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RESUMO

Nos últimos anos, o paradigma de processamento de fluxos contínuos de dados
ganhou destaque, graças em parte, à evolução tecnológica que vem ocorrendo na
área de Big Data. Este modelo de processamento se popularizou e passou a fazer
parte do dia a dia de muitas pessoas de forma imperceptível, desde seu uso com
sistemas de geolocalização, sensores de cidades inteligentes e até mesmo em
transações financeiras. Com o rápido desenvolvimento da tecnologia e do comércio
eletrônico, os meios de pagamento on-line se tornaram uma das formas mais
importantes de negociação. Com o crescente número de pessoas e transações de
pagamentos o volume de dados aumentou, assim como a necessidade de processálos com mais velocidade, com o objetivo não só de atender o negócio, mas também
gerar novas oportunidades. Essa necessidade fez com que surgissem novas
tecnologias, arquiteturas e modelos de processamento. Mesmo com toda essa
evolução, ainda existem áreas dentro do campo de processamento de fluxos
contínuos de dados que apresentam desafios de desempenho a serem estudados,
como a fase de entrada dos dados, ou camada de ingestão de dados. Nesta
dissertação é proposto um modelo de arquitetura para processamento de fluxos
contínuos de dados com ênfase na camada de ingestão de dados para transações de
cartões de crédito. Ao otimizar a camada de ingestão de dados com a redução de
latência é possível trazer mais valor para os negócios que podem ser desenvolvidos
com base em transações de cartões de crédito. A arquitetura proposta foi
implementada em um caso real e comparada com um cenário existente, provando sua
viabilidade e aplicabilidade ao reduzir a latência de processamento de transações de
cartões de crédito.
Palavras-chave: fluxo contínuo de dados; pagamentos; processamento de fluxo
contínuo de dados; big data; cartões de crédito; baixa latência; ingestão de dados.

ABSTRACT

An architecture for streaming data processing in credit card transaction
systems
In the last years, the streaming processing paradigm gained prominence, thanks
in part to technological developments that have occurred in the area of Big Data. This
processing model has become popular and imperceptibly part of everyday life, from its
use with geolocation systems, smart city sensors and even financial transactions. With
the rapid development of technology and e-commerce, online payment methods have
become one of the most important forms of trading. With the growing number of people
and payment transactions, the volume of data has increased as has the need to
process them faster to not only serve the business but also generate new opportunities.
This need led to new technologies, architectures and processing models. Even with all
this evolution, there are still areas within the field of streaming data processing that
present performance challenges to study, such as the data entry phase, or data
ingestion layer. This work proposes an architecture for processing data streams in
credit card transaction systems aiming to improve the performance of the data
ingestion layer. In this dissertation, an architectural model is proposed for processing
continuous data flows with an emphasis on the data ingestion layer for credit card
transactions. By optimizing the data ingestion layer with reduced latency, it is possible
to bring more value to businesses that can be developed based on credit card
transactions. The proposed architecture was implemented in a real case and
compared with an existing scenario proving its feasibility and applicability by reducing
the latency of processing credit card transactions.
Keywords: streaming data; payments; streaming processing; big data; credit cards;
low-latency; data ingestion.
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1

INTRODUÇÃO
Esta seção resume os principais aspectos desta dissertação, sendo que: a

Subseção 1.1 apresenta a motivação para a criação desta pesquisa de mestrado, a
Subseção 1.2 apresenta o problema que foi abordado, a Subseção 1.3 apresenta o
objetivo, a Subseção 1.4 mostra a contribuição do trabalho, a Subseção 1.5 apresenta
o método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa, e por fim, a Subseção 1.6
traz a organização das próximas seções desta dissertação.

1.1

Motivação
Para Dhaouadi (2018) o mercado digital está mudando drasticamente. As

empresas de comércio eletrônico precisam adequar seus negócios de varejo e se
tornar mais flexíveis aos diferentes comportamentos do mercado. Eventos como –
transações financeiras, compras de itens, localização de GPS (Global Positioning
System) de clientes, questões econômicas de mercado e tráfego na web – são
considerados diversos, complexos e sem limites, já que são uma forma de fluxo
contínuo de eventos imprevisíveis.
Uma organização orientada a dados adquire, processa e aproveita dados em
tempo hábil para criar eficiências, iterar e desenvolver novos produtos, e navegar no
cenário competitivo (PATIL, 2011).
Estamos vivendo em uma era tecnológica em que tudo é computadorizado e
processado com altíssima precisão. A chave para esta revolução são os dados
(DHAOUADI e AKTAS, 2018). Ter informações precisas sobre como os processos de
negócios são realizados no mundo real é uma importante vantagem competitiva para
uma empresa moderna (BATYUK e VOITYSHYN, 2018). Com toda essa competição,
o tempo é um aspecto crítico (DHAOUADI e AKTAS, 2018).
Segundo Batyuk (2016), uma das tarefas mais desafiadoras nos últimos anos
no desenvolvimento de software é lidar com uma enorme quantidade de dados que é
significativamente maior do que antes. Estas atividades podem ser associadas a um
campo de engenharia de software relativamente novo chamado Big Data.
Nos últimos anos, sistemas de Big Data se tornaram uma área ativa de
pesquisa e desenvolvimento. O processamento de fluxos contínuos de dados é um
dos vários cenários com aplicações em potencial, onde a finalidade é processar um
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fluxo contínuo de dados com alta velocidade (BASANTA-VAL, FERNÁNDEZ-GARCÍA,
et al., 2017).
De acordo com Batyuk (2016), de forma particular, os fluxos contínuos de
dados são considerados como uma das fontes mais importantes para Big Data. Em
geral, considerando o fato de que a quantidade de dados é enorme, pode parecer
difícil processar estes dados completamente. É por isso que o processamento em
tempo real destas fontes de dados tem sido uma tarefa desafiadora tanto na área
científica como na área de engenharia por mais de uma década.
Atualmente, um sistema de mensagens em tempo real é essencial para
possibilitar a tomada de decisões de tempo crítico em muitas aplicações, onde é
importante lidar simultaneamente com os requisitos de tempo real e com os requisitos
de confiabilidade (AUNG, MIN e MAW, 2018).
Uma parte essencial na construção de uma empresa orientada a dados é a
habilidade de suportar e processar fluxos contínuos de dados para descobrir novos
insights. Fontes de dados no formato de fluxos contínuos, como cotações de ações,
transações com cartão de crédito, notícias sobre tendências, condições de tráfego,
dados de saúde de pacientes que são sensíveis ao tempo, não são apenas muito
comuns, mas podem perder seu valor se não forem processadas rapidamente (ISAH
e ZULKERNINE, 2018).
Em muitas aplicações, o valor dos dados diminui proporcionalmente ao tempo
que se passou desde quando estes foram produzidos. Por exemplo, em cenários de
tráfego, um atraso contado em minutos pode ser muito longo quando decisões sobre
rotas mais rápidas precisam ser tomadas rapidamente (MAARALA, RAUTIAINEN, et
al., 2015).
Serviços de pagamentos, como PayPal, Visa, American Express e Square,
vivem e morrem por causa de suas habilidades de ficar um passo à frente de
criminosos. Para isso, eles utilizam sistemas sofisticados de detecção de fraude em
busca de padrões anormais nos dados recebidos. Esses sistemas devem poder reagir
em milissegundos e seus modelos precisam ser atualizados em tempo real à medida
que dados adicionais se tornam disponíveis (PATIL, 2011).
Para Dutta (2015), o propósito de uma plataforma de processamento de fluxos
contínuos de dados é: fazer primeiro a análise dos dados para só depois armazenálos, ou seja, os dados que estão chegando em tempo real são processados e só
depois do processamento serão armazenados.
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Isah (2018), afirma que o processamento em tempo real envolve a entrada de
um fluxo de dados contínuo, seu processamento e saída com o mínimo de tempo de
resposta. O processamento em tempo real é utilizado quando a ação que ocorre em
um período de tempo muito curto é significativa. Portanto, este tipo de processamento
permite que a organização responda imediatamente.
Segundo Ounacer (2017), os sistemas de processamento de fluxos contínuos
de dados foram criados para lidar com Big Data em tempo real com uma arquitetura
que garanta: alta escalabilidade, alta disponibilidade e alta tolerância a falhas. Porém,
o que outros autores como Barlow (2013), ressaltam, é que não é uma área
relativamente nova. O que é nova é a capacidade de tratar os dados rapidamente e
com um baixo custo, o que não era possível antes. Isah (2019) acrescenta que
sistemas de processamento de Big Data tem evoluído para serem mais orientados à
fluxos de dados, onde cada registro de dados é processado à medida que chega, por
estruturas computacionais distribuídas e de baixa latência, de forma contínua.
Marcu (2017), define que uma arquitetura comum de processamento de fluxos
contínuos de dados é composta por três camadas:
•

Ingestão – Esta camada serve para aquisição e recebimento dos dados,
ela não é responsável por garantir o armazenamento dos dados, ela
apenas garante que todos os dados recebidos estejam disponíveis para
a próxima camada, a de processamento;

•

Processamento – Esta camada consome os dados fornecidos pela
camada de ingestão, processa o que for necessário, e envia os
resultados para a camada de armazenamento;

•

Armazenamento – Diferente da camada de ingestão, esta camada é
responsável por garantir a persistência dos dados que foram recebidos
da camada de processamento.

Para a camada de entrada de dados, Marcu (2017) faz uso do termo “Ingestão”.
Este termo faz parte da terminologia usada em sistemas de processamento de fluxos
contínuos de dados. Outros autores como Isah (2018), Ji (2016), Qiao (2015), Meehan
(2017) e Gürcan (2018) também fazem uso do termo para se referir à camada, fase
ou processo de entrada de dados. Meehan (2017) define o conceito de “Ingestão de
Dados” como o processo de obter dados de sua fonte para um sistema local, da
maneira mais eficiente e correta possível. Gürcan (2018) define ingestão de dados
como o processo no qual os dados são ingeridos de fontes de dados heterogêneas.
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Isah (2018), faz uma colocação importante com a afirmação de que a camada
de ingestão de dados é uma área que é frequentemente esquecida, porém sua
importância não pode ser subestimada. Em seu trabalho sobre avaliação de
desempenho de uma plataforma de processamento de fluxos contínuos de dados,
Noac'h (2017) demonstra que o desempenho da camada de ingestão de dados pode
impactar toda a cadeia de processamento dos dados, e não importando o quanto as
camadas de processamento e armazenamento possam ser rápidas, o tempo em que
o dado leva para ser recebido, processado e armazenado tem impacto em todo o
sistema de processamento de fluxos contínuos de dados.
O que foi encontrado na literatura vai de encontro com um problema real que
foi abordado para solução com a proposta desta dissertação, e apresentado na
próxima subseção.

1.2

Problema
Em uma empresa do ramo financeiro, há um ambiente que recebe dados de

transações de cartões de crédito em tempo real. Existem vários outros sistemas que
dependem destes dados para tomada de decisão, dentre eles, alguns podem ser
listados:
•

Sistemas de prevenção à fraude – Onde comportamentos de clientes
fora do padrão são identificados e ações de prevenção à fraude são
tomadas, como bloqueio de cartão, envio e solicitação de token como
meio de confirmação para compras efetuadas via internet, etc.;

•

Sistemas que enviam os dados para o aplicativo do cliente – Os clientes
tem acesso aos seus gastos através de um aplicativo, de onde podem
acompanhar através de uma linha do tempo todas as suas transações
com cartão de crédito;

•

Envio de notificações via SMS (Short Message Service) e Push – Assim
que uma transação é confirmada ou negada, é enviada uma notificação
para o cliente informando detalhes como local, data e hora e valor da
transação. Esta notificação deve ser entregue ao cliente assim que a
transação ocorrer.

Nos sistemas citados, é visível a importância e criticidade que o tempo de
resposta tem para tomadas de decisão baseadas em transações de clientes. Para
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facilitar o entendimento do ambiente e problema, na Figura 1 é representada uma
arquitetura comum de processamento de fluxos contínuos de dados, assim como a
descrita por Marcu (2017):
Figura 1 – Arquitetura de processamento de fluxos contínuos de dados

Fonte: Elaborado pelo autor

No ambiente existente de recebimento de transações, que é baseado na
arquitetura mostrada na Figura 1, já foram feitos alguns trabalhos para otimização
visando diminuir o tempo que o dado leva para percorrer toda a cadeia do fluxo, porém
estas melhorias foram apenas nas camadas de processamento e armazenamento,
deixando a camada de ingestão sem nenhuma contribuição para um desempenho do
ambiente como um todo.
A Figura 2 apresenta em uma visão geral todos os componentes deste
ambiente de transações de cartão de crédito, desde a disponibilização dos dados
pelas bandeiras até a chegada aos sistemas internos/clientes.
Figura 2 – Visão geral dos componentes do ambiente de transações
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Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 2, uma visão geral do ambiente foi sobreposta com o modelo
arquitetural comum apresentado na Figura 1. A camada de ingestão de dados, vista
como ponto de melhoria, é representada pelo componente “coletor de dados”, que
nada mais é do que um programa que é executado em loop infinito que faz a chamada
de um webservice da processadora de cartões, em busca de novas transações. Seu
funcionamento é resumido no diagrama de sequência da Figura 3.
Figura 3 – Diagrama de sequência da coleta de dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Mesmo que este componente seja funcional, ele possui deficiências, como
descrito a seguir:
•

Não é escalável – Não é possível fazer as chamadas em busca de
transações em paralelo;

•

Pode apresentar demora no recebimento de dados – Como mostrado na
Figura 3, o componente de coleta solicita transações (Producer), faz a
solicitação dos dados, recebe, grava em uma área intermediária, e
confirma o recebimento das transações para a processadora. Só após
este passo, ele disponibiliza os dados recebidos para utilização. Por
mais que seja executado rapidamente, há um tempo gasto para os
passos de gravação e confirmação dos dados.
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Em relação as deficiências citadas, a pesquisa na literatura científica identificou
que grande parte dos estudos abordam somente a camada de processamento, com
sugestões de melhorias, estudos de caso e avaliações de desempenho. Com base
nisso, e na pouca existência de literatura disponível direcionada justamente para a
camada de ingestão de dados em uma arquitetura de processamento de fluxos
contínuos de dados, surge a oportunidade de estudar e propor uma arquitetura onde
o foco seja a melhoria do desempenho na camada de ingestão de dados com o
objetivo de diminuir o tempo que os dados levam para percorrer toda a cadeia de um
ambiente de processamento de fluxos contínuos de dados.

1.3

Objetivo
O objetivo geral desta dissertação é propor um modelo de arquitetura para

processamento de fluxos contínuos de dados, com ênfase no desempenho da camada
de ingestão de dados.
O objetivo específico, é aplicar a arquitetura proposta em um cenário com
sistemas de transações de cartões de crédito.

1.4

Contribuições
Esta dissertação contribui com a proposta de arquitetura de processamento de

fluxos contínuos de dados. A principal contribuição é fornecer um método de ingestão
de dados totalmente voltado para ambientes que recebem mensagens em tempo real
de transações de cartões de crédito. Os benefícios esperados são: uma arquitetura
fácil de implementar, com ganho de desempenho na camada de ingestão de dados,
com baixa latência e alta taxa de transferência, e baixo custo com tecnologias.

1.5

Método de trabalho
O método de trabalho foi dividido em atividades, conforme mostradas na Figura

4.
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Figura 4 – Etapas do método de trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir são descritas as etapas do método de trabalho:
•

Revisão de literatura – Nesta atividade são apresentados conceitos e
fundamentos de processamento de fluxos contínuos de dados e
assuntos relacionados com sistemas de processamento de transações
de cartões de crédito. Além disso, também são apresentados trabalhos
correlatos com sistemas de processamento de fluxos contínuos de
dados;

•

Proposta de arquitetura – Nesta atividade é apresentada a proposta
de arquitetura para o problema apresentado;

•

Execução da proposta – Nesta atividade são apresentadas métricas
que foram utilizadas na análise dos resultados. A arquitetura proposta
foi implementada para a validação da proposta;

•

Análise e discussão dos resultados – São avaliados os resultados
obtidos da comparação da análise de desempenho entre o ambiente
existente e o ambiente implementado com a arquitetura proposta.

1.6

Organização da dissertação
Na Seção 2, Revisão de Literatura, são apresentados os principais conceitos

sobre processamento de fluxos contínuos de dados que servem de referência para as
seções posteriores. Também são apresentados os trabalhos encontrados na literatura
e sua relação com o trabalho desenvolvido nesta dissertação
Na Seção 3, Arquitetura Proposta, são apresentadas a proposta de arquitetura
e as características esperadas para solucionar o problema apresentado.
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Na Seção 4, Avaliação da Arquitetura, são apresentados os passos seguidos
para a execução do processo de validação.
Na Seção 5, Conclusão, com base na análise geral dos resultados são
apresentadas as conclusões desta dissertação, suas contribuições e trabalhos
futuros.
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2

REVISÃO DE LITERATURA
Nesta seção são apresentados os conceitos base para a contextualização e

justificativa desta dissertação.

2.1

Big Data
Big Data tem se relacionado a quase todos os aspectos da atividade humana,

desde o registro de eventos, até a pesquisa, o design, a produção e os serviços digitais
ou a entrega de produtos ao consumidor final (DEMCHENKO, DE LAAT e MEMBREY,
2014).
Através do avanço tecnológico, a interação entre pessoas tem aumentado dia
após dia, o que leva à uma geração de grandes volumes de dados com uma grande
velocidade (BEHERA, DAS, et al., 2017).
De acordo com Xhafa (2015), o processamento de Big Data, surgiu como uma
das mais proeminentes soluções para a próxima geração de aplicações analíticas. Na
última década, análises de Big Data têm sido amplamente adotadas por muitas
organizações para obter informações valiosas dos grandes conjuntos de dados que
elas gerenciam (VEIGA, EXPÓSITO, et al., 2016).
Maarala (2015) cita que a demanda por novos métodos mais eficientes para
processamento em larga escala de dados heterogêneos em tempo real está
aumentando. Atualmente, um desafio chave em Big Data é realizar análises em tempo
real com uma baixa latência.
Ainda segundo Xhafa (2015), só com o Big Data, não é possível atender aos
requisitos de aplicações que precisam consumir e analisar dados em tempo real, e é
aqui que entra o processamento de fluxos contínuos de dados em Big Data.
Diferentemente do processamento tradicional de Big Data, onde os dados já estão
armazenados em algum lugar e é possível acessá-los quantas vezes forem
necessárias, no processamento de fluxos contínuos de dados, os dados tem que ser
processados em tempo real (ou quase em tempo real) e as informações extraídas
(geralmente sob a forma de análise) devem ser utilizadas assim que se tornem
disponíveis.
Aung (2018) afirma que na era atual de Big Data, o primeiro desafio é coletar
os dados, já que possuem um alto volume, e o segundo desafio é analisar estes
dados. Seguindo esta linha, Karimov (2018) destaca que processar grandes volumes
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de dados em lotes nem sempre é suficiente, ainda mais nos casos em que novos
dados precisam ser processados para que possam se adaptar rapidamente e reagir à
mudanças. Por esse motivo, o processamento de fluxos contínuos de dados ganhou
muita atenção.
Behera (2017) também enfatiza que fluxos contínuos de dados precisam ser
analisados assim que são gerados ou recebidos, já que o volume das informações
geradas, em um curto período de tempo causaria uma sobrecarga no armazenamento
dos dados.
Com o objetivo de apresentar este paradigma de processamento com mais
detalhes, a próxima subseção apresenta alguns conceitos importantes sobre o tema.

2.2

Processamento de fluxos contínuos de dados
O termo processamento de fluxos contínuos de dados é uma tradução do termo

original “Streaming Processing” que em alguns estudos também é apresentado como
“Stream Processing”. Nesta dissertação, foi utilizada a tradução do termo com objetivo
de facilitar a leitura e entendimento.
O processamento de fluxos contínuos de dados é um paradigma de
processamento que foi pensado para trabalhar com um conjunto de dados infinito
(PAL, LI e ATKINSON, 2018).
Um sistema de processamento de fluxos contínuos de dados refere-se à
combinação e processamento de dados antes que estes sejam gravados em um meio
de armazenamento (HIRAMAN, M. e C., 2018).
Para Souza (2015) um sistema de processamento de fluxos contínuos de dados
é um sistema que processa e analisa os dados antes do armazenamento, geralmente
encontrado em aplicações de baixa latência e com tempos de resposta de
milissegundos.
Kreps (2014) define este paradigma de processamento como uma
infraestrutura para processamento contínuo de dados. Em sua visão, o que direciona
o modelo de processamento é a forma como os dados são coletados: se os dados
forem coletados via lotes, é natural que sejam processados em lotes. Já quando os
dados são coletados de forma contínua (eventos), é natural que sejam processados
de forma contínua. O autor também faz uma ressalva dizendo que dados que foram
coletados em lotes também podem ser processados como fluxos contínuos de dados.
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2.2.1 Eventos
Para Dean (2019), a unidade básica inicial de um sistema de processamento
de fluxos contínuos de dados é o evento. Em sua definição: um evento é qualquer
coisa que é possível observar ocorrendo em um determinado ponto no tempo. É uma
definição parecida com a de Xiao (2017), que define evento como uma instância
atômica de algo que ocorreu em um ponto no tempo.
Dean (2019) ainda ressalta que nem tudo pode ser considerado um evento,
dando alguns exemplos do que não são considerados eventos:
•

Uma descrição do estado atual de algo – exemplos como: “O dia estava
quente”; “o carro estava preto”; “a API (Application Programming
Interface) cliente estava com problemas”. Porém, o exemplo: “A API
cliente estava com problemas ao meio dia de terça-feira” pode ser
considerado um evento;

•

Uma ocorrência recorrente – O exemplo: “O NASDAQ abriu às 09:30
todos os dias em 2013” não pode ser considerado um evento, porém,
cada abertura individual da NASDAQ em 2013 é um evento;

•

Uma coleção de eventos individuais – No exemplo: “A guerra francoprussiana envolveu a Batalha de Spicheren, o Cerco de Metz e a Batalha
de Sedan” não podem ser considerados eventos, porém o exemplo: "a
guerra foi declarada entre a França e a Prússia em 19 de julho de 1870"
pode ser considerado um evento;

•

Um acontecimento que abrange um período de tempo – O exemplo: “A
venda de Black Friday de 2014 decorreu entre as 00:00:00 e as 23:59:59
de 28 de novembro de 2014” não pode ser considerado um evento, mas
o início da venda e o final da venda são eventos.

Dean (2019) é enfático ao exemplificar com os casos mostrados acima que
alguns não podem ser considerados eventos por não estarem fixados de forma exata
em um período no tempo. Segundo ele, no geral, a regra é: se o que estiver sendo
descrito puder ser vinculado à um ponto específico no tempo (como data e hora), é
provável que isso seja um evento.
Já Dayarathna (2018) define o conceito de evento como um evento do mundo
real que foi capturado por um sistema. O autor também levanta o conceito de evento
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complexo, um tipo de evento que é derivado de um grupo de eventos usando tanto
funções de agregação como de derivação.
É encontrada uma linha de entendimento parecida no trabalho de Bejeck
(2018), onde ele afirma que algumas vezes, eventos não necessitam de muitas
informações ou contexto, porém em outras, um evento singular não fornece
informações necessárias para tomada de decisão. Os dois tipos de evento podem ser
exemplificados da seguinte maneira:
•

Evento simples (ou simplesmente evento) – A tentativa de uso de um
cartão de crédito roubado ou perdido: a transação é cancelada
automaticamente assim que é detectado o uso do cartão de crédito
roubado/perdido. Não é necessária nenhuma outra informação para a
tomada de decisão;

•

Evento complexo – Considere que com um mesmo cartão de crédito, um
cliente realize três compras em um curto período de tempo. Compras
realizadas com um cartão de crédito são comuns. Este fluxo é mostrado
na Figura 5.
Figura 5 – Linha do tempo de compras de um cliente

Fonte: Elaborado pelo autor

O cenário muda ao adicionar o seguinte contexto: após as compras realizadas
com um mesmo cartão, o proprietário do cartão ligou na central de atendimento
solicitando o bloqueio do cartão e informando que sofreu um assalto. Agora, as
transações podem ser vistas de outra forma como na Figura 6.
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Figura 6 – Linha do tempo de compras de um cliente com um contexto

Fonte: Elaborado pelo autor

Com estes exemplos, fica claro que alguns tipos de eventos podem precisar de
contexto para a tomada de decisão, e é nisso que estes tipos de eventos, os eventos
complexos, diferem dos eventos simples.

2.2.2 Eventos contínuos
Para Dean (2019), o próximo nível a ser entendido são os eventos contínuos.
O autor os define simplesmente como uma sucessão infinita de eventos ordenados
pelo ponto no tempo em que ocorreram. Na Figura 7 é apresentado um exemplo de
um fluxo contínuo de eventos.
Figura 7 – Anatomia de um fluxo contínuo de eventos

Fonte: Dean (2019)

O autor reforça, dizendo que a sessão de eventos é infinita porque:
•

O início do fluxo pode ser anterior à nossa observação do fluxo;

•

O fim do fluxo está em algum ponto desconhecido no futuro.
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Tanto para Dean (2019), como em outros trabalhos de autores como Dhaouadi
(2018) e Isah (2018), exemplos de fluxos contínuos de dados podem ser encontrados
em:
•

Transações de cartões de crédito;

•

Itens de compra;

•

Localização GPS de clientes;

•

Informações de navegação na web;

•

Dados de pacientes.

No mesmo trabalho, Dean (2019) se aprofunda explicando um pouco sobre a
evolução de processamento de eventos, destacando três eras distintas:
•

A era clássica – Também definida como era pré Big Data e/ou pré SaaS
(Software as a Service). Nesta era, os processamentos eram realizados
em lotes, mais popularmente conhecidos como processos de ETL
(Extract, Transform, Load);

•

A era híbrida – Um misto das abordagens que temos hoje. É uma
tentativa de ter as informações com uma latência menor, junto com
análises em tempo real (ou quase tempo real), porém ainda muito
fragmentada;

•

A era unificada – É resumida com o uso de um log unificado, onde todos
os eventos gerados são registrados em um só lugar. Este conceito
tomou forma após ser aplicado em grande escala no LinkedIn e será
abordado na próxima subseção.

2.2.3 O Log Unificado
Kreps (2014), para apresentar seu conceito de log unificado, faz uma analogia
entre logs, tabelas e arquivos, que é a seguinte: um arquivo é um conjunto de bytes,
uma tabela é um conjunto de registros, e um log é um tipo de arquivo ou tabela onde
os registros são ordenados de acordo com o tempo de geração. Para o autor, logs
são importantes pois tem um propósito específico que pode ser utilizado na solução
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de diversos problemas no ramo da computação: eles registram o que aconteceu, e
quando aconteceu.
Kreps (2014), apresenta o problema de integração que tinha no LinkedIn até
então, que era a diversidade de fontes de dados, formatos e aplicações. Esta
diversidade levava à uma complexidade decorrente da quantidade de trabalho
necessário para a construção de integrações: para cada integração, era necessária a
construção de até dois fluxos, já que os dados não só entravam, mas também saíam
de cada sistema. Na Figura 8 esta complexidade é apresentada em um exemplo de
como os sistemas eram interligados.
Figura 8 – Integração descentralizada de sistemas

Fonte: Kreps (2014)

Para solucionar este problema de complexidade de integração sistêmica, Kreps
(2014) relata que ele e sua equipe optaram por algo mais genérico: um log unificado
que pudesse ser acessado por todos estes sistemas. O conceito deste log unificado é
apresentado na Figura 9.
Figura 9 – Integração centralizada de sistemas com um log unificado

Fonte: Kreps (2014)
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Com base nesta necessidade, o autor implementou sua visão de log unificado
em uma plataforma que teria como objetivo reunir todos os logs (ou dados) em um só
lugar, e os sistemas ao invés de se comunicarem entre si, usariam esta plataforma
como fonte e destino de dados. Um ponto defendido pelo autor em seu trabalho, é que
é mais fácil escalar um log do que qualquer outra estrutura de dados.
O conceito de log unificado também é defendido por Dean (2019), que
apresenta o log unificado como um arquivo onde as informações são somente
incrementadas em seu final, e isto permite que:
•

O log possa ser lido com baixa latência;

•

O log possa ser lido por diversas aplicações de forma simultânea, com
cada aplicação consumindo os dados de acordo com sua própria
demanda;

•

O log possua um limite de eventos armazenados, como uma semana ou
um mês.

Dean (2019) ressalta que a principal inovação em termos de negócios, é
disponibilizar um log unificado no centro de todo o ambiente de coleta, processamento
e armazenamento, ou seja, no centro da cadeia de um sistema de processamento de
fluxos contínuos de dados. Esta definição ajuda a definir o conceito de log unificado
como item importante a ser utilizado em uma arquitetura de processamento de fluxos
contínuos de dados.

2.2.4 Tempo do evento e processamento do evento
Akidau (2018), apresenta sua visão de que em qualquer sistema de
processamento de fluxos contínuos de dados, existem dois principais domínios de
tempo:
•

Tempo do evento (event time) – que é o momento quando o evento
ocorreu;

•

Tempo de processamento do evento (processing time) – que é o
momento no qual o evento foi observado no sistema.

Para o autor, em um cenário ideal, o tempo do evento e o processamento dos
eventos deveriam ser sempre iguais, com eventos sendo processados assim que
ocorressem, no entanto, nem sempre isso acontece, e a distorção entre o tempo do
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evento e o tempo de processamento não é apenas diferente de zero, como também
variável em função das fontes de dados, mecanismos de execução e hardware.
Segundo o autor, fatores que podem definir essa distorção, são:
•

Limitações de recursos compartilhados, como redes congestionadas,
partições de rede ou CPU (Central Process Unit) compartilhada em um
ambiente não dedicado;

•

Causas oriundas do software, como lógica do sistema distribuído,
contenção, etc.;

•

Características dos dados em si, como distribuição de chaves, variação
da taxa de transferência ou variação na desordem (por exemplo, um
plano cheio de pessoas que tiram seus telefones do modo avião depois
de usá-los off-line durante todo o voo).

Akidau (2018), exemplifica essa distorção muito bem na Figura 10, onde ele
traça um gráfico com os tempos de evento e de processamento.
Figura 10 – Tempo do evento e tempo de processamento

Fonte: Akidau (2018)

Na Figura 10, o eixo X representa a integridade do tempo de evento no sistema,
isto é, o tempo X no tempo de evento até o qual todos os dados com tempos de evento
menores que X foram observados. O eixo Y representa o progresso do tempo de
processamento, isto é, o tempo normal do relógio, conforme observado pelo sistema
de processamento de dados à medida que é executado.
Akidau (2018) no mesmo trabalho também abre espaço para uma frente
baseada em “windowing” que é referente à processamento de fluxos contínuos de
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dados em blocos de tempo, mas que não tem relação com esta dissertação e não a
abordaremos. O autor foi referenciado pois, com esta comparação entre tempo do
evento e tempo de processamento do evento, ele deixa claro que quanto menor a
distorção, mais próxima estará de ser uma plataforma em tempo real. Para dar mais
profundidade a este assunto, há um ponto que precisa ser elucidado: a relação entre
sistemas em tempo real e sistemas de processamento de fluxos contínuos de dados,
este assunto é abordado na próxima subseção.

2.2.5 Sistemas em tempo real
De acordo com Psaltis (2017), com a popularidade do termo “tempo real” (ou
real-time), ele afirma que há ambiguidade e debate sobre o que realmente é um
sistema em tempo real. O autor apresenta uma categorização para sistemas tempo
real com três divisões, que são listadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Categorias de sistemas em tempo real
Classificação

Hard

Exemplos

Latência medida em

Marcapasso, freios

Microsegundos /

antitravamento

Milisegundos

Sistemas de reserva
Soft

de passagens aéreas,

Milisegundos /

cotações de ações on-

segundos

line, VoIP (Skype)

Near

Vídeos do Skype,
automação residencial

Tolerância de atraso
Nenhuma – Falha total
de sistema, potencial
danos à vidas
Baixa – Sem falhas de
sistema, sem vidas em
risco
Alta – Sem falhas de

Segundos / minutos

sistema, sem vidas em
risco

Fonte: Psaltis (2017)

Embora estas categorias classifiquem sistemas diferentes, para Psaltis (2017)
todos estes sistemas possuem pontos em comum, mostrados na Figura 11.
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Figura 11 – Um sistema genérico em tempo real com aplicações clientes

Fonte: Psaltis (2017)

Os pontos em comum são: entrada de dados, processamento e consumo dos
dados. São pontos comuns encontrados também em sistemas de processamento de
fluxos contínuos de dados, porém, nestes últimos, a imagem seria dividida para ficar
como na Figura 12.
Figura 12 – Computação em tempo real e consumo de dados divididos

Fonte: Psaltis (2017)
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O que Psaltis (2017) esclarece, é que um sistema de processamento de fluxos
contínuos de dados não pode ser categorizado simplesmente como hard, soft ou near.
Ele resume este conceito chamando este tipo de sistema in-the-moment, ou seja,
qualquer sistema que entregue os dados assim que eles forem solicitados.
Ainda reforçando o que foi apresentado, Psaltis (2017), afirma que o conceito
de processamento de fluxos contínuos de dados elimina a confusão entre qual o
modelo de processamento em tempo real que está sendo utilizado, permitindo que o
foco se concentre no desenho e planejamento de sistemas que entreguem os dados
para os clientes no momento que forem solicitados.

2.3

Apache Kafka
O Apache Kafka é um sistema de mensageria escalável do tipo

publish/subscribe, com sua arquitetura principal baseada em um log distribuído. Ele
foi desenvolvido no LinkedIn como uma plataforma central de eventos para tarefas de
integração de dados (WANG, KOSHY, et al., 2015).
Wang (2015), afirma que o Kafka foi desenvolvido com a finalidade de entregar
grandes volumes de dados de eventos para diversos sistemas. Segundo o autor, na
época, a cada dia no LinkedIn eram gerados bilhões de registros de logs e eventos
com base na captura de atividades de seus 300 milhões de membros, e esses dados
eram utilizados como insumo para produtos que eram fornecidos pela rede social,
como por exemplo, o serviço “Quem viu meu perfil?” (Who’s Viewed My Profile?) além
de outros serviços de recomendação usando machine learning como o conhecido
“Pessoas que você talvez conheça” (People You May Know), além de outros
monitoramentos e relatórios.
Comparado com outros sistemas de mensageria como ActiveMQ e RabbitMQ,
que são sistemas baseados em um único nó, o Kafka é projetado como uma
arquitetura distribuída e que é fácil de escalar. Ele também fornece um sistema estável
com maior disponibilidade do que os sistemas existentes (BANG, SON, et al., 2018).
Hiraman (2018) afirma que estes tipos de sistemas já existem há algum tempo e que
tiveram um papel importante no processamento de dados. Ele cita outras plataformas
como o IBM WebSphere MQ e um projeto do Yahoo chamado Hedwig que fazem parte
dessa categoria de sistemas.
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Para garantir o alinhamento de termos utilizados, nesta seção do Apache
Kafka, quando o termo mensagem aparecer, seu significado será o mesmo de um
evento, apresentado em outras seções desta dissertação.

2.3.1 Arquitetura do Apache Kafka
Kreps (2014), Noac'h (2017), Hiraman (2018),

Hanamanthrao (2017) e

Narkhede (2017) apresentaram suas visões da arquitetura do Apache Kafka nos
trabalhos referenciados. Para melhorar o entendimento, é apresentada na Figura 13
uma visão geral combinando o que foi apresentado pelos autores citados.
Figura 13 – Arquitetura do Apache Kafka

Fonte: Elaborado pelo autor

Os componentes apresentados na arquitetura mostrada na Figura 13 são
descritos a seguir:
•

Tópico – É a estrutura lógica onde são armazenadas as mensagens
dentro do Kafka. Um tópico no Kafka é análogo à uma tabela em um
banco de dados ou uma pasta em um sistema de arquivos;

•

Broker – É o servidor onde ficam armazenados os tópicos;

•

Producers – São os programas que gravam mensagens em tópicos do
Kafka;

•

Consumers – São os programas que fazem a leitura de mensagens de
tópicos do Kafka.
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Com essa visão geral dos componentes da arquitetura do Kafka, podemos
resumir o fluxo de mensagens na plataforma da seguinte maneira:
1. Uma aplicação/sistema produz uma mensagem e envia para o Kafka
(producer);
2. Esta mensagem é anexada em um tópico;
3. Uma aplicação/sistema lê a mensagem do Kafka (consumer).
A seguir detalhamos alguns conceitos importantes sobre o Apache Kafka que
são necessários para o entendimento da plataforma e sua aplicação na proposta desta
dissertação.

2.3.2 Componentes: Mensagens e lotes
Para Narkhede (2017), a menor unidade de dado no Kafka, é chamada de
mensagem. Em uma analogia com um tabela em um banco de dados, uma mensagem
seria equivalente à uma linha ou registro. O Kafka trata cada mensagem como um
conjunto de bytes, sem considerar o formato em que os dados estão. Para garantir
eficiência, mensagens podem ser gravadas tanto de forma singular como também em
lotes no Kafka.

2.3.3 Componentes: Tópicos e partições
Conforme apresentado na Subsubseção 2.3.1, as mensagens enviadas para o
Kafka são armazenadas em tópicos, que são estruturas lógicas de armazenamento.
Um tópico, nada mais é do que um log, em que as novas mensagens são sempre
gravadas ao seu final.
Cada tópico, adicionalmente pode ser dividido em partições, e cada partição
pode ser armazenada em um servidor diferente, o que permite que um tópico possa
ser escalado de forma horizontal em vários servidores.

2.3.4 Componentes: Producers e Consumers
Clientes do Kafka são divididos em dois tipos: producers e consumers. Como
descrito anteriormente na Subsubseção 2.3.1, producers fazem a gravação das
mensagens enquanto consumers fazem a leitura das mensagens.
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Há aplicações mais avançadas que combinam em uma única solução tanto o
producer como o consumer, a fim de ler, fazer processamento das mensagens e em
seguida gravar novamente no Kafka.
Estes componentes por conta de seus nomes, podem aparecer relacionados
com o problema de produtor-consumidor abordado em disciplinas de sistemas
operacionais. O Apache Kafka, resolve o problema de produtor-consumidor
fornecendo uma infraestrutura capaz de receber as mensagens de forma escalável e
distribuída, abstraindo os conceitos de buffer e seus respectivos controles tanto do
producer quanto do consumer. Tanto para o producer, quanto para o consumer,
sempre existirá recursos computacionais disponíveis para uso.

2.3.5 Brokers e Clusters
Um servidor Kafka é chamado de broker, ele é responsável por receber as
mensagens de producers e gravá-las em tópicos. Também é responsável por receber
requisições de leitura de consumers e retornar as mensagens.
Brokers Kafka são projetados para operar como parte de um cluster. Em um
cluster, um broker irá exercer a tarefa de controller, que vai de tarefas administrativas,
distribuição de partições entre brokers e monitorar falhas em brokers do cluster.
Outro recurso chave do Apache Kafka, é a retenção, que nada mais é do que
um armazenamento de mensagens recebidas, com seu tempo configurado de acordo
com as necessidades do utilizador.
Detalhes de funcionamento de um cluster Kafka não serão apresentados, o
foco aqui é fornecer uma visão geral sobre a tecnologia que será utilizada para
implementação e validação da arquitetura da proposta nesta dissertação.

2.4

Meios de pagamento
Esta subseção, tem como propósito apresentar uma visão geral sobre o fluxo

de pagamentos de cartões de crédito, para que se tenha um entendimento básico do
ambiente em que esta dissertação foi aplicada.
Na Figura 14 é apresentado um fluxo padrão de uma transação feita com cartão
de crédito.
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Figura 14 – Fluxo de pagamento para transações de cartões de crédito

Fonte: Elaborado pelo autor

Os passos apresentados na Figura 14 são os seguintes:

1. Um cliente realiza um pagamento em um estabelecimento usando um
cartão de crédito;
2. Este estabelecimento ou loja, através de um meio fornecido (máquina
de cartão) por uma empresa adquirente, envia a solicitação para uma
bandeira;
3. A bandeira, recebe a solicitação, e após algumas validações internas,
envia a solicitação para o emissor do cartão;
4. O emissor, que é uma instituição financeira, avalia se aprova ou não a
transação;
5. Os dados da transação, são repassados para a plataforma apresentada
na Subseção 1.2. Este é o ambiente que recebe as informações de
transações em tempo real, e que é objeto desta pesquisa de mestrado.

2.5

Trabalhos Correlatos
Marcu (2017) propõe uma arquitetura unificada de armazenamento e ingestão

de dados. Para o autor, desafios como a necessidade crescente de manipulações de
dados complexos, somadas à não utilização eficiente de recursos computacionais,
compensam os benefícios de especializar cada camada de uma plataforma de
processamento de fluxos contínuos de dados de forma independente. Porém, os
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cenários apresentados não tem relação direta com o cenário apresentado na definição
do problema desta dissertação. No cenário apresentado pelo autor, a camada de
ingestão de dados armazena dados temporários antes de seu processamento para
um armazenamento definitivo. Em um ambiente de processamento de transações de
cartões de crédito, a camada de ingestão de dados já deve armazenar os dados de
forma definitiva.
Em seu trabalho seguinte, Marcu (2018) defende que o estado da arte em
sistemas de ingestão de dados pode ser alcançado através de um particionamento
estático, onde cada fluxo contínuo de dados é quebrado em um conjunto fixo de
partições no momento da gravação. Ele vai além e propõe uma arquitetura que
fornece um mecanismo de particionamento dinâmico, que até apresenta resultados
satisfatórios, mas que também não tem relação direta com o problema apresentado
nesta dissertação. No trabalho do autor, embora a camada de ingestão seja
diretamente citada e impactada pela solução, sua implementação tem um foco maior
na camada de armazenamento. No problema apresentado nesta dissertação, a
camada de armazenamento atende a camada de ingestão completamente.
Como já citado na Subseção 1.1, Noac'h (2017), demonstra que o desempenho
da camada de ingestão de dados pode impactar toda a cadeia de processamento de
dados. Em seu trabalho ele conclui que as melhorias de desempenho em um ambiente
de processamento de fluxos contínuos de dados podem ser alcançadas com o uso de
mecanismos de particionamento de fluxos de dados, mas não fornece mais detalhes
de como seria tal solução, ainda mais com foco na camada de ingestão de dados.
Meehan (2017), com uma visão mais voltada à ETL propõe uma arquitetura de
processamento de fluxos contínuos de dados, com foco em ingestão de dados em
larga escala. Para o autor, dividir um processo de ETL em transações pequenas e
ordenadas tem o benefício adicional de tornar o processo de ingestão mais granular
quando se fala em processamento distribuído. Porém, assim como outros trabalhos
citados, o modelo de arquitetura não é aplicável para o problema apresentado nesta
dissertação. Isto porque o autor, propõe, uma arquitetura onde a camada de ingestão
não disponibiliza os dados recebidos diretamente na camada de armazenamento final,
ela usa uma camada intermediária para realizar cruzamentos com outras fontes de
dados.
Isah (2018) propõe uma estrutura de gerenciamento de fluxos contínuos de
dados, escalável e tolerante à falhas, podendo ser reutilizável e adaptável à tipos de
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dados estruturados e não estruturados, porém, assim como no trabalho de Meehan
(2017), o modelo proposto não disponibiliza os dados recebidos diretamente para uso.
Além disso, com o objetivo de fornecer uma arquitetura adaptável à dados
estruturados e não estruturados, o modelo proposto por não ter um foco específico,
como transações de cartões de crédito, não tira proveito de otimizações que podem
ser feitas especificamente na camada de ingestão com foco justamente em
transações de cartões de crédito.
Ounacer (2017) em seu trabalho, após analisar uma série de ferramentas e
modelos de arquiteturas existentes, propõe uma abordagem com foco no
processamento dos dados no momento em que eles chegam. Embora esteja
relacionado com o problema apresentado nesta dissertação, a abordagem do autor
segue na linha de otimização da camada de processamento ao invés da camada de
ingestão de dados. No problema apresentado, que é melhoria de desempenho da
camada de ingestão de dados, o trabalho do autor não contribui diretamente para a
solução.
Ao analisar os trabalhos correlatos com o tema de pesquisa, foram identificados
pontos importantes a serem considerados em uma arquitetura de processamento de
fluxos contínuos de dados, porém não foram encontrados estudos que solucionassem
o problema apresentado, desta forma, foi identificada a oportunidade de propor uma
nova abordagem de arquitetura de processamento de fluxos contínuos de dados em
um ambiente de transações de cartões de crédito.

2.6

Síntese da Seção
Esta seção apresentou tópicos importantes para o desenvolvimento desta

dissertação. A Subseção 2.1 serviu como uma introdução em como o Big Data tem
sido utilizado para atender à necessidade crescente de processamento de dados,
decorrente dos avanços tecnológicos dos últimos anos e da interação entre pessoas
e sistemas. Desta necessidade de processamento, uma subárea de Big Data recebeu
destaque, por estar relacionada com o problema abordado nesta dissertação: o
processamento de fluxos contínuos de dados.
Na Subseção 2.2 conceitos chave para o entendimento do que são fluxos
contínuos de dados foram apresentados. A Subseção 2.3 abordou o Apache Kafka
como uma plataforma de mensageria escalável com uma visão geral de sua
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arquitetura. A apresentação do Apache Kafka foi necessária para complementar os
conceitos de fluxos contínuos de dados contribuindo com uma visão técnica de
plataformas que dão suporte ao processamento de fluxos contínuos de dados.
A Subseção 2.4 apresentou trabalhos relacionados com o tema, ajudando
assim a justificar o objetivo desta dissertação, já que não foram encontradas soluções
na literatura.
Na Subseção 2.5 foi apresentada uma visão geral do fluxo de pagamento para
transações de cartões de crédito, dando assim um entendimento básico das etapas
pelas quais as transações de cartões de crédito passam até chegar à plataforma
apresentada nesta dissertação.
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3

ARQUITETURA PROPOSTA
A Subseção 3.1 apresenta as características desejadas em conjunto com

àquelas encontradas em trabalhos relacionados. A Subseção 3.2 apresenta a
definição conceitual da arquitetura proposta, enquanto a Subseção 3.3 apresenta a
sua definição de implementação. Na Subseção 3.4 é apresentado o diferencial da
proposta e na Subseção 4.5, a síntese desta seção.

3.1

Características desejadas
Como ponto de partida para avaliação da arquitetura proposta, foram

consideradas características existentes na plataforma do cenário existente. São elas:
•

Alta disponibilidade – A plataforma precisa estar disponível para o
recebimento de dados transações de cartões de crédito que ocorrem 24
horas por dia, durante 7 dias por semana;

•

Tolerância à falhas – Como em qualquer sistema, falhas podem
ocorrer, portanto, o ambiente deve possuir mecanismos que auxiliem em
caso de falhas sem comprometer o funcionamento do todo, garantindo
assim a alta disponibilidade;

•

Alta taxa de transferência – A plataforma deve garantir que o volume
de dados transferidos não impacte em sua disponibilidade ou cause
lentidão;

•

Baixa latência – A plataforma deve fornecer baixa latência para garantir
que a tomada de decisões baseada em transações ocorra o mais rápido
possível.

Além de considerar estas características que tem relação direta com o
problema apresentado, foi realizada uma pesquisa na literatura em busca de
problemas e soluções relacionadas com o tema de pesquisa a fim de fortalecer esta
definição de requisitos, além de trazer para a proposta outros possíveis atributos até
então não levantados. Mesmo que alguns dos trabalhos encontrados não tenham
relação direta com o tema, eles foram considerados por levantarem de alguma forma
características que pudessem servir de comparação com as que foram definidas
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anteriormente. Na Tabela 2, são listadas por autor, as características desejadas em
sistemas de processamento de fluxos contínuos de dados.
Tabela 2 – Características relevantes por autor
Autor / Característica

Adaptabilidade

Alta

Alta taxa de

disponibilidade

transferência

Batyuk (2016)

✓

Fathollahzadeh (2016)

✓

Baixa Latência

Elasticidade

✓

✓
✓

Karimov (2018)

✓

Marcu (2017)

✓

✓

✓

✓

✓

Torruangwatthana (2018)

✓

✓

Tolerência à
falhas

Isah (2018)

Venkataraman (2017)

Escalabilidade

✓

✓
✓

Fonte: Elaborado pelo autor

Na comparação dos trabalhos encontrados, com as características existentes
que foram selecionadas, é possível notar que as características selecionadas fazem
sentido para avaliação da proposta de arquitetura, pois também aparecem em
trabalhos listados na Tabela 2.
Antes de prosseguir, é preciso alinhar o conceito da característica de alta taxa
de transferência com dois trabalhos relacionados. Isah (2018) utiliza o termo
“Escalabilidade” como um meio de atingir altas taxas de transferência de dados, e
Torruangwatthana (2018), apresenta o termo “Elasticidade” como uma forma de atingir
altas taxas de transferência, e por conta disso, no decorrer do restante desta
dissertação, a característica “Alta taxa de transferência” será chamada de
“Escalabilidade e Elasticidade”.

3.2

Definição conceitual da arquitetura
A apresentação de uma visão conceitual tem como propósito tornar o modelo

de arquitetura proposto independente das tecnologias adotadas para sua
implementação. Esta parte conceitual da arquitetura proposta foi definida com base
no modelo tradicional de processamento de fluxos de dados contínuos apresentado
por Marcu (2017) e Isah (2018) na Seção 1.
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Este modelo comum, serviu de alicerce para a inclusão dos componentes
restantes, que foram divididos de forma que a responsabilidade de cada um deles
pudesse ser isolada. Na Figura 15 é apresentada a definição conceitual, onde o plano
de fundo é a arquitetura padrão para plataformas de processamento de fluxos
contínuos de dados, e nos blocos são apresentados os componentes da proposta de
arquitetura desta dissertação.
Figura 15 – Modelo conceitual da arquitetura proposta

Fonte: Elaborado pelo autor

Os componentes mostrados na Figura 15, são descritos a seguir:
•

Balanceador de carga – Como mostrado no modelo conceitual, este
componente atua como uma barreira da camada de ingestão, lidando
com o tráfego de dados que chega no sistema, e direcionando para o
componente do serviço de ingestão;

•

Serviço de ingestão – Este componente faz parte das camadas de
Ingestão e Processamento. O serviço de ingestão, recebe as requisições
do balanceador de carga, faz alguns processamentos mínimos e envia
os dados para a camada de armazenamento;

•

Mensageria – Este componente é o responsável pela persistência dos
dados recebidos pelo serviço de ingestão.

Na próxima subseção é apresentada a definição de implementação do modelo
de arquitetura proposto junto com as características desejadas definidas na Subseção
3.1.
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3.3

Definição de implementação da arquitetura
Ao apresentar a definição conceitual separada da definição de implementação,

esta dissertação dá liberdade para que a definição de implementação possa ser
customizada de acordo com o problema em que a arquitetura proposta possa vir a ser
utilizada.
A implementação da proposta de arquitetura faz parte desta dissertação pois
na Seção 4 são apresentados os resultados da comparação de desempenho entre o
ambiente existente e o ambiente com a nova proposta, portanto, parte da definição de
implementação nesta subseção já possui alguns detalhes técnicos e tecnologias
utilizadas na implementação, e que poderão ser complementados posteriormente.

3.3.1 Balanceador de carga
Para Baron (2016), uma das vantagens de ter um número grande de servidores
na nuvem é a possibilidade de fornecer uma experiência mais consistente para o
cliente. Uma maneira de garantir a consistência é equilibrar a carga da solicitação em
mais de um servidor. Um balanceador de cargas, é um mecanismo que distribui
automaticamente o tráfego entre vários servidores, e no modelo de arquitetura
proposta, seu papel é justamente esse: distribuir de forma uniforme o tráfego de dados
de entrada.
Este componente tem como finalidade distribuir as requisições para os
servidores com o componente do serviço de ingestão. Com a distribuição, é possível
ter um ambiente capaz de suportar requisições sem apresentar sobrecarga ou
indisponibilidade.
A seguir, é apresentado como esta camada atende às características
desejadas da arquitetura proposta:
•

Alta disponibilidade – Sim – Este componente é designado justamente
para garantir a alta disponibilidade para os serviços de ingestão de
dados;
Exemplo: Caso um dos servidores onde está sendo executado o
componente do serviço de ingestão fique indisponível, o balanceador de
carga direcionará automaticamente o tráfego de dados para os
servidores que estiverem disponíveis;
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•

Baixa latência – Sim – Este componente ao distribuir o tráfego de dados
para recursos menos sobrecarregados, ajuda a diminuir a latência na
transferência dos dados;
Exemplo: Caso ocorra um aumento na quantidade de transações de
cartão de crédito que chegam na plataforma, é tarefa do balanceador de
carga direcionar o tráfego para os servidores disponíveis sem
sobrecarregar um só servidor;

•

Elasticidade e escalabilidade – Sim – Por distribuir o tráfego, este
componente tem um papel importante ao garantir que o ambiente seja
escalável ao distribuir os dados para os componentes do serviço de
ingestão que possam estar sendo executados em mais de um servidor;
Exemplo: Caso seja necessário criar mais servidores executando o
componente do serviço de ingestão para dar conta de uma possível
demanda gerada por um aumento da quantidade de transações, o
balanceador de carga passará a trabalhar com o direcionamento de
tráfego para mais servidores;

•

Tolerância à falhas – Sim – Por direcionar o tráfego, este componente
pode redirecionar fluxos de dados de servidores com problemas para
novos servidores;
Exemplo: Caso algum dos servidores que executam o componente do
serviço de ingestão fique indisponível, este componente irá direcionar o
tráfego de dados para um servidor disponível. Esta característica está
fortemente ligada a de alta disponibilidade.

Para a implementação deste componente para a validação desta dissertação,
foi utilizado um serviço da Amazon, chamado Amazon ELB (Elastic Load Balancing).
Este serviço distribui automaticamente o tráfego de entrada entre diversos destinos,
neste caso, os servidores onde é executado o serviço de ingestão. Para outros
provedores de computação em nuvem há serviços equivalentes, mas que estão fora
do escopo desta dissertação, pois como citado anteriormente, o provedor de
computação em nuvem escolhido para a implementação da proposta foi a Amazon.
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3.3.2 Serviço de ingestão
O serviço de ingestão, é responsável por receber dados e garantir que sejam
gravados na camada de mensageria. Para que este componente possa realizar seu
trabalho da maneira mais rápida possível, ele deve realizar pouco ou nenhum
processamento, em resumo, sua tarefa é apenas receber e gravar.
Com uma responsabilidade reduzida, o serviço de ingestão pode ser executado
ao mesmo tempo em mais de um servidor, permitindo assim sua execução de forma
distribuída.
A seguir, é apresentado como esta camada atende às características
desejadas da arquitetura:
•

Alta disponibilidade – Sim – Com este componente sendo executado
de forma distribuída, é possível receber mais requisições sem
apresentar indisponibilidade;
Exemplo: Com vários servidores executando este componente, o
recebimento das transações de cartão de crédito é feito de forma
distribuída;

•

Baixa latência – Sim – Ao implementar o serviço com a premissa de
receber e gravar, é possível atingir uma baixa latência nesta camada;
Exemplo: Se chegarem na plataforma um total de 10 transações, e o
componente de ingestão estiver sendo executado em 10 servidores,
cada servidor irá receber uma transação, garantindo assim uma baixa
latência no recebimento de transações;

•

Elasticidade e escalabilidade – Sim – Por conta da divisão de
responsabilidades feita na modelagem da arquitetura, e por este
componente

poder

ser

executado

em

vários

servidores

simultaneamente, e de forma independente, ele passa a ser considerado
como um componente escalável;
Exemplo: A única tarefa deste componente é receber a transação e
efetuar a gravação do dado na camada de mensageria, sem depender
de nenhum outro componente para tarefas de validação. Desta forma,
caso seja necessária a criação de mais servidores para atender a
demanda de transações que chegam à plataforma, este componente irá
funcionar perfeitamente;
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•

Tolerância à falhas – Sim – Com este componente sendo executado
em mais de um servidor, de forma independente, ele é tolerante à falhas,
pois em caso de indisponibilidade de um servidor, o tráfego de dados
será direcionado (através do balanceador de carga) para outro servidor
com um serviço de ingestão que esteja disponível;
Exemplo: Em um cenário que este componente esteja sendo executado
em vários servidores, caso um deles apresente falha, como queda, um
erro será retornado para o chamador, neste caso a processadora de
cartões, e esta fará uma nova requisição para a transação que não pode
ser registrada, e esta requisição será direcionada para um servidor que
está funcionando corretamente.

Antes de detalhar um pouco mais a implementação deste componente, é
importante ter uma visão geral de seu funcionamento. O componente do serviço de
ingestão foi implementado como um webservice, que recebe as requisições via
protocolo REST (Representational State Transfer), através de um método POST, e
envia para o componente de Mensageria. Para a implementação para a validação
desta dissertação, este componente foi desenvolvido usando a linguagem de
programação Go.
Segundo Chang (2016) a linguagem Go possui características que a tornam
uma ótima candidata para o desenvolvimento de aplicações: é escalável, modular,
sustentável e oferece alto desempenho.
A escolha desta linguagem também foi baseada na observação de ambientes
reais onde o problema desta dissertação foi mapeado, e as principais características
que pesaram na sua escolha foram:
•

Gera binários estáticos, ou seja, após compilado, o programa não
depende de bibliotecas ou máquinas virtuais (como Java ou .Net),
tornando assim sua distribuição fácil de ser feita;

•

O compilador é multiplataforma, ou seja, o mesmo programa pode ser
compilado para mais de um sistema operacional sem que sejam
necessárias alterações no código-fonte;

•

É uma linguagem extremamente versátil para criação de testes
automatizados.
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3.3.3 Mensageria
Este componente tem como finalidade fornecer uma plataforma com alta
disponibilidade, baixa latência, escalabilidade e que seja tolerante à falhas, para o
recebimento de dados enviados pelo serviço de ingestão.
A seguir, é apresentado como esta camada atende às características
desejadas da arquitetura:
•

Alta disponibilidade – Sim – Ao distribuir os dados em vários
servidores, a leitura é possível em caso de falhas em alguns dos
servidores, mas não em caso de falha total, o que pode ser contornado
com um mecanismo eficiente de monitoramento;
Exemplo: Caso o componente de mensageria esteja sendo executado
em um cluster Kafka composto por 3 servidores, é possível continuar
recebendo dados de transações mesmo com a queda de 2 servidores;

•

Baixa latência – Sim – Com os dados distribuídos entre vários
servidores, solicitações de escrita e leitura (producers e consumers)
podem ser executadas de forma distribuída;
Exemplo: Seguindo o exemplo anterior com um cluster composto por 3
servidores, é possível configurar o cluster para fornecer uma baixa
latência ao confirmar a gravação de transações em pelo menos 1
servidor;

•

Elasticidade e escalabilidade – Parcialmente – O ambiente é
escalável por natureza devido à distribuição dos dados. Porém, no
quesito elasticidade, esta característica ainda não é contemplada. Este
é um tema que pode vir a ser estudado no futuro;
Exemplo: Os dados de transações são gravados em um servidor e em
seguida são replicados para o restante do cluster, garantindo assim a
escalabilidade. Já a elasticidade não é prevista, pois para esta
dissertação, não foi abordada a criação dinâmica de servidores para um
cluster Kafka;

•

Tolerância à falhas – Sim – Esta camada por fazer a distribuição de
dados em vários servidores torna-se tolerante à falhas, mas assim como
foi dito no item “Alta disponibilidade” desta camada, este requisito só é
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atendido em casos onde não há falha total, e que também pode ser
mitigado com o uso de um mecanismo de monitoramento eficiente;
Exemplo: Segue o mesmo exemplo apresentado para a característica
de alta disponibilidade.

Para esta dissertação, este componente foi implementado usando o Apache
Kafka. A configuração do cluster Kafka para esta camada é mostrada na Figura 16.
Figura 16 – Cluster Kafka e Cluster Zookeeper

Fonte: Elaborado pelo autor

Como foi mostrado na Seção 2, um cluster Kafka depende de um cluster
Zookeeper para a coordenação de transações distribuídas. Sendo assim, há também
um cluster Zookeeper definido na camada de mensageria, com as seguintes
características:
•

Cluster totalmente dedicado para o cluster Kafka;

•

Cluster com tolerância a falhas, podendo suportar a queda de até dois
nós (3-1);

Além do cluster Zookeeper, também há um cluster Kafka, que possui as
seguintes características:
•

Cluster totalmente dedicado para o recebimento de dados de transações
de cartões de crédito;

•

Cluster com tolerância a falhas, suportando a queda de até 4 nós (5-1);

•

Todos os tópicos são replicados em todos os servidores (replication
factor =5).
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3.4

Diferencial da arquitetura proposta
No problema apresentado na Seção 1, foi visto que o tempo entre o

recebimento da transação e a tomada de decisão é crítico para o negócio. Apesar de
melhorias terem sido realizadas no cenário apresentado, de acordo com a literatura
pesquisada, nenhuma delas até então tinha sido na camada de ingestão de dados.
Na camada de ingestão de dados, foram encontradas deficiências, que ao
serem exploradas, se tornaram oportunidades a serem abordadas com a arquitetura
proposta, conforme apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3 – Deficiências e oportunidades de melhoria
Deficiência

Oportunidade
Transformar o programa que faz a solicitação de transações
em um serviço que recebe requisições do tipo REST e em

Escalabilidade

seguida faz a gravação dos dados na camada de mensageria.
Desta forma, é possível distribuir o serviço em vários
servidores para que sua execução possa ser feita em
paralelo.
Ao invés de solicitar as transações à processadora de cartões

Demora no recebimento através de um loop infinito, disponibilizar um serviço que a
de transações

processadora de cartões pode chamar a cada transação
realizada.

Fonte: Elaborado pelo autor

É importante destacar que os elementos que compõem esta arquitetura não
são novos, o que é nova é a abordagem utilizada, de maneira que estes elementos
funcionem de forma integrada, com foco específico na melhoria de desempenho da
camada de ingestão de dados.
Esta abordagem é diferente do que foi encontrado na literatura, principalmente
em trabalhos relacionados à otimização de arquiteturas de processamento de fluxos
contínuos de dados, como visto em Marcu (2017), Marcu (2018) e Isah (2018).
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3.5

Síntese da Seção
Na Subseção 3.1 foram apresentadas as características desejadas para a

proposta de arquitetura de acordo com características encontradas no cenário
existente em conjunto com características encontradas em trabalhos relacionados.
Na Subseção 3.2 foi mostrada a definição conceitual da arquitetura proposta
enquanto na Subseção 3.3 foi mostrada sua definição de implementação. Nesta
definição de implementação, cada componente da arquitetura proposta foi
apresentado com sua importância no contexto geral.
Na Subseção 3.4 foi apresentado o diferencial da proposta, que teve como base
as deficiências encontradas no cenário atual e nas oportunidades de melhoria. Na
próxima seção é detalhada a implementação e avaliação da arquitetura proposta, bem
como a apresentação dos resultados.
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4

AVALIAÇÃO DA ARQUITETURA

Esta seção tem como propósito demonstrar os resultados obtidos com a
implementação do modelo de arquitetura proposto nesta dissertação.

4.1

Definição da avaliação
O processo de avaliação desta dissertação consiste em fazer uma comparação

entre o cenário já existente e o cenário criado a partir do modelo arquitetural proposto.
Para Van Dongen (2018), estudos preliminares na avaliação de desempenho de
processamento de fluxos contínuos de dados tendem a se concentrar na definição de
propostas de avaliação que consistem em cargas de trabalho comuns, juntamente
com métricas de desempenho apropriadas. Lu (2014) defende que a definição de
métricas para avaliação está correlacionada com o tipo de carga de trabalho.
De acordo com Ferguson (2012) a latência é uma das métricas usadas para
avaliar o desempenho, já que o processamento de fluxos de dados contínuos com
baixa latência tem se tornado cada vez mais crítico para os negócios de muitas
empresas e atrasos não provisionados podem ter consequências significativas para
os negócios. Este posicionamento vai de encontro com a natureza do negócio que faz
parte do problema apresentado, que são as transações de compras com cartões de
crédito. Complementando, Ellis (2014) defende que latência refere-se à quantidade
de tempo entre a ocorrência de um evento numa ponta, ou origem de um sistema e
sendo disponibilizado na outra ponta para consumo, que também converge com o
trabalho de Shukla (2017), que define latência como o intervalo entre a ingestão do
dado e sua disponibilização para uso.
Seguindo na linha dos trabalhos citados e com base na natureza do problema
apresentado e dos dados envolvidos (mensagens ou transações), o parâmetro
utilizado para medir o desempenho foi a latência, ou o tempo que uma transação leva
desde a origem até sua gravação. A Figura 17 mostra as etapas pelas quais uma
transação passa em uma cadeia de processamento de fluxos contínuos de dados,
desde sua geração até sua entrega.
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Figura 17 – Etapas percorridas por uma transação

Fonte: Elaborado pelo autor

Como mostrado na Figura 17, uma transação passa por 4 etapas desde sua
geração até sua disponibilização:
1. Compra é realizada – Quando uma compra é realizada, uma transação
é gerada e é gerenciada pela processadora de cartões;
2. Processadora envia transação – A processadora envia a transação para
a plataforma da empresa apresentada na Seção 1;
3. Plataforma recebe transação – A plataforma recebe a transação da
processadora de cartões;
4. Plataforma grava transação – A plataforma grava a transação recebida
em uma camada de armazenamento.
Com a finalidade de enriquecer a avaliação de desempenho com a medição da
latência entre a origem e a disponibilização do dado, também é medida a latência
entre estas etapas. Uma abordagem parecida foi utilizada por Karimov (2018), onde
cada mensagem foi enriquecida com campos extras à medida que ia passando por
cada etapa. Outra abordagem parecida foi encontrada no trabalho de Van Dongen
(2018) com a justificativa de oferecer uma medição de latência refinada das operações
de uma cadeia de processamento de fluxos de dados contínuos. Desta maneira, para
que esta avaliação possa contribuir com mais detalhes para a validação desta
dissertação, foram definidas seis métricas para avaliação de latência, conforme
apresentado na Figura 18.
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Figura 18 – Métricas para avaliação de latência
(DHT)

(DHD)

(DHR)

(DHA)

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 18 é exibida a cadeia de processamento do fluxo de transações e
suas etapas. Entre as etapas, estão dispostas as métricas 𝑀𝑖 , i=1, 2, ..., 6 (destacadas
em verde) criadas para a avaliação do modelo de arquitetura proposto nesta
dissertação. Estas métricas, são detalhadas a seguir:
•

M1 – Intervalo de tempo entre o momento da compra e o envio da
mensagem contendo a transação. Esta métrica ajuda a diagnosticar
problemas de lentidão entre a bandeira e a processadora de cartões;

•

M2 – Intervalo de tempo entre o momento da compra e o recebimento
da transação. Esta métrica ajuda a diagnosticar problemas de lentidão
entre a bandeira e os ambientes dos cenários 1 e 2;

•

M3 – Intervalo de tempo entre o momento da compra e a gravação da
mensagem. É a métrica mais importante pois com ela é possível medir
o tempo em que uma mensagem leva para percorrer toda a cadeia do
fluxo de transações;

•

M4 – Intervalo de tempo entre o envio da mensagem e seu recebimento.
Esta métrica tem como finalidade ajudar a diagnosticar problemas de
lentidão na transmissão dos dados entre a processadora de cartões e a
plataforma implementada nos cenários 1 e 2, que serão detalhados nas
seções subsequentes;
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•

M5 – Intervalo de tempo entre o envio da mensagem e a gravação da
mesma. Métrica que serve para ajudar a diagnosticar lentidão no
componente do serviço de ingestão de dados;

•

M6 – Intervalo de tempo entre o recebimento da mensagem e sua
gravação. Assim como a métrica M5, esta métrica tem como finalidade
ajudar a diagnosticar problemas de desempenho no componente do
serviço de ingestão de dados. Também pode ser utilizada para avaliar o
desempenho componente de gravação dos dados.

4.2

Estrutura das mensagens
No cenário existente, até então não tinha sido considerada a utilização de

monitoramento de desempenho do fluxo de mensagens, e por conta disso, para esta
dissertação, foi necessária a modificação da estrutura das mensagens de transações.
Antes de apresentar a modificação realizada, a Figura 19 apresenta uma visão geral
da estrutura de mensagens como era até a realização deste estudo.
Figura 19 – Estrutura das mensagens na cadeia de processamento

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 19, é apresentado um fluxo com mensagens sendo enviadas, uma
após outra, onde cada mensagem é composta por dois campos:
•

seq – Identificador sequencial da mensagem, gerado pela processadora
de cartões;

•

mensagem – Conteúdo da mensagem com os dados da transação
realizada.

52

Para que a medição de desempenho com base nas métricas definidas na
Subseção 3.1 pudesse ser realizada, a estrutura da mensagem foi modificada. Esta
modificação foi feita para funcionar da seguinte maneira: uma mensagem recebe um
campo de data e hora após passar por cada etapa do fluxo de processamento. Este
comportamento é exemplificado na Figura 20.
Figura 20 – Incremento da mensagem com campos de data e hora

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 20, é possível observar que ao passar por cada etapa, um campo
com informações de data e hora é adicionado à mensagem. Todos os campos
adicionados são detalhados a seguir:
•

DHT – Data da transação – Data em que o cliente realizou a compra;

•

DHD – Data da disponibilização da transação pela processadora de
cartões – Data em que a processadora de cartões obteve o evento das
bandeiras;

•

DHR – Data do recebimento/consumo da transação – Data em que
tanto o componente de consulta do serviço (Cenário 1) como o serviço
de ingestão (Cenário 2) recebeu a mensagem da transação;
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•

DHA – Data do armazenamento da transação – Descrito aqui apenas
para conhecimento, pois este campo é gerado automaticamente quando
uma mensagem é inserida no componente de mensageria;

•

ID – Além do número sequencial, foi criado um campo para identificar
cada transação de forma única. Este campo é gerado com a
concatenação de um conjunto de outros campos internos de transações
que identificam cada uma como única. Foi utilizado o algoritmo SHA-256
para criação de um hash para representar o ID. A escolha deste método
para a criação do ID ao invés de um número sequencial, se deve ao fato
dele permitir que um identificador para uma determinada mensagem seja
criado sem que ele dependa de identificadores criados anteriormente.

Com exceção do campo DHT, todos os outros campos de data possuem
precisão de milissegundos. O motivo é que até o momento da execução do processo
de validação desta dissertação, a processadora de cartões enviava estes campos com
precisão na casa de segundos.
Além da precisão de milissegundos, todos os campos adicionados também
possuem seu valor correspondente no formato UTC (Coordinated Universal Time).
Esta abordagem foi vista na avaliação de Van Dongen (2018), que justificou que uma
questão fundamental a ser considerada ao medir a latência em sistemas distribuídos
é a ausência de um tempo global absoluto para o qual se é possível recorrer. Para
esta dissertação esta questão é resolvida com o uso de um mesmo NTP (Network
Time Protocol) para todos os servidores envolvidos na análise comparativa. Um NTP
em uma visão geral, é um servidor de disponibiliza seu relógio para vários servidores
que precisem estar com seu relógio sincronizado.
Ainda cabe ressaltar, que alguns dos campos que foram criados, foram
definidos visando garantir a privacidade dos dados coletados no momento da
validação desta dissertação, e a seguir, eles são listados:
•

ID – Com este campo, não é necessário ter acesso aos dados da
mensagem inteira, apenas este identificador e os campos que foram
incluídos além da mensagem já são suficientes para a validação;

•

DHT – Foi criado como um campo externo para garantir que não fosse
necessário acessar o conteúdo da mensagem para extraí-lo.
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4.3

Ambiente Computacional
Nesta subseção são apresentados os detalhes e configurações dos dois

cenários utilizados para validação deste projeto de pesquisa. Para facilitar o
entendimento de citações dos cenários existentes, a seguinte nomenclatura será
adotada:
•

Cenário 1 – Trata-se do cenário já existente na organização;

•

Cenário 2 – Trata-se do novo cenário provisionado para a validação
desta dissertação de mestrado. É o cenário criado em um ambiente de
computação em nuvem.

4.3.1 Descrição do Cenário 1
O Cenário 1, já existente na organização, é composto por servidores físicos
alocados em um data center próprio. A especificação técnica dos servidores é
apresentada na Tabela 4.
Tabela 4 – Configurações do Cenário 1
Descrição

SO

Quantidade

CPU

Memória

Rede

Disco

Servidor Zookeeper

Linux

3

2

4Gb

5Gbps

10Gb

Servidor Kafka

Linux

3

4

16Gb

10Gpbs

250Gb

Servidor Aplicação

Linux

1

4

16Gb

10Gpbs

20Gb

Fonte: Elaborado pelo autor

Os servidores listados na Tabela 4, possuem configurações e softwares
específicos, conforme apresentado na Tabela 5.
Tabela 5 – Softwares instalados nos servidores do Cenário 1
Descrição

SO

Serviços

Servidor Zookeeper

Red Hat Linux 7

Apache Zookeeper 3.4.9, Java 8

Servidor Kafka

Red Hat Linux 7

Apache Kafka 2.1, Java 8

Servidor Aplicação

Red Hat Linux 7

Java 8

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para dar uma visão geral da integração dos servidores do Cenário 1, a topologia
do ambiente físico é mostrada na Figura 21.
Figura 21 – Topologia do Cenário 1

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.2 Descrição do Cenário 2
Para a criação do Cenário 2 no provedor de computação em nuvem, foram
utilizadas as mesmas configurações de servidor e rede apresentadas no Cenário 1. A
principal diferença aqui, é que ao invés de servidores físicos, em um ambiente de
computação em nuvem, eles passaram a ser máquinas virtuais. Na Tabela 6 são
apresentadas as especificações técnicas dos servidores no provedor de computação
em nuvem da Amazon.
Tabela 6 – Configurações do Cenário 2
Descrição

SO

Quantidade

CPU

Memória

Rede

Disco

Tipo

Servidor Zookeeper

Linux

3

2

4Gb

5Gbps

10Gb

m4.xlarge

Servidor Kafka

Linux

3

4

16Gb

10Gpbs

250Gb

m4.xlarge

Servidor Aplicação

Linux

1

4

16Gb

10Gpbs

20Gb

m4.xlarge

Fonte: Elaborado pelo autor
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Assim como no Cenário 1, cada um dos servidores possui seus respectivos
softwares e configurações. Visando garantir a compatibilidade entre os dois cenários,
a configuração mantida foi quase a mesma do Cenário 1, a única coisa que mudou foi
o sistema operacional (por questões de custo com licenciamento), que no Cenário 2
ficou como Amazon Linux, uma versão de Linux compatível com Red Hat Linux. A
Tabela 7 lista os softwares instalados em cada servidor.
Tabela 7 – Softwares instalados nos servidores do Cenário 2
Descrição

SO

Serviços

Servidor Zookeeper

Amazon Linux

Apache Zookeeper 3.4.9, Java 8

Servidor Kafka

Amazon Linux

Apache Kafka 2.1, Java 8

Servidor Aplicação

Amazon Linux

Serviço de Ingestão

Fonte: Elaborado pelo autor

Além da estrutura de servidores apresentada, o componente de balanceamento
de carga da arquitetura proposta, foi implementado utilizando um serviço nativo da
nuvem da Amazon.
Outro componente da arquitetura proposta, o serviço de ingestão, foi instalado
no servidor de aplicação. Para a validação da proposta, neste momento não foram
utilizados mecanismos de distribuição e escalabilidade por limitações de tempo e
recursos, mas o ideal, é que após a proposta se mostrar viável, deve-se utilizar mais
de um servidor de aplicação para garantir a escalabilidade deste componente.
Mais detalhes do que foi implementado na nuvem da Amazon estão dispostos
no Apêndice A desta dissertação. A topologia do Cenário 2, criada no ambiente de
computação e nuvem da Amazon, é mostrada na Figura 22.
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Figura 22 – Topologia do Cenário 2

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4

Execução e Resultados
Durante um período de oito semanas, os dois cenários apresentados na

Subseção 4.3 receberam o mesmo conjunto de dados de transações de cartões de
crédito, e com base nesses conjuntos de dados, foram coletadas métricas com base
nos campos adicionados à estrutura das mensagens, descritos na Subseção 4.2.
Como apresentado na Subseção 4.1, a avaliação comparativa entre os
cenários foi feita com foco principal na latência, ou seja, o tempo em que uma
mensagem leva desde sua geração até sua gravação.
Para uma avaliação mais completa da cadeia de processamento e suas etapas,
foram definidas seis métricas para avaliação. Com base nestas métricas e na definição
de estrutura das mensagens para suportá-las, na Tabela 8, para cada métrica são
apresentadas suas composições de acordo com cada campo incluído na estrutura das
mensagens.
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Tabela 8 – Composição das métricas
Métrica

Composição

M1

Intervalo de tempo entre os campos DHD e DHT

M2

Intervalo de tempo entre os campos DHR e DHT

M3

Intervalo de tempo entre os campos DHA e DHT

M4

Intervalo de tempo entre os campos DHR e DHD

M5

Intervalo de tempo entre os campos DHA e DHD

M6

Intervalo de tempo entre os campos DHA e DHR

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 8, os campos citados na coluna “Composição” são os campos
apresentados na Subseção 4.2. Para a realização da comparação entre os dois
cenários, foram utilizadas duas abordagens: comparativo entre faixas de tempo e um
comparativo entre o Cenário 2 e o Cenário 1. A seguir, as duas abordagens são
detalhadas.

4.4.1 Comparativo entre faixas de tempo
Nos dois ambientes, todas as métricas de mensagens coletadas foram
agrupadas em faixas de tempo de segundos e milissegundos, com a finalidade de
fornecer uma visão da latência dos dois ambientes por faixa de tempo. As faixas de
tempo utilizadas, são listadas na Tabela 9.
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Tabela 9 – Faixas utilizadas para agrupar mensagens por latência
Intervalo

Faixa

Início

Fim

Até 100 milissegundos

-∞

100

Até 200 milissegundos

101

200

Até 300 milissegundos

201

300

Até 400 milissegundos

301

400

Até 500 milissegundos

401

500

Maior que 500 milissegundos

500

∞

Até 1 segundo

-∞

1

Até 2 segundos

1

2

Até 3 segundos

2

3

Até 4 segundos

3

4

Até 5 segundos

4

5

Mais que 5 segundos

5

∞

Milissegundos

Segundos

Fonte: Elaborado pelo autor

Na apresentação dos resultados para cada métrica, são exibidos gráficos
contendo faixas em segundos e em milissegundos, mas na maioria delas, só é
apresentada a visão por segundos, pois esta abordagem pode não mostrar
exatamente os ganhos obtidos com o modelo de arquitetura proposto. Esta dificuldade
na visualização foi detectada no momento da análise inicial dos resultados e por isso
a abordagem comparativa entre cenários descrita a seguir foi criada.

4.4.2 Comparativo entre os Cenários 1 e 2
Para comparar o desempenho entre os dois cenários, foram estabelecidas três
faixas (ou classificações) para simplificar a apresentação dos dados, sendo elas:
•

Piorou – A métrica avaliada, no Cenário 2 apresentou um tempo maior
do que no Cenário 1, ou seja, a latência foi maior;

•

Permaneceu – A métrica avaliada, no Cenário 2 apresentou o mesmo
tempo que o Cenário 1, ou seja, a mesma latência;
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•

Melhorou – A métrica avaliada, no Cenário 2 apresentou um tempo
menor que o Cenário 1, ou seja, uma latência menor.

Desta forma, com essas classificações, é mais fácil comparar as métricas e
suas respectivas faixas de tempo entre os cenários.

4.4.3 Métrica 1
A latência medida pela Métrica 1 é correspondente ao intervalo de tempo entre
os campos DHD (data da disponibilização da transação) e DHT (data em que a
transação ocorreu). A Figura 23 mostra um gráfico com as categorias em segundos,
exibindo o percentual de mensagens por cada faixa de tempo.
Figura 23 – Métrica 1 comparando por faixa de tempo em segundos

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 23, como já era esperado, os dois cenários apresentam os mesmos
percentuais nas faixas de tempo, já que esta métrica mede a latência de uma etapa
fora da cobertura dos cenários. Ela foi usada para servir como uma validação de que
as mesmas distribuições são encontradas nos dois cenários, ou seja, que o mesmo
conjunto de dados foi utilizado nos dois cenários.
Para esta métrica não será apresentada a visão comparativa entre os cenários
no nível de mensagem pois ficaria redundante, já que os dados são os mesmos. Para
facilitar o entendimento, os percentuais mostrados no gráfico da Figura 23
representam uma parte do total de transações, ou seja, para a Métrica 1, 31,2% de
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todas as transações de cartões de crédito, levaram até 1 segundo para serem
processadas.

4.4.4 Métrica 2
A latência medida pela Métrica 2 é correspondente ao intervalo de tempo entre
os campos DHR (data e hora de recebimento da transação) e DHT (data e hora em
que a transação ocorreu). A Figura 24 apresenta de forma isolada o intervalo medido
e suas etapas.
Figura 24 – Etapas medidas pela Métrica 2
(DHT)

(DHD)

(DHR)

(DHA)

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o intervalo medido mostrado na Figura 24, a comparação de desempenho
em faixas de segundos é mostrada no gráfico da Figura 25.
Figura 25 – Métrica 2 comparando por faixa de tempo em segundos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Figura 25, o gráfico mostra um comparativo entre os dois cenários
distribuindo as mensagens em faixas de segundos. Neste gráfico é possível observar
que o Cenário 2 apresentou um percentual maior de mensagens nas faixas até 3
segundos, decorrente da migração de mensagens das faixas maiores para as
menores. Esta queda nas faixas de maior tempo junto com uma possível melhoria nas
faixas de menor tempo mostra uma melhora de desempenho considerando a latência
em segundos.
Ao observar o comparativo na faixa de milissegundos apresentado na Figura
26, esta melhoria não fica tão evidente por conta da distribuição (ou migração entre
as faixas de tempo) não ser tão perceptível.
Figura 26 – Métrica 2 comparando por faixa de tempo em milissegundos

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao analisar a comparação entre o Cenário 2 com relação ao Cenário 1, é
possível observar uma melhora na latência da Métrica 2, como pode ser visto na
Figura 27.
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Figura 27 – Métrica 2 comparando a latência entre os cenários

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com o gráfico mostrado na Figura 27, do lado esquerdo, é possível
observar que 24,5% das mensagens tiveram uma latência em segundos menor no
Cenário 2. Do lado direito, a melhora no desempenho é de 100%, ou seja, todas as
mensagens do Cenário 2 tiveram uma latência em milissegundos menor para a
Métrica 2.
Vale ressaltar, que tanto para a Métrica 2 quanto para as demais, são
apresentados gráficos com faixas de tempo em segundos e milissegundos, para dar
uma visão mais detalhada, onde ocorreram as melhorias no desempenho, se foram
apenas em segundos, ou também em milissegundos.

4.4.5 Métrica 3
A latência medida pela Métrica 3 é correspondente ao intervalo de tempo entre
os campos DHA (data e hora de armazenamento da mensagem) e DHT (data e hora
em que a transação ocorreu). A Figura 28 apresenta de forma isolada o intervalo
medido e suas etapas.
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Figura 28 – Etapas medidas pela Métrica 3
(DHT)

(DHD)

(DHR)

(DHA)

Fonte: Elaborado pelo autor

O intervalo medido que é mostrado na Figura 28 deixa claro que esta métrica é
a mais abrangente de todas, já que ela mede o tempo entre o acontecimento da
transação e seu armazenamento. A comparação de desempenho em segundos para
esta métrica é mostrada no gráfico da Figura 29.
Figura 29 – Métrica 3 comparando por faixa de tempo em segundos

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao visualizar a comparação entre o Cenário 2 com relação ao Cenário 1, é
possível observar uma melhora na latência da Métrica 3, como pode ser visto na
Figura 30.
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Figura 30 – Métrica 3 comparando a latência entre os cenários

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com o gráfico mostrado na Figura 30, do lado esquerdo, é possível
observar que mais de 31% das mensagens tiveram uma latência em segundos menor
no Cenário 2. Do lado direito, a melhora no desempenho é de 100%, ou seja, todas
as mensagens do Cenário 2 tiveram uma latência em milissegundos menor para a
Métrica 3.

4.4.6 Métrica 4
A latência medida pela Métrica 4 é correspondente ao intervalo de tempo entre
os campos DHR (data e hora de recebimento da transação) e DHD (data e hora em
que a transação foi disponibilizada). A Figura 31 apresenta de forma isolada o intervalo
medido e suas etapas.
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Figura 31 – Etapas medidas pela Métrica 4
(DHT)

(DHD)

(DHR)

(DHA)

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o intervalo medido mostrado na Figura 31, a comparação de desempenho
em segundos é mostrada no gráfico da Figura 32.
Figura 32 – Métrica 4 comparando por faixa de tempo em segundos

Fonte: Elaborado pelo autor

No gráfico mostrado na Figura 32 é possível observar que o Cenário 2
apresentou um desempenho melhor, já que todas as mensagens ficaram na faixa de
até 1 segundo.
Ao analisar a comparação entre o Cenário 2 com relação ao Cenário 1, é
possível observar uma melhora na latência da Métrica 4, como pode ser visto na
Figura 33.
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Figura 33 – Métrica 4 comparando a latência entre os cenários

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com o gráfico mostrado na Figura 33, do lado esquerdo, é possível
observar que mais de 24% das mensagens tiveram uma latência em segundos menor
no Cenário 2. Do lado direito, a melhora no desempenho é de 100%, ou seja, todas
as mensagens do Cenário 2 tiveram uma latência em milissegundos menor para a
Métrica 4.

4.4.7 Métrica 5
A latência medida pela Métrica 5 é correspondente ao intervalo de tempo entre
os campos DHA (data e hora de armazenamento da transação) e DHD (data e hora
em que a transação foi disponibilizada). A Figura 34 apresenta de forma isolada o
intervalo medido e suas etapas.
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Figura 34 – Etapas medidas pela Métrica 5
(DHT)

(DHD)

(DHR)

(DHA)

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o intervalo medido mostrado na Figura 34, a comparação de desempenho
em segundos é mostrada no gráfico da Figura 35.
Figura 35 – Métrica 5 comparando por faixa de tempo em segundos

Fonte: Elaborado pelo autor

No gráfico mostrado na Figura 35 é possível observar que o Cenário 2
apresentou um desempenho melhor, já que as faixas com menor tempo apresentaram
maior percentual em comparação com o Cenário 1.
Ao analisar a comparação entre o Cenário 2 com relação ao Cenário 1, é
possível observar uma melhora na latência da Métrica 5, como pode ser visto na
Figura 36.
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Figura 36 – Métrica 5 comparando a latência entre os cenários

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com o gráfico mostrado na Figura 36, do lado esquerdo, é possível
observar que mais de 31% das mensagens tiveram uma latência em segundos menor
no Cenário 2. Do lado direito, a melhora no desempenho é de 100%, ou seja, todas
as mensagens do Cenário 2 tiveram uma latência em milissegundos menor para a
Métrica 5.

4.4.8 Métrica 6
A latência medida pela Métrica 6 é correspondente ao intervalo de tempo entre
os campos DHA (data e hora de armazenamento da transação) e DHR (data e hora
de recebimento da transação). A Figura 37 apresenta de forma isolada o intervalo
medido e suas etapas.
Figura 37 – Etapas medidas pela Métrica 6
(DHT)

(DHD)

(DHR)

(DHA)
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Fonte: Elaborado pelo autor

Para o intervalo medido mostrado na Figura 37, a comparação de desempenho
em segundos é mostrada no gráfico da Figura 38.
Figura 38 – Métrica 6 comparando por faixa de tempo em segundos

Fonte: Elaborado pelo autor

No gráfico mostrado na Figura 38, a comparação de desempenho entre os
cenários não fica tão perceptível, por isso a importância da comparação entre
cenários, que é mostrada na Figura 39.
Figura 39 – Métrica 6 comparando a latência entre os cenários

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com o gráfico mostrado na Figura 39, é possível notar um
comportamento não visto nas comparações entre cenários para as métricas
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anteriores: algumas mensagens apresentaram uma piora na latência. Ao analisar as
transações que apresentaram esta piora na latência, não foi possível identificar a
origem do problema, com isso ficou como uma pendência a análise do ambiente como
um todo (servidores, rede e código do serviço de ingestão). Por conta do volume de
transações ser pequeno, e a métrica em questão não ter causado impacto negativo
na métrica 3 (que é a métrica que mede todo o fluxo desde a origem até o
armazenamento), esta análise não foi incluída nesta dissertação.
Mesmo com a piora de uma pequena parte, tanto para segundos quanto para
milissegundos, houve uma melhora na latência, sendo ela mais expressiva na faixa
de milissegundos.

4.5

Análise e discussão dos resultados
O modelo de arquitetura de processamento de fluxos contínuos de dados

apresentado nesta dissertação foi proposto com o objetivo de melhorar o desempenho
da camada de ingestão de dados de um ambiente de recebimento de transações de
cartões de crédito já existente.
Trabalhos relacionados como Ferguson (2012), Ellis (2014) e Shukla (2017)
foram utilizados para embasar a abordagem de validação da arquitetura proposta, que
foi feita comparando a latência entre o cenário existente e um cenário criado com o
modelo da arquitetura proposta nesta dissertação. O trabalho de Van Dongen (2018)
também auxiliou no desenvolvimento de um mecanismo mais granular de validação
da latência, que foi além da avaliação da latência total das mensagens, medindo a
latência entre cada etapa do fluxo de processamento de dados, permitindo assim o
diagnóstico de possíveis gargalos no fluxo de mensagens.
Algumas métricas foram definidas com o propósito de medir a latência em todas
as etapas da cadeia de processamento de transações, e com base nos resultados
obtidos e apresentados para cada uma dessas métricas, foi possível observar que a
proposta de arquitetura apresentou uma latência menor em comparação com o
cenário já existente, ou seja, o desempenho da arquitetura proposta foi superior ao do
cenário existente.
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4.6

Síntese da Seção
Nesta seção foi apresentada a validação desta dissertação. Na Subseção 4.1

foi apresentada a definição do processo de avaliação do modelo de arquitetura
proposto. Esta definição usou como referência trabalhos onde foi feita a avaliação de
desempenho de plataformas de processamento de fluxos de dados contínuos.
Na Subseção 4.2 foram apresentados os ajustes realizados para que a
avaliação de desempenho fosse possível, como a mudança na estrutura das
mensagens e definição de métricas para avaliação.
Na Subseção 4.3 foram apresentados os cenários comparados: o cenário já
existente e o novo, com o modelo de arquitetura proposto, provisionado em um
ambiente de computação em nuvem.
Na Subseção 4.4, foram apresentados mais detalhes do processo de avaliação,
como conjunto de dados consumido, métricas e faixas de tempo utilizadas na
comparação. Foram apresentados gráficos comparando os dois cenários.
Na Subseção 4.5 foi apresentada a análise e discussão dos resultados obtidos.
Nesta subseção foi confirmado que o modelo de arquitetura proposto pode trazer
resultados satisfatórios para o ambiente descrito no problema desta dissertação. O
que também foi revelado, é que em um ambiente com processamento de fluxos
contínuos de dados de transações de cartões de crédito, a avaliação de desempenho
da cadeia de processamento pode ser mais efetiva quando as etapas dos fluxos de
dados estão bem definidas e podem ser medidas. Na próxima seção é apresentada a
conclusão da proposta deste modelo de arquitetura de processamento de fluxos de
dados contínuos, a contribuição e trabalhos futuros.
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5

CONCLUSÃO

O objetivo principal desta dissertação foi propor um modelo de arquitetura de
processamento de fluxos contínuos de dados com foco no desempenho da camada
de ingestão de dados.
Com um problema real, o objetivo específico foi aplicar o modelo proposto em
um ambiente existente, visando diminuir a latência das mensagens, isto é, diminuir o
tempo entre a geração da mensagem e sua gravação. Este ambiente é responsável
por receber transações de cartões de crédito em tempo real e garantir seu
armazenamento para que outros sistemas possam utilizá-las em seguida.
No ambiente existente o desempenho da camada de ingestão pode gerar um
impacto direto em toda a cadeia de processamento de dados, afetando assim o
negócio. Desta maneira, ao otimizar a camada de ingestão de dados, há um impacto
positivo para o negócio como um todo. O impacto no negócio pode ser observado de
várias maneiras, e dentre elas por exemplo, tem o impacto em fraudes, que vai de
encontro com o que é apontado por Ounacer (2018): transações de pagamento
chegam rapidamente de forma contínua, portanto, é necessário um sistema que tenha
capacidade para processá-las quando elas chegarem. Caso as transações não sejam
processadas no momento de sua produção, o sistema será sobrecarregado com
dados não processados que poderão não auxiliar na detecção de fraudes.
Como observado por Akidau (2015), em um mundo ideal, a diferença entre a
data e hora de um evento e seu processamento deve ser zero, onde todos os eventos
estariam sempre sendo processados assim que eles fossem gerados. Desta forma,
ao diminuir a latência em uma plataforma de processamento de fluxos contínuos de
dados, a proposta desta dissertação se aproxima deste mundo ideal.
A validação da proposta consistiu na medição não só da latência total das
mensagens, isto é, entre a geração e a gravação, como também na medição da
latência entre as etapas pelas quais as mensagens passavam. Nas medições foi
possível observar que houve uma diminuição na latência das mensagens,
confirmando assim que o modelo de arquitetura proposto é viável e funcional para um
ambiente de transações de cartões de crédito.
Este resultado foi atingido principalmente pela otimização na camada de
ingestão de dados, onde o componente que fazia a coleta de transações foi substituído
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por um webservice que pode ser distribuído entre vários servidores para ser executado
de forma simultânea a independente.

5.1

Contribuições
Esta dissertação propôs um modelo de arquitetura a ser utilizado em sistemas

de cartões de crédito. As contribuições desta dissertação vão além do que foi
encontrado nos principais trabalhos relacionados sobre ao tema de processamento
de fluxos contínuos de dados.
A contribuição desta dissertação com relação a Marcu (2017), é que a camada
de ingestão de dados da arquitetura proposta garante o armazenamento do dado sem
que seja necessária uma camada de armazenamento intermediária, o mesmo se
aplica para a proposta de Meehan (2017). Já ao comparar com Marcu (2018), a
arquitetura proposta contribui com uma abordagem diferente ao otimizar a etapa de
ingestão de dados: ao invés de distribuir o processamento da ingestão de dados
passando a responsabilidade para a camada de armazenamento, a arquitetura
proposta aqui faz com que o componente de ingestão de dados tenha um papel mais
ativo ao fornecer a opção de ser escalável em vários servidores. É uma contribuição
que não compete diretamente, é possível utilizar uma arquitetura mista com este
trabalho e o do autor citado, com a finalidade de otimizar ainda mais a camada de
ingestão de dados.
Complementando, esta dissertação contribui com a proposta de arquitetura de
processamento de fluxos contínuos de dados voltados à ambientes com cartões de
crédito, não só pela escassez de trabalhos relacionados, como também com as
contribuições

que

podem

ser

comparadas

à

trabalhos

relacionados

com

processamento de fluxo contínuos de dados, mesmo estes não sendo na área de
cartões de crédito.

5.2

Trabalhos futuros
Na etapa de validação da proposta, foi criado um mecanismo de medição de

latência de mensagens, que pode ser estendido para todo o negócio de transações
de cartões de crédito. Esta medição poderia ser utilizada para acompanhar os passos
subsequentes após a gravação dos dados de transações, como por exemplo: em
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quanto tempo o cliente recebeu a notificação SMS ou Push de uma transação, ou
então, quanto tempo levou para o cliente fazer uma compra após uma recomendação
feita com base em seu histórico de gastos.
Outra oportunidade também seria utilizar o mecanismo de medição de latência
de mensagens que foi criado, para fazer um monitoramento automático do fluxo de
mensagens. Com esse monitoramento, ao identificar uma possível lentidão, um
conjunto de microsserviços poderia ser utilizado para executar tarefas de diagnóstico
visando a resolução dos problemas de latência ou também notificar os responsáveis
para que outras ações possam ser tomadas.
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APÊNDICE A – Configurações dos servidores

A seguir são apresentadas as configurações dos servidores Zookeeper e Kafka
que foram utilizados nesta dissertação. Foram utilizadas as mesmas configurações
para os dois cenários apresentados.
Configurações do Servidor Kafka 1 (server1.properties)
broker.id=1
num.network.threads=3
num.io.threads=8
socket.send.buffer.bytes=102400
socket.receive.buffer.bytes=102400
socket.request.max.bytes=104857600
log.dirs=/data/kafka/data_01/topics
num.partitions=1
num.recovery.threads.per.data.dir=8
offsets.topic.replication.factor=3
transaction.state.log.replication.factor=3
transaction.state.log.min.isr=3
log.retention.hours=72
log.segment.bytes=1073741824
log.retention.check.interval.ms=300000
zookeeper.connect=li3.internal.brasil:2181,li4.internal.brasil:2181,li5.internal.brasil:2181
zookeeper.connection.timeout.ms=6000
group.initial.rebalance.delay.ms=3
auto.create.topics.enable=false
delete.topic.enable=true
controlled.shutdown.enable=true

Configurações do Servidor Kafka 2 (server2.properties)
broker.id=2
num.network.threads=3
num.io.threads=8
socket.send.buffer.bytes=102400
socket.receive.buffer.bytes=102400
socket.request.max.bytes=104857600
log.dirs=/data/kafka/data_01/topics
num.partitions=1
num.recovery.threads.per.data.dir=8
offsets.topic.replication.factor=3
transaction.state.log.replication.factor=3
transaction.state.log.min.isr=3
log.retention.hours=72
log.segment.bytes=1073741824
log.retention.check.interval.ms=300000
zookeeper.connect=li3.internal.brasil:2181,li4.internal.brasil:2181,li5.internal.brasil:2181
zookeeper.connection.timeout.ms=6000
group.initial.rebalance.delay.ms=3
auto.create.topics.enable=false
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delete.topic.enable=true
controlled.shutdown.enable=true

Configurações do Servidor Kafka 3 (server3.properties)
broker.id=3
num.network.threads=3
num.io.threads=8
socket.send.buffer.bytes=102400
socket.receive.buffer.bytes=102400
socket.request.max.bytes=104857600
log.dirs=/data/kafka/data_01/topics
num.partitions=1
num.recovery.threads.per.data.dir=8
offsets.topic.replication.factor=3
transaction.state.log.replication.factor=3
transaction.state.log.min.isr=3
log.retention.hours=72
log.segment.bytes=1073741824
log.retention.check.interval.ms=300000
zookeeper.connect=li3.internal.brasil:2181,li4.internal.brasil:2181,li5.internal.brasil:2181
zookeeper.connection.timeout.ms=6000
group.initial.rebalance.delay.ms=3
auto.create.topics.enable=false
delete.topic.enable=true
controlled.shutdown.enable=true

Configurações do Servidor Zookeeper 1 (zoo.cfg)
dataDir=/opt/zookeeper/zookeeper-3.4.9/data/1
clientPort=2181
tickTime=2000
initLimit=10
syncLimit=5
server.1=li3.internal.brasil:2888:3888
server.2=li4.internal.brasil:2889:3889
server.3=li5.internal.brasil:2890:3890
Configurações do Servidor Zookeeper 2 (zoo.cfg)
dataDir=/opt/zookeeper/zookeeper-3.4.9/data/2
clientPort=2181
tickTime=2000
initLimit=10
syncLimit=5
server.1=li3.internal.brasil:2888:3888
server.2=li4.internal.brasil:2889:3889
server.3=li5.internal.brasil:2890:3890
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Configurações do Servidor Zookeeper 3 (zoo.cfg)
dataDir=/opt/zookeeper/zookeeper-3.4.9/data/3
clientPort=2181
tickTime=2000
initLimit=10
syncLimit=5
server.1=li3.internal.brasil:2888:3888
server.2=li4.internal.brasil:2889:3889
server.3=li5.internal.brasil:2890:3890
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APÊNDICE B – Consultas de análise comparativa entre os ambientes

Cada um dos ambientes/cenários gerou um arquivo de log contendo os
metadados das transações. Os arquivos de log foram carregados em um banco de
dados para a comparação de desempenho e geração de gráficos. A seguir é
apresentado o código em SQL utilizado (SQL do MySQL):
use analytics;
/* Tabela com o log do ambiente/cenário 1 */
create table diss_log_ambiente_01
(
id VARCHAR(36),
dht DATETIME,
dhd DATETIME,
dhr DATETIME,
dha DATETIME,
m_s_1 bigint,
m_m_1 bigint,
m_s_2 bigint,
m_m_2 bigint,
m_s_3 bigint,
m_m_3 bigint,
m_s_4 bigint,
m_m_4 bigint,
m_s_5 bigint,
m_m_5 bigint,
m_s_6 bigint,
m_m_6 bigint
);
/* Tabela com o log do ambiente/cenário 2*/
create table diss_log_ambiente_02
(
id VARCHAR(36),
dht DATETIME,
dhd DATETIME,
dhr DATETIME,
dha DATETIME,
m_s_1 bigint,
m_m_1 bigint,
m_s_2 bigint,
m_m_2 bigint,
m_s_3 bigint,
m_m_3 bigint,
m_s_4 bigint,
m_m_4 bigint,
m_s_5 bigint,
m_m_5 bigint,
m_s_6 bigint,
m_m_6 bigint
);
/* Carga do arquivo de log do ambiente/cenário 1 */
LOAD DATA LOCAL
INFILE '/local/kafka/output/diss-log-01.csv'
INTO TABLE diss_log_ambiente_01
FIELDS TERMINATED BY ';'
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LINES TERMINATED BY '\r\n';
/* Carga do arquivo de log do ambiente/cenário 2 */
LOAD DATA LOCAL
INFILE '/local/kafka/output/diss-log-02.csv'
INTO TABLE diss_log_ambiente_02
FIELDS TERMINATED BY ';'
LINES TERMINATED BY '\r\n';
/* Tabela que vai armazenar a diferença de tempo entre as transações dos dois cenários
*/
create table diss_diff_amb_time
(
id_envio varchar(36),
dif_m_s_2 smallint,
dif_m_m_2 smallint,
dif_m_s_3 smallint,
dif_m_m_3 smallint,
dif_m_s_4 smallint,
dif_m_m_4 smallint,
dif_m_s_5 smallint,
dif_m_m_5 smallint,
dif_m_s_6 smallint,
dif_m_m_6 smallint
);
/* Insere na tabela final a diferença entre os cenários
ajustando o tipo de diferença para:
1 = O desempenho melhorou
0 = O desempenho permaneceu
-1 = O desempenho piorou
Com este flag a visualização dos relatórios fica mais fácil.
*/
INSERT INTO diss_diff_amb_time
SELECT
AMB_01.id,
CASE
WHEN AMB_02.m_s_2 < AMB_01.m_s_2 THEN 1
WHEN AMB_02.m_s_2 = AMB_01.m_s_2 THEN 0
WHEN AMB_02.m_s_2 > AMB_01.m_s_2 THEN -1
END AS dif_m_s_2,
CASE
WHEN AMB_02.m_m_2 < AMB_01.m_m_2 THEN 1
WHEN AMB_02.m_m_2 = AMB_01.m_m_2 THEN 0
WHEN AMB_02.m_m_2 > AMB_01.m_m_2 THEN -1
END AS dif_m_m_2,
CASE
WHEN AMB_02.m_s_3 < AMB_01.m_s_3 THEN 1
WHEN AMB_02.m_s_3 = AMB_01.m_s_3 THEN 0
WHEN AMB_02.m_s_3 > AMB_01.m_s_3 THEN -1
END AS dif_m_s_3,
CASE
WHEN AMB_02.m_m_3 < AMB_01.m_m_3 THEN 1
WHEN AMB_02.m_m_3 = AMB_01.m_m_3 THEN 0
WHEN AMB_02.m_m_3 > AMB_01.m_m_3 THEN 0
END AS dif_m_m_3,
CASE
WHEN AMB_02.m_s_4 < AMB_01.m_s_4 THEN 1
WHEN AMB_02.m_s_4 = AMB_01.m_s_4 THEN 0
WHEN AMB_02.m_s_4 > AMB_01.m_s_4 THEN -1
END AS dif_m_s_4,
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CASE
WHEN AMB_02.m_m_4 < AMB_01.m_m_4 THEN 1
WHEN AMB_02.m_m_4 = AMB_01.m_m_4 THEN 0
WHEN AMB_02.m_m_4 > AMB_01.m_m_4 THEN -1
END AS dif_m_m_4,
CASE
WHEN AMB_02.m_s_5 < AMB_01.m_s_5 THEN
WHEN AMB_02.m_s_5 = AMB_01.m_s_5 THEN
WHEN AMB_02.m_s_5 > AMB_01.m_s_5 THEN
END AS dif_m_s_5,
CASE
WHEN AMB_02.m_m_5 < AMB_01.m_m_5 THEN
WHEN AMB_02.m_m_5 = AMB_01.m_m_5 THEN
WHEN AMB_02.m_m_5 > AMB_01.m_m_5 THEN
END AS dif_m_m_5,
CASE
WHEN AMB_02.m_s_6 < AMB_01.m_s_6 THEN
WHEN AMB_02.m_s_6 = AMB_01.m_s_6 THEN
WHEN AMB_02.m_s_6 > AMB_01.m_s_6 THEN
END AS dif_m_s_6,
CASE
WHEN AMB_02.m_m_6 < AMB_01.m_m_6 THEN
WHEN AMB_02.m_m_6 = AMB_01.m_m_6 THEN
WHEN AMB_02.m_m_6 > AMB_01.m_m_6 THEN
END AS dif_m_m_6
FROM
diss_log_ambiente_01 AS AMB_01
INNER JOIN diss_log_ambiente_02 AS AMB_02
ON
AMB_01.id=AMB_02.id;

1
0
-1

1
0
-1

1
0
-1

1
0
-1

/* Cria tabela para armazenar o consolidado da comparação entre os ambientes */
create table metrica_geral_final
(
ordem int,
desempenho varchar(50),
qtd_registros bigint,
percentual decimal(5,2),
tipo_faixa varchar(50),
metrica int
);
/* Métrica 2 */
create temporary table TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_2
as
SELECT
dif_m_s_2,
COUNT(*) AS qtd_registro
FROM
diss_diff_amb_time
GROUP BY
dif_m_s_2;
SELECT
@v_Total_M_S_2 = SUM(qtd_registro)
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_2;
insert into metrica_geral_final
(
ordem,
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desempenho,
qtd_registros,
percentual,
tipo_faixa,
metrica
)
SELECT
dif_m_s_2 as ordem,
CASE dif_m_s_2
WHEN dif_m_s_2=-1 THEN 'Piorou'
WHEN dif_m_s_2=0 THEN 'Permaneceu'
WHEN dif_m_s_2=1 THEN 'Melhorou'
END as desempenho,
qtd_registro as qtd_registros,
(qtd_registro * 100) / @v_Total_M_S_2 as percentual,
'segundos' as tipo_faixa,
2 as metrica
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_2
ORDER BY
dif_m_s_2;

create temporary table TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_2
SELECT
dif_m_m_2,
COUNT(*) AS qtd_registro
FROM
diss_diff_amb_time
GROUP BY
dif_m_m_2;
SELECT
@v_Total_M_S_2 = SUM(qtd_registro)
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_2;
insert into metrica_geral_final
(
ordem,
desempenho,
qtd_registros,
percentual,
tipo_faixa,
metrica
)
SELECT
dif_m_m_2 as ordem,
CASE dif_m_m_2
WHEN -1 THEN 'Piorou'
WHEN 0 THEN 'Permaneceu'
WHEN 1 THEN 'Melhorou'
END AS desempenho,
qtd_registro as qtd_registros,
(qtd_registro * 100) / @v_Total_M_S_2 as percentual,
'milissegundos' as tipo_faixa,
2 as metrica
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_2
ORDER BY
dif_m_m_2;
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/* Métrica 3 */
create temporary table TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_3
as
SELECT
dif_m_s_3,
COUNT(*) AS qtd_registro
FROM
diss_diff_amb_time
GROUP BY
dif_m_s_3;
SELECT
@v_Total_M_S_3 = SUM(qtd_registro)
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_3;
insert into metrica_geral_final
(
ordem,
desempenho,
qtd_registros,
percentual,
tipo_faixa,
metrica
)
SELECT
dif_m_s_3 as ordem,
CASE dif_m_s_3
WHEN dif_m_s_3=-1 THEN 'Piorou'
WHEN dif_m_s_3=0 THEN 'Permaneceu'
WHEN dif_m_s_3=1 THEN 'Melhorou'
END as desempenho,
qtd_registro as qtd_registros,
(qtd_registro * 100) / @v_Total_M_S_3 as percentual,
'segundos' as tipo_faixa,
3 as metrica
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_3
ORDER BY
dif_m_s_3;
create temporary table TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_3
SELECT
dif_m_m_3,
COUNT(*) AS qtd_registro
FROM
diss_diff_amb_time
GROUP BY
dif_m_m_3;
SELECT
@v_Total_M_S_3 = SUM(qtd_registro)
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_3;
insert into metrica_geral_final
(
ordem,
desempenho,
qtd_registros,
percentual,
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tipo_faixa,
metrica
)
SELECT
dif_m_m_3 as ordem,
CASE dif_m_m_3
WHEN -1 THEN 'Piorou'
WHEN 0 THEN 'Permaneceu'
WHEN 1 THEN 'Melhorou'
END AS desempenho,
qtd_registro as qtd_registros,
(qtd_registro * 100) / @v_Total_M_S_3 as percentual,
'milissegundos' as tipo_faixa,
3 as metrica
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_3
ORDER BY
dif_m_m_3;
/* Métrica 4 */
create temporary table TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_4
as
SELECT
dif_m_s_4,
COUNT(*) AS qtd_registro
FROM
diss_diff_amb_time
GROUP BY
dif_m_s_4;
SELECT
@v_Total_M_S_4 = SUM(qtd_registro)
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_4;
insert into metrica_geral_final
(
ordem,
desempenho,
qtd_registros,
percentual,
tipo_faixa,
metrica
)
SELECT
dif_m_s_4 as ordem,
CASE dif_m_s_4
WHEN dif_m_s_4=-1 THEN 'Piorou'
WHEN dif_m_s_4=0 THEN 'Permaneceu'
WHEN dif_m_s_4=1 THEN 'Melhorou'
END as desempenho,
qtd_registro as qtd_registros,
(qtd_registro * 100) / @v_Total_M_S_4 as percentual,
'segundos' as tipo_faixa,
4 as metrica
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_4
ORDER BY
dif_m_s_4;
create temporary table TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_4
SELECT
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dif_m_m_4,
COUNT(*) AS qtd_registro
FROM
diss_diff_amb_time
GROUP BY
dif_m_m_4;
SELECT
@v_Total_M_S_4 = SUM(qtd_registro)
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_4;
insert into metrica_geral_final
(
ordem,
desempenho,
qtd_registros,
percentual,
tipo_faixa,
metrica
)
SELECT
dif_m_m_4 as ordem,
CASE dif_m_m_4
WHEN -1 THEN 'Piorou'
WHEN 0 THEN 'Permaneceu'
WHEN 1 THEN 'Melhorou'
END AS desempenho,
qtd_registro as qtd_registros,
(qtd_registro * 100) / @v_Total_M_S_4 as percentual,
'milissegundos' as tipo_faixa,
4 as metrica
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_4
ORDER BY
dif_m_m_4;
/* Métrica 5 */
create temporary table TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_5
as
SELECT
dif_m_s_5,
COUNT(*) AS qtd_registro
FROM
diss_diff_amb_time
GROUP BY
dif_m_s_5;
SELECT
@v_Total_M_S_5 = SUM(qtd_registro)
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_5;
insert into metrica_geral_final
(
ordem,
desempenho,
qtd_registros,
percentual,
tipo_faixa,
metrica
)

91

SELECT
dif_m_s_5 as ordem,
CASE dif_m_s_5
WHEN dif_m_s_5=-1 THEN 'Piorou'
WHEN dif_m_s_5=0 THEN 'Permaneceu'
WHEN dif_m_s_5=1 THEN 'Melhorou'
END as desempenho,
qtd_registro as qtd_registros,
(qtd_registro * 100) / @v_Total_M_S_5 as percentual,
'segundos' as tipo_faixa,
5 as metrica
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_5
ORDER BY
dif_m_s_5;
create temporary table TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_5
SELECT
dif_m_m_5,
COUNT(*) AS qtd_registro
FROM
diss_diff_amb_time
GROUP BY
dif_m_m_5;
SELECT
@v_Total_M_S_5 = SUM(qtd_registro)
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_5;
insert into metrica_geral_final
(
ordem,
desempenho,
qtd_registros,
percentual,
tipo_faixa,
metrica
)
SELECT
dif_m_m_5 as ordem,
CASE dif_m_m_5
WHEN -1 THEN 'Piorou'
WHEN 0 THEN 'Permaneceu'
WHEN 1 THEN 'Melhorou'
END AS desempenho,
qtd_registro as qtd_registros,
(qtd_registro * 100) / @v_Total_M_S_5 as percentual,
'milissegundos' as tipo_faixa,
5 as metrica
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_5
ORDER BY
dif_m_m_5;
/* Métrica 6 */
create temporary table TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_6
as
SELECT
dif_m_s_6,
COUNT(*) AS qtd_registro
FROM
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diss_diff_amb_time
GROUP BY
dif_m_s_6;
SELECT
@v_Total_M_S_6 = SUM(qtd_registro)
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_6;
insert into metrica_geral_final
(
ordem,
desempenho,
qtd_registros,
percentual,
tipo_faixa,
metrica
)
SELECT
dif_m_s_6 as ordem,
CASE dif_m_s_6
WHEN dif_m_s_6=-1 THEN 'Piorou'
WHEN dif_m_s_6=0 THEN 'Permaneceu'
WHEN dif_m_s_6=1 THEN 'Melhorou'
END as desempenho,
qtd_registro as qtd_registros,
(qtd_registro * 100) / @v_Total_M_S_6 as percentual,
'segundos' as tipo_faixa,
6 as metrica
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_S_6
ORDER BY
dif_m_s_6;
create temporary table TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_6
SELECT
dif_m_m_6,
COUNT(*) AS qtd_registro
FROM
diss_diff_amb_time
GROUP BY
dif_m_m_5;
SELECT
@v_Total_M_S_6 = SUM(qtd_registro)
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_6;
insert into metrica_geral_final
(
ordem,
desempenho,
qtd_registros,
percentual,
tipo_faixa,
metrica
)
SELECT
dif_m_m_6 as ordem,
CASE dif_m_m_6
WHEN -1 THEN 'Piorou'
WHEN 0 THEN 'Permaneceu'
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WHEN 1 THEN 'Melhorou'
END AS desempenho,
qtd_registro as qtd_registros,
(qtd_registro * 100) / @v_Total_M_S_6 as percentual,
'milissegundos' as tipo_faixa,
6 as metrica
FROM
TMP_METRICA_MUDANCA_FAIXA_MS_6
ORDER BY
dif_m_m_6;

