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RESUMO
A computação em nuvem não é mais considerada algo distante para as
corporações, pois, independentemente do tamanho da empresa, elas migram seus
sistemas em busca de benefícios. Atualmente os modelos de negócios
disponibilizados pela computação em nuvem abrangem desde o serviço de
hospedagem e utilização da infraestrutura pública, acessada via internet, até a
criação de uma nuvem privada, na qual se desenvolve a própria infraestrutura de
nuvem. É notório que a migração de ambientes tradicionais de infraestrutura física
para uma nuvem vem ganhando especial atenção por parte de pesquisadores e
demais interessados em aspectos do processo que envolvem sistemas legados.
Ferramentas ou serviços disponibilizados, como Firebase (ferramenta que cria um
banco de dados online que ajuda na transferência de dados entre os bancos
tradicionais para aqueles utilizados na computação em nuvem), Snowball (serviço
disponibilizado por provedores de serviços, visando a acelerar a transferência de
dados acima de 80 Tera) e Cloud Endure (ferramenta que auxilia a migração das
VMs do ambiente tradicional para nuvem), cada vez mais eficientes vêm surgindo e
se popularizando a fim de automatizar a migração. Entretanto, mesmo com esses
procedimentos automatizados, ainda existem o desafio da aplicação tradicional, um
processo estruturado que envolve análises de requisitos, migração controlada e
testes efetivos. Este trabalho propõe uma recomendação de uma migração de um
componente tradicional para o ambiente de computação em nuvem, com a
simulação, em uma empresa, do desenvolvimento do trabalho, que segue as fases
de planejamento, execução, avaliação e produção da migração. Mediante as
análises qualitativas realizadas, a proposta do processo de migração atendeu de
forma concisa os objetivos deste trabalho, notando-se que aplicação tradicional
realizava consultas no banco de dados da nuvem com maior rapidez e também
garantia de disponibilidade diária de consulta no banco de dados.
Palavras-chave: computação em nuvem; migração para computação em nuvem;
sistemas legados, ambiente de TI tradicional.

ABSTRACT
Proposed Recommendation for Migrating a Traditional System Component for
Cloud Computing
Cloud computing is no longer considered far away for corporations because,
regardless of the size of the enterprise, they migrate their systems for benefits.
Currently the business models provided by cloud computing range from the service of
hosting and use of the public infrastructure, accessed through the internet, to the
creation of a private cloud, in which the cloud infrastructure itself is developed. It is
notable that the migration from traditional physical infrastructure environments to a
cloud has gained special attention from researchers and others interested in aspects
of the process involving legacy systems. Tools or services made available, such as
Firebase (a tool that creates an online database that helps in transferring data
between traditional banks to those used in cloud computing), Snowball (a service
provided by service providers to accelerate the transfer of data above of Tera 80) and
Cloud Endure (a tool that helps migration of VMs from the traditional environment to
the cloud) are increasingly emerging and popularizing in order to automate migration.
However, even with these automated procedures, there is still the traditional
application challenge, a structured process that involves requirements analysis,
controlled migration, and effective testing. This work proposes a recommendation of
a migration from a traditional component to the cloud computing environment
simulating in a company the development of the work follows the phases of planning,
execution, evaluation and production of the migration. Through the qualitative
analysis, the proposal of the migration process served in a concise way the
objectives of this work, noting that traditional application made queries in the
database of the cloud more quickly and also guarantee of daily availability of
consultation in the database .
Keywords: cloud computing; migration to cloud computing; legacy systems,
traditional IT environment.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1

Diferença da Nuvem Privada e da Nuvem Pública

11

Figura 2

Diferença da arquitetura Multitenant e Single Tenant

13

Figura 3

Metodologia dividida em fases

15

Figura 4

Hospedagem dos componentes na Cloud

17

Figura 5

Modelos de nuvem

20

Figura 6

Arquitetura Tradicional x Virtualização

21

Figure 7

Hospedeiro e Hóspede (Virtualização)

24

Figura 8

Modo Supervisor e Modo Usuário

24

Figura 9

Comparativo de trabalhos relacionados

35

Figura 10

Migração fim a fim

37

Figura 11

Migração de componentização

39

Figura 12

Migração de reengenharia

40

Figura 13

Migração por substituição

42

Figura 14

Fluxo macro dos processos

44

Figura 15

Fluxo do processo para planejar migração

45

Figura 16

Fluxo do processo para executar a migração

51

Figura 17

Fluxo do processo de validar a migração

55

Figura 18

Fluxo do processo para encerrar a migração

56

Figura 19

Topologia de ambiente tradicional

58

Figura 20

Topologia do ambiente da migração por substituição

60

Figura 21

Serviços disponíveis na plataforma Firebase

60

Figura 22

Criação de novo projeto no Firebase

61

Figura 23

Projeto adicionado no Firebase

62

Figura 24

Seleção da plataforma com a qual se irá trabalhar

62

Figura 25

Geração do certificado digital pela aplicação

63

Figura 26

Certificado salvo no Firebase gerado pela aplicação

63

Figura 27

Download do arquivo de integração do banco com a
aplicação
Implantação da base gerada no Google Cloud

64

Verificação da conexão da aplicação com o Firebase
(google.com)

65

Figura 28
Figura 29

64

65

Figura 31

Adição de código que encaminha as informações para o
Firebase
Cadastro do usuário no aplicativo

Figura 32

Cadastro realizado

67

Figura 33

Validação dos dados salvos no banco de dados

67

Figura 34

Validação dos dados salvos no banco de dados tradicional

68

Figura 35

Aplicação migrada para banco de dados Firebase

68

Figura 36

Dados do ambiente tradicional disponíveis no Firebase

69

Figura 37

Cadastro dos usuários na aplicação

70

Figura 38

Listas dos usuários cadastrados

70

Figura 39

Validação de dados cadastrados no Firebase

71

Quadro 1

Quadro de Responsabilidades

32

Figura 30

66

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CIO

Chief Information Officer

CEO

Chief Executive Officer

SOA

Service-Oriented Architecture

CMS

Content Management System

DVFS

Dynamic Voltage Frequency Scale

IaaS

Infrastructure as a Service

OSI

Open System Interconnection

PaaS

Platform as a Service

SaaS

Software as a Service

URLs

Uniform Resource Locator

VMs

Virtual Machines

VPC

Virtual Private Cloud

ACM

Association for Computing Machinery

POC

Proof of Concept

SOA

Service Oriented Architecture

NIST

National Institute of Standards and Technology

ERP

Enterprise Resource Planning

SGBD

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

QoS

Quality of Service

APIs

Application Programming Interface

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
1.2 Objetivo
1.3 Objetivos Específicos
1.4 Contribuição
1.5 Organização do Trabalho

11
11
14
14
14
15

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Computação em Nuvem
2.2 Modelos de Implantação de Computação em Nuvem
2.3 Virtualização
2.4 Computação Orientada a Serviço
2.5 Síntese do Capítulo 2

16
16
18
20
26
29

3. ESTADO DA ARTE
3.1 Introdução
3.2 Trabalhos relacionados
3.3 Táticas de migração
3.3.1 Migração fim a fim
3.3.2 Migração por componentização
3.3.3 Migração por reengenharia
3.3.4 Migração por substituição
3.4. Síntese do Capítulo 3

30
30
30
36
37
38
39
41
41

4. PROPOSTA DE PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA NUVEM
4.1 Proposta do Modelo Conceitual
4.1.1 Processo 1: Planejar a Migração
4.1.1.1 Subprocesso Propósito da Migração
4.1.1.2 Subprocesso: Levantamento de Requisitos
4.1.1.3 Subprocesso: Elaborar Tática de Migração
4.1.1.4 Subprocesso: Selecionar Estratégia de Migração
4.1.2 Processo 2: Executar a Migração
4.1.2.1 Subprocesso: Preparar a Migração
4.1.2.2 Subprocesso: Alterar o Código
4.1.2.3 Subprocesso: Recuperar a Arquitetura
4.1.2.4 Subprocesso: Extrair os Dados
4.1.3 Processo 3: Validar a Migração
4.1.3.1 Subprocesso: Realizar Testes
4.1.3.2 Subprocesso: Avaliar Solução
4.1.4 Processo 4: Encerramento da Migração
4.1.4.1 Subprocesso: Elaborar Termo de Encerramento
4.2 Síntese do Capítulo 4

43
43
45
45
49
50
50
51
52
50
53
54
54
55
55
56
56
57

5. VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE PROCESSO DE MIGRAÇÃO
5.1 Processo 1 – Planejar a Migração
5.2 Processo 2 – Executar a Migração
5.3 Processo 3 – Avaliar a Migração
5.4 Processo 4 – Encerrar a Migração

58
58
61
66
71

5.5 Síntese da validação e resultados

71

6. CONCLUSÃO DO TRABALHO
6.1 Considerações finais
6.2 Limitações
6.3 Trabalhos Futuros

73
73
74
74

REFERÊNCIAS

76

APÊNDICE A – TERMO DE MIGRAÇÃO (Preenchido)

81

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO
(Preenchido)

83

11

1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Nos últimos anos o uso da computação em nuvem, por empresas
corporativas, tem aumentado (GARTNER, 2015). Nesse cenário as migrações de
ambientes computacionais têm se tornado frequentes, visto que a computação em
nuvem conta com vantagens diferentes da computação tradicional, como métricas
de elasticidade, agrupamento de recursos (memória, processador, entre outros) e
acesso amplo aos recursos de rede e autosserviços (VELTE, 2012).
Analisando-se as instituições publicadoras como IEEE XPLORE, ACM, entre
outras, nota-se o aumento de artigos publicados sobre a cloud e, de modo
específico, para o tema migração. Porém, essa migração deve ocorrer de forma
transparente para os usuários e para a companhia, sem apresentar problemas como
falta de controle de acesso, capacidade erroneamente dimensionada e ausência de
interligações de sistemas.
Como o intuito das empresas é ter um maior controle de suas informações
quando utilizam computação em nuvem, no que tange ao gerenciamento da
infraestrutura, que envolve controle de acesso, confidencialidade de informações e
integridade dos dados, aquelas que possuem maior poder de investimento
desenvolvem sua própria infraestrutura denominada nuvem privada.
Na nuvem privada, conforme a Figura 1, a infraestrutura é utilizada por uma
única organização, mesmo que possa ser gerenciada pela própria companhia ou por
terceiros e que esteja, ou não, instalada em um local da empresa. Nesse caso, a
nuvem é quase sempre construída para funcionar com recursos dos Datacenters
empresariais. Dessa forma, aspectos de arquitetura e segurança dos dados podem
ser mais fáceis de serem tratados pela empresa.
De acordo com Kewei e Ying (2013), na nuvem pública, os provedores devem
suportar uma arquitetura multitenant (multi-inquilino), na qual todos os usuários e
aplicativos compartilham uma única infraestrutura e a base de códigos é mantida
centralmente. Em comparação com as aplicações single-tenant, conforme Figura 2,
comuns em nuvens privadas, os clientes que as utilizam são menos expostos ao
risco de acesso indevido, visto que o ambiente é monitorado e gerenciado pela
própria companhia.
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Figura 1 – Diferença da Nuvem Privada e da Nuvem Pública

Fonte: Elaborado pelo autor.

Consta na figura 1 a descrição das diferenças de nuvem privada e nuvem
pública e como modo que pode ser utilizado pelas empresas.
As implantações individuais desses aplicativos ocupam partições virtuais em
vez de pilhas físicas separadas de hardware e software.
Moraes (2015) propõe um método aplicado ao Exército Brasileiro, que
envolve a migração de dados de um ambiente tradicional para outro de nuvem
privada. Ele acredita ser a melhor alternativa tanto para a segurança da informação
quanto para o controle de acesso pela instituição.
Além disso, a utilização da nuvem sana problemas relacionados a softwares
que são taxados com preços elevados por seus fabricantes, e muitas vezes a
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empresa que utiliza o sistema não procede com atualizações e compra do produto.
Um dos grandes desafios nessa mudança está relacionado em como deve ser
migrado o sistema para nuvem, por onde se deve começar.
Figura 2 – Diferença da arquitetura Multitenant e Single-tenant

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme se observa na Figura 2, podemos analisar a diferença do uso da
arquitetura single tenant para multi tenant, garantindo que na arquitetura multenant o
ambiente e compartilhado por vários recursos.
Dependendo da dúvida relacionada a tal implantação, os responsáveis por ela
podem acabar causando indisponibilidade do sistema e assim acarretar prejuízos
para a empresa durante o processo migratório. A ausência de processos de
migração na empresa também pode trazer prejuízos durante o dimensionamento da
migração e de componentes a serem migrados.
Este trabalho irá propor recomendações de como a migrar uma aplicação que
está sendo utilizada em um ambiente tradicional pode ser realizada para nuvem, o
intuito é utilizar como estudo de caso uma empresa que irá realizar esta migração, a
fim de esclarecer as recomendações citadas neste trabalho. Desta forma se torna
possível identificar e avaliar quais as melhores formas de realizar a migração e como
proceder após selecionado o tipo de migração. Garante-se assim a disponibilidade
da aplicação migrada para nuvem, podendo-se obter os benefícios que a
computação em nuvem pode trabalhar para os usuários dessa tecnologia.
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1.2 Objetivo
Este trabalho tem como objetivo propor um processo de migração de sistema
legado, com a utilização de infraestrutura de computação em nuvem, simulando um
sistema de uma empresa no qual será migrado para o ambiente de computação em
nuvem. O processo é fundamental na identificação das informações do sistema
tradicional bem como para garantir que tudo ocorra de forma ordenada.

1.3 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos desta análise visam à verificação dos seguintes
itens: fatores estimulantes para que as empresas mudem seus recursos
computacionais para nuvem, fatores que podem inibir a mudança, desafios
encontrados, além da possibilidade de substituição de funcionalidades de sistemas
tradicionais por novos serviços oferecidos em computação em nuvem (como
serviços de armazenamento em disco, serviços de fila, escalabilidade, dentre
outros). Também serão considerados fatores como o grau de esforço necessário
para a migração e a necessidade de reengenharia dos sistemas para funcionarem
na nuvem, isto quer dizer caso seja necessário realizar mudanças de código e
infraestrutura da aplicação.
1.4 Contribuição
Espera-se, por meio deste trabalho, que as empresas obtenham melhor
compreensão sobre como funciona a adoção da computação em nuvem, como ela
pode trazer valor para o negócio, quais são os benefícios técnicos e operacionais
encontrados nessa adoção. Além disso, visa a alertar para os potenciais problemas
encontrados durante a migração e a implantação do novo sistema. A falta de
conhecimento quanto aos impactos da opção por essa tecnologia pode fazer com
que as organizações gastem mais tempo avaliando se devem fazer, ou não, tal
migração e qual é a maneira mais indicada para isso.
A principal contribuição deste trabalho em relação às obras de Claus e
Huanhuan (2013), Haber (2010), Kewei e Ying (2013), tomadas como referência, diz
respeito à abordagem do estudo de caso. Ele envolve a migração de um ambiente
tradicional para nuvem valendo-se, não prioritariamente, de uma nuvem privada
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gerenciada exclusivamente pelos funcionários de uma empresa, mas de uma
empresa de pequeno e médio porte e de uma nuvem pública.
1.5 Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado conforme a metodologia apresentada na
Figura 3.
Figura 3 – Metodologia dividida em fases

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 3 mostra-se como será conduzido este trabalho em suas divisões
em fases.
Na fase 1 serão informados os conhecimentos básicos de computação em
nuvem e das tecnologias que permitiram seu surgimento. Nesta etapa será possível
identificar as tecnologias bem como os conceitos relacionados à computação em
nuvem.
A fase 2 traz as referências acadêmicas que fundamentam a pesquisa
bibliográfica de artigos científicos, livros técnicos e publicações relacionadas à
migração de sistemas para computação em nuvem e sua utilização. Nesta etapa,
também são analisados artigos técnicos referentes à migração e à utilização de
diversos serviços disponibilizados por provedores em nuvem, bem como o material
informativo dos principais provedores do mercado brasileiro.
A fase 3 traz a proposta da metodologia de migração de sistema tradicional
para computação em nuvem, bem como a proposta que prevê um modelo conceitual
para apoiar o processo de migração.
A fase 4 apresenta a aplicação da metodologia proposta, momento em que
será abordado um POC aplicado em uma empresa na qual haverá a migração de
seu banco de dados, usando-se o conceito de substituição apresentado neste
trabalho. Há, ainda, nesta etapa a apresentação, de forma ordenada e concisa, do
modo como a migração foi realizada com a aplicação do modelo proposto no
trabalho.
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Na fase 5, apresento minhas conclusões sobre este estudo e trabalhos
futuros.
2 REFERENCIAL TEÓRICO

Durante o desenvolvimento deste trabalho, faz-se necessário o entendimento
dos conceitos ligados à computação em nuvem, virtualização e SOA. Além disso, é
fundamental a compreensão dos termos necessários para as etapas que serão
utilizadas durante a migração da aplicação legada.

2.1 Computação em Nuvem

O nome computação em nuvem surgiu de uma metáfora inspirada pela
internet. Basicamente, a internet é representada em diagramas de rede como uma
nuvem, e seu ícone da nuvem representa uma variação de possibilidades a fim de
explicar que a rede conectada funciona de uma forma única. Uma das funções da
computação em nuvem é retirar as preocupações da empresa com as atividades
operacionais e permitir que departamentos de TI se concentrem em projetos
estratégicos.
Resumindo, a computação em nuvem nos permite utilizar o maior número de
aplicações via Internet, em qualquer lugar e independentemente da plataforma, com
a mesma facilidade de tê-las instaladas em nosso próprio computador, porém são
executadas frequentemente em Datacenters remotos.
Benlian (2011) afirma que a adoção da computação em nuvem pode trazer
muitos benefícios para quem a usa, por exemplo, quando compramos uma mídia
física de uma ferramenta de trabalho, temos duas opções para sua utilização.
Podemos instalar o software no computador local ou em um servidor de distribuição
de software corporativo para que ele possa ser disponibilizado aos colaboradores.
O fator diferencial para computação em nuvem, segundo as indicações na
Figura 4, é que outra empresa hospeda sua aplicação (ou conjunto de aplicativos,
nesse caso). Isto significa

minimização de custos dos servidores, controle das
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atualizações de software e, dependendo de como for o contrato, pode-se pagar
menos pelo serviço em uso.

Figura 4 – Hospedagem dos componentes na Cloud

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se na Figura 4 o uso da computação em nuvem, podendo ser
acessado por meio dos dispositivos móveis.
O termo utilizado de serviços (ou as a service) na computação em nuvem é
o conceito que envolve o uso de componentes reutilizáveis.
As ofertas as a service possuem suas particularidades como:


Facilidade de adesão de empresas de pequeno e médio porte;Grande
escalabilidade;
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Multilocação, a qual permite que os recursos sejam compartilhados por
muitos usuários.

Segundo Maluf (2012), as características fundamentais que diferenciam um
centro de dados tradicional daquele que opera em nuvem são:


Agrupamento de recursos: os recursos disponibilizados no centro de
dados são agrupados e disponibilizados conforme a demanda do
cliente. Este normalmente não tem ciência da localização dos recursos
que lhe foram destinados, embora possa conhecer a localidade
geográfica em um nível maior, como um estado ou um país;



Autoatendimento sob demanda: não há

interação humana entre o

cliente e a infraestrutura. O primeiro pode acessar seu ambiente de
nuvem

e

provisionar

recursos

da

forma

que

desejar,

como

processamento, armazenamento e rede; é um cenário muito similar a
um cardápio disponível para o cliente utilizar quando ele quiser;


Elasticidade: conforme a demanda de utilização de um serviço seja
crescente

ou

decrescente,

os

recursos

podem

ser

alocados

rapidamente para se ajustar àquilo que foi exigido;


Bilhetagem: de acordo com os parâmetros de monitoramento, o
provedor de serviços em nuvem pode determinar ou fixar uma
cobrança pela utilização destes serviços. Normalmente se utiliza o
tempo de uso de um determinado recurso para tarifar o usuário, que
deve ter acesso a tais informações sempre que desejar;



Amplo acesso à rede: os recursos ofertados pelo provedor de nuvem
devem ser acessíveis por plataformas diversas dos clientes, não
devem ser reféns de fabricantes ou marcas.

2.2 Modelos de Implantação de Computação em Nuvem

Conforme Luong (2017), há quatro tipos essenciais de modelos de
implantação, de acordo com o Instituto Norte-americano de Padrões e Tecnologia,
também conhecido como NIST.
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A nuvem pública é definida como uma série de serviços de computação
oferecidos por terceiros à internet pública, os quais são disponibilizados a qualquer
pessoa que queira utilizá-los ou comprá-los. Eles podem ser gratuitos ou vendidos
sob demanda, o que permite aos clientes pagarem apenas por seu consumo de
ciclos de CPU, armazenamento ou largura de banda.
Para Persico (2016), ao contrário das nuvens privadas, as nuvens públicas
podem poupar as empresas dos enormes gastos de compra, gerenciamento e
manutenção de hardware local e infraestrutura de aplicativo. No caso da nuvem
pública, o provedor de serviços de nuvem é responsável por todo o gerenciamento e
manutenção do sistema, ela também pode ser implantada mais rapidamente do que
infraestruturas locais e conta com uma plataforma escalável. Assim todos os
funcionários de uma empresa podem utilizar o mesmo aplicativo de um escritório ou
filial usando o dispositivo de sua escolha, contanto que tenham acesso à internet.
Embora algumas questões sobre segurança tenham sido levantadas em relação aos
ambientes de nuvem pública, quando implantada corretamente, ela pode ser tão
segura quanto a nuvem privada. Ela é capaz de oferecer gerenciamento altamente
eficaz, caso o provedor utilize métodos adequados de segurança, como sistemas de
prevenção e detecção de invasão (IDPS).
De acordo com Razali (2011), a nuvem privada refere-se aos serviços de
computação em nuvem oferecidos pela internet ou por uma rede interna privada
somente a usuários selecionados, e não ao público geral. Também chamada de
nuvem interna ou corporativa, a computação em nuvem privada proporciona às
empresas

muitos

dos

benefícios

de

uma

nuvem

pública.

Eles

incluem

autoatendimento, escalabilidade e elasticidade, com customização e controle
adicional disponíveis de recursos dedicados, em uma infraestrutura de computação
hospedada localmente. Além disso, as primeiras nuvens privadas oferecem um
maior nível de segurança e privacidade por meio de firewalls da empresa para
garantir que as operações e dados confidenciais não possam ser acessados por
terceiros. Uma desvantagem desse sistema é que o departamento de TI da empresa
se responsabiliza pelo custo e prestação de contas do gerenciamento da nuvem
privada. Sendo assim, ela exige as mesmas despesas de alocação de pessoal,
gerenciamento e manutenção que a posse de um Datacenter comum.
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Entretanto, para Reiss (2012), dois modelos de serviços de nuvem podem ser
utilizados em uma nuvem privada. O primeiro é a infraestrutura como serviço, o qual
permite que a empresa use recursos de infraestrutura, como computação, rede e
armazenamento como serviço. O segundo é a plataforma como serviço, a qual
permite que a empresa faça de tudo, desde aplicativos simples baseados em nuvem
até programas empresariais sofisticados. As nuvens privadas também podem ser
combinadas com públicas para se criar uma nuvem híbrida, conforme a Figura 5.
Isso permite que as companhias usufruam de nuvem para liberar mais espaço, a fim
de dimensionar serviços de computação para nuvem pública mediante aumento da
demanda computacional .
Figura 5 – Modelos de nuvem

Fonte: Elaborado pelo autor

Consta na Figura 5 os modelos de tipo de nuvem atualmente utilizado pelas
corporações, mostrando as vantagens e desvantagens de cada tipo de modelo.
2.3 Virtualização

Apesar de ser uma ideia antiga, a virtualização (que teve seu surgimento na
década de 1960, adquirindo mais força a partir de 1970) é extremamente importante
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para um mundo cada vez mais digital. Podemos definir esse conceito como soluções
computacionais que permitem a execução de vários sistemas operacionais e seus
respectivos softwares a partir de uma única máquina, seja ela um desktop
convencional ou um servidor com alta capacidade de processamento
É como se deparar com alguns computadores distintos dentro de um só, com
a diferença de que estas máquinas são virtuais: elas oferecem resultados como
qualquer outro computador, mas existem apenas logicamente, não fisicamente.
Cada máquina virtual se traduz em um ambiente computacional completo, conforme
a Figura 6, ou seja, praticamente todos os recursos de seu sistema operacional
podem ser utilizados, como conectá-las em rede, por exemplo.

Figura 6 – Arquitetura Tradicional x Virtualização

Fonte: Adaptado Ralph, Johnson (2013)

Conforme a Figura 6, são apresentados as diferenças entre arquitetura
tradicional para virtualizada, onde se conclui que utilizando arquitetura virtual com
apenas 1 um hardware existe a possibilidade de criar várias máquinas.
A propulsora para o surgimento da virtualização foi a predominância dos
sistemas que eram desenvolvidos na alta plataforma, mais conhecida como
Mainframe, pois não existiam computadores pessoais. Não havia, por exemplo, a
praticidade de se adquirir, instalar e usar um software. Os softwares da alta
plataforma eram acompanhados de bibliotecas e outros recursos que os tornavam
quase que exclusivos do computador para o qual haviam sido desenvolvidos
originalmente.

22

Assim sendo, muitas vezes uma organização que implantava um novo
sistema se via obrigada a adquirir um equipamento apenas para executá-lo, em vez
de simplesmente aproveitar o maquinário existente. Tal situação deixava toda a
operação atrelada ao fabricante do hardware.
A virtualização conseguiu desse modo resolver o legado da alta plataforma,
pois é possível se aproveitar um computador já existente para executar dois ou mais
sistemas distintos, já que cada computador roda dentro de sua própria máquina
virtual. Evitam-se, assim, gastos com novos equipamentos e aproveitam-se os
possíveis recursos ociosos do computador.
Para Verma et al (2011), atualmente a virtualização permite, por exemplo, que
uma empresa execute vários serviços a partir de um único servidor, ou até mesmo
que um usuário doméstico teste um sistema operacional em seu computador antes
de efetivamente instalá-lo. Do ponto de vista corporativo, seu uso atual se destina a
várias aplicações, como sistemas de ERP, serviços de computação nas nuvens,
ferramentas de simulação, entre muitos outros.
A virtualização conta, ainda, com os seguintes benefícios:


Melhor aproveitamento da infraestrutura existente: ao executar vários serviços
em um servidor ou conjunto de máquinas, por exemplo, pode-se aproveitar a
capacidade de processamento destes equipamentos o mais próximo possível de
sua totalidade;



O parque de máquinas é menor: com o melhor aproveitamento dos recursos já
existentes, a necessidade de aquisição de novos equipamentos diminui, assim
como os consequentes gastos com instalação, espaço físico, refrigeração,
manutenção, consumo de energia, entre outros;



Gerenciamento centralizado: de acordo com a solução de virtualização utilizada,
fica mais fácil monitorar os serviços em execução, já que seu gerenciamento é
feito de maneira centralizada;



Implantação mais rápida: de acordo com a aplicação escolhida, a virtualização
pode permitir sua implantação mais rápida, uma vez que a infraestrutura já está
disponibilizada;
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Uso de sistemas tradicionais: pode-se manter em uso um sistema legado, isto é,
o sistema na versão anterior, mas ainda essencial às atividades da companhia.
Basta, para isso, destinar a ele uma máquina virtual compatível com seu
ambiente;



Diversidade de plataformas: pode-se ter uma grande diversidade de plataformas
e, assim, realizar testes de desempenho de determinada aplicação em cada uma
delas, por exemplo:


Segurança e confiabilidade: como cada máquina virtual funciona de
maneira independente das outras, pode ocorrer um problema em uma
máquina virtual que não afete as demais;



Migração e ampliação mais fácil: mudar o serviço de ambiente de
virtualização é uma tarefa que pode ser feita rapidamente, assim como
a ampliação da infraestrutura;



Ambiente de testes: é possível avaliar um novo sistema ou uma
atualização

antes

de

efetivamente

implantá-la,

diminuindo

significativamente os riscos inerentes a procedimentos desse tipo.
Conforme Yazici (2007), uma solução de virtualização é composta,
essencialmente, por dois protagonistas: o hospedeiro e o hóspede (ou convidado).
Podemos entender o hospedeiro como sendo o sistema operacional que é
executado por uma máquina física. O hóspede, por sua vez, é o sistema virtualizado
que deve ser executado pelo hospedeiro. A virtualização ocorre quando esses dois
elementos existem, conforme a Figura 7.
Figura 7 – Hospedeiro e Hóspede (Virtualização)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Consta na Figura 7 como a virtualização trabalha através de um sistema
operacional hospedeiro, tendo uma outra camada de hypervisor que garante que os
sistemas e suas aplicações funcionem.
Para Barman (2003), a forma como hospedeiro e hóspedes trabalham varia
conforme a solução. Em um método bastante comum, há a figura do VM, que
também pode ser chamado de hypervisor: trata-se de uma espécie de plataforma
implantada no hospedeiro que recebe os sistemas a serem virtualizados; ela controla
seus recursos mantendo-os invisíveis em relação aos outros.
Para que possa fazer seu trabalho, o VMM tem um tratamento diferenciado:
ele pode ser executado no modo supervisor enquanto programas comuns
(aplicativos) rodam no modo usuário.
No modo supervisor o software pode requisitar instruções que lidam
diretamente com certos recursos de hardware, como funcionalidades específicas do
processador. No "modo usuário", recursos mais críticos não podem ser acessados
diretamente, pois cabe ao sistema operacional, que trabalha em "modo supervisor",
fazer uma espécie de intermediação quando necessária, conforme a Figura 8.

Figura 8 – Modo Supervisor e Modo Usuário

Fonte: Adaptado Kewei, Ying (2013)
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Conforme a Figura 8, conseguimos visualizar os níveis de acesso que o modo
supervisor e modo usuário podem ter com os recursos do sistema operacional.
Desse modo, o VM precisa ter acesso privilegiado, pois é dele a
responsabilidade de alocar os recursos a serem utilizados por cada máquina virtual,
assim como determinar a ordem na qual cada solicitação será atendida.
O hóspede é executado em modo usuário, mas, como a máquina virtual
possui um sistema operacional, qualquer requisição de instrução mais crítica
solicitada por ele é interceptada pelo hypervisor, que se encarrega de fornecê-la.
A virtualização por meio de VM é comumente dividida em duas técnicas: a
virtualização total (full virtualization) e a paravirtualização (paravirtualization).
Na virtualização total, o sistema operacional do hóspede trabalha como se de
fato houvesse uma máquina física inteiramente à sua disposição. Desta forma, o
sistema não precisa sofrer nenhuma adaptação e opera como se não houvesse
virtualização ali. O problema é que essa abordagem pode apresentar algumas
limitações consideráveis.
Uma dessas limitações é o risco de algumas solicitações do hóspede não
serem atendidas da maneira esperada. Isso acontece, por exemplo, quando o
hypervisor não consegue lidar com determinada instrução privilegiada. Ocorre
também quando um recurso de hardware não pode ser plenamente acessado por
não haver dispositivos (espécie de software que ensina o sistema operacional a lidar
com um dispositivo) na virtualização capazes de garantir sua plena compatibilidade.
A paravirtualização surge como uma solução para problemas desse tipo.
Nela, o sistema operacional do hóspede roda em uma máquina virtual similar ao
hardware físico, mas não equivalente.
Com esse método, o hóspede é modificado para recorrer ao hypervisor
quando necessitar de qualquer instrução privilegiada e não diretamente ao
processador. Assim, o VMM não precisa interceptar essas solicitações e testá-las
(tarefa que causa perda de desempenho), como acontece na virtualização total.
Além disso, a paravirtualização diminui os problemas com compatibilidade de
hardware, porque o sistema operacional do hóspede acaba utilizando drivers
adequadamente, pois são genéricos. São criados, portanto, para suportar o máximo
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possível de dispositivos, mas sem considerar as particularidades de cada
componente.
A principal desvantagem da paravirtualização é a necessidade de o sistema
operacional sofrer modificações para saber que está sendo virtualizado. Essa
situação pode gerar custos com adaptação e atualização ou limitações referentes à
migração para um novo conjunto de hardware, por exemplo.
Na virtualização total, vale relembrar que não há necessidade de alteração do
sistema, mas o procedimento fica sujeito aos problemas mencionados no início
deste tópico. Assim, a adoção de um modo ou outro depende de análises e testes
que possam determinar qual é mais vantajoso para determinado serviço.

2.4 Computação Orientada a Serviço

Service-Oriented Architecture (SOA) é uma arquitetura orientada a serviços, é
um termo que faz pensar em duas formas. As duas primeiras palavras expressam
uma metodologia para desenvolvimento de software, a terceira é um panorama de
todos os ativos de software de uma empresa. Assim como uma planta arquitetônica,
é uma representação de todas as peças que, juntas, formam uma construção.
Portanto, é uma estratégia que envolve a criação de todos os ativos de software de
uma empresa via metodologia de programação orientada a serviços.
Serviços são porções ou componentes de software construídos de tal modo
que possam ser facilmente vinculados a outros componentes de software. No centro
do conceito de serviços, está a ideia de que é possível definir partes dos códigos de
software, em porções significativas o suficiente, para serem compartilhadas e
reutilizadas em diversos segmentos de vários sistemas.
Com isso, algumas tarefas passam a ser automatizadas, por exemplo, o
envio de uma query a um website de relatório de crédito a fim de descobrir se um
cliente se qualifica para um empréstimo. Se os programadores em um banco
puderem abstrair todo esse código em um nível mais alto (isto é, pegar todo o código
que foi escrito, para realizar a verificação de classificação de crédito, e reuni-lo em
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uma única chamada para obter classificação de crédito), eles poderão reutilizar essa
porção.
Para chegar a esse nível, os desenvolvedores criam um invólucro em torno do
código empacotado − uma interface que descreve o que a porção faz e como
conectar-se a ela. É um conceito antigo, que data dos anos 1980, quando a
programação orientada a objetos surgiu. A única diferença é a demanda atual por
objetos de software muito maiores e mais sofisticados.
SOA é a arquitetura abrangente para criar aplicações dentro de uma
empresa. Ela funciona como um projeto arquitetônico, mas a arquitetura demanda
que todos os programas sejam criados com uma metodologia de desenvolvimento
de software específica, conhecida como programação orientada a serviço. Web
services são um conjunto de mecanismos-padrão de comunicação criados sobre a
World Wide Web. Os web services, portanto, são uma metodologia para conectar e
comunicar. SOA, por sua vez, é uma estratégia de TI.
Por ser uma estratégia arquitetural, a SOA envolve muito mais do que o mero
desenvolvimento de software. A criação de uma arquitetura baseada em um portfólio
de serviços demanda que os CIOs elaborem um estudo de caso convincente para
uma arquitetura corporativa, uma metodologia de desenvolvimento centralizada e
uma equipe centralizada de gerentes de projeto, arquitetos e desenvolvedores.
Também requer uma equipe executiva

que prepare o terreno para que os

profissionais de TI possam mergulhar nos principais processos

da empresa.

Entender tais processos e conquistar adesão para o compartilhamento corporativo
são a pedra angular de uma transformação do negócio baseado em SOA.
Nesse cenário, governança é vital. Para que os serviços sejam reutilizados na
empresa, tem de haver uma metodologia de desenvolvimento de software única e
centralizada de modo que diferentes áreas não criem o mesmo serviço de maneiras
diferentes ou usem conectores incompatíveis. Tem de haver, ainda, um repositório
centralizado para que os desenvolvedores saibam onde procurar serviços e o TI
saiba por quem estão sendo utilizados. Os serviços têm de ser bem documentados
para que os desenvolvedores conheçam para que eles servem, como integrá-los e
as regras para utilizá-los.
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Algumas empresas, por exemplo, cobram taxas de uso dos serviços e criam
acordos de desempenho para garantir que eles funcionem bem e não
sobrecarreguem a rede corporativa.
A maioria das empresas que avançou no caminho para SOA criou um grupo
de arquitetura centralizada para escolher processos que serão capacitados para
serviço e para consultar áreas diferentes da empresa a fim de criar os serviços
específicos. Tal grupo

também desenvolve um mecanismo conveniente para

governança. Assim, se todas as solicitações de serviço têm de passar pelo grupo de
arquitetura, as metodologias de desenvolvimento de serviço, os projetos e os
acordos de desempenho podem ser gerenciados mais facilmente.
As empresas que tiveram êxito com SOA até o momento são aquelas que
sempre foram bem-sucedidas com o uso de tecnologia: grandes empresas com
grandes orçamentos para TI cujo negócio é baseado em tecnologia (serviços de
telecomunicação e financeiros). Elas também tendem a contar com líderes de
negócio envolvidos com a área de TI e dispostos a apoiar seus projetos.
Para empresas menores, que apostaram muito em pacotes de aplicativos
integrados, e instituições que já adotam estratégias sólidas de integração de
aplicativos, SOA não tem a ver com quando, mas com como e realizada. Os CIOs
têm de ser cuidadosos porque, na arquitetura orientada a serviços, os elementos
desenvolvimento de serviço e planejamento de arquitetura são distintos, porém não
independentes, e precisam ser considerados e executados paralelamente.
Nesse sentido os serviços que são criados isoladamente, sem levar em conta
as metas de arquitetura e de negócio da empresa, podem apresentar pouco
potencial de reutilização (um dos benefícios mais importantes da SOA) ou
fracassarem por completo.
Antes de mais nada, os benefícios da arquitetura orientada a serviço devem
ser contextualizados, pois, se determinada empresa não for grande ou complexa,
isto é, se não tiver mais de dois sistemas primários que exijam algum nível de
integração, é improvável que o modelo proporcione grandes benefícios.
Em meio a todo o hype atual em torno da SOA, muitos esquecem facilmente
que a metodologia de desenvolvimento em si não traz vantagens, sendo o efeito que
ela tem sobre uma infraestrutura redundante e complexa que está sendo produzida.
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Os arquitetos dizem que a criação de um bom aplicativo orientado a serviços
envolve mais trabalho do que a tradicional integração de aplicativos.
Assim, o desenvolvimento da SOA gera um custo inicial extra para que este
trabalho produza benefícios. Portanto, essa arquitetura tem que eliminar trabalho em
outro ponto qualquer, já que a própria metodologia não gera benefícios para o
negócio. O primeiro passo, então, é descobrir se existem aplicativos redundantes e
mal integrados que poderiam ser consolidados ou eliminados como resultado da
adoção proposta.

2.5 Síntese do Capítulo 2
Conforme apresentado neste capítulo, a virtualização nos mostra como
tecnicamente os conceitos de

computação em nuvem foram originados e são

aplicados atualmente, o que permite um melhor aproveitamento dos recursos que
ficam ociosos. Resumindo, a virtualização cria uma camada de abstração entre o
software e o hardware, garantindo que todos os componentes de hardware
disponíveis possam se tornar recursos virtuais. Dessa forma gera máquinas virtuais,
e cada uma tem suas características e arquiteturas.
Foram apresentados também os conceitos principais da SOA, uma arquitetura
de software com base em aplicativos frontend, serviços, repositórios e um service
bus. Para os casos de service bus, utiliza-se muito o barramento em que os
sistemas possam ter um caminho único no qual se podem centralizar as
informações, os parâmetros e os códigos utilizados.
Em síntese, foram apresentados os modelos de serviços que atualmente
estão disponíveis no mercado, sendo eles Iaas, Paas, Saas. O melhor modelo de
contratação está atrelado ao tipo de serviço que a empresa está disposta a
gerenciar ou deixar ser gerenciado.
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3. ESTADO DA ARTE
3.1 Introdução
Este

capítulo

descreve

os

principais

conceitos

que

norteiam

o

desenvolvimento do estudo de migração de aplicação para o ambiente de
computação em nuvem. Eles incluem problemas relacionados ao legado de
aplicação, métodos e formas de realizar a migração, segurança de dados e por fim
os impactos de desempenho na adoção da computação em nuvem.
Nesta seção serão analisados os benefícios da adoção da computação em
nuvem privada e pública, com foco em uma empresa, para a migração do sistema
tradicional existente, o qual roda em infraestrutura própria.

3.2 Trabalhos relacionados
Os trabalhos pesquisados neste capítulo e suas subdivisões apresentam, ou
comparam, os principais aspectos relacionados à utilização de serviços de
computação em nuvem. Pela falta de direcionadores para aplicação da migração de
um sistema tradicional,

em organizações de pequeno e médio porte, surgem

dificuldades na identificação de riscos, falhas e limitações da tecnologia para o
mercado que se deseja avaliar. Isso pode causar indisponibilidade do serviço a ser
migrado.
Jamshidi, Ahmad e Pahl (2013), por exemplo,

apresentam determinados

tipos de migração, que são desenvolvidos independentemente do tamanho da
empresa. Também apontam no estudo a falta de ferramentas para auxiliar e
automatizar a migração, sendo preciso identificar necessidades de adaptação
arquitetural e de sistemas na nuvem antes de iniciá-la.
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Migração para nuvem é o processo em que são implantados, completa ou
parcialmente, ativos, serviços, recursos de TI ou aplicações digitais na nuvem da
organização, segundo Claus e Huanhuan (2013).
Esse processo pode envolver alguma infraestrutura local, considerando,
primordialmente, o acesso à internet. Nesse cenário, os sistemas existentes podem
se fundir, parcialmente, com soluções de nuvem hospedadas interna ou
externamente. Claus e Huanhuan (2013) afirmam que, internamente, são os
sistemas desenvolvidos e gerenciados pela nuvem privada

e, externamente,

aqueles desenvolvidos e gerenciados pela nuvem pública.
A transição de um ambiente tradicional para provedores de nuvem permite
aos donos do negócio optar pela solução de custo mais efetivo. No entanto, o
processo de migração não é simples e pode oferecer riscos, tanto aos sistemas que
foram fundidos como aos migrados parcialmente para o ambiente de nuvem. Isso
causa, por exemplo, exposição de informações críticas do negócio. Dessa forma,
Claus e Huanhuan (2013) lembram que a migração requer análise, planejamento e
execução com muita cautela a fim de garantir que a solução adotada esteja de
acordo com os requisitos organizacionais e ofereça segurança e integridade aos
sistemas de TI da organização.
Dessa forma, é de extrema importância que, ao se iniciar a migração, utilizese um processo estruturado, com etapas de análises do ambiente, em conjunto com
seus requisitos previamente definidos, a fim de se realizar um planejamento de
execução.
Cabe neste ponto, entretanto, uma importante diferenciação: Claus e
Huanhuan (2013) generalizam suas afirmações, mas Jamshidi, Ahmad e Pahl (2013)
são específicos, esclarecem serem tais métodos ineficazes quando aplicados aos
ambientes que não possuem arquitetura de referência.
Kaiser (2013) afirma que a maioria dos casos depende, principalmente, da
complexidade e da sofisticação tanto da equipe de TI quanto dos usuários finais. A
pergunta-chave seria então: “Quais são os temas de pesquisa existentes?”
Ao se utilizar a metodologia Jamshidi, Ahmad e Pahl (2013), que orientam e
direcionam os programadores a realizarem a implantação de um processo para
computação em nuvem pública, levam-se em consideração os fornecedores de
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mercado. Pretende-se, assim, compreender quais os tipos de infraestrutura melhor
se adequam para migração. Para esta dissertação foram considerados os artigos e
trabalhos acadêmicos que utilizavam a migração tendo a infraestrutura como
serviço. Essa infraestrutura se encaixa melhor no estudo de caso proposto, pois fica
sob responsabilidade da empresa provisionar os acessos de aplicações, dados e
sistemas operativos, entre outros, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Quadro de responsabilidades de computação em nuvem

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme Quadro 1, os tipos de classes de serviço de nuvem disponíveis
bem como as ferramentas de acesso que podem auxiliar no desenvolvimento
estratégico da cloud dentro das corporações.
Dessa forma Haber (2010) sugere que há quatro estágios de preparação para
uma nuvem privada: aclimatação, consolidação, otimização e virtualização pronta
para nuvem (do inglês cloudready).
Para Banerjee (2012), os processos devem ser considerados como
estratégias de migração, as quais envolvem diferentes tarefas. Ele sugere três
processos de migração: o de formato padronizado, o de componentes e a migração
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holística. O componente do primeiro são as imagens do tipo VMware ou Open
Virtualization.
Banerjee (2012) volta a categorizar a migração em três estratégias integrais,
que seriam a migração para IaaS, a migração para PaaS e a migração para SaaS. A
migração para SaaS pode ainda ser subdividida em: substituir por SaaS, revisar com
base em SaaS e reengenharia para SaaS. A primeira implanta a migração somente
por transportar a aplicação para a infraestrutura de nuvem. Na segunda estratégia os
sistemas tradicionais serão migrados para a nuvem, com adaptação para a
plataforma de PaaS. A substituição por SaaS ocorre, normalmente, pela adoção de
softwares comerciais entregues pela nuvem.
Comumente, tem sido adotada a primeira estratégia de IaaS, porque se pode
controlar todos os sistemas que estão superiores à camada de rede e o sistema
operacional.
Outra visão relativa à migração para a nuvem é abordada por Andrikopouls,
Binz, Leymann e Strauch (2013). Eles identificam quatro tipos de migração que
podem permitir o deslocamento de aplicações por meio de adaptações. O primeiro
tipo trata de substituir um ou mais componentes da aplicação por aqueles providos
pela nuvem, sendo o menos invasivo. Como exemplo, é citada a substituição de um
banco de dados MySQL pelo Google App Engine Datastore. O segundo tipo seria
migrar, parcialmente, algumas das funcionalidades da aplicação ou um conjunto de
componentes arquiteturais para a nuvem. O terceiro tipo seria realizar uma migração
clássica em que todo software da aplicação é migrado para nuvem e encapsulado
em uma máquina virtual. O quarto tipo trata de realizar uma completa migração da
aplicação para a nuvem, com a utilização dos serviços e componentes do provedor.
Para este trabalho, o segundo tipo se enquadra como a melhor proposta, visto que
não indisponibiliza, totalmente, a aplicação durante a migração do ambiente.
Uma das maiores questões, quando se trata da migração de um serviço ou de
um modelo de negócios para um ambiente de nuvem, sem dúvidas é o custo dessa
migração. No final, este pode ser um dos fatores determinantes, assim Kewei e Ying
(2013) afirmam que, se a migração for coordenada, sequencialmente, em fases
(planejamento, migração e teste), pode-se alcançar uma estimativa de esforços de
forma mais transparente e objetiva. Porém, não se relata no trabalho um escopo que
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envolva uma nuvem privada e também se esses esforços são destinados ao
processo ou ambiente operacional.
A migração tende, assim, a oferecer dificuldade em vista da diferença entre os
sistemas e ambientes.
Hexin e Jingjing (2013) afirmam que as dificuldades com gastos e
manutenção aumentam para diferentes fabricantes de infraestrutura, além disso há
variações entre plataformas e interfaces de usuários, segurança e diferentes
camadas de acesso aos dados e infraestrutura de banco de dados.
Segundo Banerjee (2012), a migração de formato padronizado se define
como de um componente em um formato padronizado contido em um único pacote.
Nela os componentes são migrados entre instâncias de um mesmo software ou para
outro que suporte o formato. Há inúmeras maneiras de se realizar essa tarefa. Um
exemplo clássico disso é a migração de máquinas virtuais no formato aberto (do
inglês Open Virtualization Format - OVF). Já na migração de formato de componente
um elemento é transformado em outro formato. Um exemplo disso seria transformar
uma imagem de máquina virtual ou habilitar a execução de scripts de conversão
para IaaS.
Pode se acrescentar, também, a migração holística, que contempla os
objetivos de um framework sugerido por Binz, Leymann e Schumm (2011). Essa é a
migração

completa

da

aplicação,

pela

migração

de

cada

componente

separadamente. Diferentemente da opção de formato de componente, a holística
decompõe a aplicação removendo seus componentes e os remodelando.
Com base na experiência de Binz, Leymann e Schumm (2011), foram
identificados três requisitos para implantar a migração de forma holística. O primeiro,
chamado de R1, refere-se ao fato de que o framework deve ser independente de um
formato específico de linguagem de programação, como Java, por exemplo, entre
outras. O segundo, R2, habilita a migração de componentes sem acessar seu
código-fonte. O terceiro requisito, R3, diz que a migração holística deve ser aberta e
extensível para o reuso de transformações implantadas anteriormente no framework.
Um aspecto importante levantado foi a necessidade de se realizar uma
classificação da relevância do componente sistêmico atual para o ambiente de
nuvem. É necessário, portanto, conhecer e levantar todos os componentes em
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utilização e em desenvolvimento para determinar para qual modelo de serviço cada
sistema deve ser migrado. Define-se, assim, o processo de migração em cada caso.
Devem ser relacionados, também, os sistemas que não possuem compatibilidade de
migração para nuvem.
Foram encontradas diversas formulações de etapas a serem seguidas para a
migração para nuvem. Todas têm suas particularidades e às vezes podem também
ter semelhanças específicas. Mas, para o modelo de referência Cloud Reference
Migration Model – Cloud-RMM, pensou-se em Neto (2012), pois é o que melhor se
enquadra como processo estruturado para o desenvolvimento da migração
desejada.
O modelo Cloud-RMM sugere quatro etapas: planejamento, execução,
avaliação e interesses transversais da migração.
No planejamento da migração ocorrem: estudo de viabilidade, análise de
requisitos de migração, suporte para a tomada de decisões a respeito da escolha do
provedor, definição dos elementos que deverão ser migrados e desenvolvimento das
estratégias da migração. Na segunda etapa a migração é, propriamente, realizada.
Em sua execução, ocorrem extração dos dados, adaptação e recuperação da
arquitetura, assim como a modificação ou a substituição de códigos e transformação
de tradicional para nuvem.
A avaliação da migração é a terceira etapa, momento em que ocorrem a
implantação das aplicações e de sistemas migrados, assim como os testes e a
validação.
A última etapa congrega uma série de questões que estão relacionadas entre
si e, de certa forma, são concorrentes, não sendo alvo de estudo nas etapas
anteriores. Nesta etapa ocorre a preocupação em desenvolver o relacionamento
entre aspectos levantados na primeira fase, como governança e segurança,
treinamento e estimativa de esforços, mudanças organizacionais, compartilhamento
de recursos e análise da elasticidade. Essas tarefas devem ser estudadas
paralelamente, compondo o modelo selecionado ou adaptado para a migração.
A Figura 9 apresenta a comparação deste trabalho com os principais estudos
relacionados:
Figura 9 – Comparativo de trabalhos relacionados
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Fonte: Elaborado pelo autor

3.3 Táticas de migração
Normalmente, encontram-se, em um ambiente tradicional, diversos tipos de
sistemas e tecnologias aplicadas em servidores físicos ou virtualizados. Tal
ambiente pode oferecer certo grau de complexidade e desafios no momento de ter
seus sistemas migrados para a nuvem.
Podemos encontrar sistemas que demandam pouco trabalho de migração,
como servidores de página, aplicações web, intranets, pequenas bases de dados
etc. Podemos, também, depararmo-nos com outros mais difíceis de migrar, como
aplicações que possuem muitas dependências, principalmente de versões
específicas de seus componentes, bancos de dados distribuídos e balanceados,
entre outros.
Por fim há os sistemas que são muito mais complexos, os quais exigem um
esforço maior no processo de migração, além de possíveis gastos adicionais com
softwares proprietários. É o caso de sistemas proprietários ou aplicações
desenvolvidas em linguagens de programação, como C, C++, Cobol e Delphi.
Segundo Zhao e Zhou (2014), no processo de migração, primeiramente
devem ser avaliados e identificados os requisitos que podem passar por tal
procedimento. Identificados tais requisitos, a próxima tarefa é analisar aqueles
presentes no contexto de arquitetura existente. A intenção é obter um melhor
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entendimento sobre o tipo de modificação de arquitetura que deve ser feita, ou não.
Finalmente, a arquitetura será modificada de acordo com a necessidade da
mudança identificada.
O processo de engenharia reversa não é proposto neste trabalho, tendo em
vista que a preocupação maior deste estudo é a migração de sistemas corporativos,
pois isso demandaria a análise, principalmente, de aplicações proprietárias. Isso
exigiria identificar alterações no código-fonte da aplicação proprietária, com a
requisição de acesso à biblioteca sistêmica e suas interdependências.
Há diversas formas de se realizar a migração de sistemas tradicionais para
um ambiente de nuvem. Após cautelosa análise das metodologias propostas, 4
estratégias de migração foram elencadas e analisadas para atender ao cenário da
proposta deste trabalho: migração fim a fim, migração por substituição, migração por
componentização e migração por reengenharia.

3.3.1 Migração fim a fim
A migração fim a fim é a estratégia mais simples e menos dispendiosa das
quatro apresentadas neste estudo. Ela pode ocorrer com a transferência de uma
máquina virtual em ambiente tradicional para o virtualizador (virtual para virtual), que
serve como base para o serviço de nuvem. Também pode ser do tipo física para
virtual. VMware, Microsoft Hyper-V e Citrix XenServer são os hipervisores mais
utilizados no mundo e possuem ferramentas que auxiliam nesses processos. A
Figura 10 apresenta a migração de uma máquina virtual originária de um hipervisor
para outro hipervisor, administrado por um gerenciador de nuvem.

Figura 10 – Migração fim a fim
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Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme constatado na Figura 10, por meio desse procedimento, uma
máquina física ou virtual é empacotada na origem e instanciada na infraestrutura de
virtualização do serviço de nuvem. Assim, o sistema operacional, suas aplicações,
personalizações, seus dados, dentre outras características, são executados na
nuvem da mesma forma que em ambiente tradicional.
Os benefícios desse tipo de migração são muitos. Ela pode ser aplicada em
observância a sistemas que possuem legislação que os regula (proprietários
principalmente) e serviços críticos ao negócio da organização.
Outro benefício desse processo seria o baixo tempo gasto com as tarefas
técnicas, como ao migrar da origem para o destino através da utilização de
ferramentas auxiliares providas pela solução de virtualização. Isso resulta em um
baixo período de indisponibilidade.
Poderá ocorrer, ainda, uma redução no risco de falha na aplicação ao final da
tarefa de migração tendo em vista que, como dito há pouco, o sistema operacional
será migrado em sua forma original. Por fim, a possibilidade de utilizar ferramentas
de automação desse processo de migração permite diminuir os custos operacionais
considerados.
No entanto, tal procedimento não permite que se direcione a infraestrutura
para a padronização de sistemas. Pode ocorrer, também, falta de compatibilidade
gerada pelas soluções de virtualização e orquestração adotadas, ou até problemas
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com o licenciamento dos sistemas e limitação de largura de banda no processo de
migração.

3.3.2 Migração por componentização
O foco da migração por componentização é o reuso de recursos já presentes
na infraestrutura de nuvem privada, e que atendem os requisitos do sistema em
questão. É o exemplo mais clássico de um sistema no qual um dos componentes
vem a ser um SGBD.
Se um sistema está sendo executado com o uso de um SGBD PostgreSQL,
conforme a Figura 11, e havendo uma instância PostgreSQL nessa infraestrutura de
nuvem, ele não precisará ser migrado. Basta ter apenas sua base de dados migrada
entre SGBDs e seu código de aplicação.
De acordo com o tipo de aplicação, parte dela pode permanecer em ambiente
tradicional, virtualizado ou não. Seria o caso de uma infraestrutura de banco de
dados Oracle em funcionamento em hardware específico, mas com acesso a várias
aplicações.
Um exemplo básico desse cenário seria migrar o diretório-raiz de uma página
para uma instância existente no ambiente de nuvem, aproveitando-se melhor os
recursos que podem ser compartilhados. O banco de dados da página também é
migrado, mas para uma instância diferente na qual existe disponível um servidor
SGDB (PostgreSQL, por exemplo), o qual também oferece esta hospedagem de
dados.
O administrador da página, então, modifica seu sistema apenas para informar
o endereço do novo servidor PostgreSQL e suas novas credenciais. No exemplo
também ficou evidente que o servidor de acesso remoto SSH não foi migrado.
Isso se dá porque os endereços dos sistemas operacionais das instâncias são
diferentes da origem. Sendo assim não há informação a ser migrada.
Figura 11 – Migração de componentização
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Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 11 e possível constatar como a migração por componentização e
realizada, parte dela pode permanecer em ambiente tradicional, virtualizado ou não.

3.3.3 Migração por reengenharia
Na impossibilidade de substituir ou componentizar o sistema a ser migrado e,
comprovado o interesse de migrar o sistema para o ambiente de nuvem, é
necessário que se inicie um projeto de reengenharia do sistema, conforme Figura
12. Segundo Banerjee (2012), a padronização é uma das características-chave para
a computação em nuvem, e migrar os sistemas para essa estrutura envolve
padronização, em alguns casos, a consolidação da carga, ou cargas, de trabalho de
origem.

Figura 12 – Migração de Reengenharia
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Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 12 vemos como a migração usando o método da reengenharia
necessita de ajustes nas tecnologias especificas que são utilizadas.

3.3.4 Migração por substituição
Na estratégia de migração por substituição, tem-se a intenção de migrar um
sistema tradicional que possui impeditivos para ser hospedado em ambiente de
nuvem privada, mas que conta com uma solução alternativa que cumpra os
requisitos funcionais da solução substituída. Além disso permite oferecer aos
clientes o mesmo serviço, com resultados suficientemente equivalentes ao sistema
atual.
Em um simples exemplo tem-se a questão de mudanças em políticas de
licenciamento de servidores Microsoft. Comumente há um tipo de licença para
servidores físicos, outro de licenciamento para servidores virtualizados e também há
variações para ambiente de nuvem.
Sendo assim, o SGBD pode ser substituído por uma solução existente em
nuvem e de código aberto, conforme demonstra a Figura 13.

42

Figura 13 – Migração por substituição

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 13 conseguimos observar como ocorre a migração por substituição,
no qual substituímos a tecnologia que está sendo utilizada por outra que se
enquadre nos padrões técnicos da solução.
3.4. Síntese do Capítulo 3
Conclui-se que existem alguns métodos de migração, conforme citado nas
referências teóricas. Porém o grande desafio se dá quando ocorre a migração de
sistemas legados que possuem interligações que podem, ou não, serem migradas
de forma transparente para o usuário. Deve-se, portanto, seguir ou criar um
processo de governança que auxilie a organização, que seja adequado para avaliar
a segurança de tecnologias de nuvem e lidar com essas preocupações (WANG,
2016).
A fim de abordar todos os receios que uma instituição financeira, por exemplo,
possa ter com a computação em nuvem e reduzir as barreiras para a adoção de tal
tecnologia, outro passo importante nesse procedimento é identificar os fatores
concretos que a influenciam, ou não. Além das barreiras técnicas, os riscos
relacionados com a segurança podem, de fato, impedir a adoção dessa tecnologia
pelas organizações (PHAPHOOM, 2015).
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Conforme cita Moraes (2015), outro desafio relacionado à migração da
aplicação está atrelado às regulamentações que o sistema deve seguir. Essas
determinações podem funcionar tanto para o desenvolvimento quanto para a
infraestrutura. O autor sugere que seja definido um processo estruturado para a
migração que envolva um gate de análise, a fim de validar a regulamentação à qual
o ambiente esteja exposto.
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4. PROPOSTA DE PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA NUVEM

Este capítulo tem por finalidade apresentar uma proposta de migração de
sistemas de um ambiente tradicional para um ambiente de nuvem pública no modelo
de IaaS. A proposta tem como base o conhecimento elencado durante a análise do
estado da arte, apresentado no capítulo 3, com modificações que permitiram atender
ao cenário de uma migração para nuvem. Em suma, esta metodologia, em forma de
processo conceitual, visa a classificar os sistemas a serem migrados bem como
sugerir de que forma esta migração poderá ocorrer.
Esta metodologia de migração descreve o fluxo de atividades e tarefas a
serem executadas para migrar um sistema hospedado em ambiente tradicional a um
ambiente de nuvem, seja ela privada ou pública.
O modelo proposto neste documento foi dividido em estratégias, processos e
subprocessos. Em cada subprocesso, o trabalho a ser realizado é composto por
diversas análises. Cada uma delas compreende algumas práticas baseadas na
literatura encontrada e que foram adaptadas para este trabalho.

4.1 Proposta do Modelo Conceitual
Modelo conceitual é um conjunto de conceitos que devem ser utilizados a fim
de sanar um problema especifico. O modelo que será sugerido tem como base as
propostas encontradas em artigos de Andrade, Araujo, Cronombergeret et al.
(2015), de Banerjee (2012) dentre outros. Desta forma, será sugerido um processo
de migração com seus subprocessos adjacentes.
Inicialmente o modelo proposto por JAMSHIDI et al. (2013) é apresentado em
quadros compostos por 12 subprocessos utilizados. A intenção, neste caso, é
caracterizar abordagens que permitam a migração de sistemas tradicionais para
ambiente baseado em nuvem. Foram levados em consideração também os cinco
passos desenvolvidos por Banerje (2012): análise inicial, planejamento e design,
implantação da migração, alterações em sistema no ambiente de nuvem e testes
finais e iniciação em produção. Para este trabalho escolheu-se reorganizar as etapas
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propostas com a distribuição das tarefas nos processos deste framework. Na Figura
14 veem-se as etapas do modelo proposto para migração.
Figura 14 – Fluxo macro dos processos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Figura 14 podemos avaliar como o fluxo do processo proposto neste
trabalho, está divido em 4 fases a fim de auxiliar sua adoção.

4.1.1 Processo 1: Planejar a Migração
Inicia-se o processo de migração pela etapa do planejamento. Segundo
Bezerra et al. (2012), uma sequência de subprocessos pode apoiar o processo inicial
de compreensão do ambiente organizacional. Para este estudo alguns subprocessos
foram adaptados, os quais estão indicados na Figura 15 e descritos a seguir.
Figura 15 – Fluxo do processo para planejar migração

Fonte: Elaborado pelo autor
Consta na Figura 15 o fluxo do processo planejar no qual contém os 4 subprocessos
que irá auxiliar a implementação inicial proposta.

4.1.1.1 Subprocesso: Propósito da Migração
Antes de iniciar as atividades e gastar esforços de forma desnecessária,
precisa-se avaliar e formalizar alguns aspectos que devem ser considerados durante
a migração. Com base em uma análise de viabilidade, existe a possibilidade de se
propor a criação de um modelo, conforme consta no Apêndice A. Este estudo
apresenta o procedimento inicial adotado para conduzir os demais processos da
migração. Após este estudo ser formalizado entre as partes interessadas, sugere-se
gerar um documento a fim de ser arquivado para consultas futuras.
O primeiro item que deve ser tratado é abordar o propósito da migração.
Desta forma, o objetivo passa a ser a realização da migração de um sistema em
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ambiente tradicional para o ambiente de nuvem. Em seguida, é importante que
sejam explicados os objetivos, ou objetivo, de migrar certa solução para este
ambiente de nuvem. Esses objetivos deverão ser concluídos ao término do processo
e descritos como alcançados, ou não, ao final do trabalho.
A migração tende a gerar uma certa carga de trabalho e custos operacionais
para a empresa que está realmente motivada a realizá-la e a alterar seus sistemas
ou componentes para nuvem. Além disso, é importante elencar quais são os
benefícios adquiridos e o que se espera ganhar com tal procedimento. Desta forma,
justifica-se o processo a fim de que os resultados possam ser descritos e definidos
em curto, médio ou longo prazo.
Entretanto, sendo o processo automatizado ou não, deve haver alguém que
irá conduzi-lo na organização. Por isso é importante constituir um Grupo de
Trabalho. A equipe também precisa ter um Líder de Migração, com papel principal, e
demais participantes do projeto, conforme a necessidade.
No propósito da migração o alinhamento estratégico deve ser considerado.
Neste item é necessária a identificação do objetivo estratégico ao qual o projeto está
vinculado. Devem ser elencadas as estratégias e ações em desenvolvimento que
irão permitir alcançar o objetivo estratégico para o qual a migração contribuirá.
É importante, também, declarar e registrar se haverá consequências caso a
migração não seja realizada para que a organização fique ciente das possíveis
indisponibilidades que possam gerar na instituição. Normalmente um sistema em
ambiente tradicional, dentro da infraestrutura, tende a consumir recursos próprios.
Se permanecer neste cenário, poderá deixar de cumprir a padronização de serviços
citada anteriormente e deixará, também, de utilizar recursos disponíveis na nuvem,
além de aumentar os gastos operacionais na infraestrutura.
Enfim, o alinhamento estratégico deve elencar os riscos identificados durante
o estudo, os quais serão analisados e poderão iniciar o processo de integração de
uma equipe adicional para estudá-la.
É o caso, por exemplo, do risco de backlevel de sistema operacional, no qual
a aplicação se torna vulnerável, pois está sendo executada em uma plataforma na
qual não é mais oferecido suporte pelo fabricante. Neste exemplo poderia ser
sugerida a participação de uma equipe especializada em segurança da informação.
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O intuito é que ela faça uma análise do sistema operacional envolvido e uma
avaliação das correções que precisam ser realizadas, além de comunicar o
responsável pela administração de servidores.
Posteriormente ao alinhamento estratégico, remediações aplicadas podem
ser apresentadas como forma de alcançar o objetivo proposto caso haja
complicações previstas, ou não, durante o processo de migração. Como exemplo
podemos ter a migração de uma aplicação que possui compatibilidade com uma
versão exata de uma linguagem de programação, mas que não conta com uma
instância compatível no ambiente de nuvem. Neste caso sugere-se a criação de uma
nova instância para atender tal demanda.
Em relação ao licenciamento, é imprescindível avaliar e documentar a forma
de licenciamento dos sistemas e softwares. Entretanto, pode ocorrer que os
requisitos de um sistema sejam alcançados com a aquisição de um software
proprietário.
Dessa forma, o Termo de Migração (Apêndice A) deve conter uma análise de
regulamentação. É possível haver investimentos adicionais ou altos investimentos
caso não sejam previstos neste estudo. Se isso for uma surpresa durante o processo
de migração, o sistema poderá permanecer em ambiente tradicional por um bom
tempo.
Não é necessário relembrar que tanto a migração de sistemas para um
ambiente virtualizado ou de nuvem podem liberar recursos locais, como energia,
principalmente. A preocupação com a eficiência energética é um dos itens de maior
impacto financeiro e ambiental.
Dessa forma, sistemas migrados para um ambiente virtualizado centralizado
ou de nuvem exigirão uma liberação de recursos computacionais locais e redução de
gastos operacionais.
Após o levantamento das informações citadas, o próximo passo é a
realização de um requisito técnico. Este estudo deve conter as metas do projeto em
um cronograma realista de suas etapas, além de abordar qual será a amplitude da
migração, ou seja, quais as partes envolvidas e beneficiadas pelo projeto. É
importante definir a localização dos trabalhos de cada atividade prevista, desde
locais de reuniões até onde serão realizadas atividades técnicas.
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O requisito técnico deverá abordar as estratégias de migração que serão
empregadas, submetendo-se ao Apêndice B, a fim de realizar o preenchimento de
forma correta e clara. Segundo a estratégia determinada para a migração, o
processo pode requisitar a ação de desenvolvimento de novos códigos,
reengenharia ou outra modificação que defina metas mais extensas no cronograma
previsto.
O entendimento da infraestrutura futura e atual pode viabilizar que se faça
uma projeção dos recursos a serem realocados ou adquiridos para atender o
sistema migrado. Esta análise é capaz, também, de sugerir uma alternativa técnica
para a migração total ou parcial do sistema.
Ao se compreender essa infraestrutura, permite-se que seja considerado e
registrado o ciclo de vida dos componentes que irão garantir seu funcionamento. Um
exemplo disso é um acompanhamento da capacidade do ambiente para suportar
demandas futuras a fim de garantir que não seja gerada indisponibilidade no
ambiente, por ausência de capacidade.
Ao decorrer de projetos similares, é uma boa prática analisar o histórico dos
trabalhos e registrar as lições aprendidas. Estas informações são importantes para
que não sejam cometidos erros novamente − e permitem melhorar o processo a
cada tarefa executada.
Para o termo de migração uma avaliação econômica também está prevista.
Esta análise poderá prever a quantificação de custos de implantação (do sistema no
ambiente de nuvem) e de operação. Pode detalhar, também, se houver custos
diversos e específicos nas etapas do processo. Decorrente do requisito técnico, a
avaliação econômica deve registrar a quantidade de recursos a serem empregados
a curto, médio e longo prazo para a manutenção do sistema migrado.
Tais recursos podem ser diversos, como hardware, software, pessoal dentre
outros. Esse item ficaria ainda mais interessante se indicassem os possíveis
resultados econômicos gerados com a migração do sistema para o ambiente de
nuvem, apontando, também, se há riscos agregados.
Antes de finalizar o termo de migração, é interessante que haja um
alinhamento contendo um resumo dos principais riscos identificados e quais as
ações centrais que se devem adotar para tratá-los. Também é possível comparar as
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alternativas sugeridas com os itens estudados, elencando as desvantagens de não
adotá-los bem como os benefícios e prejuízos de sua adoção.
O encerramento do estudo de termo ocorre através do parecer do líder de
migração em conjunto com sua equipe, o qual será favorável ou não ao processo de
migração do sistema em questão. Um membro externo à equipe pode ser convocado
a fim de fornecer um parecer para que a decisão não seja tendenciosa, visto que a
equipe que realizou a migração é a mesma que emitirá um parecer final. No
Apêndice A este termo de migração é apresentado.

4.1.1.2 Subprocesso: Levantamento de Requisitos
É de extrema importância estudar e conhecer o sistema que será migrado e
levantar seus requisitos em relação aos componentes e à arquitetura. Nesse sentido
foi desenvolvido o Apêndice B para dar subsídios aos itens de tecnologia. Esta
atividade tem um viés muito mais técnico do que operacional, pois deve-se valer do
controle físico e lógico exercido pelo gerente de TI da organização ou de profissional
no mesmo nível de responsabilidade.
Esse levantamento pode ser realizado gravando-se as informações em um
documento simples, como um relatório, por exemplo, no qual se oficializam as
características de cada serviço que se deseja migrar para ambiente de nuvem.
Sugere-se, conforme o Apêndice A, um documento que registre todos os
componentes do sistema a ser migrado.
Além disso, é necessário identificar os requisitos não funcionais que um
ambiente de nuvem requer para atender ao sistema quando migrado, como, por
exemplo, redundância de link. As perguntas abordadas no questionário do Apêndice
B visam a identificar a real necessidade de realizar a migração para computação em
nuvem, como também avaliar o suporte técnico e a administração interna. Uma vez
que a aplicação foi migrada para nuvem, os papéis e as responsabilidades tanto da
empresa como do serviço contratado deverão ser oficializados.
Também são relevantes os itens que fazem menção à disponibilidade do
serviço, a fim de garantir que as redundâncias estão sendo tratadas, e para que não
se interrompa o sistema de cadastro de usuário. Abordam-se também os itens
relacionados aos links de conexões, pois, a partir do momento em que a migração é
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realizada, a empresa terá total dependência do acesso à Internet para manter a
conexão de seus dados.

4.1.1.3 Subprocesso: Elaborar Tática de Migração
Com as informações dos subprocessos anteriores, e com base nas
estratégias estabelecidas na seção 3, já é possível definir qual será a estratégia de
migração. Pode-se identificar a possibilidade de adoção de uma ou mais estratégias
caso o escopo e o tempo sejam fatores relevantes na migração. Pode ser
interessante optar pela estratégia que traga maior grau de benefícios, conforme
elencado no propósito da migração em conjunto com o levantamento de requisitos.

4.1.1.4 Subprocesso: Selecionar Estratégia de Migração
Conforme a estratégia de migração selecionada, deve-se comparar as
características do sistema em ambiente tradicional e a disponibilidade verificada no
ambiente de nuvem, além de preparar os subsistemas e seus dados para a
migração.
Se a estratégia fim a fim for selecionada, é preciso disponibilizar uma imagem
da máquina virtual de destino com as compatibilidades do virtualizador que será
instalado. Para os casos em que os sistemas estejam instalados fisicamente, existe
a possibilidade de se utilizar ferramentas de conversão que auxiliem durante a
migração.
Ao selecionar a estratégia denominada de componentização, os componentes
precisam estar gravados e disponibilizados em um local especifico, a fim de realizar
a transferência para uma instância de destino na nuvem. Podem ocorrer casos em
que algum componente permaneça em ambiente tradicional, mas necessite apenas
de modificação de configuração do sistema.
Para casos nos quais a solução adotada seja de reengenharia, deve-se
migrar após a conclusão de um projeto específico de modernização do sistema,
gerando-se um novo projeto de desenvolvimento.
Finalmente, para situações em que a estratégia de substituição for
selecionada, é necessário priorizar a transferência de informação armazenada no
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sistema substituído para o sistema substituto. Como exemplo, é o que ocorre em
mudança de solução de correio eletrônico.
Entretanto, independentemente da estratégia selecionada, é importante tratar
os subsistemas de forma que seus dados não sejam perdidos ou corrompidos.

4.1.2 Processo 2: Executar a Migração
O intuito do segundo processo é implantar a migração para a nuvem do
ambiente tradicional. Deverão ser tratadas as tarefas como a extração de dados, a
recuperação e a adaptação de arquitetura, assim como a modificação no código e as
transformações necessárias para o sistema ou componentes serem migrados para
nuvem. As etapas que precedem a atual fornecem as informações básicas para a
implantação da migração.
É importante ressaltar que os subprocessos 2.2, 2.3 e 2.4, conforme mostrado
na Figura 16, não são obrigatórios e podem incluir pessoas com perfil profissional
apropriado para cumpri-los.

Figura 16 – Fluxo do processo para executar a migração

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 16 consta o fluxo do processo executar migração no qual contém 4
subprocessos, no qual envolve a execução dos processos de migração.
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4.1.2.1 Subprocesso: Preparar a Migração
Deve-se avaliar com o provedor de nuvem o serviço de hospedagem
disponível a fim de verificar e elencar os recursos necessários para a realização da
migração. Temos, por exemplo, migração de uma intranet, cujos componentes
originais são um conjunto de códigos escritos em Javascript, e um banco de dados
armazenado em um SGBD SQL Server.
No primeiro momento avaliou-se que a hospedagem tinha instâncias com
recursos disponíveis para utilização que estavam compartilhados com outro sistema.
Numa segunda etapa, verificou-se que as versões dos recursos disponíveis na
hospedagem eram compatíveis com os requisitos do sistema no ambiente
tradicional.
Dentro desse cenário, as informações geradas precisam ser registradas, em
seguida, faz-se necessário criar um cadastro para quem é responsável tecnicamente
pela migração. Assim é possível copiar o conteúdo (sejam os arquivos em formato
Javascript, seja um dump de banco de dados no ambiente tradicional) e transferi-lo
para a hospedagem de nuvem propriamente dita.
4.1.2.2 Subprocesso: Alterar o Código
Após as avaliações e conclusões da equipe técnica, pode-se concluir que
seja necessário alterar o código do sistema que será migrado.
Essa alteração pode ser desde uma configuração de endereço IP de servidor
de banco de dados em um sistema até mesmo sua reengenharia completa. Desta
forma, é interessante analisar questões como a Modularidade, a Portabilidade, a
Capacidade de Modificação, a Escalabilidade e a Compatibilidade Reversa.
Ao

final

desse

subprocesso,

a

modificação

realizada

deverá

ser

documentada. A Modularidade refere-se à capacidade de replicar cópias de
componentes em múltiplos servidores para que se cumpra o requisito de elasticidade
que a nuvem oferece.
Já a Portabilidade deve ter como alvo a verificação de implantação em
diferentes IaaS e, no caso mais comum, a separação de seu banco de dados em
uma instância diferente. A Capacidade de Modificação diz que a modificação deve
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prever futuras melhoras relacionadas à computação em nuvem sem alterar outras
partes.
O suporte a componentes replicados é o que garante a Escalabilidade. Por
fim, a Compatibilidade Reversa prevê manter alguns recursos essenciais com
compatibilidade a recursos anteriores, mas que podem ser utilizados como soluções
de contorno.
Tran et al. (2011) abordam a taxonomia usada para modificação de código em
casos de migração de sistemas para o ambiente de nuvem. Os itens considerados
são a modificação no código de conexão com um banco de dados, operação de
banco de dados não relacional e quaisquer modificações que envolvam questões de
compatibilidade.

4.1.2.3 Subprocesso: Recuperar a Arquitetura
Conforme citado neste trabalho, existe uma série de processos de migração
dentre os quais há um ajuste realizado por reengenharia na arquitetura de destino.
Esse procedimento tem a intenção de atender os requisitos que sejam necessários e
que não puderam ser cumpridos durante a migração. Porém, mesmo com o registro
de que esta reengenharia necessite ser realizada posteriormente, isso não
interrompe o processo de migração.
Nesse sentido é citado, por exemplo,

um processo no qual foi gerado o

código para o ambiente em nuvem, mas em que não foi considerado o requisito da
elasticidade. A reengenharia neste caso pode criar uma estratégia, paralela ou
posterior ao processo de migração, para que, de posse dos registros da migração e
do código do sistema, seja possível realizar um gerenciamento de capacidade para
adequar o sistema.
A proposta de Mohagheghi e Saether (2011) traz uma abordagem semelhante
ao proposto neste trabalho e coloca em evidência que o foco da recuperação da
arquitetura nos processos de migração causa impacto direto na QoS. O desafio é a
separação da lógica de negócio da APIs, através da modificação do comportamento
síncrono de sistemas legados, para comportamento assíncrono de serviços que
requerem a obtenção de benefícios de uma arquitetura orientada ao serviço.
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De acordo com War, Arayamudan e Bhattacharva (2010), o processo de
recuperação de arquitetura ocorre durante ou depois da migração. Isso pode causar
impactos na gestão de tempo do projeto de migração, ou até mesmo

uma

incapacidade ou incompatibilidade de recursos. Ao concluir o raciocínio, Yu et al.
(2011) citam a engenharia reversa como uma forma de analisar o código existente
para recuperação da lógica de negócio, depois se desenvolve um novo serviço para
manter esta lógica. Eles citam, ainda, que se deve dar uma importância à locação
compartilhada de recursos, à seleção de serviços bem como à customização de
acordo com os usuários.

4.1.2.4 Subprocesso: Extrair os Dados
De acordo com a estratégia de migração que for adotada, às vezes faz-se
necessário extrair os dados do sistema ou componente que será migrado. Para os
casos em que ocorre a substituição do serviço, por exemplo o serviço de e-mail
eletrônico, os dados das caixas postais seriam extraídos e salvos em um outro lugar
de armazenamento, para serem incluídos no sistema que será substituído.
Conforme

Mohagheghi e Saether (2011), as estruturas de dados de um

sistema de armazenamento tradicional precisa de um acompanhamento de um
especialista de banco de dados durante a migração, a fim de garantir a
disponibilidade do serviço. Andrikopoulos (2013) questiona-se sobre o método de
extração, pois sugere que exista um local de armazenamento temporário para
realizar a extração dos dados, ou até mesmo um sistema de gestão de banco de
dados. A ideia aqui é manter a funcionalidade de forma temporária de um certo
dado, bem como garantir adaptabilidade do ambiente na nuvem.

4.1.3 Processo 3: Validar a Migração
No processo de validar a migração do sistema migrado, avalia-se que a
migração foi realizada para o ambiente em computação em nuvem. Nesse caso
serão abordadas as atividades de testes e avaliação da aplicação migrada. A Figura
17 demonstra o processo e seus subprocessos.
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Figura 17 – Fluxo do processo para validar a migração

Fonte: Elaborado pelo autor
Observa-se na Figura 17 como o processo validar está subdivido, a fim de garantir
que os testes sejam realizados e logo após uma avaliação seja declarada para proceder
com encerramento da migração.

4.1.3.1 Subprocesso: Realizar Testes
É fundamental após uma migração realizar testes por um grupo de testadores
ou até mesmo por um universo de usuários escolhidos, voluntariamente ou não.
Estes testes devem ser direcionados aos requisitos funcionais que precisam ser
validados.
Uma das premissas para os testes ocorrerem de forma aceitável é que sejam
realizados de forma individual, pois, durante essa execução, caso as etapas não
forem realizadas, podem ser identificadas de forma tempestiva. Por fim, o relatório
deve ser entregue e comunicado ao líder da migração e sua equipe.

4.1.3.2 Subprocesso: Avaliar Solução
a) Avaliação de Desempenho
A avaliação de desempenho envolve vários tipos de testes que podem ser
realizados após a migração do sistema; o mais básico deles é a comparação do
desempenho antes e depois do ambiente que foi migrado.
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Nesse momento deverão ser utilizadas as métricas que mais se adequem ao
cenário. Schwartz, Hirth, Kobfeld,Trangia (2014) relatam referências para auxiliar a
determinar quais são as verificações e os parâmetros para o cenário que for
utilizado. As principais métricas citadas por Schwartz são consumo de processador,
memória e storage no qual a aplicação está sendo executada.
4.1.4 Processo 4: Encerramento da Migração
Com a conclusão de todas as etapas propostas, como ilustra a Figura 18, a
migração pode ser disponibilizada em produção para uso. A empresa pode decidir
manter o sistema tradicional disponível durante o período de adaptação e também
para eventuais consultas. Sugere-se que um termo de encerramento do processo de
migração seja elaborado para evidenciar e formalizar o fim da migração.

4.1.4.1 Subprocesso: Elaborar Termo de Encerramento
Ao término do processo, o líder da migração deve garantir que todos os
participantes estejam cientes de sua finalização, o que pode ser formalizado através
de um documento que demonstre aceitação de todos os envolvidos. Isso significa
que o sistema está disponível em produção.
Figura 18 – Fluxo do processo para encerrar a migração

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com a Figura 18, conseguimos concluir que o processo de
encerramento da migração deve garantido que o termos de encerramento seja
declarado na migração.

4.1.4.1 Subprocesso: Elaborar Termo de Encerramento
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Ao término do processo, o líder da migração deve garantir que todos os
participantes estejam cientes de sua finalização, o que pode ser formalizado através
de um documento, o “aceite”, de todos os envolvidos. Isso significa que o sistema
está disponível em produção.

4.2 Síntese do Capítulo 4

Este capítulo teve como objetivo apresentar a metodologia de migração de
um sistema ou componente para nuvem. Foram abordados os direcionadores para
as estratégias apresentadas na capítulo 3 e a proposta de modelo conceitual, que
faz parte da metodologia, com as etapas a serem seguidas para o sucesso da
migração.
Tais etapas foram divididas em quatro processos: planejamento, execução,
resultado e produção. Após a migração podem ser elencados aspectos ou questões
diversas, que vão desde análise de segurança até treinamentos.
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5. VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE PROCESSO DE MIGRAÇÃO

Neste capítulo será desenvolvida a aplicação da metodologia proposta
através de uma prova de conceito. O intuito é realizar a migração de um componente
de sistema tradicional para a computação em nuvem.
A escolha desse sistema, dentre outros, baseou-se em uma simulação de
uma empresa de pequeno/médio porte. Essa companhia possui um sistema de
cadastro de clientes desenvolvido internamente em linguagem java versão 8 para
atender uma demanda de negócio. Entretanto, devido ao sistema de banco de
dados ser classificado como backlevel, a empresa optou por migrá-lo para nuvem. A
topologia do ambiente tradicional está apresentada na Figura 19.

Figura 19 – Topologia de ambiente tradicional
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Fonte: Elaborado pelo autor

Consta na Figura 19 o ambiente legado utilizado para estudo de caso neste trabalho.

5.1 Processo 1 – Planejar a Migração

Subprocesso 1.1: Propósito da Migração
De acordo com o que foi apresentado na proposta de metodologia de
migração, e para não tornar a leitura densa, todos os itens foram analisados e um
estudo de viabilidade foi realizado, que se encontra no Apêndice A.

Subprocesso 1.2: Levantamento de Requisitos

61

Seguindo a orientação da metodologia, o questionário do Apêndice B foi
desenvolvido e preenchido; ele contém as informações técnicas e os requisitos
mínimos que esta aplicação deverá conter.

Subprocesso 1.3: Elaborar Tática de Migração
Entre as estratégias apresentadas na seção 3, a mais propícia foi a migração
por substituição, conforme demonstra a Figura 20. Essa escolha considerou que a
solução atual encontra-se implantada em um banco de dados SQLite versão 2 e que
teve seu suporte a atualizações encerrados para esta versão, tornando o ambiente
backlevel.
Figura 20 – Topologia do ambiente da migração por substituição

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 20 conseguimos observar o cenário proposto no estudo de caso, no
qual garante o uso do banco de dados na nuvem e a conexão com aplicação local.
Assim, a migração fim a fim permitiria a criação de uma vulnerabilidade nesta
infraestrutura. A migração por componentização também não seria possível, pois
essa arquitetura só permite a replicação de um único componente (banco de dados),
e não de vários, tampouco estariam disponíveis no ambiente de nuvem.
A estratégia de reengenharia, por sua vez, é um processo mais oneroso e
demorado, e talvez necessitasse de mão de obra especializada para realizar essa
reestruturação e a mudança em código do sistema. Desta forma, a substituição foi a
estratégia escolhida.
Considerando-se que a empresa deseja ter um banco de dados online e uma
disponibilidade de 99,999%, o uso Firebase da plataforma Google Cloud Platform foi
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selecionado para o laboratório. Dentre vários aspectos dessa plataforma, destaca-se
que é uma infraestrutura ativa 24x7 e possui uma grande comunidade de usuários e
desenvolvedores.

Além

disso

conta

com

funções

de

armazenamento

e

compartilhamento que permitem a sincronização com um cliente instalado no
computador ou dispositivo móvel do cliente, provendo, assim, base de dados para
diversas plataformas.
Firebase é uma plataforma de desenvolvimento mobile e web adquirida pela
Google em 2014. Com foco em ser um back-end completo e de fácil usabilidade,
essa ferramenta disponibiliza diversos serviços que auxiliam no desenvolvimento e
gerenciamento de aplicativos. Para esta dissertação, foi utilizada a ferramenta de
Realtime Database, conforme observamos na Figura 21.
Figura 21 – Serviços disponíveis na plataforma Firebase

Fonte: Elaborado pelo autor.
Observa-se na Figura 21 as características do Firebase o banco de dados utilizado
para se conectar no ambiente tradicional e local da empresa utilizado como estudo de caso.

5.2 Processo 2 - Executar a Migração

Subprocesso 2.1: Preparar a Migração
Para laboratório, foi selecionada a plataforma do Google, que já estava
configurada para uso. O banco de dados foi selecionado conforme informado no
subprocesso 1.4. Entretanto, para utilizar o banco de dados Firebase, é necessário
seguir as etapas de criação de projeto (conforme Figura 22). O projeto precisa ser
adicionado (conforme Figura 23), deve-se selecionar com qual plataforma se irá
trabalhar (conforme Figura 24), gerar o certificado (conforme Figura 25), registrar o
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aplicativo no Firebase (conforme Figura 26), fazer o download do arquivo de
integração (conforme Figura 27), implementar o firebase no grandle (conforme
Figura 28) e certificar-se de que a conexão com o Google está criada (conforme
Figura 29).
Figura 22– Criação de novo projeto no Firebase

Fonte: Elaborado pelo autor
Na figura 22 conseguimos observar através do acesso do google plataforma a
criação do projeto para criação do banco de dados.
Figura 23 – Projeto adicionado no Firebase
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Fonte: Elaborado pelo autor
Na Figura 23 consta a criação de um nome projeto para implementar o Firebase,
solução escolhida no estudo de caso.
Figura 24 – Seleção da plataforma com a qual se irá trabalhar

Fonte: Elaborado pelo autor
Consta na Figura 24 a plataforma no qual será utilizada para implementar o Firebase.
Para este estudo de caso foi utilizado a plataforma android, visto os terminais de acesso da
empresa utilizada, realiza consulta via celular.
Figura 25 – Geração do certificado digital pela aplicação

65

Fonte: Elaborado pelo autor
Podemos ver na Figura 25, o certificado gerado para o projeto na ferramenta
Firebase. Este certificado irá garantir a conexão segura entre o aplicação e banco de dados
que está na nuvem.

Figura 26 – Certificado salvo no Firebase gerado pela aplicação

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 26 pode-se notar que o certificado gerado na aplicação e adicionado
na ambiente de computação em nuvem, a fim de garantir que aplicação android se
conecte no banco Firebase de forma segura e completa.
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Figura 27 – Download do arquivo de integração do banco com a aplicação

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se na Figura 27 o download que necessita ser realizado para baixar o
arquivo do firebase para que ele possa se integrar na aplicação local.
Figura 28 – Implantação da base gerada no Google Cloud

Fonte: Elaborado pelo autor
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Consta na Figura 28 a implantação da base gerada no google cloud na
aplicação onde os funcionários irão realizar as consultas no banco de dados firebase
Figura 29 – Verificação da conexão da aplicação com o Firebase (google.com)

Fonte: Elaborado pelo autor

Podemos avaliar que na classpath a conexão que aplicação irá realizar para
consultar as informações que estarão no banco de dados da nuvem.

Subprocesso 2.2: Preparação da Modificação do Código
Para essa migração se fez necessário acrescentar a referência do novo
banco de dados Firebase, devido a divergências de programação entre a plataforma
legada e a plataforma na nuvem. Na Figura 30 vemos a escrita do código que envia
as informações para o Firebase.
Figura 30 – Adição de código que encaminha as informações para o Firebase

Fonte: Elaborado pelo autor
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Consta na Figura 30 o comando da aplicação migrando os dados para o
Firebase.

Subprocesso 2.3: Recuperação de Arquitetura
Não aplicável ao laboratório proposto.

Subprocesso 2.4: Extração de Dados
Os dados foram extraídos e salvos localmente no servidor utilizado na
plataforma legada.
Para tal migração se fez necessário alterar o código SQL, devido a
divergências de programação entre a plataforma legada e a plataforma na nuvem.

5.3 Processo 3: Avaliar a Migração
Subprocesso 3.1: Testes
Para garantir que a migração ocorreu de forma transparente e ordenada, os
testes foram separados em duas etapas, classificadas como etapa 1 e etapa 2. A
etapa 1 tem o intuito de realizar o cadastro de um cliente no banco de dados offline
(SQLite), conforme a Figura 31. Após o cadastro valida-se que ele foi realizado
conforme a Figura 32. A fim de garantir que os dados foram realmente salvos, foi
necessário acessar o arquivo crud.db (conforme a Figura 33), verificar que eles
estão salvos no banco de dados offline e validar as informações, conforme a Figura
34.
Figura 31 – Cadastro do usuário no aplicativo
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Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 31 podemos avaliar como o plano de teste será conduzido, em uma
simulação de aplicativo mobile, no qual deverá ser adicionado o cliente, sendo salvo
as informações no banco de dados tradicional.
Figura 32 – Cadastro realizado

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 32, podemos ver que o cadastro do cliente foi realizado com
sucesso no banco tradicional.
Figura 33 – Validação dos dados salvos no banco de dados

Fonte: Elaborado pelo autor
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Constatado na Figura 33 que as informações do cliente são salvas localmente
no banco de dados tradicional, desta forma garantido que os dados se encontram
offline.
Figura 34 – Validação dos dados salvos no banco de dados tradicional

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme a Figura 34 e possível constatar que as informações salvas
inicialmente no banco de dados offline estão disponíveis, garantindo que o banco de
dados anterior salvou as informações anteriores.
Após realizar a migração para o Firebase, conforme Figura 35, há a
informação de que a aplicação está fazendo referência ao novo banco de dados. Foi
necessário acessar via web browser a console do projeto no Firebase e fazer a
certificação de que os dados salvos do banco de dados SQLite estavam disponíveis
no novo banco, conforme Figura 36.
Figura 35 – Aplicação migrada para banco de dados Firebase

71

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 35 demonstra que aplicação está conectada ao banco de dados da
nuvem e disponível para uso.
Figura 36 – Dados do ambiente tradicional disponíveis no Firebase

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 36 e constatado que os dados salvos inicialmente do cliente, foram
migrados para o banco de dados Firebase, sendo possível avaliar a integridade das
informações.
Na etapa 2 o foco é realizar os testes após a migração do banco de dados ser
realizada, pois ela tem como objetivo validar a conexão da aplicação com o novo
banco. Para esse teste foi necessário acessar aplicação e cadastrar dois usuários,
conforme Figura 37. Ao término do cadastro, foram listados os dois usuários
cadastrados no banco de dados, conforme Figura 38. Foram validados, na aplicação
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Firebase

através do web browse, os dois usuários salvos no banco de dados,

conforme Figura 39.

Figura 37– Cadastro dos usuários na aplicação

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 37 demostra o cadastro do cliente sendo realizado por meio do
aplicativo do celular.
Figura 38 – Listas dos usuários cadastrados
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Fonte: Elaborado pelo autor

Constatado na Figura 38 que as informações são salvas e adicionadas no
banco de dados da nuvem
Figura 39 – Validação de dados cadastrados no Firebase

Fonte: Elaborado pelo autor

Consta na Figura 39 que o cadastro dos clientes são realizados no firebase.
Desta forma conclui-se que aplicação está salvando as informações no banco de
dados da nuvem.
5.4 Processo 4: Encerrar a Migração
Após todas as etapas serem cumpridas, o sistema pode ser disponibilizado
para uso em ambiente de produção. Os usuários que forem utilizar a aplicação
poderão realizar seu cadastro normalmente e consultar aqueles que já existiam
anteriormente no banco de dados. Um termo de encerramento é redigido pelo líder
de migração e assinado pelas partes interessadas, para formalizar o encerramento
da migração.

5.5 Síntese da validação e resultados

74

Ao se aplicar a metodologia proposta no capítulo 4, foi possível realizar e
validá-la através de um laboratório criado para dar suporte a esta avaliação. O
ambiente de validação foi baseado em duas tecnologias de banco de dados: SQLite
e Firebase.
A plataforma do SQLite era considerada inadequada para a companhia, visto
que ela estava implantada localmente na máquina e não possui disponibilidade 24x7
conforme desejo da empresa. Foi então selecionada a plataforma Firebase da
Google Cloud Plataform e realizada a migração dos dados para este novo banco de
dados.
Para melhor avaliar o processo foram conduzidos testes , através dos quais
foi possível averiguar que a migração havia ocorrido de forma ordenada e sem perda
de informações. Verificou-se também que nem todos os processos citados na
metodologia são válidos na migração de substituição, mas podem ser aplicados nas
migrações fim a fim, componentização ou reengenharia.
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6. CONCLUSÃO DO TRABALHO

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões sobre o processo de
migração proposto bem como a validação da migração realizada no ambiente piloto.
Tais resultados, embora envolvam apenas a simulação de ambiente proposto neste
trabalho, não devem ser considerados conclusivos para outros sistemas ou
ambientes, mas podem servir de base para que estudos similares sejam realizados
em outros sistemas específicos.

6.1 Considerações finais
Independentemente da solução de nuvem adotada, a decisão mais importante
está relacionada à iniciativa de fazer a migração de uma forma adequada e
ordenada. Desta forma, esta dissertação apresentou os esforços que devem ser
realizados com o intuito de entender os conceitos fundamentais que envolvem a
cloud computing, bem como a virtualização. Buscou-se também avaliar artigos e
publicações tanto acadêmicos como comerciais que envolvam o escopo deste
trabalho.
Pode-se dizer, ainda, que nem todos os artigos e as publicações acadêmicas
foram utilizados por completo, pois afirmam que cada ambiente tecnológico possui
suas especificações, não sendo possível, portanto, criar-se um modelo único de
migração. Entretanto os métodos e as técnicas para migração de um sistema
tradicional para computação em nuvem foram propostos.
A proposta apresentada neste trabalho foi fruto de pesquisa acadêmica,
contou com análise do perfil das organizações de pequeno/médio porte, bem como
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recomendou a interpretação das barreiras que podem se tornar um fator impeditivo
para a migração.
Além disso foram propostas quatro estratégias de migração, que permitiram
compreender melhor quais as possíveis formas de migrar um sistema tradicional de
modo estruturado processualmente. Mediante a análise de demandas reais, foi
avaliada a migração de um sistema de negócio utilizado para compartilhar
informações através da nuvem. Pelas razões apresentadas no estudo optou-se pela
estratégia de substituição, e houve a migração de um banco de dados para nuvem.
Para este trabalho se propôs a metodologia de migração para estruturar e
direcionar aqueles que não sabem por onde iniciar suas migrações para computação
em nuvem. Validou-se a metodologia através de um estudo de caso envolvendo o
ambiente tradicional e o ambiente de computação em nuvem. Mediante as análises
qualitativas realizadas, a proposta do processo de migração atendeu de forma
concisa os objetivos deste trabalho, notando-se que aplicação tradicional realizava
consultas no banco de dados da nuvem com maior rapidez e também garantia de
disponibilidade diária de consulta no banco de dados.

6.2 Limitações
Assim como citado na capítulo 2, não existem artigos ou trabalhos
acadêmicos focados em migração para nuvem, seja ela pública ou privada. Muitas
vezes o material encontrado de estudo referencia-se nas migrações dos players de
mercados, como Azure, Google e AWS. A desvantagem nesse sentido refere-se ao
pouco interesse para pesquisa acadêmica deste assunto, portanto não há garantia
de padrões e formas de realizar a migração.
Para o laboratório utilizado neste trabalho, ocorreram limitações técnicas
relacionadas ao desenvolvimento da aplicação que iria consultar e consumir os
dados salvos no banco de dados. Foi necessária, então, a contratação de um
desenvolvedor com conhecimento de criação de aplicativos que consultem banco de
dados antigos e ao mesmo tempo que conhecesse novas aplicações de banco de
dados na nuvem.
Outra limitação encontrada durante essa etapa relacionou-se a métricas de
desempenho pré e pós-migração, pois não foi possível realizar a criação de robôs
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para automatizar a população de dados e informações de clientes no banco de
dados. Desta forma realizou-se o cadastro dos clientes de forma manual, por isso
não foi possível provar desempenhos de consultas da aplicação na plataforma nova
e antiga.

6.3 Trabalhos Futuros
Com base no escopo desta dissertação, futuros trabalhos podem ser
realizados visando a estudar e aplicar as estratégias propostas na seção 3,
garantindo-se que o processo proposto neste estudo necessita de alguma
adaptação para essas estratégias. Também seria possível avaliar e classificar com
dados quantitativos qual estratégia gasta mais tempo e esforço para ser implantada.
Outros trabalhos futuros podem incluir a migração do sistema tradicional
utilizando-se a nuvem híbrida, visto que existem diferentes formas de administrar as
nuvens.

Desta

forma

pode-se

agregar

valor

referente

aos

papéis

e

responsabilidades da empresa versus o provedor de serviço.
Neste trabalho, foi realizado apenas o teste de validação da migração,
garantindo-se, desse modo, que os dados não tenham se perdido ou se corrompido
ao longo da migração. Outra possibilidade seria o estudo do comportamento de
teste de estresse das aplicações migradas, com vários fornecedores de computação
em nuvem, para comparação de desempenho.
Tal metodologia tende a ganhar novas versões, devido às várias modificações

que ocorrem na tecnologia de serviço de nuvem dispostas, por exemplo, nas
plataformas de Maas (Metal as a Service), DRaas (Disaster Recovery as a Service),
SECaaS (Security as a Service) entre outras.
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APÊNDICE A – TERMO DE MIGRAÇÃO (Preenchido)

1. PROPÓSITO (informe qual o propósito desta migração)
Realizar a migração de um sistema legado em ambiente tradicional para o ambiente de
computação em nuvem.

2. OBJETIVO (informe qual é o objetivo a ser alcançado)
Os objetivos da migração é realizar a substituição do sistema de banco de dados atual, salvo e
administrado internamente pela empresa, para um banco de dados que esteja disponível 24x7 e
que seja gerenciado e administrado externamente. Além disso visa a garantir que os dados estejam
sendo salvos diretamente nesta nova arquitetura de banco de dados.

3. BENEFÍCIOS ADQUIRIDOS (informe quais benefícios serão adquiridos)
Os benéficos adquiridos são permitir que os dados ficam salvos diretamente na infraestrutura de
nuvem. Além disso permitir que os dados estejam disponíveis 24x7 e que a administração dos
recursos físicos da máquina, na qual o banco de dados da nuvem está sendo salva, ocorram pelo
provedor externo.

4. GRUPO DE TRABALHO (informe os membros que irão participar)
Para esta migração deverá haver um administrador de banco de dados, um especialista em
infraestrutura de computação em nuvem, o líder do projeto.

5. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (informe qual estratégia está sendo atendida pela
empresa)
A migração está alinhada aos objetivos da empresa, os quais se referem a eliminar os riscos
atrelados à utilização de sistemas classificados como backlevel, a fim de não causar
indisponibilidades futuras devido a vulnerabilidades no ambiente.

6. REMEDIAÇÕES APLICADAS (informe quais remediações podem ser aplicadas)
A primeira alternativa seria realizar a migração fim a fim, levando a máquina virtual do sistema
tradicional para a nuvem. Isso acarretaria a aquisição de licenças de novos sistemas operacionais
da Microsoft para garantir as funcionalidades da nuvem. A segunda alternativa seria substituir a
solução tradicional por outra própria para ambiente de nuvem.
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7. REGULAMENTAÇÕES (informe quais regulamentações a empresa precisa seguir)
Não aplicável.

8. REQUISITO TÉCNICO (informe qual requisito técnico é essencial para migrar. **Este item
deverá ser detalhado no Anexo B).
Tecnicamente é preciso garantir o cadastro de até 5.000 usuários.

9. AVALIAÇÃO ECONÔMICA (informe qual o custo desta migração)
Não aplicável, visto que o sistema perdeu a garantia com o fornecedor.

10. RISCOS IDENTIFICADOS (informe os riscos envolvidos nesta migração)
Os riscos atrelados à migração estão relacionados a possíveis indisponibilidades e falta de suporte
ao banco de dados, visto que ele não possui mais suporte com fabricante.

11. PARECER FINAL (informe qual o parecer final para migração)
Da análise dos fatores levantados, a equipe que realizou o presente estudo é de parecer favorável
à migração em questão, devido aos seguintes fatores: benefícios advindos do ambiente de nuvem
pública e da solução sugerida em substituição à tradicional.

________________________________
(Cidade/Estado, (Data)
_________________________________
(Nome)

Líder de Migração
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO (Preenchido)

1. O QUE ESTÁ MOTIVANDO A AVALIAÇÃO DE USO DE SERVIÇO EM
NUVEM?
A necessidade de realizar uma atualização técnica do ambiente corporativo, devido ao backlevel do
banco de dados atualmente utilizado.

2. SUA ÁREA DE TI É CENTRALIZADA OU DESCENTRALIZADA?
Centralizada.

3. SEU SUPORTE DE TI É CENTRALIZADO OU DESCENTRALIZADO?
Centralizado.

4. EXISTE ALGUMA CLASSIFICAÇÃO DOS PERFIS DE USUÁRIOS? (por
exemplo: usuários terceiros ou que fazem acesso remoto)
Atualmente a classificação que existe dos perfis se refere aos administradores de rede e banco de
dados, com privilégios de “Admin.” nos servidores.

5. QUAL A QUANTIDADE DE SITES IMPLANTADOS NA INFRAESTURUTRA?
Devido ao porte da companhia, ela
implementado.

possui atualmente apenas um site de infraestrutura

6. LISTE OS PRINCIPAIS SITES E LOCALIDADES.
Conforme informado na pergunta 5, existe apenas um site de infraestrutura. Ele está localizado na
cidade de São Paulo.

7. HÁ REDUNDÂNCIA DE LINK DE INTERNET? (informe quais regulamentações a
empresa precisa seguir)
Não possui redundância de Link.

8. QUAL O TAMANHO DO LINK DE INTERNET? (informe qual requisito técnico é
essencial para migrar. **Este item deverá ser detalhado no Anexo B).
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O link contratado com a operadora OI é de 20Mbps.

9. QUAL PLATAFORMA SERÁ MIGRADA? (informe qual o custo desta migração)
Banco de dados.

10. PRECISA GARANTIR A INTEGRIDADE E A DISPONIBILIDADE DA
INFORMAÇÃO MIGRADA? (para o caso de ser necessário garantir as informações dos
sistemas)
Sim. Devido aos dados dos clientes estarem salvos no ambiente tradicional.

________________________________
(Cidade/Estado, (Data)
_________________________________
(Nome)

Líder de Migração

