocos permitem ampla configuração e
extensão. Portanto, o sistema já apresenta características de adaptabilidade pois ao
utilizar esta biblioteca ele segue o princípio de responsabilidade simples, pois as
funções transversais já estão separadas. Também está aderente ao princípio de
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aberto e fechado, pois a biblioteca permite a extensão sem alteração de suas
funcionalidades (MCLEAN, 2014). Sua flexibilidade de parametrização atende
também à arquitetura baseada em configuração proposta no trabalho.
A priori seria apenas alterar os parâmetros de conexão com o banco de
dados, porém o Enterprise Library possibilita agilidade no desenvolvimento através
de descoberta automática de parâmetros de stored procedures somente para os
bancos de dados Oracle e MS SQL. Esta funcionalidade não está disponível para o
VistaDB e foi necessária a alteração de todas as chamadas de stored procedures
dos componentes participantes da arquitetura da réplica, declarando explicitamente
os parâmetros conforme os códigos ilustrados na figura 27. O Enterprise Library
trabalha com extensão possibilitando a inclusão de novos gerenciadores, porém não
foi encontrada uma biblioteca para o VistaDB. Embora as funcionalidades de blocos
de aplicações como o Enterprise Library ajudem no desenvolvimento, deve levar em
consideração a utilização de chamadas que são específicas para um determinado
produto quando tem o objetivo de portabilidade da aplicação.

Figura 27 - Alteração das chamadas das Stored Procedures

Fonte: Próprio autor.

Após a alteração de todas as chamadas de stored procedures explicitando os
parâmetros, o próximo passo foi criar o banco de dados no VistaDB. Em linha com a
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proximidade em termos de sintaxe do MS SQL, ele disponibiliza uma ferramenta
para migração conforme ilustrado na figura 28. A ferramenta não migra as stored
procedures, com a justificativa que o número de comandos aceitos no VistaDB é
menor.
Figura 28 - VistaDB Data Migration Wizard

Fonte: Próprio autor.

As stored procedures foram migradas manualmente, porém algumas tiveram
que sofrer alterações específicas para funcionar no VistaDB. O problema é que o
banco de dados embarcado está mais próximo dos padrões ANSI SQL, que é um
padrão tanto da ANSI (American National Standards Institute) quanto da ISO
(International Organization for Standardization). O MS SQL Server possui mais
variações para um mesmo comando e algumas vezes elas não são suportadas pelo
VistaDB. Foram migradas 46 stored procedures somando os três bancos de dados,
de um total de 794. A grande maioria delas é de suporte às páginas do sistema, que
não está sendo tratado neste trabalho. No Apêndice 2 são detalhados os desafios
superados e as atividades realizadas para migração desses programas.
As adequações necessárias para a migração das stored procedures geraram
duas versões de um mesmo programa para uma determinada funcionalidade do
sistema. A tabela 6 apresenta as quantidades de problemas encontrados para cada
tipo. Apenas duas stored procedure não sofreram alteração.
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Tabela 5 - Quantidades de stored procedures alteradas por tipo de diferença

Tipo de diferença
Quantidade
Hint WITH NOLOCK
35
Identity
5
Isolamento de Transação
33
Suporte ANSI
30
BEGIN
3
Total
106
Fonte: Próprio autor

4.3. Aplicando o estilo de Arquitetura de Reconfiguração

Para permitir a reconfiguração do software, é necessário que sua arquitetura
permita adaptações. Segundo Rozanski e Woods (2005), a arquitetura de um
sistema de software é a estrutura ou estruturas do sistema, que engloba elementos
de software, suas propriedades externas visíveis e os relacionamentos entre eles.
Ainda segundo o mesmo autor, as estruturas do sistema podem ser estáticas (em
tempo de design) e dinâmica (em tempo de execução). Para Carzaniga, Gorla e
Pezzè (2009), do ponto de vista da arquitetura de software, a redundância pode ser
introduzida ou no nível intra ou entre componentes. Para obter um software
adaptável que possa responder a determinadas falhas, é necessário tratar as
relações dos seus componentes. Portanto, para um sistema já existente, é
imprescindível uma revisão da arquitetura com foco nos relacionamentos entre seus
componentes.

Segundo

Mckinley

et

al.

(2004),

todas

as

técnicas

de

recomposição/reconfiguração envolvem algum tipo de redirecionamento nas
interações entre as entidades do programa.
A opção pela parametrização não automatizada se deve à complexidade
apresentada para uma arquitetura auto-reconfigurável, conforme descrito em Silva
(2014). Entretanto, as duas abordagens, manual e automática, apresentam um
ponto em comum: executam planos já existentes em repostas às mudanças de
estados que o sistema possa sofrer, conforme Kramer e Magee (2007, apud Silva,
2014, p. 47). Ainda segundo Carzaniga, Gorla e Pezzè (2008), para a identificação
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de soluções alternativas, é necessário analisar se uma determinada função do
sistema pode ser realizada por diferentes sequências de operações.
O primeiro passo para a refatoração da arquitetura foi a análise das
operações envolvidas no processo de envio de mensagem e os componentes
responsáveis por elas. O mapeamento simplificado é apresentado na Figura 29.
Figura 29 - Diagrama de atividades - Envio de Mensagem

Fonte: Próprio autor

A ilustração acima é simplificada pois existem algumas sub funções que não
são apresentadas. Baseado no diagrama e na análise do sistema é possível fazer
algumas observações sob o ponto de vista do S.O.L.I.D:
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O princípio de responsabilidade simples na visão de componentes pode
ser melhorado, pois a operação de Gravar Mensagem, que realiza um log
dos componentes que tem interface com MQ, é executada tanto no
Receptor, Integrador e Transmissor. A arquitetura atual do sistema,
embora componentizada, é baseada em reuso de stored procedures. O
ideal é que um componente fosse responsável por esta operação;



O sistema já trabalha muito com interfaces, o que facilita o processo de
refatoração;



O sistema já utiliza o princípio de Liskov de regras dos contratos por contra
variâncias, uma vez que todos os componentes que tem interface com o
Receptor, Processador e Transmissor herdam de uma mesma classe
abstrata utilizando uma engine de ativação semelhante.

Com base nas observações acima, o principal foco na refatoração foi na
divisão de responsabilidades dos componentes e a aplicação das mesmas interfaces
já utilizadas para o relacionamento entre as diversas partes da aplicação. Como por
exemplo, o Receptor foi concebido para sempre agendar um processamento
assíncrono. A recepção e o agendamento são duas funções que podem estar em
componentes distintos, melhorando inclusive seu reuso.
Seguindo o pattern de Chain of Responsibility, foi necessária a definição da
interface do Handler. Foi utilizada uma interface já existente utilizada nas
comunicações do Receptor, Processador e Transmissor. A opção pelo reuso foi para
reduzir as alterações, porém mantendo o princípio do S.O.L.I.D. de interfaces
simples. A modificação incluiu o atributo sucessor que é uma coleção do tipo
Handler para as chamadas em cadeias. A opção por uma lista possibilita chamadas
em

paralelo,

onde

um

determinado

documento

tem

necessidade

de

encaminhamento para dois Handlers.
Silva (2014) chama atenção para a manutenção da consistência do sistema
quando ele necessita de uma reconfiguração. Para mitigar os riscos de
inconsistência, para cada tipo de mensagem – sistema cliente e RSFN – existe uma
classe que é aceita como parâmetro pelos Handler, reduzindo a probabilidade de
entrada de uma mensagem incorreta em determinado Handler. Também é verificado
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o estado dos parâmetros, identificando alguns atributos que necessitam existir para
que o Handler consiga executar corretamente.
Uma vez segregadas as operações, concluindo a refatoração para utilizar o
pattern Chain of Responsibility, foi criado um Factory que configura o encadeamento
dos Handlers, ou seja, a sequência de operações citada por Carzaniga, Gorla e
Pezzè (2008). Esta configuração é baseada em parâmetros armazenados no arquivo
de inicialização da aplicação, permitindo a alteração do encadeamento sem
modificação do software. Também é possível configurar quais operações
participarão do processamento. Um exemplo da flexibilidade é a possibilidade de
configurar uma cadeia que não executa uma determinada operação, como a
transmissão para a RSFN.
Como a solução alternativa proposta é somente para uma parte das
mensagens, conforme as dimensões definidas nos Requisitos, a segregação das
operações em vários componentes facilita o processo de compilação pois reduz a
necessidade de adicionar referências desnecessárias para a versão síncrona
reconfigurada. Outra providência para simplificar o build é a remoção de referência
não utilizadas. O MS Visual Studio contempla esta funcionalidade, porém é
necessário fazer em cada uma das classes da solução e depois retirar a referência.
A arquitetura final, após a refatoração, contemplando o processamento
assíncrono, original, e o síncrono, é apresentada nas figuras 30 e 31. A grande
preocupação foi manter funcionando as interfaces já existentes. A cada segregação
realizada foram realizados testes unitários para garantir que a operação retornasse o
mesmo resultado.
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Figura 30 - Arquitetura reconfigurada – solução alternativa

Fonte: Próprio autor.
Figura 31 - Arquitetura assíncrona – solução principal

Fonte: Próprio autor.

Nas figuras 30 e 31 das arquiteturas, os componentes mais escuros são
específicos de cada uma delas. Na solução alternativa, este Handler é responsável
por avaliar o valor da mensagem, pois somente transferências abaixo de 50.000,00

81

constituem o escopo desta arquitetura. Já na arquitetura assíncrona (principal), estes
componentes são agendadores para processamentos através do farm de
processadores.

4.4 Conclusões

No processo de refatoração do software encontramos boas práticas aderentes
ao S.O.L.I.D. na solução atual. As alterações se concentraram mais na segregação
de responsabilidades e injeção de dependência.
Ao final do processo, a arquitetura se mostrou mais flexível, permitindo sua
execução através de processamento síncrono e assíncrono e possibilitando a
substituição e/ou inclusão de componentes nesta execução de forma simples e
rápida. Embora o trabalho tenha apresentado somente duas configurações, após o
término da refatoração se tornou possível várias composições como:


Execução síncrona utilizando MS SQL Server;



Execução síncrona utilizando VistaDB ou MS SQL Server, porém sem envio
de confirmação para o sistema cliente;



Execução síncrona e assíncrona sem gravar o log do MQ Series,
possibilitando aumento de performance.
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5 EXECUÇÃO DOS TESTES
Para validar a versão refatorada do software, foram gerados cenários de
testes derivados dos motivos identificados pela análise de árvore de falhas. A réplica
deve ser capaz de tolerar os seguintes tipos de falha:


Falha do banco de dados;



Falha do sistema operacional;



Falha do(s) hardware com exceção daqueles específicos como HSM;



Falha do Servidor de Componentes;



Falha do broker.

A

versão

refatorada

apresenta

uma

flexibilidade

possibilitada

pela

configuração através do arquivo de inicialização, permitindo determinar dois modos
de processamento da versão de réplica. Estes modos são descritos abaixo:


Completo síncrono: todo o processamento é realizado por um único serviço
localizado no servidor de MQ;



Parcial assíncrona: o processamento do Receptor é realizado através da
réplica, porém utilizando o Processador original.
Esta flexibilidade pode reduzir o overhead definido na dimensão de efeito

(CHENG, LEMOS, et al., 2009) na seção de requisitos, permitindo uma performance
maior que a réplica completa, pois permite utilizar, dependendo do cenário, do
processamento distribuído.
Como cada cenário é baseado em uma falha do sistema, também foi descrito
qual o sintoma esperado quando na ocorrência do erro, pois esse deve ser
percebido para acionamento da réplica. Esta percepção da falha é importante uma
vez que, conforme a dimensão de mecanismo (CHENG, LEMOS, et al., 2009)
definida nos requisitos, a ativação da réplica é manual.
A tabela 7 descreve os cenários, classificando-os por tipo de falha,
descrevendo o sintoma percebido no sistema e definindo o modo de processamento
da réplica avaliado.
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Tabela 6- Cenários de Testes de Falhas

Nr

Cenário

1

Sintoma

Processamento
Réplica

Banco de Dados

1.1

Lock em condição de racing no banco de dados da
aplicação

Mensagens acumulando na fila de processamento, execução
com baixa performance, alto índice de dead lock (erro).

Completo

1.2

Lock em condição de racing no banco de dados do
processador.

Mensagens acumulando na fila de processamento, execução
com baixa performance, alto índice de dead lock (erro).

Completo

1.3

Lock em condição de racing no banco de dados do
transmissor.

Mensagens acumulando na fila transmissão, execução com
baixa performance, alto índice de dead lock (erro).

Completo

1.4

Lock por falta de índice no banco de dados do
processador.

Mensagens acumulando na fila de processamento, execução
com baixa performance, alto índice de dead lock (erro).

Completo

1.5

Lock por falta de índice no banco de dados do
transmissor.

Mensagens acumulando na fila de transmissão, execução
com baixa performance, alto índice de dead lock (erro).

Completo

1.6

Falta de conectividade com o banco de dados da
aplicação

Mensagens acumuladas na fila de processamento, Erro no
servidor de componentes

Completo

Mensagens acumulando na fila MQ Series.

Completo

Mensagens acumulando na fila MQ Series.

Completo

Erros na fila de processamento.

Completo

Falta de conectividade com o banco de dados do
servidor de componentes
Falta de conectividade com o banco de dados do do
1.8
processador.
Falta de conectividade com o banco de dados do do
1.9
transmissor.
2
Indisponibilidade do DTC no servidor do
2.1
Receptor/Transmissor
1.7

2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Sistema Operacional
Mensagens acumulando na fila do MQ Series e/ou na fila do
transmissor.
Nenhuma mensagem processada, acumulando na filas do
Indisponibilidade do DTC no servidor do Processador
Processador
Servidor de Componentes
Indisponibilidade do serviço do Servidor de
Sem visibilidade do processamento
Componentes (centralizado)
Indisponibilidade do portal do Servidor de
Sem visibilidade do processamento
Componentes
Hardware
Nenhuma mensagem processada, acumulando na filas do
Servidores de Processador Indisponíveis
Processador
Broker
Mensagens acumulando na fila de processamento do
Bug no transmissor
Transmissor.
Nenhuma mensagem processada, acumulando na filas do
Bug no processador
Processador
Bug no receptor
Mensagens acumulando na fila MQ Series.
Nenhuma mensagem processada, acumulando no
Bug no tratamento de erro do integrador.
Processador

Parcial
Completo
Parcial ou
Completo
Parcial ou
Completo
Completo

Completo
Completo
Parcial
Completo

Fonte: Próprio autor.

Para simular um sistema colocando mensagens na fila, foi utilizado o software
da IBM RFHUtil. Ele é um utilitário para testes, permitindo a visualização de
mensagens em uma variedade de formatos, incluindo XML e representações de
copybook do COBOL (MACNAIR, 2014). Possui uma interface gráfica que é
apresentada na figura 32.
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Figura 32 - RFHUTIL Versão 7.5

Fonte: MacNair (2014)

Além das funcionalidades de leitura de mensagens, o RFHUtil suportou as
seguintes atividades de testes:


Envio em lote de mensagens através de arquivos;



Verificação

da

profundidade

da

fila

(quantidade

de

mensagens

armazenadas na fila);


Limpeza das filas utilizadas no teste.

Todos os cenários utilizaram a mesma massa de dados: 4.000 mensagens de
transferência interbancária de cliente. O roteiro básico de testes é descrito abaixo e
o detalhado é apresentado no Apêndice 3:
a) Desativação dos serviços original e réplica;
b) Limpeza (purge) das filas participantes do teste;
c) Consulta das tabelas que serão afetadas nos dois bancos de dados (MS
SQL Server e VistaDB);
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d) Configuração do serviço de réplica para o modo standy-by, ou seja, recebe
as mensagens replicadas pela versão original, porém não as envia;
e) Ativação dos serviços original e réplica;
f) Consulta das tabelas que serão afetadas nos dois bancos de dados (MS
SQL Server e VistaDB), verificando se elas não foram alteradas;
g) Realização de uma carga de 2.000 mensagens através do RFHUtil;
h) Simulação da falha;
i) Identificação da falha, desativação da original e reconfiguração da réplica;
j) Realização de uma segunda carga de 2.000 mensagens através do
RFHUtil para verificar se a réplica continua o processamento;
k) Coleta e evidência do resultado dos testes.
A verificação do resultado é realizada através do número de mensagens na fila
de saída, onde são esperadas 4.000 mensagens, e também da leitura dos logs das
duas versões. Os testes foram executados em um ambiente similar ao de produção
descrito no Apêndice 4.
Durante
recomposição,

os

testes

também

verificando

a

serão

observadas

possibilidade

de

as

inclusão

possibilidades
e

exclusão

de
de

comportamentos no processamento da mensagem.
Foram executados os cenários descritos no apêndice 3 coletando as seguintes
informações:


Total de mensagens enviadas pela versão original e réplica;



Mensagens não enviadas pela versão original e réplica: tratam-se de
mensagens que deveriam ter sido processadas por cada uma das
versões, porém não apresentaram evidência de envio da mensagem para
o destinatário;



Total de mensagens da réplica: total de itens processados pela réplica
tanto em modo stand by, como quando do seu acionamento após a
identificação de falha na versão original;



Total de mensagens do IBM MQ Series: total de itens identificados na fila
de envio para o destinatário após o término do processamento de toda a
carga de mensagem;
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Performance da versão original e da réplica: maior quantidade de
mensagens por segundo processadas por ambas as versões dentro do
cenário.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta seção são apresentados os resultados dos testes realizados com a
versão refatorada, verificando se ela consegue tolerar as falhas identificadas através
da análise de árvore de falhas.
Durante a execução dos testes foram coletadas as seguintes informações
para cada cenário:


Mensagens enviadas versão Original: quantidade de mensagens enviadas
pela versão original apurada através de consulta no banco de dados SQL
Server;



Mensagens enviadas versão Réplica: quantidade de mensagens enviadas
pela versão de réplica apurada através de consulta no banco de dados Vista
DB;



Total de mensagens enviadas nas duas versões: soma das quantidades de
mensagens enviadas;



Mensagens não enviadas pela versão original: quantidade de mensagens que
não foram processadas pela versão original após a ocorrência de uma falha;



Mensagens não enviadas pela versão de réplica: quantidade de mensagens
que não foram processadas pela versão de réplica;



Mensagens total réplica: soma da quantidade de mensagens enviadas e
replicadas para a versão de réplica quando ela não estava ativa. Essa
quantidade é apurada através de consulta no banco de dados Vista DB;



Mensagens total MQ Series: total de mensagens enviadas apurado através da
ferramenta RFHUtil;



Performance da versão original e réplica: apurada através da divisão entre o
total de mensagens do cenário e o tempo em segundos para execução desse
cenário.
A tabela 8 lista os resultados dos testes de todos os cenários com as

informações descritas na seção 5. Através da coluna Mensagens Enviadas Réplica é
possível verificar que, após a falha na versão original, a versão de réplica continuou
o processamento em todos os cenários. Dessa forma, foi comprovada a tolerância a
falhas do sistema pois apresenta a habilidade de continuar entregando suas funções
planejadas (DUBROVA, 2013).
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Tabela 7 - Resultados dos testes de cenários de falhas
Mensagens Enviadas
Mensagens Não Enviadas
Original Réplica
Total
Original
Réplica
391
1.990
2.381
1.609
10
78
3.520
3.598
1.922
5
277
1.996
2.273
1.723
4
9.667
1.988
11.655
24.545
12
0
1.997
1.997
2.000
3
0
2.000
2.000
2.000
0
0
4.000
4.000
2.000
0
0
1.978
1.978
2.000
22
0
3.420
3.420
2.000
0
1.658
2.115
3.773
342
5
1.995
1.997
3.992
5
3
2.000
1.991
3.991
0
9
2.000
1.990
3.990
0
10
80
1.991
2.071
1.920
9
0
1.991
1.991
2.000
9
80
1.991
2.071
1.920
9
0
3.980
3.980
2.000
20
0
1.977
1.977
2.000
23
Total de Mensagens Processadas

Cenário
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
5.1
5.2
5.3
5.4

Mensagens Total
Performance - Msgs/s
Réplica MQ Series Original
Réplica
3.987
2.381
159
15
4.000
3.598
78
15
3.994
2.773
140
15
36.192
11.655
21
15
3.996
1.997
0
14
4.000
2.000
0
14
4.000
4.000
0
16
3.970
1.978
0
15
4.000
3.420
0
16
3.993
3.773
207
14
3.991
3.992
188
14
3.984
3.991
230
14
3.986
3.990
246
14
3.990
2.071
40
15
3.976
1.991
0
16
3.990
2.071
40
15
4.000
3.980
0
17
3.992
1.977
0
14
104.041
61.638

Fonte: Próprio autor

O cenário 1.4 é o único onde foi necessária uma carga de mensagens maior
para simulação do erro. O total da carga foi de 36.212 mensagens. Nos demais, era
esperado o total de 4.000 mensagens nas colunas de Mensagens Total, tanto para a
réplica como para a MQ Series. Segue abaixo uma análise detalhada das
informações coletadas durante o teste:


A versão de réplica recebeu todas as mensagens e a tabela 8 não reflete
isso devido aos problemas de concorrência do banco de dados embarcado
VistaDB. No log de erros foram encontradas todas as mensagens,
validando assim a transmissão de mensagens entre a versão original e a
réplica. A réplica não apresentou uma confiabilidade muito alta, pois não
atendeu as características listadas por Ahmed e Wu (2013) de execução
com sucesso dentro de um período estabelecido. A utilização de um banco
de dados mais robusto deve eliminar esse problema. Além disso, a
construção de um monitor de erros da versão de réplica suportaria melhor
a solução;
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A quantidade de mensagens enviadas pela réplica somente foi de 100%
nos cenários 1.6, 1.7 e 1.9 pois neles a concorrência entre o
processamento da fila de réplica stand by e da versão de réplica
propriamente dita foi menor;



A quantidade total de mensagens enviadas, somadas a réplica e a original,
foi a mesma identificada na fila de envio no IBM MQ Series, comprovando
a consistência das versões;



A quantidade total de mensagens utilizadas nos cenários foi enviada
somente no cenário onde o Receptor da versão original apresentou erro.
Isso é devido à falta de sincronismo do resultado do processamento da
versão original e da réplica, que, embora receba todas as mensagens, ela
admite que elas serão enviadas pela versão principal. Quando ocorre uma
falha durante o processamento da primeira carga de testes e a versão de
réplica é acionada, essa somente consegue processar a segunda carga de
testes;



As dimensões estabelecidas para a validação da refatoração (CHENG,
LEMOS, et al., 2009) foram alcançadas com exceção da performance, que
fora definida em no máximo de 70% de degradação da performance. No
teste, a performance da réplica foi praticamente constante, ou seja, 15
mensagens por segundo. Porém, este número equivale a menos que 20%
da versão original. O motivo é a restrição de processamento em paralelo
para o banco utilizado no teste.
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7 CONCLUSÃO

7.1 Resumo

Este trabalho teve como objetivo avaliar a possibilidade de aumentar a
disponibilidade de um software aplicando uma estratégia de tolerância a falhas
baseada em réplicas. Essa réplica seria uma versão refatorada do próprio software,
porém reconfigurada para executar as mesmas funcionalidades de maneira
diferente. Para permitir esta capacidade de recomposição foram utilizadas técnicas
de adaptabilidade.
Para verificar essa hipótese, foi proposto uma refatoração de um software, de
forma que ele possa ser recomposto para executar as mesmas funções, porém de
diferentes maneiras.
Esta estratégia permite que uma única equipe mantenha o software, pois terá
apenas um único código fonte.
O ponto de partida para a refatoração foi a definição de uma nova arquitetura
da solução. Os requisitos para este novo desenho vieram da análise de árvore de
falhas e do modelo da adaptabilidade de Cheng, Lemos, et al. (2009). Esta nova
arquitetura possibilita uma recomposição do software, permitindo o mesmo executar
tanto no modo assíncrono, como na versão original, quanto no modo síncrono.
Esta estratégia para tolerar falha se baseia em redundância implícita
(CARZANIGA, GORLA e PEZZÈ, 2009), pois disponibiliza e utiliza diferentes
composições de funcionalidades existentes. Segundo o mesmo autor, é uma
estratégia de custo menor à geração de várias versões. Ainda segundo as
dimensões de Carzaniga, Gorla e Pezzè (2009), a réplica gerada após a refatoração
utiliza um gatilho manual, pois ela somente é acionada através de interação
humana.
A arquitetura da versão refatorada permite a troca de componentes do
processamento através da edição de um arquivo de configuração, aplicando, ao
mesmo tempo, os métodos de adaptação paramétrica e composicional de Mckinley
et al. (2004). Outro conceito do autor utilizado na refatoração foi da vinculação
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tardia, pois somente em tempo de execução é verificada a dependência dos
componentes participantes do processamento.
Ao final da refatoração, foi gerada uma nova solução, porém com
possibilidades de execuções diferentes. Ao utilizar os mesmos componentes para as
versões (original e réplica), existe a possibilidade de redução de custos de validação
de até 50% segundo Jones (2007).
O ponto chave para a geração da nova solução foi a melhoria da
adaptabilidade através do desacoplamento, tanto inter como intra componentes.
Foram utilizadas separação de interfaces e implementação (MCLEAN, 2014), e os
princípios do S.O.L.I.D, como substituição de Liskov e responsabilidade única. Esse
segundo foi fundamental para a implementação do pattern Chain of Responsibility,
que como o próprio nome já diz, necessita de uma cadeia de componentes com
responsabilidades bem definidas. Todas estas técnicas foram implementadas com
sucesso e propiciou, além da possibilidade de uma réplica, uma melhora na
manutenibilidade do sistema pois permite a definição de novos modos de
processamento sem a necessidade de recompilar toda a solução. Outro aspecto
observado foi a redução de dependências por componentes, pois ao segregar as
responsabilidades, também segrega a necessidade de outros componentes para
execução, além de melhorar a abstração através de utilização de interfaces.
Após a refatoração do software, ele foi implantando em um ambiente de
homologação semelhante ao de produção e testado tendo como base dos cenários
de testes as causas das falhas identificadas através da análise de árvore de falhas.
Em todos os cenários, o processamento se manteve com performance constante,
comprovando que a versão do software como um todo ficou mais tolerante a falhas.

7.2 Limitações

A refatoração foi realizada em um software com arquitetura distribuída, de
quase 10 anos, que utiliza um middleware de mensagens. Após a análise do código,
foi verificado que ele já aplicava em alguns de seus componentes os princípios do
S.O.L.I.D., principalmente o de substituição de Liskov, e utilizava alguns pattern
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como o Strategy. Também fazia uso de interfaces, que embora não aplicasse o
princípio de segregação adequadamente, ajudou na alteração do software.
O cenário de validação referente às funcionalidades também foi restrito,
embora cubra o maior risco financeiro.
Por fim, a utilização de um banco de dados embarcado restringiu a avaliação
adequada de performance da versão refatorada. A opção por este tipo de banco de
dados foi motivada pela simplicidade de implantação no ambiente e maior agilidade
na validação da refatoração, uma vez que o foco foi na transformação do software.

7.3 Trabalhos Futuros

O trabalho permite a evolução da aplicação de técnicas de adaptabilidade
para a implantação de estratégias de tolerância a falhas em alguns cenários não
explorados, como:


Utilização em um sistema a ser construído, modularizando e aplicando estilos
de arquiteturas de compartimentação, selecionando aqueles que necessitem
de uma adaptabilidade maior para tolerar falhas;



Aplicar as técnicas dinâmicas de adaptabilidade para tolerância a falhas, de
modo que o sistema tome decisões em tempo de execução para que consiga
tolerar determinadas falhas;



Atualmente, as principais linguagens do ambiente distribuído, Java e .NET,
são portáveis. Uma pesquisa poderia abordar o aspecto de portabilidade em
conjunto com adaptabilidade com foco em tolerância falha. Isso possibilitaria
também a utilização de uma única versão de software, porém tolerando falhas
de ambiente, pois ela executaria em plataformas distintas.
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APPÊNDICE 1 – CARACTERÍSTICAS DO BANCO DE DADOS EMBARCADO
VISTADB
O software de gerenciamento de banco de dados embarcado VistaDB é fornecido
pela empresa Gibraltar e a versão 5, utilizada neste trabalho, apresenta as seguintes
características técnicas:


Suporte a versões .NET Framework superiores ou igual a 2.0 SP1;



Serveless, ou seja, executa no próprio servidor da aplicação e até mesmo no
próprio processo;



Suporte até 4 gigabytes de dados (limitados pelo sistema operacional)
utilizando até:
o 64.000 tabelas;
o 1.024 índices por tabela;
o 4 bilhões de linhas por tabela;



Disponibiliza uma aplicação chamada VistaDB Data Builder para criação e
gerenciamento dos bancos de dados, além de possibilitar a execução de
scripts. Ela é ilustrada na figura 33;



Suporte a stored procedures;



Connection

Pooling:

permite

o

reuso

de

conexões

aumentando

a

performance;


Modo de abertura exclusivo (maior performance), não exclusivo ou
compartilhado. Ainda disponibiliza as seguintes opções em cada um dos
modos:
o Leitura e gravação (não disponível para o modo compartilhado);
o Somente leitura.
Figura 33 - VistaDB Data Builder
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Fonte: Próprio autor.

O limite de dados apresentado pelo produto atende às necessidades de
execução da réplica pois o total de mensagens processadas na versão atual é de
1,5 milhões em dias de pico. Como em média elas tem 2 Kbytes de tamanho, o que
totaliza no máximo 3 gigabytes, a capacidade de armazenamento do VistaDB
atende.
Antes de evoluir com a alteração foi realizado um teste de performance e
consistência conforme o código ilustrado na figura 34 com as seguintes
características:


1.000 registros com 6 campos;



Tabela com geração automática do campo de índice (identity);



Este processamento foi realizado com chamadas multi-thread utilizando o
pool de threads do próprio .NET Framework, ou seja, simultâneas para avaliar
o se o retorno da chave gerada automaticamente pelo VistaDB não retornava
repetida e para simular melhor a arquitetura do software refatorado;



O pooling de conexão ativado com modo de conexão não exclusivo com
leitura e gravação;



Dependência do Microsoft .NET Framework 4.0 para as ferramentas de
gerenciamento e assistente de migração;



Utilização de um notebook com sistema operacional Windows 7 32 bits, com
Processador Intel Core i5-250M 2,50 GHz e 4 gigabytes de memória.
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Figura 34 - Código utilizado no teste do VistaDB

Fonte: Próprio autor.

Todos os registros foram incluídos com sucesso em 4 minutos e 21 segundos,
sem duplicidade e com uma performance de pico de 9 registros por segundo
conforme evidenciado na figura 35.
Figura 35 - Evidência dos testes VistaDB

Fonte: Próprio autor
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APÊNDICE 2 – ATIVIDADES PARA MIGRAÇÃO DE STORED PROCEDURE
PARA O VISTADB

O software de banco de dados utilizado na validação da refatoração possui
menos comandos que o da versão atual do sistema. Abaixo são listadas as
adequações realizadas nas stored procedures para possibilitar a migração delas
para o VistaDB:


Hint WITH NOLOCK para leitura de registros não comitados (leitura suja):
esta cláusula, utilizada no MS SQL Server ao consultar tabelas evitando o
lock, não é necessária no VistaDB pois ele tem uma arquitetura de transação
chamada de isolamento snapshot. Ela faz com que cada transação receba
sua própria visão snapshot, que é uma visão somente leitura e estática do
banco de dados, portanto não necessitando de lock. A alteração foi retirar
todos estes hints;



Retorno de campos auto incremento (identity): o VistaDB não suporta a
função SCOPE_IDENTITY disponibilizada pelo MS SQL Server pois ela não é
padrão ANSI. No lugar, no VistaDB, foi utilizado a função de sistema
@@IDENTITY. Embora ela também seja suportada pelo MS SQL Server, não
é recomendável sua utilização para chamadas concorrentes, pois pode
retornar o mesmo número. O teste do VistaDB já relatado procurou verificar
se este problema pode ocorrer utilizando a função @@IDENTITY e não foi
encontrado nenhum retorno duplicado;



Isolamento de transação: problema parecido com o hint WITH NOLOCK,
diferenciando

que

neste

caso

utiliza-se

o

comando

SET

READ

UNCOMMITTED para a transação inteira, ao invés de uma única tabela,
como no caso do hint. Este comando também não é suportado pelos mesmos
motivos do hint. A solução foi retirar estes comandos;


Declarações de comandos fora do comando BEGIN: o MS SQL Server
suporta estas declarações, porém pode trabalhar também como o VistaDB
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que não suporta. A solução foi alterar as stored procedures que pode ser
utilizada pelos dois gerenciadores de banco de dados.


Outros padrões ANSI: o VistaDB não aceitou também alias (nome/apelido de
campos em alguma consulta SQL) definidos como texto (entre aspas) e
também não suporta o comando SET NOCOUNT, exclusivo do MS SQL
Server. A solução foi alterar os alias e retirar os SET NOCOUNT;
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DE TESTES DOS CENÁRIOS DE FALHAS

Nesta seção são descritos os roteiros utilizados na validação da refatoração. Eles
são agrupados por tipo de falha e seguem os passos já descritos na seção 5 que
são divididos em preparação e execução. Os primeiros são listados abaixo e tem
como objetivo verificar se as filas e as tabelas afetadas pelo teste estão vazias:
a) Desativação dos serviços original e réplica;
b) Limpeza (purge) das filas participantes do teste;
c) Consulta das tabelas que serão afetadas nos dois bancos de dados (MS
SQL Server e VistaDB);
d) Configuração do serviço de réplica para o moto standy-by, ou seja, recebe
as mensagens replicadas pela versão original, porém não as envia;
e) Ativação dos serviços original e réplica;
f) Consulta das tabelas que serão afetadas nos dois bancos de dados (MS
SQL Server e VistaDB), verificando se elas não foram alteradas;
Os demais passos tratam da execução do teste e podem apresentar
pequenas variações dependendo do cenário. Eles são listados abaixo:
g) Realização de uma carga de 2.000 mensagens através do RFHUtil;
h) Simulação da falha;
i) Identificação da falha, desativação da versão original e reconfiguração da
réplica;
j) Realização de uma segunda carga de 2.000 mensagens através do
RFHUtil;
k) Coleta e evidência do resultado dos testes.
Apenas os passos para simulação e identificação da falha serão descritos nas
próximas seções, pois são aqueles que sofrem alteração para cada roteiro.

1. Banco de Dados
1.1 Lock em condição de racing no banco de dados da aplicação
Este tipo de falha acontece quando várias transações precisam atualizar o
mesmo registro ou a mesma página de registros do banco de dados. Em sistemas
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distribuídos de alta performance utilizando banco de dados relacional este cenário é
comum. Os passos para simulação e identificação do erro seguem abaixo:
a) Através do MS SQL Server Management Studio acessar o banco de dados
da aplicação utilizado no teste;
b) Abrir

um

contexto

de

transação

através

do

comando

BEGIN

TRANSACTION;
c) Executar, no contexto, inclusões em alguma tabela utilizada no
processamento de envio de mensagem de transferência interbancária,
aplicando o hint de lock exclusivo;
d) Verificar, através do Servidor de Componentes, a ocorrência de erros no
processamento.

1.2 Lock em condição de racing no banco de dados do Processador

A distribuição do processamento para os diversos nós do software acontece
através do banco de dados do Processador. Os passos para execução deste cenário
são os mesmos do roteiro 1.1, porém alterando o banco de dados e a tabela pelos
objetos do Processador. A identificação do erro é realizada da mesma forma.

1.3 Lock em condição de racing no banco de dados do Transmissor
Os passos para execução deste cenário são os mesmos do roteiro 1.1, porém
alterando o banco de dados e a tabela pelos objetos do Transmissor. A identificação
do erro é realizada pela visualização dos erros de transmissão no Servidor de
Componentes.

1.4 Lock por falta de índice no banco de dados do Processador

Os índices das tabelas são fundamentais na arquitetura do Processador
devido a necessidade de atender a requisitos de alta performance. Este cenário
exige que a simulação ocorra antes de realizar a carga das mensagens. Os passos
para simulação e identificação do erro seguem abaixo:
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a) Através do MS SQL Server Management Studio acessar o banco de dados
do broker utilizado no teste;
b) Desabilitar o índice primário da tabela de enfileiramento;
c) Realizar uma carga de 30.000 mensagens na tabela de enfileiramento;
d) Realizar os demais passos de execução testes;
e) Verificar, através do Servidor de Componentes, a redução da performance
e a ocorrência de erros por time out.

1.5 Lock por falta de índice no banco de dados do Transmissor

Os passos para execução deste cenário são os mesmos do roteiro 1.4, porém
alterando o banco de dados e a tabela pelos objetos do Transmissor. A identificação
do erro é realizada pela visualização dos erros por time out de transmissão no
Servidor de Componentes.

1.6 Falta de conectividade com o banco de dados da aplicação

Os passos para simulação e identificação do erro seguem abaixo:
a) Através do MS SQL Server Management Studio acessar a instância
utilizada no teste;
b) Colocar a instância em off-line;
c) Verificar, através do Servidor de Componentes, a ocorrência de erros por
problemas de conexão com a base de dados.

1.7 Falta de conectividade com o banco de dados do Servidor de Componentes

As configurações dos componentes que

utilizam o

framework são

armazenadas no banco de dados. Quando o Servidor de Componentes não
consegue recuperar essas configurações ele não consegue executar. Os passos
para simulação e identificação do erro seguem abaixo:
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a) Através do MS SQL Server Management Studio acessar a instância do
banco de dados do Servidor de Componentes utilizado no teste;
b) Colocar a instância em off-line;
c) Ao tentar iniciar os serviços eles não conseguem executar. Verificar erros
no Event Viewer.

1.8 Falta de conectividade com o banco de dados do Processador

Os passos para simulação e identificação deste erro são os mesmos do
roteiro 1.6, porém substituindo a instância do banco de dados pela do Processador.

1.9 Falta de conectividade com o banco de dados do Transmissor

Os passos para simulação e identificação deste erro são os mesmos do
roteiro 1.6, porém substituindo a instância do banco de dados pela do Transmissor.

2. Sistema Operacional

2.1 Indisponibilidade do DTC no servidor do Receptor

Este cenário simula uma indisponibilidade completa do DTC, o serviço que
coordena a transação 2PC (Two Phase Commit) no sistema operacional Windows.
Os passos para simulação e identificação do erro seguem abaixo:
a) Acessar o servidor do Receptor;
b) Acessar o Painel de Controle e, em seguida, a lista de serviços;
c) Localizar o serviço coordenador de transações distribuídas conforme a
ilustração 36;
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Figura 36 - Serviço do DTC - Coordenador de Transações Distribuídas

Fonte: Próprio autor.

d) Solicitar sua parada;
e) Verificar, através do RFHUtil, que as mensagens não estão sendo
retiradas da fila, pois a profundidade continua a mesma.

2.2 Indisponibilidade do DTC no servidor do Processador

Este cenário simula uma indisponibilidade completa do DTC, o serviço que
coordena a transação 2PC (Two Phase Commit) no sistema operacional Windows.
Os passos para simulação e identificação do erro seguem abaixo:
a) Acessar o servidor do Processador;
b) Acessar o Painel de controle e, em seguida, a lista de serviços;
c) Localizar o serviço coordenador de transações distribuídas, conforme a
figura 36;
d) Solicitar sua parada;
e) Verificar, através do Servidor de Componentes, que as mensagens se
acumulam na fila do Processador.

3. Servidor de Componentes

Os cenários de falha do Servidor de Componentes com maior impacto na
execução do Sistema são atendidos na seção de banco de dados. Aqui são
descritos os roteiros que causam erro na administração do ambiente através do
framework.

3.1 Indisponibilidade do serviço do Servidor de Componentes (centralizado)
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O Servidor de Componentes utiliza um serviço localizado em cluster Microsoft
que é responsável por suportar a comunicação com todos os componentes que
executam sob sua administração. Uma falha nele impede a visualização do que está
ocorrendo com o ambiente, assim como algumas ações de configuração do
componente. Os passos para simulação e identificação do erro seguem abaixo:
a) Acessar o servidor onde o serviço é executado;
b) Acessar o Painel de controle e, em seguida, a lista de serviços;
c) Localizar o serviço de Servidor de Componentes;
d) Solicitar sua parada;
e) Acessar o portal do Servidor de Componentes e identificar que o mesmo
mostra uma mensagem informando o erro no serviço.

3.2 Indisponibilidade do portal do Servidor de Componentes

O Servidor de Componentes disponibiliza um portal onde é possível visualizar
o estado dos serviços configurados nele, executar ações como tratamento de erros e
configurar os componentes. Os passos para simulação e identificação do erro no
portal seguem abaixo:
a) Acessar o servidor web onde o portal está hospedado;
b) Acessar o Serviço de Publicação na World Wide Web, o host para
aplicações web da Microsoft;
c) Localizar o diretório virtual do Servidor de Componentes;
d) Solicitar sua parada;
e) Acessar o portal do Servidor de Componentes e identificar que ele não
consegue ser acessado.

4. Hardware

Os cenários de hardware referente a banco de dados já foram atendidos com
a simulação de falta de conectividade. A indisponibilidade do servidor MQ Series não
é atendido pelo trabalho, pois necessita de configurações de rede para ativação, o
que determina uma réplica de hardware para tratamento desta falha.
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4.1 Servidores de Processador Indisponíveis

O cenário tem como objetivo simular uma indisponibilidade total dos
servidores de Processador, pois os cenários de Banco de Dados já atenderam a
falha dos serviços executados nesses servidores. Trata-se de um cenário com baixa
probabilidade de ocorrência, devido a redundância dos servidores de processadores.
Os passos para simulação e identificação da indisponibilidade dos servidores de
Processador seguem abaixo:
a) Acessar os servidores onde o Processador está configurado;
b) Acessar o Painel de Controle e, em seguida, a lista de serviços;
c) Localizar o serviço de Processador;
d) Solicitar sua parada;
e) Acessar o portal do Servidor de Componentes e identificar que as
mensagens se acumulam na fila de processamento.

5. Broker

Os cenários deste tipo de falha simulam indisponibilidade total dos serviços
baseados no framework do broker. Para simular erros é utilizada a própria
arquitetura de encadeamento de componentes, pois ela permite a inclusão de um
componente que injeta um erro no processamento.

5.1 Bug no Transmissor

Seguem abaixo os passos para simulação e identificação deste erro:

a) Acessar o servidor onde o Transmissor está configurado;
b) Configurar o encadeamento de componentes, injetando um erro no
processamento;
c) Localizar o serviço de Transmissor e reiniciá-lo para atualizar a
configuração;
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d) Acessar o portal do Servidor de Componentes e identificar que as
mensagens se acumulam na fila de transmissão.

5.2 Bug no Processador

Este cenário é atendido pelo roteiro 4.1

5.3 Bug no Receptor

Seguem abaixo os passos para simulação e identificação deste erro:
a) Acessar o servidor onde o Receptor está configurado;
b) Configurar o encadeamento de componentes, injetando um erro no
processamento;
c) Localizar o serviço de Receptor e reiniciá-lo para atualizar a configuração;
d) Verificar através do utilitário RFHUtil as mensagens se acumulando na fila
do IBM MQ Series.

5.4 Bug no tratamento de erro do Integrador

Os processadores utilizam de componentes chamados integradores para
realizar o tratamento das mensagens. Quando esses componentes não tratam um
erro, o serviço corre o risco de parar a execução pois a Thread onde é executado é
abortada. Seguem abaixo os passos para simulação e identificação deste erro:

a) Acessar os servidores onde o Processador está configurado;
b) Configurar o encadeamento de componentes, injetando um erro no
processamento;
c) Localizar o serviço de Processador e reiniciá-lo para atualizar a
configuração;
d) Verificar através Servidor de Componentes as mensagens acumulando na
fila de processamento e a ocorrência de erros.
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APÊNDICE 4 – CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE DE TESTES

Os testes foram executados em um ambiente similar ao de produção,
incluindo todos os tipos de nós que compõem a solução, porém com uma escala
menor. O diagrama da figura 37 apresenta os servidores utilizados.
Figura 37 - Diagrama de Implantação - Ambiente de testes da validação da refatoração

Fonte: Próprio autor

Seguem abaixo as características de cada um dos servidores:


Servidor SQL 2008
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o Sistema Operacional: Windows Server 2003 Enterprise Edition 64
bits SP2
o Processador: Intel Xeon CPU E7 4870 – 2.40 Hz
o Memória: 4 GB
o Versão do MS SQL: 10.0.1600


Cluster MQ
o Sistema Operacional: Windows Server 2003 R2 Standard Edition
SP2
o Processador: Intel Xeon CPU E5 2680 – 2.70 Hz
o Memória: 1 GB
o Versão do IBM MQ Series: 7.1.0.5



Processadores
o Sistema Operacional: Windows Server 2003 R2 Standard Edition
SP2
o Processador: Intel Xeon CPU E7 4870 – 2.40 Hz
o Memória: 1 GB

