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RESUMO 
 

Computação em Nuvem é um paradigma computacional que possibilita o acesso de 
forma simples e pervasiva, via rede, a recursos compartilhados e configuráveis de 
computação. Tais recursos são oferecidos sob demanda para o usuário através de um 
modelo de uso em que só se paga pelo uso do recurso. Com o avanço desse para-
digma, um único serviço oferecido por uma plataforma de nuvem pode não ser sufi-
ciente para prover todos os requisitos dos clientes, sendo necessário uma composição 
de serviços providos por diferentes plataformas de nuvem. No entanto, as platafor-
mas de nuvem atuais não são implementadas usando padrões comuns, cada uma 
possui sua própria API e ferramenta de desenvolvimento, o que dificulta a criação da 
composição. Para facilitar a criação de composições existe o Cloud Integrator, uma 
plataforma de middleware orientada a serviços que provê um ambiente que facilita o 
desenvolvimento e a execução de aplicações. Essas aplicações são composições de 
serviços de diferentes plataformas de nuvem e representadas através de workflows 
abstratos. No entanto, o Cloud Integrator possui algumas limitações: (i) as aplicações 
criadas são executadas localmente; (ii) usuários não podem especificar a aplicação 
apenas pelas suas entradas e saídas, e; (iii) os usuários não podem selecionar direta-
mente qual os serviços que vão executar as atividades do workflow. A fim de tratar 
essas limitações, esse trabalho propõe o Cloud Stratus, uma plataforma de middlewa-
re que estende o Cloud Integrator e oferece diferentes formas de especificar aplicações, 
permitindo se definir um workflow abstrato ou fluxo de execução completo ou parcial. 
A plataforma possibilita a implantação da aplicação em máquinas virtuais na nuvem, 
de forma que vários usuários podem acessá-la através da Internet. O Cloud Stratus 
ainda realiza o acesso e gerenciamento de máquinas virtuais de diferentes platafor-
mas de nuvem e fornece mecanismos para monitoramento de serviços e aferição de 
parâmetros de QoS. A validação do Cloud Stratus é realizada através de um estudo de 
caso que consiste de uma aplicação que utiliza diversos serviços de nuvem providos 
por diferentes plataformas de nuvem. O Cloud Stratus ainda é avaliado através de 



 

 

experimentos computacionais que analisam o desempenho de seus processos. 
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ABSTRACT 

Cloud Computing is a paradigm that enables the access, in a simple and pervasive 
way, through the network, to shared and configurable computing resources. Such 
resources can be offered on demand to users in a pay-per-use model. With the ad-
vance of this paradigm, a single service offered by a cloud platform might not be 
enough to meet all the requirements of clients. Ergo, it is needed to compose services 
provided by different cloud platforms. However, current cloud platforms are not 
implemented using common standards, each one has its own APIs and development 
tools, which is a barrier for composing different services. In this context, the Cloud 
Integrator, a service-oriented middleware platform, provides an environment to facili-
tate the development and execution of multi-cloud applications. The applications are 
compositions of services, from different cloud platforms and, represented by abstract 
workflows. However, Cloud Integrator has some limitations, such as: (i) applications 
are locally executed; (ii) users cannot specify the application in terms of its inputs 
and outputs, and; (iii) experienced users cannot directly determine the concrete Web 
services that will perform the workflow. In order to deal with such limitations, this 
work proposes Cloud Stratus, a middleware platform that extends Cloud Integrator 
and offers different ways to specify an application: as an abstract workflow or a 
complete/partial execution flow. The platform enables the application deployment in 
cloud virtual machines, so that several users can access it through the Internet. It also 
supports the access and management of virtual machines in different cloud platforms 
and provides services monitoring mechanisms and assessment of QoS parameters. 
Cloud Stratus was validated through a case study that consists of an application that 
uses different services provided by different cloud platforms. Cloud Stratus was also 
evaluated through computing experiments that analyze the performance of its pro-
cesses. 

Keywords: Cloud Computing, Virtual Machines Management, Service Composition, 
Cloud Service Monitoring, QoS Parameters.
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1 Introdução 
Com o desenvolvimento da sociedade moderna, serviços de utilidade pública, 

como água, luz, gás e telefone, são providos para que todos possuam um acesso faci-
litado a eles [1]. A utilização desses serviços faz parte da rotina diária das pessoas e 
precisam estar sempre disponíveis. Tipicamente, os usuários pagam aos provedores 
dos serviços apenas o que foi utilizado, desconsiderando detalhes como instalação, 
manutenção, etc. Diversos autores na literatura apontam [2, 3] que, com o crescimen-
to das redes de computadores e a possibilidade de uma maior vazão de dados, ga-
rantia de conexão e acesso em tempo real,  é possível disponibilizar recursos compu-
tacionais como serviços de utilidade pública. 

Através dos anos, alguns paradigmas computacionais foram propostos para 
alcançar essa visão (por exemplo, computação em Grade [4]) sendo o mais recente a 
Computação em Nuvem. A Computação em Nuvem pode ser definida como um 
modelo que possibilita o acesso de forma simples e pervasiva, via rede, a um conjun-
to de recursos de computação compartilhados e configuráveis (e.g. redes, servidores, 
sistemas de armazenamento, aplicações e serviços) [5, 6]. Tais recursos podem ser 
rapidamente provisionados e liberados com o mínimo de esforço de gerenciamento 
ou interação com o provedor de serviços e são oferecidos sob demanda para o usuá-
rio, através de um modelo de pagamento em que só se paga pelo recurso que se usa 
(pay-per-use model). 

Na era atual, em que o computador pessoal (PC) possibilitou o uso de recursos 
computacionais descentralizados, apresentar uma ideia que centraliza esses recursos 
parece um retrocesso na evolução da computação. No entanto, hoje a computação 
evolui rapidamente, o que torna os recursos de hardware e software desatualizados e 
demanda um esforço, por parte dos usuários, em tratar com detalhes como instala-
ção, configuração e atualização de software e hardware. Quando se fala de um único 
PC em uma residência, a ideia de centralizar novamente os recursos não parece ser 
tão boa. No entanto, do ponto de vista de desenvolvedores e organizações, que preci-
sam realizar um grande investimento para criação da sua infraestrutura computacio-
nal, além do investimento para manter essa infraestrutura funcionando e atualizada, 
terceirizar uma complexa infraestrutura que provê um alto poder de processamento, 
alta disponibilidade, elasticidade de recursos, garantia de qualidade dos serviços e 
etc., parece uma boa ideia [7]. Essa elasticidade de recursos, sem a necessidade de 
pagar mais por usar poder computacional em alta escala, é inédita na indústria de TI 
[8].  

1.1 Motivação 

Em geral, as plataformas de computação em nuvem prometem uma alta dis-
ponibilidade. No entanto, os autores em [9] afirmam que a única solução plausível 
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para prover uma disponibilidade realmente alta é o uso de múltiplos provedores de 
computação em nuvem.   

Conceitualmente, as plataformas de Computação em Nuvem proveem suas 
funcionalidades como serviços. Para isso, as plataformas de nuvem disponibilizam 
interfaces que possibilitam que os usuários possam ter acesso aos serviços, arquivos, 
informações e programas. No entanto, essas interfaces não possuem padrões unifica-
dos e interoperáveis, o que impossibilita que o uso de múltiplos provedores seja rea-
lizado de forma automática. Dessa forma, é difícil se definir aplicações que integrem 
informações ou serviços providos por diferentes plataformas (composição de servi-
ços), como, por exemplo, usem o serviço de armazenamento de dados da plataforma X 
e transportem esses dados para a plataforma Y para utilizar uma aplicação de proces-
samento de dados provido pela plataforma Z. Consequentemente, os usuários dos 
recursos de nuvem implementam suas aplicações usando serviços de uma única pla-
taforma de nuvem, tornando-os altamente dependentes de um único provedor de 
nuvem, problema conhecido com cloud lock-in[8]. Para evitar esse problema, é neces-
sário uma solução em termos de integração de plataformas, o que envolve a manipu-
lação de APIs (Application Programming Interfaces) e protocolos não interoperáveis e o 
uso de serviços de descoberta de diferentes provedores. 

Nessa direção existe o Cloud Integrator [10], uma plataforma de middleware 
para criação e execução de aplicações que basicamente são composições de serviços 
providos por diferentes plataformas de Computação em Nuvem. Além de possibili-
tar a criação de aplicações através da especificação de uma workflow abstrato, o 
Cloud Integrator funciona como um mediador, provendo mecanismos de composição 
e seleção de serviços Web semânticos, que compõem a aplicação. Adicionalmente, a 
plataforma de middleware provê um mecanismo de adaptação que pode ser dispa-
rado em caso de falha ou degradação da qualidade de um ou mais serviços utilizados 
pela aplicação, a fim de garantir sua a qualidade e disponibilidade. Durante o pro-
cesso de composição de serviços de nuvem realizado pelo Cloud Integrator, não ape-
nas as funcionalidades dos mesmos são levadas em consideração, mas também são 
considerados metadados acerca dos serviços, tais como QoS (Quality of Service), pre-
ços cobrados pelo uso e etc. Dado que podem existir vários serviços equivalentes ofe-
recidos por diferentes plataformas de nuvem, é necessário um processo de seleção 
dos serviços que irão participar da composição. Por exemplo, considere o cenário em 
que o usuário necessita de um serviço de armazenamento, e duas plataformas de nu-
vem, A e B, oferecem exatamente o mesmo serviço, porém com diferentes tempos de 
resposta. Caso o tempo de resposta do serviço da plataforma A, seja menor que o ser-
viço provido pela plataforma B, no processo de seleção é preferível que o serviço A 
seja escolhido. 

Entretanto, o Cloud Integrator possui algumas limitações, como: (i) as aplica-
ções criadas no ambiente do Cloud Integrator são executadas localmente, o que signi-
fica dizer que a aplicação é executada no mesmo nó computacional que o Cloud Inte-
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grator e os dados gerados (por exemplo, saídas da aplicação) só ficam disponíveis 
nesse nó computacional; (ii) usuários não podem especificar a aplicação apenas pelas 
suas entradas e saídas, ou seja, o usuário precisa lidar com a complexidade de criar 
um workflow semântico, e; (iii) usuários mais experientes não podem selecionar dire-
tamente qual os serviços concretos que vão executar as atividades do workflow. 

Além dos problemas supracitados, o Cloud Integrator e alguns outros trabalhos 
na literatura tratam com valores únicos, absolutos de QoS [11–13]. Esses valores nor-
malmente são definidos através de uma ou várias ferramentas de monitoramento de 
serviço, que agregam os dados monitorados em um único valor de QoS, por meio de 
fórmulas matemáticas. Entretanto, no contexto de computação em nuvem, o QoS ab-
soluto observado pelo usuário pode variar dependendo da sua localização. Normal-
mente, os serviços de nuvem são acessados via Internet, e a máquina física na qual o 
serviço está rodando se encontra em uma localização geográfica diferente dos clien-
tes que o consome. Como mostrado em [14], a localização de cliente e serviço interfe-
re na latência de comunicação entre eles. Por essa razão, os parâmetros de QoS ob-
servados pelo cliente (como o tempo de resposta), varia dependendo da localização. 
Portanto, é necessário que mecanismos de seleção e monitoramento da qualidade dos 
serviços de nuvem levem em consideração a localização do cliente e serviço. 

1.2 Objetivos 

As limitações do Cloud Integrator impossibilitam que aplicações criadas no seu 
ambiente sejam utilizadas por diferentes usuários e sejam especificadas de diferentes 
maneiras através de um workflow abstrato. Ainda disso, o processo que seleciona os 
serviços que vão compor a aplicação criada no Cloud Integrator considera apenas va-
lores absolutos de qualidade. A fim de tratar essas limitações, o objetivo deste traba-
lho é propor, especificar, implementar e avaliar o Cloud Stratus, uma plataforma de 
middleware para criação de aplicações que são composições de serviços providos por 
diferentes plataformas de Computação em Nuvem. 

 O Cloud Stratus estende o Cloud Integrator e oferece diferentes formas de se 
criar aplicações, possibilita a implantação da aplicação em máquinas virtuais na nu-
vem, realiza o acesso e gerenciamento de máquinas virtuais de diversas plataformas 
de nuvem e fornece o monitoramento e aferição dos parâmetros de qualidade de ser-
viços de nuvem, considerando a localização dos serviços e clientes. Além disso, o 
Cloud Stratus realiza o processo de seleção dos serviços que compõem a aplicação 
levando em consideração a localização do cliente e serviço. Tal plataforma deve ofe-
recer: 

1. um ambiente que facilite o desenvolvimento de aplicações que utilizem 
serviços de nuvem, permitindo que elas sejam construídas em termos 
de: (i) um workflow abstrato, em que o usuário define as atividades 
que compõem a aplicação especificando tuplas <tarefas, objetos>, ou; 
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(ii) da especificação de um fluxo de execução completo (complete execu-
tion flow), no qual o usuário seleciona manualmente as entradas e saída 
da aplicação, assim como os serviços concretos que compõem a aplica-
ção, ou; (iii) de um fluxo de execução parcial (partial execution flow), 
através da seleção das entradas, saída e/ou alguns serviços que com-
põem a aplicação; 

2. estratégias de seleção que considere as funcionalidades e a qualidade 
relativa dos serviços, de modo que a plataforma deve selecionar, a par-
tir das preferências do usuário e/ou requisitos da aplicação, quais ser-
viços devem ser utilizados; 

3. meios que possibilitem que a aplicação possa ser implantada em má-
quinas virtuais e provida como serviço Web para que possa ser utiliza-
da por diferentes usuários pela Internet; 

4. componentes que realizem o acesso e gerenciamento a diversas plata-
formas de nuvem de forma transparente, possibilitando a criação, atua-
lização e remoção de máquinas virtuais e ainda trate da elasticidade 
das mesmas; 

5. mecanismos de adaptação que garantam a disponibilidade e qualidade 
das aplicações possibilitando que as aplicações troquem os serviços que 
utiliza ou seja migrada para outra plataforma de nuvem; 

6. um monitoramento contínuo dos serviços providos pelas plataformas 
de nuvem a fim de aferir a qualidade relativa do serviço, identificar  fa-
lhas e/ou degradação da qualidade dos serviços. 

1.3 Estrutura  

O presente trabalho possui sete capítulos, incluindo esta introdução. O Capí-
tulo 2 apresenta os conceitos básicos que facilitam o entendimento do Cloud Stratus e 
de sua implementação. O Capítulo 3 apresenta a plataforma de middleware proposta 
neste trabalho, o Cloud Stratus, em termos de sua arquitetura e funcionamento dos 
processos de especificação e implantação de uma aplicação, seleção, adaptação e mo-
nitoramento de serviços. O Capítulo 4 detalha aspectos relacionados a implementa-
ção do Cloud Stratus. No Capítulo 5 é apresentado um estudo experimental realizado 
com o objetivo de avaliar os processos de composição, seleção, geração de código, 
implantação, monitoramento de serviços e adaptação. O Capítulo 6 contém propostas 
existentes na literatura que focam na composição, seleção e monitoramento de servi-
ços de nuvem, além de mecanismos de acesso unificado a diferentes plataformas de 
nuvem. Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais, contribuições e limi-
tações deste trabalho, assim como aponta as direções para trabalhos futuros. 
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2 Conceitos Básicos 
 Este capítulo apresenta vários conceitos utilizados nesse trabalho. A Seção 2.1 
apresenta os conceitos de arquitetura orientada a serviços e serviços Web. A Seção 
2.2 discursa sobre Web semântica, destacando o conceito de ontologias, suas vanta-
gens e uso da linguagem OWL (Seção 2.2.1) e apresenta o conceito de composição de 
serviços Web (Seção 2.2.2), apresentando dois métodos para composição (Seção 
2.2.2.1 e 2.2.2.2). Na Seção 2.3 é apresentado o Cloud Integrator, plataforma de mid-
dleware usada como base do Cloud Stratus, para finalmente apresentar na Seção 2.4 o 
Stratus, uma ferramenta para criação de aplicações que inspirou algumas propostas 
deste trabalho. 

2.1 SOA e Serviços Web 

SOA (Service-Oriented Architecture - Arquitetura Orientada a Serviços) [15] vem 
sendo considerado um paradigma promissor para ajudar a atender os requisitos de 
interoperabilidade, mobilidade, reuso e transparência. Esse paradigma remete a polí-
ticas, práticas e frameworks que possibilitam que as funcionalidades de aplicações 
sejam consumidas e providas como um conjunto de serviços. Dessa forma, os servi-
ços funcionam como uma unidade lógica de software independente e heterogênea. 
Eles são executados em diferentes plataformas e sua implementação independe de 
qualquer tecnologia e fica escondida por uma interface descrita pelos provedores do 
serviço, possibilitando que clientes possam consumir os serviços de forma transpa-
rente. Assim, SOA define que a comunicação entre agentes de software (provedores e 
consumidores) é realizada mediante a utilização de tecnologias e protocolos padroni-
zados, para minimizar o acoplamento entre eles. Além disso, a abordagem permite 
que serviços individuais sejam combinados para fornecer funcionalidades agregadas 
e de mais alto nível de abstração. Algumas das principais características de SOA são:  

• Fraco acoplamento: Aplicações baseadas em SOA possuem um fraco aco-
plamento, já que cada componente desenvolvido define sua própria in-
terface de acesso, baseada em padrões abertos, e a sua implementação é 
isolada da interface; 

• Interoperabilidade: SOA define a utilização de tecnologias e protocolos 
padronizados, possibilitando a interoperabilidade entre elementos de-
senvolvidos em diferentes plataformas; 

• Composição: SOA permite que serviços individuais (ou atômicos) sejam 
combinados para criar serviços agregados a fim de fornecer novas fun-
cionalidades com um mais alto nível de abstração; 

• Reusabilidade: Serviços baseados em SOA são independentes de código e 
plataforma, facilitando o reuso; 
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• Ubiquidade: Os serviços devem ser acessíveis independentemente do lu-
gar ou momento em que são requisitados pelo cliente. 

Em SOA, um provedor de serviços é responsável por publicar a descrição dos 
serviços contendo, como apresentado em [16], informações sobre funcionalidades, 
interface, comportamento e qualidade dos serviços. Basicamente, a descrição dos 
serviços é composta pela: (i) descrição das capacidades, que declara o propósito con-
ceitual e os resultados esperados do serviço; (ii) descrição da interface, que publica a 
assinatura do serviço em termos de seus parâmetros de entrada, saída, erros e tipos 
de mensagem; (iii) descrição de comportamento, que apresenta o comportamento do 
serviço durante a sua execução, por exemplo, como um fluxo de atividades, e; (iv)  
descrição de qualidade do serviço (QoS – Quality of Service), e atributos não funcio-
nais relacionados a qualidade de um serviço, como custo, tempo de resposta, segu-
rança, escalabilidade, disponibilidade e etc. Essas informações servem de subsídio 
para a descoberta, seleção e ligação (binding) dos serviços com seus respectivos clien-
tes. 

Clientes, por sua vez, devem ser capazes de encontrar a descrição dos serviços 
disponíveis e realizar requisições a fim de receber as respostas. Resumindo, em SOA 
[17]: (i) serviços são publicados pelos provedores de serviços em um mecanismo de 
descoberta de serviços, denominado registro (registry), que gerencia as descrições de 
serviços; (ii) clientes buscam pelos serviços nesse registro, e; (iii) ocorre a ligação 
(binding) entre o cliente e o provedor do serviço escolhido, possibilitando a comuni-
cação entre eles. 

 Como SOA apenas define os princípios da orientação a serviço, é necessário o 
uso de uma tecnologia para implementação. A tecnologia mais disseminada para 
implementação dos serviços é a de serviços Web. Um serviço Web é definido pelo 
World Wide Web Consortium (W3C) como um sistema de software identificado por um 
Uniform Resource Identifier (URI), cujas interfaces e ligações são definidas, descritas, 
publicadas e descobertas via um contrato de uso. Um serviço Web interage com ou-
tros sistemas usando mensagens transportadas por protocolos de Internet. 

 A tecnologia de serviços Web surgiu como uma nova forma de desenvolver 
aplicações distribuídas baseadas em SOA. Por ser uma tecnologia totalmente baseada 
em padrões abertos, os serviços Web garantem interoperabilidade entre aplicações 
heterogêneas, independente da tecnologia na qual foram desenvolvidas. Para isso, as 
aplicações  se comunicam através do recebimento e envio de mensagens pela Internet. 
Cada serviço Web é construído de forma independente ao contexto em que será utili-
zado, possibilitando um baixo acoplamento. 

 Para que essa interoperabilidade aconteça, um serviço Web utiliza dos se-
guintes padrões abertos, todos baseados em XML (eXtensible Markup Language)[18]: 
(i) o próprio XML para representação e estruturação dos dados nas mensagens; (ii) 
protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol)[19] para as chamadas às operações; 
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(iii) a linguagem WSDL (Web Services Description Language)[20] para descrição dos 
serviços (operações, mensagens, parâmetros etc.), e; (iv) o diretório público UDDI 
(Universal Description, Discovery and Integration)[21] responsável pelo processo de pu-
blicação/pesquisa/descoberta de serviços Web. 

 Por se tratar de uma implementação baseada em SOA, serviços Web podem 
ser compostos com o objetivo de criar novos serviços que ofereçam novas funcionali-
dades agregadas. A composição de serviços Web basicamente consiste na criação de 
serviços compostos a partir de serviços atômicos para alcançar um objetivo de negó-
cio, ou funcionalidade de um cliente (usuário ou aplicação). Um serviço composto 
pode ser definido como um serviço cuja implementação faz requisições a outros ser-
viços, (o oposto de serviços atômicos que é uma unidade indivisível cuja implemen-
tação não depende de outros serviços). Sendo assim, um serviço composto funciona 
tanto como provedor quanto como um consumidor de serviço. Além de possibilitar a 
criação de novas funcionalidades, a composição de serviços possui outras vantagens, 
como o aumento de reuso, provisionamento de funcionalidades agregadas e promo-
ção de uma abstração maior. 

2.2 Web semântica 

A Web Semântica [22, 23] é a evolução da Web tradicional, sendo nomeada 
por muitos como Web 3.0. Seu objetivo é possibilitar que máquinas possam compre-
ender e responder a requisições complexas baseado no significado dos dados. A Web 
atual, ou Web 2.0, é um sistema baseado em documentos, que contém dados publi-
cados por usuários, e são conectados entre si através do links. Dessa forma, os usuá-
rios da Web atual são responsáveis por procurar, combinar e agir sobre os dados que 
estão disponíveis. O propósito principal da Web 3.0 é possibilitar que usuários pos-
sam encontrar, compartilhar e combinar as informações da Web de maneira simplifi-
cada, através da inclusão de "significado" a essas informações. 

A Web semântica é baseada em: (i) padrões para integração e combinação de 
dados providos por diversas fontes, e; (ii) uma linguagem para descrever os dados 
através de uma estrutura semântica, ou seja, para descrever a estrutura do conheci-
mento que se tem sobre os dados. Para prover essa estruturação semântica do conte-
údo da Internet, a Web semântica propõe o uso de três tecnologias. A primeira tecno-
logia é a metalinguagem XML, que torna possível a estruturação e organização de 
conteúdos na Internet de forma customizada através de marcações. A segunda tecno-
logia tem como propósito atribuir sentido lógico às informações, através de esque-
mas sintáticos como, por exemplo, o RDF (Resource Description Framework) [24]. O 
RDF é um modelo de representação para fazer asserções sobre XML a respeito dos 
recursos disponíveis na Web. Por fim, a terceira tecnologia principal são as ontologi-
as, utilizadas explicitamente para conceituar e representar um determinado domínio. 
Através de mecanismos de inferência é possível realizar consultas sobre tais ontolo-
gias. No contexto da Web semântica, inferir representa a capacidade de extrair um 
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conhecimento, que está armazenado em uma base de conhecimento, através de um 
raciocínio lógico. 

2.2.1 Ontologia 

Uma ontologia [25] é um modelo de dados que representa um conjunto de 
conceitos dentro de um domínio e os relacionamentos entre eles, fornecendo expres-
sividade formal e prevenindo ambiguidade nas interpretações semânticas dos concei-
tos. 

No computação, ontologias são utilizadas como uma forma de representação 
semântica de informações para formação de um vocabulário não ambíguo, que pode 
ser interpretado por agentes de software. Ontologias ainda permitem reuso, adapta-
ções e extensões. Por essa razão elas são vastamente utilizadas no contexto de Web 
Semântica e Inteligência Artificial. 

  Para poder representar um dado conhecimento através de uma ontologia, é 
necessária a utilização de linguagens capazes de expressar satisfatoriamente o conhe-
cimento desejado e de inferir sobre o mesmo. O padrão mais recente de linguagens 
para ontologias é OWL [26], determinado pela W3C. Ontologias descritas na lingua-
gem OWL possuem os seguintes componentes principais: 

• Indivíduos: Os indivíduos (ver Figura 1) representam objetos concretos 
do domínio de interesse e são também conhecidos como instâncias das 
classes; 

• Propriedades: As propriedades (ver Figura 2) são relações binárias entre 
indivíduos ou valores, que caracterizam-se por funcionais, transitivas, 
simétricas e até mesmo inversas; 

• Classes: As classes (ver Figura 3) são conjuntos abstratos que contêm os 
indivíduos, outras classes ou uma combinação de ambos. Elas são cons-
truídas a partir de descrições formais (matemáticas) que especificam as 
condições que devem ser satisfeitas por um indivíduo para que ele pos-
sa ser um membro da classe. As classes podem ser organizadas em hie-
rarquias superclasse-subclasse, de modo que subclasses são especializa-
ções de suas superclasses. 

Figura 1 - Exemplo de indivíduos de uma ontologia. 
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Figura 2 - Exemplo de propriedades de uma ontologia. 

 

Figura 3 - Exemplo de classes de uma ontologia. 

 

As ontologias OWL ainda podem ser classificadas em três espécies, de acordo 
com a sub-linguagem utilizada: (i) OWL-Lite; (ii) OWL-DL, e; (iii) OWL-Full. A dife-
rença principal entre essas sub-linguagens é a sua expressividade para descrever um 
determinado domínio, o que por consequência influencia na capacidade de inferência 
sobre as informações. Quanto maior o grau de expressividade de uma linguagem, 
mais rica a sua semântica, menos eficiente é a sua capacidade de inferência. A OWL-
Lite é a linguagem menos expressiva e destina-se a situações em que apenas são ne-
cessárias restrições e uma hierarquia de classes simples. OWL-Full é a mais expressi-
va e apropriada para situações nas quais se ter uma alta expressividade é mais im-
portante do que garantir a decidibilidade ou a completude da linguagem, pois não é 
possível realizar inferências sobre a mesma. Por fim, A OWL-DL situa-se entre essas 
anteriores e é a que melhor apresenta equilíbrio entre expressividade semântica e 
poder de raciocínio. OWL-DL é baseada em lógica descritiva, que consiste de um con-
junto de formalismos para representação de conhecimento baseados em lógica de 
primeira ordem. A utilização de lógica de primeira ordem possibilita a especificação 
dos construtores da linguagem OWL e para o desenvolvimento de métodos automá-
ticos de dedução utilizados pelas máquinas de inferência durante as consultas apli-
cadas sobre as ontologias [27]. 

2.2.2 Serviços Web semânticos 

 Os serviços Web garantem a interoperabilidade entre aplicações de modo que 
elas podem se comunicar independente da tecnologia em que foram desenvolvidas. 
Para que essa interoperabilidade aconteça, um serviço Web utiliza padrões abertos 
baseados em XML, para representação e estruturação de dados. No entanto, o XML 
garante apenas a interoperabilidade sintática, e não o significado semântico dos da-
dos. Por exemplo, o WSDL especifica as operações disponíveis do serviço Web e a 
estrutura dos dados enviados e recebidos, mas não pode especificar o significado ou 
restrições semânticas dos dados. 
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A partir da necessidade de incluir significado semântico aos dados e descri-
ções dos serviços Web surgiram os serviços Web semânticos, uma combinação das 
tecnologias de serviço Web e da Web semântica. A inclusão de significado na descri-
ção dos serviços permite que agentes de softwares possam realizar, automaticamen-
te, a descoberta, execução e composição de serviços Web [28]. Um serviço Web se-
mântico é definido por uma ontologia de serviço que permite a interpretação das 
funcionalidades providas pelo serviço e a integração da sua descrição com o conhe-
cimento de domínio em que o serviço está inserido. Na literatura existem duas pro-
postas que focam no problema da descoberta e composição dinâmicas de serviços 
Web, a saber: (i) Web Ontology Language for Web Services (OWL-S) [29], e; (ii) Web Ser-
vice Modeling Ontology (WSMO) [30]. 

O WSMO provê um framework baseado em ontologia com o objetivo de for-
necer suporte a implantação e interoperabilidade dos serviços Web semânticos. Esse 
framework possui quatro componentes, a saber (Figura 4): (i) goals, descreve o objeti-
vo do cliente acerca das funcionalidades executadas pelo serviço Web; (ii) ontologies, 
provê a terminologia usada por todos os componentes para descrever as informações 
relevantes do domínio; (iii) mediators, descreve conectores entre componentes que 
possibilitam a interoperabilidade entre serviços Web e ontologias, e; (iv) web services, 
possui a descrição semântica dos serviços Web contendo detalhes funcionais e de uso 
do serviço. 

Figura 4 - Componentes do WSMO 

 
(Fonte: http://www.w3.org/Submission/WSMO/) 

Já o projeto OWL-S (Figura 5) propõe o uso das sub-ontologias Profile, Process e 
Grounding, representadas respectivamente pelas classes ServiceProfile, ServiceModel e 
ServiceGrounding, para descrever o serviço de forma genérica. O Profile especifica o 
que o serviço oferece, através da descrição dos parâmetros de entrada e saída, pre-
condições, efeitos e um conjunto de características não funcionais (categoria, quali-
dade, tempo de resposta, etc.), descrevendo assim a informação necessária para um 
agente de busca determinar se o serviço satisfaz os seus requisitos. O Process, por sua 
vez, especifica detalhadamente como o serviço Web será executado. É possível des-
crever o funcionamento de um serviço de três maneiras: (i) como um AtomicProcess 
(processo atômico), contendo um único passo de execução; (ii) como um Composite-
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Process (processo composto), composto de vários passos, ou; (iii) um SimpleProcess 
(processo simples), uma visão abstrata dos dois primeiros. Por último, o Grounding 
especifica os detalhes de como acessar o serviço Web, apresentando informações so-
bre os protocolos de transporte e formatos de mensagem necessários para interagir 
com o documento WSDL que descreve o serviço Web. 

Figura 5 - Ontologia OWL-S. 

 
(Fonte: http://www.w3.org/Submission/2004/SUBM-OWL-S-20141122) 

2.2.3 Composição de serviços 

Uma composição de serviços é uma agregação coordenada de serviços que são 
montados para provê alguma funcionalidade com o objetivo de automatizar um pro-
cesso ou tarefa específico de negócio [15]. Um processo de negócio é um conjunto de 
atividades interligadas e que coletivamente realizam um objetivo ou uma meta de 
negócio [31]. Nesse contexto, a composição de serviços é necessária quando não exis-
te um serviço que sozinho (serviço atômico) atenda aos requisitos solicitados pelo 
cliente (aplicação ou usuário), uma vez que, de modo geral, os serviços são unidades 
logicas altamente especializadas e assim atendem a apenas um requisito especifico. 
Sendo assim, clientes realizam uma composição de serviços sempre que um serviço 
atômico não satisfaz os objetivos de negócio. A Figura 6 representa uma composição 
de serviços, na qual os círculos representam serviços atômicos e os polígonos servi-
ços compostos. 

Figura 6 - Representação de serviços simples e compostos. 

 
(Fonte: [10]) 
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 Apesar dos esforços, a composição de serviços Web ainda é uma tarefa alta-
mente complexa que ultrapassa a capacidade humana de lidar com o processo ma-
nualmente. Essa complexidade é derivada dos seguintes fatores, a saber: (i) a quanti-
dade de serviços disponíveis na Web aumentou drasticamente nos últimos anos, ge-
rando um enorme repositório de busca; (ii) serviços Web são criados e atualizados 
dinamicamente (on-the-fly), sendo necessário que o sistema de composição detecte as 
atualizações em tempo de execução e tome decisões baseado em informações atuali-
zadas dos serviços, e; (iii) serviços Web podem ser desenvolvidos por diferentes or-
ganizações, que utilizam diferentes modelos conceituais para descrever os serviços, e 
não existe uma única linguagem para definir e avaliar os serviços Web de forma idên-
tica [32]. 

 Como discutido em [33], parte dos problemas supracitados estão relacionados 
a falta de significado na sintaxe do WSDL (documento que descreve as operações de 
um serviço Web). Sem semântica, as descrições WSDL dos serviços Web não podem 
ser interpretadas por agentes de software, requerendo sempre a presença de pessoas 
para realizar tal interpretação manualmente. Dessa forma, a composição não pode 
ser feita automaticamente, pois não é possível para uma máquina de inferência com-
preender o real significado de uma operação provida pelo serviço. Um possível solu-
ção para esse problema está nas ontologias de serviço OWL-S sugeridas pela Web se-
mântica, que proveem descrições semânticas para os serviços Web. As ontologias 
agregam significado às descrições WSDL tornando os serviços Web interpretáveis 
por máquinas de inferência, além de possibilitar que agentes de software realizem a 
composição automática de serviços. 

 A composição automática de serviços Web semânticos pode ser dividida em 
quatro etapas, a saber: (i) a descoberta e combinação (ou matching) dos serviços; (ii) a 
geração do plano de composição; (iii) a execução do plano gerado; e (iv) o monitora-
mento da execução. Na primeira etapa os serviços Web são descobertos e combina-
dos com base nas suas propriedades funcionais (entradas, saídas, precondições e pós-
condições) e não funcionais (qualidade do serviço, custo, etc.), a fim de atingir os ob-
jetivos de  um processo de negócio do cliente. Os mecanismos de inferência aplicados 
sobre as ontologias de serviço permitem a um raciocinador (reasoner) decidir quais os 
serviços são adequados para implementar um processo de negócio. A segunda etapa 
consiste em gerar o plano de composição que atenda às metas ou objetivos de um 
processo de negócio, isto é, sintetizar uma especificação de como coordenar os servi-
ços Web descobertos inicialmente para atender tal processo de negócio. Já na terceira 
etapa, o plano de composição gerado é instanciado por uma máquina de execução de 
onde serão invocados os serviços Web escolhidos para realizar o processo de negó-
cio. Na última etapa, o plano de composição é monitorado em tempo de execução 
para que seja possível substituir um dado serviço Web que porventura ficou indis-
ponível ou mudou de descrição WSDL, sem ter que modificar a especificação atual 
desse plano [33]. 
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 A respeito da execução dos serviços envolvidos na composição, existem na 
literatura duas principais técnicas, a orquestração e a coreografia [34]. Na orquestra-
ção a execução de serviços é realizada sobre ponto de vista de um regente, capaz de 
controlar o fluxo necessário para a execução, sendo responsável por invocar cada 
serviço de acordo com a ordem definida na composição. Esse regente tem uma visão 
global da composição, conhecendo as ações e restrições das interações dos serviços 
envolvidos. Já na coreografia, cada serviço é responsável pela invocação do próximo 
serviço no fluxo da composição de serviços, de forma que o fluxo do processo seja 
executado corretamente sem a participação de uma entidade coordenadora centrali-
zada. Além de técnicas de execução da composição, pode-se vislumbrar pelo menos 
três abordagens gerais para criação de uma composição de serviços [35]: 

• manual: o desenvolvimento do relacionamento entre os serviços da 
composição é realizado por um operador humano; 

• totalmente automática: técnicas de inteligência artificial criam automati-
camente uma composição eficiente de serviços a fim de satisfazer com-
pletamente um requisito de negócio; 

• semi-automática: consiste em especificações manuais dos requisitos de 
negócio, alinhadas com técnicas de automação que auxiliem passos do 
processo de composição, como a descoberta e a sugestão de serviços. 

2.2.3.1 Composição baseadas em workflows 

 Dada a complexidade em realizar a composição de serviços Web manualmen-
te (Seção 2.2.3), realizá-la através de um processo automático ou semi-automático 
torna-se uma tarefa crítica [32]. Diversos métodos estão sendo propostos na literatu-
ra. Em particular, o método de composição baseado em workflow vem sendo bastante 
abordado. Em diversas maneiras um serviço composto é similar a um workflow [36], 
por exemplo, um serviço composto pode ser definido como um conjunto de serviços 
atômicos juntamente com o controle e o fluxo de dados entre esses serviços. Similar-
mente, um workflow descreve um fluxo de atividades para se alcançar a meta ou 
objetivo de um usuário. No âmbito da composição de serviços, um workflow é a au-
tomação de um processo de negócio ou parte dele. 

 Para facilitar a tarefa de especificar um workflow, o agente compositor permi-
te a busca de um serviço Web concreto que implemente uma funcionalidade desejada 
pelo processo de negócio. Esse processo de busca envolve quatro etapas: (i) identifi-
cação da funcionalidade requerida, (ii) combinação semântica de serviços Web; (iii) 
criação ou atualização do workflow, e; (iv) execução e monitoramento do workflow. 
As duas últimas etapas são necessárias para que seja possível a substituição de um 
serviço Web que se encontra indisponível no momento em que um workflow é exe-
cutado. 
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 Os workflows podem ser concretos ou abstratos. Quando concreto, ele especifi-
ca o próprio processo ou o plano que define a execução da composição de serviços, 
de forma que os serviços da composição são definidos explicitamente. A Figura 7 
exemplifica um workflow concreto que tem como objetivo realizar a tradução de 
uma música, dado o seu nome, através da composição de quatro serviços. 

Figura 7 – Exemplo de workflow concreto. 

 

Já um workflow é dito abstrato quando define um processo abstrato através 
de atividades para cumprir um determinado objetivo do usuário, de modo que essas 
atividades ainda não estejam ligadas diretamente aos serviços que realizam as mes-
mas. A separação em workflow concreto e abstrato permite que os usuários descre-
vam um workflow contendo apenas as tarefas (abstrato), para que ele possa ser 
transformado dinamicamente em workflows concretos, através de seleção de serviços 
em tempo de execução, permitindo ainda a adaptação dinâmica do workflow. 

 Relacionando a composição de serviços Web com Web semântica, um work-
flow abstrato também pode ser chamado de workflow semântico. Esses workflows se-
mânticos são processados por uma máquina de workflow para transformá-los em 
workflows concretos, chamados planos de execução. Assim, um plano de execução re-
presenta o resultado dessa transformação, e consiste de um conjunto de serviços 
Web, organizados segundo o fluxo definido pelo workflow. Esse serviços Web são 
responsáveis pela execução das atividades definidas pelo workflow e foram desco-
bertos e compostos dinamicamente e em tempo de execução. A Figura 8 exemplifica 
um workflow semântico que também tem como objetivo realizar a tradução de uma 
música. Esse workflow possui quatro atividades abstratas, a saber: 

• search lyrics, atividade responsável pela pesquisa da letra da música, 
dado o nome; 

• translate lyrics, atividade responsável pela tradução da letra da música; 
• send mail, atividade responsável por enviar a tradução da  letra da 

música, dado um email; 
• make billing, atividade responsável pela cobrança do serviço, dado uma 

cartão de crédito. 

Figura 8 - Exemplo de um workflow abstrato 

 

Para cada uma das atividades, deve existir pelo menos um serviço concreto, 
ou uma composição deles, para executá-la, de forma que o workflow abstrato da Fi-
gura 8 possa ser transformado no workflow concreto da Figura 7. Além disso, pode 
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existir mais de um serviço concreto que realiza a mesma atividade, possibilitando 
que vários planos de execução possam ser criados através de diferentes combinações 
dos serviços disponíveis. Supondo que exista dois serviços disponíveis para executar 
as atividades search lyrics e send mail, e um serviço para executar as atividades transla-
te lyrics e make billing do workflow apresentado na Figura 8, serão gerados quatro 
planos de execução a partir da combinação dos serviços disponíveis, como apresen-
tado na Figura 9. 

Figura 9 - Exemplo de planos de execução 

 

2.2.3.2 Composição baseada em planejamento automatizado 

 Abordagens de criação de composições de serviços Web totalmente automáti-
cas permitem que o usuário descreva os requisitos de negócio em um alto nível de 
abstração e o sistema automático encontra um fluxo de serviço que satisfaça os requi-
sitos. Apesar de não ser uma abordagem aplicável em todos os ambientes e contex-
tos, a abordagem automática oferece uma solução simples do ponto de vista do usuá-
rio, pois ele não precisa ter conhecimento acerca dos serviços que farão parte da 
composição, podendo descrever a composição através de seus parâmetros de entrada 
e saída, por exemplo. 

 O problema de realizar uma composição de serviços automaticamente asseme-
lha-se ao problema de encontrar um plano adequado para executar uma tarefa, uma 
vez que a busca do plano adequado inicia de um estado inicial (as entradas conheci-
das), parte para encontrar uma sequência de ações (serviços) que aplicadas em con-
junto atingem um objetivo desejado (as saídas desejadas). 

 Com isso, a  técnica de Planejamento Automatizado (Automated Planning ou AI 
Planning) tem o objetivo de construir algoritmos que elaboram uma sequência de 
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ações para atingir um determinado objetivo [37], por essa razão é uma técnica bastan-
te utilizada para tratar do problema de composição automática de serviços. 

O problema de planejamento pode ser formulado de maneira simples através 
da descrição de três artefatos, a saber [37]: (i) uma descrição do estado inicial do sis-
tema; (ii) uma descrição do objetivo, ou saída, do agente (ou seja, qual comportamen-
to é desejado); (iii) uma descrição das possíveis ações que podem ser realizadas, no-
meada frequentemente de teoria do domínio. A saída do planejador é uma sequência 
de ações que quando executadas em qualquer sistema que satisfaça o estado inicial, 
irá atingir o objetivo. 

O domínio do sistema descreve as ações aplicáveis, ou seja, o comportamento 
do sistema, dado uma entrada (estado inicial). Cada ação tem um conjunto de pré-
condições válidas e uma série de efeitos no estado do sistema. Ações tem efeitos posi-
tivos (proposições verdadeiras) e negativos (proposições falsas). Efeitos negativos 
podem fazer com que ações sejam incompatíveis (ou mutuamente exclusivas) em um 
determinado estado, por exemplo, o efeito de uma ação remove a pré-condição de 
outra ação. Quando um conjunto de ações é organizado (composto) de maneira or-
denada, dá-se o nome de plano. Um plano é uma solução para um problema de pla-
nejamento, ou seja, se um plano é dito válido, ele aceita o estado inicial do problema 
(as suas pré-condições são válidas no estado inicial) e a sua execução gera um dos 
possíveis estados finais do problema. 

No contexto de SOA, uma composição de serviços consiste de um conjunto de 
serviços ordenados de modo a criar um fluxo de execução. Já que os serviços Web 
são descritos através dos seus parâmetros de entrada, saída e funcionalidade, realizar 
uma composição de serviços automaticamente significa encontrar uma combinação 
de serviços de forma que que a composição recebe os parâmetros de entrada e execu-
ta os métodos dos serviços para alcançar um determinado objetivo (parâmetros de 
saída). 

Dessa forma, é possível aplicar a técnica de planejamento automatizado para 
resolver o problema de composição de serviços automática através da tradução dos 
conceitos do planejamento automatizado para os artefatos da composição de servi-
ços. Por exemplo, a descrição do domínio no planejamento pode ser vista como o re-
positório de serviços da composição. Já a descrição do problema equivale a especifi-
cação da composição. O plano seria a própria composição e a ação seria o serviço. A 
pré-condição pode ser vista como parâmetros de entrada e os efeitos positivos como 
parâmetros de saída. Por fim, a proposição equivale ao parâmetro. 

Quando aplicado a composição de serviços, caso não existam restrições asso-
ciadas aos serviços que restrinjam a maneira como eles possam ser combinados (e.g. 
anotações semânticas), não existe relações de exclusão mútua, tornando o problema 
de planejamento automatizado ainda mais fácil de resolver. 
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2.3 Cloud Integrator 

O Cloud Integrator [10] é uma plataforma de middleware orientada a serviços 
para composição, execução e gerenciamento de serviços providos por diferentes pla-
taformas de computação em nuvem. O Cloud Integrator é baseado no paradigma SOA 
e na abordagem de workflows semânticos, integrando serviços de nuvem de maneira 
transparente e automática, além de oferecer um ambiente que facilita o desenvolvi-
mento e a execução das composições aplicações que fazem uso desse tipo de serviço. 
Nessa perspectiva, as aplicações são tratadas como composições de serviços Web se-
mânticos providos por diferentes plataformas de nuvem. 

No contexto do Cloud Integrator, uma aplicação é especificada através de um 
workflow semântico ou abstrato, descrito em termos de atividades ordenadas de 
acordo com a sequência em que devem ser executadas, a fim de satisfazer o objetivo 
de negócio da aplicação. Cada uma das atividades é especificada por uma tupla <ta-
refa, objeto> (e.g. <search, lyrics>, <translate, lyric>, etc.) na qual uma tarefa representa 
uma operação implementada por um ou mais serviços Web concretos, enquanto um 
objeto descreve entradas, saídas, precondições e efeitos relacionados a uma tarefa. 

Os conceitos de tarefa e objeto são representados em termos de ontologias, 
chamada aqui de ontologia de domínio. A ontologia de domínio é responsável por mo-
delar conceitos relacionados a uma classe de aplicações e é estruturada em termos de 
tarefas e objetos [38]. A Figura 10 apresenta a ontologia de domínio que descreve os 
conceitos tarefa e objeto relacionados a aplicação de tradução de letras de música 
(lyrics translator), apresentada na Seção 2.2.3.2. Essa ontologia apresenta relaciona-
mentos do tipo tarefa–objeto, como o existente entre as tarefas Search e Translate e o 
objeto Lyrics, significando que as letras das músicas podem ser consultadas e tradu-
zidas para um determinado idioma. Além disso, a ontologia apresenta relacionamen-
tos do tipo objeto–objeto, como o relacionamento isSentTo  entre os objetos Client e 
Mail, significando que um email é enviado para um determinado cliente. 
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Figura 10 - Ontologia de domínio. 

 

 Já os serviços Web que realizam as atividades especificadas no workflow são 
descritos utilizando a ontologia de serviço OWL-S, que permite a descrição de servi-
ços de maneira não ambígua e interpretável por máquinas, possibilitando a composi-
ção automática de serviços. 

Quando um workflow é executado, o Cloud Integrator realiza inferências con-
siderando a especificação abstrata do workflow e os serviços Web semânticos dispo-
níveis, criando uma composição que possui os serviços necessários para executar as 
atividades do workflow,  e consequentemente satisfazer os objetivos de negócio. Du-
rante o processo de composição, o Cloud Integrator procura pelos serviços que reali-
zam cada uma das atividades e cria possíveis planos de execução (conjunto de servi-
ços Web orquestrados e concretos). Durante o processo de criação dos planos de exe-
cução, se dois ou mais serviços executam a mesma atividade, dois ou mais planos de 
execução serão gerados. Portanto, é necessário executar um algoritmo de seleção que 
seleciona um plano de execução, dentre os disponíveis, para ser executado. Para gui-
ar essa seleção, o algoritmo de seleção utiliza metadados de qualidade (QoS) acerca 
dos serviços. Após selecionar um plano de execução, o Cloud Integrator executa-o lo-
calmente invocando sequencialmente os serviços que compõem esse plano. 

A arquitetura do Cloud Integrator (Figura 11), envolve duas camadas, a Service 
Layer e Integration Layer. A camada Service Layer é responsável por gerenciar as abs-
trações dos serviços (atividades) utilizadas pelos componentes para criar e executar 
workflows e realizar a composição, seleção e adaptação. O componente Application 
Façade dessa camada é responsável por receber requisições dos clientes (aplicações e 
usuários), que utilizam os serviços providos pelas plataformas de nuvem integradas 
pelo Cloud Integrator, e as encaminhar para os componentes da camada Service Layer. 
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Figura 11 - Arquitetura do Cloud Integrator. 

 
(Fonte: [10]) 

 O componente Workflow Manager gerencia workflows e é composto por quatro 
subcomponentes, que oferecem suporte à especificação de workflows semânticos e à 
geração e execução de planos de execução. O componente Service Manager importa e 
valida as descrições OWL-S e provê mecanismos de busca por conceitos utilizando 
entradas, saídas, precondições e efeitos dos serviços Web semânticos disponíveis. O 
componente Semantic Composer é o responsável por descobrir e compor serviços Web 
de acordo com a especificação do workflow semântico. O Semantic Repository arma-
zena a ontologia de domínio e as ontologias que descrevem os serviços Web e as es-
pecificações dos workflows e dos planos de execução. Por fim, o componente Work-
flow Executor provê suporte à execução dos planos de execução. 

O componente Metadata Manager é responsável por disponibilizar os metada-
dos acerca da qualidade dos serviços de nuvem (e.g. tempo de resposta, disponibili-
dade, desempenho, etc.) que são utilizados nos processos de seleção e adaptação dos 
planos de execução. 

O componente Selection Manager é responsável por selecionar planos de execu-
ção a partir dos metadados de QoS referentes aos serviços que os compõem. Já o 
componente Adaptation Manager realiza o processo de adaptação em caso de (i) falha, 
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(ii) degradação na qualidade, ou (iii) surgimento de novos serviços. No contexto do 
Cloud Integrator, adaptar uma aplicação significa substituir um plano de execução que 
está sendo executado por outro que realize as mesmas atividades, a fim de cumprir o 
objetivo de negócio do workflow em questão e manter a execução da aplicação. 

Por sua vez, a camada Integration Layer é responsável por integrar plataformas 
de nuvem (provedores de serviços) ligadas ao Cloud Integrator através da interface 
Integration Interface, na qual é implementada pelo componente Integration Façade. Esse 
componente implementa toda a comunicação que permite a interação entre o Cloud 
Integrator e as plataformas subjacentes de nuvem. Para permitir essa comunicação, 
foram desenvolvidos binders para cada plataforma de nuvem. Esses binders abstraem 
as APIs especificas de cada plataforma, nas quais permitem o acesso aos recursos 
providos, como, por exemplo, iniciar e instanciar de maneira automática máquinas 
virtuais. 

O componente Service Discovery é responsável por procurar serviços de nuvem 
e registrá-los no Cloud Integrator. Por sua vez, o componente Service Factory é respon-
sável por criar serviços que encapsulam as APIs especificas das plataformas de nu-
vem, enquanto o componente Service Bridge armazena esses serviços no componente 
Semantic Repository. Assim, cada serviço provido pela plataforma de nuvem através 
de uma API é representado por um serviço Web criado pelo componente Service Fac-
tory, de modo que os serviços providos pelas plataformas de nuvem subjacentes são 
tratados como simples serviços Web. Cada um desses serviços Web criados utiliza 
um binder desenvolvido especificamente para a plataforma de nuvem subjacente. 

2.4 Stratus 

 O Stratus [39] é uma ferramenta para criação de aplicações que são composi-
ções de serviços Web, a partir de descrições de alto nível. Nessa ferramenta a compo-
sição de serviços pode ser: (i) automática, nesse caso o usuário especifica apenas as 
entradas e saídas da composição (fluxo de execução parcial) e a ferramenta cria au-
tomaticamente o fluxo de serviços necessários para receber aquelas entradas e entre-
gar aquelas saídas (fluxo de execução completo), ou (ii)  manual, nesse caso o usuário 
seleciona todas as entradas, saídas e todos os serviços da composição (fluxo de exe-
cução completo). 

A ferramenta ainda possibilita que seja gerado um código executável a partir 
da composição dos serviços. Esse código permite que a aplicação seja executada em 
um servidor de aplicação Web, possibilitando que ela seja implantada em máquinas 
virtuais instanciadas em plataformas de nuvem, para que vários clientes (usuários 
e/ou aplicações) possam acessá-la através da Internet. 

A Figura 12 apresenta a arquitetura conceitual do Stratus, composta de quatro 
módulos e dois repositórios de informação. O usuário interage com a ferramenta 
através do modulo de Interface Gráfica, desenvolvido com suporte à Web. Esse módu-
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lo possibilita que o usuário especifique a aplicação parcialmente, em termos de suas 
entradas e saídas, ou completamente, através das entradas, saídas e serviços. 

Figura 12 - Arquitetura conceitual do Stratus. 

 
(Fonte: [39]) 

 O repositório Contas de Usuário armazena as informações (e.g. login e senha) 
dos usuários que podem utilizar a ferramenta. Por sua vez, o Repositório Geral arma-
zena as descrições e parâmetros de todos os serviços que podem ser utilizados nas 
composições feitas no Stratus, e as entidades ligadas a esses serviços. 

Naturalmente, serviços Web são descritos em linguagens com sintaxes padro-
nizadas (e.g. WSDL), assim como os seus parâmetros (e.g. XSD). Visando abstrair 
esses detalhes dos demais componentes do Stratus, foi desenvolvido o módulo Base, 
que funciona como uma abstração do conteúdo armazenado no Repositório Geral para 
que os demais módulos da ferramenta lidem apenas com informações de auto nível 
dos serviços, necessárias para seu funcionamento. O módulo Base utiliza de anota-
ções semânticas para dar significado as descrição dos serviços armazenadas e possi-
bilitar a composição automática. 

O módulo de Composição Automática é executado sob demanda durante o pro-
cesso de criação de uma nova aplicação. Este módulo recebe como entrada uma espe-
cificação de alto nível da composição de serviços (fluxo de execução) e a partir das 
informações semânticas, armazenadas no Repositório Geral e acessadas através do 
módulo Base, tenta construir uma composição que a atenda a especificação. 

A especificação usada como entrada pelo modulo de composição consiste no 
conjunto de parâmetros de entrada e de saída. O algoritmo de composição, baseado 
em planejamento automatizado (ver Seção 2.2.3.2), realiza uma série de buscas no 
repositório por serviços que se adequem aos parâmetros de entrada fornecidos, con-
catenando serviços até que os parâmetros de saída sejam encontrados. Deve-se deixar 
claro que quando o usuário realiza uma especificação completa da aplicação, não há 
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necessidade de realizar a composição automática, uma vez que todos os serviços já 
foram selecionados pelo usuário. 

Por fim, o módulo Geração de Código é responsável por transformar a composi-
ção de serviços gerada em um código executável que pode ser implantado em uma 
plataforma. Esse módulo não faz verificações de consistência da composição tam-
pouco modifica a estrutura da composição durante o processo, ele apenas cria meios 
que possibilita que a aplicação seja implantada em um servido de aplicação Web e 
receba requisições dos usuários, contendo as entradas da aplicação, faça chamadas 
aos serviços que a compõe, e retorne a saída ao usuário. 
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3 Cloud Stratus 
 Este capítulo apresenta o Cloud Stratus, uma plataforma de middleware para 
criação de aplicações que são composições de serviços providos por diferentes plata-
formas de Computação em Nuvem. A plataforma Cloud Stratus estende o Cloud Inte-
grator oferecendo diferentes formas de se criar aplicações e viabilizando a implanta-
ção das mesmas em máquinas virtuais na nuvem. Ela ainda possibilita o gerencia-
mento de máquinas virtuais de diversas plataformas de nuvem. Além disso, tal pla-
taforma fornece o monitoramento de serviços a fim de aferir o QoS relativo dos 
mesmos. 

 A Seção 3.1 apresenta uma visão geral da plataforma, citando o que o Cloud 
Stratus traz de novo em relação ao Cloud Integratror. Na Seção 3.2 é apresentada a ar-
quitetura do Cloud Stratus destacando os componentes que foram criados e estendi-
dos. Por fim, a Seção 3.3 mostra os detalhes do funcionamento das principais opera-
ções da plataforma. 

3.1 Visão Geral 

O Cloud Stratus é uma plataforma de middleware desenvolvida como uma ex-
tensão do Cloud Integrator. No Cloud Stratus as aplicações podem ser especificadas 
em termos: (i) de um workflow abstrato, em que o usuário define as atividades que 
compõem a aplicação especificando tuplas <tarefas, objetos>, ou; (ii) da especificação 
de um fluxo de execução completo (complete execution flow), no qual o usuário seleciona 
manualmente as entradas e saída da aplicação, assim como os serviços concretos que 
compõem a aplicação, ou ainda; (iii) de um fluxo de execução parcial (partial execution 
flow) através da seleção das entradas, saídas e/ou alguns serviços que devem compor 
a aplicação. Deve-se deixar claro que os serviços que compõem a aplicação, assim 
como no Cloud Integrator, podem ser classificados como recursos de nuvem, que se 
referem a recursos providos por plataformas de nuvem, desde que oferecidos como 
serviços Web, ou como serviços de aplicação, que são serviços de mais alto nível que 
podem ser serviços de terceiros que utilizam recursos de nuvem, ou mesmo serviços 
tradicionais que não utilizam recursos de nuvem. 

Além disso, para possibilitar que as aplicações criadas possam ser utilizadas 
por vários usuários simultaneamente através da Internet, o Cloud Stratus encapsula a 
aplicação em um código executável para ser implantado em uma máquina virtual 
criada em uma determinada plataforma de nuvem. Para isso, o Cloud Stratus possui 
um novo componente (VM Centre), responsável pelo acesso e gerenciamento a diver-
sas plataformas de nuvem privadas e públicas, que possibilita a criação, atualização e 
exclusão de máquinas virtuais. Esse componente também trata da elasticidade das 
máquinas virtuais criadas.  
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Esse trabalho propõe o conceito de Relative QoS ou RQoS (QoS Relativo), e tam-
bém um novo componente, chamado RQoS Monitor, responsável pelo monitoramen-
to e aferição dos parâmetros de RQoS dos serviços e adequação dos componentes de 
seleção e composição para considerar que a qualidade de um serviço é, agora, relati-
va a localização geográfica do cliente, nesse caso a aplicação, que consome os servi-
ços.  

3.2 Arquitetura 

 A extensão da plataforma de middleware Cloud Integrator, que originou o 
Cloud Stratus, determinou a criação de novos componentes arquiteturais e reformula-
ção de outros componentes existentes. Por exemplo, o Cloud Stratus oferece diferentes 
formas de se especificar uma aplicação. Isso é possível graças a criação de um novo 
componente responsável pela interface gráfica que dá suporte a descrição da aplica-
ção.  

A Figura 13 apresenta a arquitetura conceitual do Cloud Stratus, cujas ideias 
preliminares foram apresentados em [40], destacando os componentes estendidos, 
utilizados e criados. A arquitetura é dividida em três camadas, a saber: (i) GUI Layer, 
camada que dá suporte aos usuários para criação das aplicações; (ii) Workflow Compo-
sition Layer, camada que contém os componentes que geram a composição de servi-
ços Web semânticos e os respectivos planos de execução; e (iii) Service Management 
Layer, que contém os componentes responsáveis pela seleção de um plano de execu-
ção baseado nos metadados de QoS dos serviços que compõem a aplicação, pela ge-
ração de um código executável a partir do plano de execução selecionado, e implan-
tação do código gerado em uma máquina virtual instanciada em uma plataforma de 
nuvem privada ou pública. Essa camada ainda contém um componente responsável 
por armazenar e aferir os parâmetros de qualidade dos serviços que compõem a apli-
cação, um componente para adaptação que é responsável pela reconfiguração da 
aplicação em casos de falha ou degradação de qualidade dos serviços que a compõe, 
e um componente responsável pela comunicação com as diversas plataformas de nu-
vem e gerenciamento das máquinas virtuais instanciadas nessas plataformas, o que 
inclui tratar ações de elasticidade. Os componentes de cada camada são detalhados 
nas subseções a seguir. 
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Figura 13 - Arquitetura conceitual do Cloud Stratus. 

 

Como mencionado nas seções anteriores, este trabalho propõe o conceito de 
Relative QoS ou RQoS (QoS Relativo). O conceito de RQoS define que o QoS de um 
serviço é relativo a região ou máquina física em que ele está sendo monitorado. Por 
exemplo, como apresentado na Figura 14, o serviço Service 1 está sendo monitorado 
pelo monitor Monitor X, que está localizado no Brasil e o mesmo Service 1 também 
está sendo monitorado pelo monitor Monitor Y, localizado no Japão. Suponha que o 
tempo de resposta monitorado pelo Monitor X entre o Service 1 e a App 1 é de 20 ms, e 
o tempo de resposta monitorado pelo Monitor Y entre Service 1 e a App 2 é de 120 ms. 
Utilizando o conceito de QoS absoluto, os valores do parâmetro de QoS tempo de res-
posta teriam que ser agregados em um único valor, (e. g. média aritmética). Sendo 
assim, o valor do parâmetro tempo de resposta seria de 70ms independentemente de 
onde o serviço está sendo consumido. Já utilizando o conceito de RQoS, o serviço 
Service 1 possui duas informações de QoS, uma relativa ao Monitor X (tempo de respos-
ta igual a 20ms) e outra relativa ao Monitor Y (tempo de resposta igual a 120ms), apre-
sentando, assim, um QoS mais próximo ao percebido pelo cliente. Neste trabalho, 
como diferentes máquinas virtuais estão fisicamente alocadas em uma mesma plata-
forma que pode ter várias regiões, o RQoS de um serviço é relativo a região de uma 
plataforma de nuvem e não há uma máquina virtual específica. Em casos em que uma 
plataforma possui máquinas físicas em dois ou mais lugares, considera-se que exis-
tem duas ou mais plataformas distintas, por exemplo, Amazon Brasil, Amazon EUA 
Oeste, Amazon EUA Leste e etc. 
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Figura 14 – Monitorando serviços. 

 

A fim de aplicar o novo conceito, neste trabalho foi criado um componente 
(RQoS Monitor), que consiste de duas ferramentas (Service Monitor e App Monitor), 
também desenvolvidas no contexto deste trabalho, que trabalham em conjunto para 
realizar o monitoramento e aferição do QoS relativo dos serviços que compõem a 
aplicação. Para se adequar ao conceito de RQoS, os componentes de seleção (Selection 
Manager) e adaptação (Adaptation Manager), herdados do Cloud Integrator, foram re-
formulados. O algoritmo de seleção foi alterado para tratar com o QoS relativo a pla-
taforma de nuvem para que, além de retornar o plano de execução com maior quali-
dade, o algoritmo também retorne a plataforma em que ele deve ser implantado para 
alcançar essa qualidade (ver Seção 3.3.3). O algoritmo de adaptação também foi alte-
rado para possibilitar que além de trocar os serviços em falha ou com baixa qualida-
de, o algoritmo migre a aplicação para outra plataforma (ver Seção 3.3.6). A migração 
de máquinas virtuais pode resolver tanto os casos da adaptação por falha de serviço, 
em que a falha não está no serviço e sim na comunicação entre serviço e aplicação, 
quanto por degradação de qualidade, quando a interface de rede da plataforma, ou 
os roteadores no caminho entre aplicação e serviço estão sobrecarregados, o que 
acarreta na diminuição da qualidade do serviço. 

No Cloud Integrator as aplicações são executadas no mesmo nó computacional 
que a plataforma, dessa forma as saídas da aplicação só eram acessíveis nesse nó 
computacional. Para contornar essa limitação, as aplicações no Cloud Stratus são im-
plantadas em máquinas virtuais instanciadas em plataformas de nuvem. Para isso, o 
Cloud Stratus utiliza o componente do Stratus responsável pela geração de código 
executável a partir de uma composição de serviços (Code Generator). Esse código é 
então implantado em máquinas virtuais através dos novos componentes Scheduler e 
VM Centre, que possibilita o acesso e gerenciamento de máquinas virtuais em dife-
rentes plataformas de nuvem. 

3.2.1 GUI Layer 

A GUI Layer é composta pelo componente GUI que permite que o usuário do 
Cloud Stratus construa uma aplicação através: (i) da especificação de um workflow 
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abstrato, em que o usuário define as atividades que compõem a aplicação em termo 
de tuplas <tarefas, objetos>, ou; (ii) da especificação de um fluxo de execução com-
pleto (complete execution flow), no qual o usuário seleciona manualmente as entradas e 
saída da aplicação, assim como os serviços concretos de cada atividade que com-
põem o fluxo da aplicação, ou; (iii) de uma proposta intermediária em que o usuário 
define um fluxo de execução parcial (partial execution flow) através da seleção das en-
tradas, saídas e/ou alguns serviços que compõem o fluxo da aplicação. Um fluxo de 
execução é, basicamente, um plano de execução que foi diretamente especificado pe-
lo o usuário, e que não foi gerado automaticamente a partir de um workflow abstrato. 
A GUI ainda permite que o usuário defina algumas preferências como plataforma de 
nuvem para implantação da aplicação, thresholds de adaptação e elasticidade, e etc. 

A especificação de um workflow abstrato (ver Figura 8) é baseada na especifica-
ção realizada no Cloud Integrator que, como descrito na seção 2.2.3.1, consiste na des-
crição de atividades que compõem a aplicação em termos de tarefas e objetos que 
estão na ontologia de domínio, armazenada no componente Base Repository. No mo-
mento da especificação do workflow abstrato, a interface gráfica apresenta ao usuá-
rio uma lista de conceitos relacionados a tarefas e uma lista de conceitos relacionados 
a objetos, e o usuário é responsável por definir a tupla <tarefa, objeto>, que representa 
uma atividade do workflow. A primeira atividade do workflow da Figura 8 é descri-
ta pela tupla <search, lyric>. 

Já para especificar de forma completa um execution flow (fluxo de execução) é 
necessário a seleção manual das entradas e saídas da aplicação, assim como a seleção 
de cada serviço concreto que compõe o fluxo da aplicação. Finalmente, a definição 
parcial de um fluxo de execução consiste na escolha dos parâmetros de entrada e saí-
da da aplicação. Durante a especificação do fluxo parcial, o usuário ainda pode seleci-
onar alguns serviços concretos, restringindo que esses serviços devem estar na com-
posição do fluxo de execução completo. A Figura 15 apresenta um diagrama com a 
sequência de atividades que o usuário deve seguir para especificar uma aplicação em 
termos de um workflow abstrato, um fluxo de execução completo ou parcial. 
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Figura 15 - Diagrama de atividades descrevendo os passos para especificar uma aplicação. 

 

3.2.2 Workflow Composition Layer 

A camada Workflows Composition Layer possui um componente responsável pe-
lo armazenamento da descrição semântica dos serviços, os parâmetros de entrada e 
saída disponíveis, as informações das plataformas de nuvem gerenciadas pelo Cloud 
Stratus e todas as demais informações necessárias para o funcionamento da plata-
forma. Essa camada ainda possui um componente (Semantic Composer) que realiza a 
composição de serviços Web e gera os respectivos planos de execução. 

O componente Base Repository é responsável por armazenar todas as informa-
ções necessárias para o funcionamento do middleware, ou seja, ele armazena as des-
crições semânticas dos serviços e as ontologias de domínio (ver Figura 10), assim co-
mo os dados dos parâmetros e serviços disponíveis para construção da aplicação, 
dados das plataformas de nuvens gerenciadas e das aplicações criadas pelo middle-
ware e etc. 

O componente Semantic Composer é responsável por gerar os planos de execu-
ção a partir da especificação de um workflow abstrato ou fluxo de execução, seja ele 
completo ou parcial. Quando o componente recebe como entrada um workflow abs-
trato, ele executa uma composição automática de serviços baseado no mesmo algo-
ritmo empregado pelo Cloud Integrator e proposto por Mendes et al. [33]. Esse algo-
ritmo utiliza a especificação de um workflow abstrato para fazer uma composição de 
serviços Web semânticos levando em consideração as entradas, pré-condições e saí-
das de cada atividade do workflow. Com isso, o algoritmo procura por serviços que 
executem as atividades. Esses serviços são então organizados de acordo com o fluxo 
de mensagens entre a saída de um serviço e a entrada do serviço subsequente. Du-
rante a composição, caso dois ou mais serviços executem a mesma atividade do 
workflow, dois ou mais planos de execução são gerados para o workflow, criando 



44 

 

um grafo acíclico que representa os diferentes caminhos de execução . 

Já quando o Semantic Composer recebe um fluxo de execução completamente 
especificado como entrada, ele traduz o fluxo em um único plano de execução, já que 
todos os serviços foram selecionados diretamente pelo usuário. Apesar disso, o Se-
mantic Composer ainda procura por serviços equivalentes, ou seja, serviços com os 
mesmos parâmetros de entrada e saída, àqueles selecionados pelo usuário. Caso ele 
encontre dois ou mais serviços equivalentes a um serviço da composição, dois ou 
mais planos de execução são gerados. Finalmente, se a entrada for um fluxo de exe-
cução parcialmente especificado, o Semantic Composer procura no Base Repository por 
serviços que possuam os parâmetros de entrada, e continua realizando a concatena-
ção dos serviços até encontrar os parâmetros de saída, utilizando o algoritmo de 
composição proposto por Dantas et al. [41], para gerar um fluxo de execução completo. 
Depois que a composição foi realizada com sucesso, o Semantic Composer executa 
uma busca, a mesma busca realizada depois que um fluxo de execução completa-
mente especificado é traduzido em um plano de execução, a fim de encontrar servi-
ços equivalentes àqueles da composição, gerando vários planos de execução. A Figu-
ra 16 apresenta o fluxo de ações realizadas pelo Semantic Composer para gerar vários 
planos de execução. 

Figura 16 – Fluxo de ações do Semantic Composer durante a geração dos planos de execução. 

 

3.2.3 Service Management Layer 

 Depois que os planos de execução são gerados, a camada Service Management 
Layer é responsável por selecionar um plano de execução, encapsulá-lo em um códi-
go executável e implantá-lo em uma máquina virtual em uma determinada platafor-
ma de nuvem. Essa camada ainda trata das ações pós-implantação, que inclui o mo-
nitoramento das aplicações e serviços que a compõe, tomando as medidas necessá-
rias em caso de falha ou degradação de qualidade dos serviços que compõem a apli-



45 

 

cação. A camada ainda monitora a máquina virtual, na qual a aplicação está sendo 
executada, tratando a necessidade de elasticidade, em casos de sobrecarga ou subuti-
lização. Para isso, a camada Service Management possui os seguintes componentes, 
que serão descritos no decorrer dessa seção: (i) Selection Manager; (ii) Code Generator; 
(iii) Scheduler; (iv) VM Centre; (v) RQoS Monitor, e; (iv) Adaptation Manager. Devido a 
sua complexidade arquitetural, a descrição dos componentes VM Centre e RQoS Mo-
nitor foram separadas nas subseções 3.2.3.1 e 3.2.3.2, respectivamente. 

 O componente Selection Manager seleciona um dos planos de execução gera-
dos, caso exista mais de um, e a plataforma na qual a aplicação deve ser implantada, 
baseado nos metadados de RQoS relacionados aos serviços e providos pelo RQoS 
Monitor. 

O algoritmo de seleção utilizado é baseado no trabalho de Cavalcante et al. 
[10], mas inclui o conceito de RQoS. Sendo assim, a saída da seleção é o plano de exe-
cução com maior qualidade e a plataforma em que ele deve ser implantado para al-
cançar essa qualidade. Caso o usuário defina que a aplicação deve ser implantada em 
uma determinada plataforma de nuvem, o algoritmo de seleção seleciona o melhor 
plano de execução para aquela determinada plataforma (ver Seção 3.3.2). 

A seleção só é realizada caso a aplicação tenha sido especificada como um 
workflow abstrato ou um fluxo de execução parcial, em que os serviços que com-
põem a aplicação foram selecionados pelo Cloud Stratus. Caso a aplicação tenha sido 
especificada como um fluxo de execução completo, o middleware seleciona a plata-
forma na qual a aplicação deve ser implantada para que os serviços selecionados pelo 
usuário apresentem os melhores valores de qualidade. Deve-se deixar claro que a 
seleção não é restrita, ou seja, o usuário tem total liberdade de trocar a plataforma e 
os serviços que compõem a aplicação após a seleção. A Figura 17 apresenta o fluxo 
de ações realizadas pelo Selection Manager para selecionar o plano de execução com 
maior qualidade e a plataforma que a aplicação dever ser implantada para alcançar 
essa qualidade. 
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Figura 17 – Fluxo de ações do Selection Manager durante o processo de seleção do melhor 
plano de execução. 

 

Terminado o processo de seleção, o componente Code Generator recebe o plano 
de execução selecionado a fim de encapsulá-lo em um código executável que pode 
ser implantado em uma máquina virtual gerenciada pelo VM Centre em uma deter-
minada plataforma de nuvem. Esse componente é originado do Stratus [39] e basica-
mente encapsula as descrições de todos os serviços e seus parâmetros incluídos no 
plano de execução para gerar o código executável da aplicação. 

Depois da geração do código executável é necessário implantá-lo em uma má-
quina virtual em uma determinada plataforma de nuvem. A plataforma em que a 
aplicação será implantada é determinada no momento da seleção do plano de execu-
ção ou pelo usuário no momento da criação da aplicação. O componente Scheduler 
possui acesso as diferentes plataformas de nuvem gerenciadas pelo Cloud Stratus e 
realiza as operações necessárias para implantar a aplicação em uma máquina virtual 
dessas plataformas, através do VM Centre. Além disso, o componente é responsável 
por implantar, junto da aplicação, o App Monitor, uma ferramenta de monitoramento 
dos serviços que compõem a aplicação (ver Seção 3.2.3.2), parte constituinte do RQoS 
Monitor. 

O VM Centre é o componente que efetivamente realiza a comunicação entre o 
Cloud Stratus e as plataformas de nuvem subjacentes, possibilitando o controle sobre 
a criação, atualização e exclusão de máquinas virtuais. O componente ainda é res-
ponsável pelo processo de elasticidade, realizando o upgrade/downgrade dos recur-
sos da máquina virtual. Assim como o Scheduler, o VM Centre implanta na máquina 
virtual o VM Monitor, uma ferramenta que monitora os parâmetros de uso dos recur-
sos da máquina virtual como CPU e memória. Sendo assim, quando o Scheduler rece-
be o código da aplicação para ser implantado ele requisita uma máquina virtual (ex. 
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tipo, sistema operacional e imagem) em uma determinada plataforma, e o VM Centre 
retorna o acesso à máquina virtual. 

A camada Service Management Layer ainda possui o componente RQoS Monitor 
(ver Seção 3.2.3.2). Esse é o componente responsável por armazenar e aferir metada-
dos de qualidade a partir do monitoramento dos serviços que compõem a aplicação. 
Esses metadados, ou parâmetros de qualidade, servem de subsídio para seleção dos 
planos de execução e adaptação por degradação de qualidade. O RQoS Monitor con-
siste de duas ferramentas, a saber: o App Monitor e o Service Monitor. O App Monitor é 
a ferramenta de monitoramento instalada junto das aplicações nas máquinas virtuais 
controladas pelo Cloud Stratus, já que no contexto desse trabalho o QoS dos serviços é 
relativo a localização ou plataforma em que eles estão sendo consumidos. Já o Service 
Monitor é responsável por recuperar os dados monitorados por cada App Monitor ins-
talado e realizar a aferição dos parâmetros de QoS para cada serviço, relativa a plata-
forma em que o App Monitor está instalado. 

Finalmente, o componente Adaptation Manager lida com a necessidade de 
adaptação da aplicação nos seguintes casos: (i) falha dos serviços que compõem a 
aplicação; (ii) degradação da qualidade dos serviços que impacte na qualidade geral 
da composição, e; (iii) a introdução de novos serviços no sistema. Como dito anteri-
ormente, o algoritmo de adaptação também foi refatorado para lidar com o novo 
conceito de RQoS, mas continua baseado no processo de adaptação apresentado por 
Cavalcante et al [10]. 

3.2.3.1 VM Centre 

 O VM Centre é o componente responsável por realizar o acesso as plataformas 
de nuvem privadas e públicas possibilitando a consulta, criação, atualização e remo-
ção de máquinas virtuais. Além disso, com o auxílio da ferramenta VM Monitor, tam-
bém criada no contexto desse trabalho, o VM Centre provê o monitoramento dos re-
cursos das máquinas virtuais, a fim de identificar e tratar a necessidade de elastici-
dade das máquinas que executam as aplicações criadas e implantadas através do 
Cloud Stratus. A Figura 18 apresenta a arquitetura conceitual do VM Centre dividida 
em quatro componentes: (i) VM Manager; (iii) Cloud Driver; (iii) Elasticity Manager, e; 
(iv) Cloud Monitor. 

Figura 18 – Arquitetura conceitual do VM Centre. 
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O VM Manager é o componente responsável por realmente fazer o acesso a di-
ferentes plataformas de nuvem com o objetivo de controlar (criar, atualizar e excluir) 
suas máquinas virtuais. Para realizar o acesso unificado a diferentes plataformas, o 
VM Manager possui drivers específicos para cada plataforma de nuvem pública ou 
privada. Os Cloud Drivers são componentes especializados que efetivamente realizam 
o acesso as plataformas de nuvem e implementam uma API unificada, apresentada 
na Tabela 1. Essa API define as operações necessárias para acessar e gerenciar uma 
plataforma de nuvem. Dessa forma, quando um método da API é requisitado para a 
plataforma de nuvem X, o VM Manager utiliza o driver X para realizar a comunicação 
com a plataforma. A estratégia de implementar a comunicação com cada plataforma 
em drivers facilita a extensão e manutenção da ferramenta. Desse modo, para que o 
VM Centre dê suporte a uma nova plataforma, é necessário apenas desenvolver o 
driver para ela. 

Tabela 1 - API do VM Centre 

Método Descrição 

getVM(String id) : VirtualMachine 
Retorna uma instância de máqui-
na virtual que está associada ao id 
passado como parâmetro. 

getAllVM() : VirtualMachine[] 
Retorna um vetor com todas as 
instâncias de máquinas virtuais 
existentes. 

createVM : ResponseAPI 
Cria uma nova instância de má-
quina virtual. 

updateVM(String id) : ResponseAPI 
Atualiza uma máquina virtual 
associada ao id passado como 
parâmetro. 

deleteVM(String id): ResponseAPI 
Remove uma máquina virtual 
associada ao id passado como 
parâmetro. 

startVM(String id) : ResponseAPI Inicia a máquina virtual associada 
ao id passado como parâmetro. 

stopVM(String id) : ResponseAPI 
Para a máquina virtual associada 
ao id passado como parâmetro. 

O componente Elasticity Manager é responsável por identificar e disparar as 
ações de elasticidade. Para isso, ele solicita ao Cloud Monitor o monitoramento das 
máquinas virtuais e recebe as notificações, do Cloud Monitor, quando os limiares 
(thresholds) de utilização dos recursos das máquinas virtuais, definidos pelo usuário, 
forem atingidos. Os limiares tratados pelo Cloud Monitor são: (i) consumo máximo de 
CPU (maxCPU); (ii) consumo mínimo de CPU (minCPU); (iii) consumo máximo de 
memória RAM (maxMemory); (iv) consumo mínimo de memória RAM (minMemory); 
(v) consumo máximo de armazenamento (maxStore); (vi) consumo mínimo de arma-
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zenamento; (vii) número máximo de bytes enviados pela rede (maxSentBytes); (viii) 
número mínimo de bytes enviados pela rede (minSentBytes); (ix) número máximo de 
bytes recebidos pela rede (maxReceivedBytes), e; (x) número mínimo de bytes recebi-
dos pela rede (minReceivedBytes).  

No momento em que o Cloud Monitor dispara uma notificação, o Elasticity 
Manager toma as seguintes decisões: 

(1) Aumentar os recursos: Quando os recursos atuais estiverem sendo exaus-
tivamente utilizados, por exemplo, quando a utilização de um recurso 
da máquina virtual ultrapassar 90% de sua capacidade, um upgrade 
poderá ser realizado para aumentar a capacidade da máquina; 

(2) Liberar recursos: Quando os recursos alocados estiverem sendo subutili-
zados, por exemplo, um recurso da máquina virtual estiver sendo ape-
nas 30% utilizado, um downgrade pode ser realizado a fim de liberar 
parte dos recursos; 

(3) Alocar nova máquina virtual: Uma nova máquina virtual é instanciada 
caso os recursos de uma máquina estejam sendo exaustivamente utili-
zados e não seja mais possível realizar upgrade para aumentar a sua 
capacidade, seja por ter atingido o limite físico de hardware em que a 
máquina está alocada, seja por restrições da plataforma. 

Depois que o Elasticity Manager toma uma decisão, ele faz uso do VM Manager 
para realizar as modificações nas máquinas virtuais. Todas as modificações possíveis 
são realizadas de forma automática e transparente para o usuário. Além disso, quan-
do recebe um aviso do Cloud Monitor, o Elasticity Manager envia um email ao usuário, 
previamente cadastrado, informando sobre as mudanças realizadas na máquina vir-
tual e os motivos que levaram à mudança. 

Por fim, o Cloud Monitor é o componente responsável por monitorar constan-
temente o uso de CPU, memória, HD e tráfego de rede nas máquinas virtuais e per-
sistir essas informações para que o VM Manager e Elasticity Manager possam consultá-
las e tomar suas decisões. Para que o Cloud Monitor possa recuperar informações das 
máquinas virtuais instanciadas pela ferramenta é instalado, em cada máquina virtu-
al, uma ferramenta chamada VM Monitor. 

O VM Monitor é a ferramenta responsável por monitorar constantemente e lo-
calmente o uso de CPU, memória, armazenamento e tráfego de rede na máquina vir-
tual no qual foi instalado. Essas informações são recuperadas do próprio sistema 
operacional da máquina. A ferramenta funciona com um serviço Web, oferecendo a 
API apresentada na Tabela 2 para que todas as métricas monitoradas sejam disponi-
bilizadas para os clientes (nesse caso o Cloud Monitor) sem que exista uma dependên-
cia explicita de tecnologias entre eles. 
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Tabela 2 - API do VM Monitor. 

Método Descrição 

getMetric(String metricName) : Me-
trics 

Retorna uma das métricas moni-
toradas da máquina virtual em 
que o VM Monitor está instalado 
associada ao nome passado como 
parâmetro. 

getAllMetrics() : Metrics[] 

Retorna um vetor com todas as 
métricas monitoradas da máquina 
virtual em que o VM Monitor está 
instalado. 

O Cloud Monitor, por sua vez, faz requisições periódicas ao VM Monitor insta-
lado nas várias máquinas virtuais, para recuperar os metadados monitorados pelo 
mesmo. O Cloud Monitor armazena os dados monitorados para que eles sirvam de 
subsídio para as ações de elasticidade. 

3.1.3.2 RQoS Monitor 

 O RQoS Monitor é o componente responsável por armazenar e aferir metada-
dos de qualidade a partir do monitoramento dos serviços que compõem a aplicação. 
Ele realiza um monitoramento do ponto de vista do cliente, para que seja possível 
identificar se um serviço está realmente em falha e/ou se existe um problema de co-
municação entre o cliente e o serviço. A arquitetura do RQoS Monitor é dividida em 
duas ferramentas diferentes que trabalham juntos, a App Monitor e o Service Monitor. 

 O App Monitor é uma ferramenta de  monitoramento instalada junto das apli-
cações nas máquinas virtuais gerenciadas pelo Cloud Stratus. Como explicado anteri-
ormente, o monitoramento de serviços precisa ser realizado no mesmo local ou nó 
computacional que o cliente, para que os valores de QoS gerados pela ferramenta de 
monitoramento sejam os mesmos percebidos pelo cliente. 

O App Monitor adota uma estratégia hibrida (ativa e passiva) de monitoramen-
to [42]. Utilizando a estratégia passiva de monitoramento, o App Monitor intercepta 
as requisições feitas aos serviços que compõem a aplicação para recuperar informa-
ções necessárias para aferição dos parâmetros de QoS , como tempo de resposta e 
disponibilidade. Esta estratégia de monitoramento se mostra adequada para o con-
texto de Computação em Nuvem, uma vez que aumentar o número de requisições ao 
serviço ou processamento de dados implica no consumo de mais recursos, o que sig-
nifica dizer que o cliente irá pagar mais pelo uso de recursos. No entanto, se a aplica-
ção não é muito utilizada, consequentemente não são geradas requisições aos servi-
ços que a compõe e as informações monitoradas tendem a ficar desatualizadas. 

Já na estratégia ativa, o próprio App Monitor realiza requisições periódicas aos 
serviços para recuperar as informações necessárias ao monitoramento, consumindo, 
consequentemente, mais recursos que serão pagos pelo cliente. Dessa forma, o App 
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Monitor mantem a estratégia passiva enquanto são realizadas requisições as aplica-
ções. Quando a aplicação não recebe requisições por um longo período de tempo, e 
consequentemente aos serviços que a compõe, o monitor automaticamente dispara a 
estratégia ativa, para manter atualizada as informações de QoS. A Figura 19 apresen-
ta o fluxo de ações realizadas pelo App Monitor para monitorar os serviços que com-
põem a aplicação. 

Figura 19 -  Fluxo de ações do processo de monitoramento realizado pelo App Monitor. 

 

A Figura 20 apresenta a arquitetura conceitual do App Monitor, o qual foi de-
senvolvido como um serviço Web e é composto pelos componentes Rest Facade e Mo-
nitoring Model. O componente Rest Facade gerencia a comunicação com os clientes (ex. 
Service Monitor) do App Monitor, ou seja, sempre que um cliente realiza uma requisi-
ção ao App Monitor, ela é tratada por esse componente. O Rest Facade provê uma in-
terface RESTful, apresentada na Tabela 3, que contém dois métodos, um utilizado 
para configuração do monitor e outro usado para recuperar as informações captura-
das pelo monitor. 
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Figura 20 - Arquitetura conceitual do RQoS Monitor. 

 

Tabela 3 - Interface RESTFull do App Monitor. 

Método Descrição 

refreshConfig 

 

Atualiza ou inicia as configura-
ções de monitoramento (quais 
serviços devem ser monitorados). 

getInfo 
Recebe uma lista de serviços e 
retorna os dados monitorados 
para estes serviços. 

O Monitoring Module é o módulo responsável pelo monitoramento dos servi-
ços e armazenamento temporário das informações. Ele é dividido em dois compo-
nentes, a saber: (i) o TCP Monitor, e; (ii) Blackboard. O TCP Monitor é responsável por 
monitorar a interface de rede e capturar os pacotes criados no momento em que a 
aplicação faz requisições aos serviços que a compõe. Como uma instância do TCP 
Monitor só pode monitorar as requisições de um único serviço, é necessário que o 
Monitoring Model crie uma instância do TCP Monitor para cada serviço. Já o BlackBo-
ard funciona como um repositório compartilhado de dados. É nesse componente on-
de os dados monitorados pelos diferentes TCP Monitor são armazenados temporari-
amente, até que um cliente solicite esses dados, através da chamada do método getIn-
fo da API. 

O Service Monitor é o monitor responsável por recuperar os dados armazena-
dos pelos diferentes App Monitor e aferir os parâmetros de RQoS. Os dados recupe-
rados sobre tempo de resposta e disponibilidade, através da interface RESTful provi-
da pelo App Monitor, possibilita a aferição dos parâmetros de RQoS: (i) MTBF, Mean 
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Time Between Failures (Tempo médio entre falhas); (ii) MTTR, Mean Time To Recovery 
(Tempo médio para recuperação), (iii) Uptime, porcentagem de tempo que o serviço 
está disponível, e; (iv) Response Time, média do tempo de resposta do serviço. 

A Figura 20 apresenta a arquitetura conceitual do Service Monitor, dividida 
em três componentes principais: (i) Assessment Module; (ii) Metadata Repository, e; (iii) 
GUI. O componente GUI gerencia a interface gráfica da ferramenta, para que ela pos-
sa ser configurada tanto estaticamente quanto via interface gráfica. O Assessing Modu-
le é o módulo principal do Service Monitor, pois é o responsável por realizar a aferição 
dos metadados de QoS a partir dos dados armazenados nos App Monitor. No Asses-
sing Module, o componente Controller funciona como um mediador que realiza as re-
quisições aos App Monitor e repassa esses dados para cada um dos aferidores especia-
lizados.  De posse dos dados, os MTTR, MTBF, UpTime e Response Time Assessors são 
responsáveis por calcular os metadados de QoS relativos. Por fim, o Controller rece-
be os metadados aferidos e armazena-os no Metadada Repository, no qual é responsá-
vel por salvar os metadados aferidos em uma mídia persistente. 

3.3 Funcionamento 

 Esta seção apresenta detalhes do funcionamento das principais operações do 
Cloud Stratus. A Seção 3.3.1 apresenta detalhes do processo de especificação da apli-
cação em suas três diferentes formas. Depois de especificada a aplicação, o Cloud 
Stratus gera planos de execução e seleciona o plano com maior utilidade (Seção 3.3.2). 
Feito isso, é iniciado o processo para implantação da aplicação em uma máquina vir-
tual (Seção 3.3.3). A Seção 3.3.4 apresenta os passos executados pelo VM Centre para 
instanciar uma nova máquina virtual. Paralelo a esses processos, o Cloud Stratus rea-
liza um monitoramento constante dos serviços que compõem a aplicação a fim de a 
aferir os parâmetros de RQoS (Seção 3.3.5). Finalmente, a Seção 3.3.6 apresenta deta-
lhes do processo de adaptação executado pelo Cloud Stratus. 

3.3.1 Especificando uma aplicação 

 Como explicado na seção 3.2.1, no Cloud Stratus as aplicações podem ser espe-
cificadas de três maneiras, a saber: (i) a partir de um workflow abstrato; (ii) a partir de 
um fluxo de execução completo (complete execution flow); (iii) a partir de um fluxo de 
execução parcial (partial execution flow). 

 Para especificar um workflow abstrato o usuário deve criar as atividades abs-
tratas que compõem o workflow. Essas atividades são ditas abstratas pois não são ca-
pazes de serem executadas, uma vez que a correspondência para os serviços concre-
tos que irão realizá-las é feita em tempo de execução. Uma atividade é composta pela 
tupla <tarefa, objeto>. Dessa forma, o usuário seleciona uma tarefa, para em seguida 
selecionar um objeto disponível para ela. 
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Apesar das tuplas serem criadas pelo usuário, as atividades do workflow são 
predefinidas de acordo com o conjunto de tarefas e objetos especificados na ontologia 
de domínio. Por exemplo, utilizando a ontologia apresentada na Figura 10, durante a 
criação de uma tupla se o usuário selecionar a tarefa “Search”, o único objeto dispo-
nível para seleção é o “Lyrics”. A Figura 21 apresenta o diagrama de sequência para 
criação de um workflow abstrato. O primeiro passo da sequência (operação 1) é listar 
as tarefas disponíveis. Para isso, o cliente (Client) realiza uma requisição ao Cloud 
Stratus, mas especificadamente a GUI, que repassa a requisição ao Base Repository pa-
ra recuperar a lista de tarefas disponíveis na ontologia de domínio. Depois disso, o 
cliente requisita a listagem de objetos disponíveis, passando como parâmetro uma 
tarefa (operação 2), que é repassada ao Base Repository para listar os objetos disponí-
veis àquela tarefa. Por fim, na operação 3 o usuário realiza a criação da tupla, que 
representa a atividade do workflow, passando como parâmetros a tarefa e objeto sele-
cionados. Essa sequência é repetida até que todas as tuplas, ou atividades, do work-
flow sejam criadas. 

Figura 21 - Sequência de passos necessários para criar um workflow abstrato. 

 

No momento da especificação de um workflow, o usuário não necessita especi-
ficar as suas entradas e saídas diretamente, pois, por definição, um objeto de uma ati-
vidade abstrata pode ser uma entrada, saída, precondição e/ou efeito. Sendo assim, 
as entradas de um workflow são definidas a partir das entradas de atividades que não 
correspondem a saída de uma outra atividade executada anteriormente. Da mesma 
forma, as saídas do workflow são definidas a partir das saídas produzidas pelas ativi-
dades que não foram aproveitadas como entradas de outras atividades do workflow. 
Por exemplo, a Figura 22 apresenta um workflow cujas entradas (WE1 e WE2) e saídas 
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(WS1) foram geradas automaticamente. Nesse exemplo, o workflow possui duas ativi-
dades A1 e A2. A1 possui o parâmetro de entrada E1 e de saída S1. Já A2 possui os 
parâmetros de entrada E2 e E3 e de saída S2. Note que a saída S1 da atividade A1 é 
aproveitada como entrada E2 da atividade S2. Sendo assim, as entradas E1 e E3 que 
não correspondem a nenhuma saída de uma atividade do workflow, precisam ser pre-
enchidas pelo usuário e, logo, são definidas como entrada do workflow. Da mesma 
forma, a saída S2 que não foi utilizada como entrada por nenhuma atividade é defi-
nida como saída do workflow. 

Figura 22 - Definição das entradas e saídas de um workflow. 

 

 A especificação de um fluxo de execução completo apresenta uma estratégia 
mais direta, do que a especificação de um workflow abstrato. Nela, o usuário selecio-
na todos os serviços concretos que compõem a aplicação. Para realizar essa especifi-
cação o usuário deve seguir a sequência de passos apresentados na Figura 23. Na 
primeira operação, o cliente (Client) requer a lista de parâmetros de entrada disponí-
veis, que é recuperada no componente Base Repository. Feito isso, o cliente adiciona 
uma entrada ao fluxo de execução (operação 2). A execução das operações 1 e 2 são 
repetidas até que todos os parâmetros de entrada do fluxo sejam adicionados. Depois 
disso, na operação 3 e 4, o usuário requer a lista de parâmetros de saída disponíveis, 
mais uma vez recuperada do Base Repository, e adiciona o único parâmetro de saída 
do fluxo. Por fim, na operação 5 e 6, a lista de todos os serviços concretos disponíveis 
no Base Repository é apresentada e o usuário adiciona um serviço que fará parte do 
fluxo de execução. O processo é repetido até que o usuário adicione todos os serviços 
que vão compor o fluxo, na ordem em que eles serão executados. 
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Figura 23 – Sequência de passos necessários para criar um fluxo de execução completo. 

 

 Por fim, a especificação de um fluxo de execução parcial apresenta uma estra-
tégia mais simplificada que a especificação de um fluxo completo. Para criar um flu-
xo de execução parcial o usuário necessita apenas selecionar as entradas e saídas da 
aplicação e, se achar necessário, selecionar alguns serviços que farão parte da compo-
sição. Os demais serviços que vão compor o fluxo de execução, criando um fluxo de 
execução completo, serão selecionados automaticamente pelo Cloud Stratus. A Figura 
24 apresenta a sequência de passos realizados pelo usuário e pelo Cloud Stratus  para 
criar um fluxo de execução parcial. A primeira e segunda operação são idênticas as 
operações para especificação de um fluxo de execução completo, no qual o cliente 
seleciona todos os parâmetros de entrada e saída do fluxo. Já a operação 5 lista todos 
os serviços disponíveis no Base Repository e na operação 6 o usuário adiciona um ser-
viço ao fluxo de execução. As operações 5 e 6 não são obrigatórias para definição do 
fluxo de execução parcial e são repetidas até que sejam adicionados os serviços que o 
usuário julga necessário que estejam no fluxo. 
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Figura 24 - Sequência de passos necessários para criar um fluxo de execução parcial. 

 

 As diferenças entre as abordagens de especificação vão desde a seleção dos 
parâmetros de entrada e saída, que no workflow abstrato são identificados automati-
camente, até a seleção direta dos serviços concretos. Além disso, depois da especifi-
cação de um fluxo de execução completo é realizada uma validação, para verificar se 
o fluxo criado respeita as seguintes restrições: (i) o parâmetro de saída do fluxo é 
igual ao parâmetro de saída do último serviço selecionado. Essa restrição foi criada 
baseada na ideia de que se a saída de um fluxo, composto por N serviços, for igual a 
saída de um serviço Xi e i é diferente de N, a execução dos serviços maiores que Xi, 
até XN, é irrelevante, pois a saída já foi encontrada na execução do serviço Xi; (ii) os 
parâmetros de entrada de um serviço corresponde aos parâmetros de entrada especi-
ficados pelo usuário, e/ou a saída de um serviço executado antes do serviço em 
questão. 
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3.3.2 Selecionando o melhor plano de execução 

Como mencionado na seção 3.2.2, depois que o usuário especifica a aplicação, 
o componente Semantic Composer pode então fazer a composição dos serviços dispo-
níveis, gerando possíveis planos de execução. Mesmo havendo diversos planos de 
execução disponíveis, apenas um deles deve ser selecionado para gerar o código exe-
cutável da aplicação.  

No Cloud Integrator, o processo de seleção é feito com base nos parâmetros de 
QoS dos serviços que compõem a aplicação (ex. tempo de resposta, MTTR, MTBF, up 
time). No entanto, no contexto do Cloud Stratus o QoS é relativo a plataforma, e con-
sequentemente a qualidade do plano de execução também será relativa. Sendo assim, 
o processo de seleção estendido do Cloud Integrator foi alterado para incorporar o 
conceito de RQoS, de forma que o processo de seleção foi dividido em duas etapas, a 
saber: (i) seleção do melhor plano de execução por plataforma, e; (ii) seleção do me-
lhor plano de execução global. 

Na primeira etapa da seleção, é selecionado o melhor plano de execução para 
cada plataforma de nuvem gerenciada pelo Cloud Integrator. O processo de seleção é 
baseado no trabalho de Cavalcante et al. [10], mesmo processo utilizado pelo Cloud 
Integrator, que basicamente envolve duas operações básicas: (i) agregação, que compu-
ta o valor global de um dado parâmetro considerando um plano de execução como 
um todo, e; (i) normalização, que enquadra os parâmetros em uma mesma faixa de 
valores para permitir uma medição uniforme da qualidade dos planos de execução. 
Realizadas essas operações, o algoritmo de seleção avalia a utilidade de cada plano 
de execução, considerando os parâmetros de qualidade dos serviços não coincidentes 
incluídos nos planos. 

Serviços coincidentes são aqueles que estão presentes em todos os planos de 
execução e, portanto, contribuem igualmente com os mesmos valores de custo e de 
qualidade em qualquer plano [10]. Não considerar esses serviços acelera o processo 
de seleção por considerar um número menor de serviços [10]. O Algoritmo 1 apre-
senta o algoritmo que identifica o índice dos serviços não coincidentes no plano de 
execução. Dado um valor numérico SIZE que indica a quantidade de serviços em um 
plano de execução, é feito um laço para percorrer cada índice I dos serviços no plano 
(linha 3). Os serviços em um plano de execução são executados sequencialmente, lo-
go, o índice de um serviço indica a ordem em que ele será executado. Por exemplo, 
um serviço cujo índice é igual a 0 será o primeiro a ser executado, seguido do serviço 
com índice 1, e assim sucessivamente. 
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Algoritmo 1 - Identificando o índice da atividade com serviços não coincidentes. 

 

 Dentro do laço que percorre os índices, dada uma lista de planos de execução 
PES, para cada plano de execução (PE ∈ PES) é verificado se o serviço do índice I do 
plano de execução PE é igual ao serviço, de mesmo índice, do próximo plano de exe-
cução, ou seja, é verificado se o serviço do índice 1, por exemplo, é igual em todos os 
planos de execução (linha 8). Se o serviço for diferente, o laço que percorre os planos 
de execução é parado (linha 9 e 10) e a variável SERVICOS_IGUAIS, que informa se 
todos os serviços de índice I dos planos de execução são iguais, recebe o valor 
FALSO, caso o contrário o laço continua (linha 12). No fim desse laço, se for verifica-
do que existem serviços diferentes para o índice I, ele é adicionado a lista de índices 
INDEX, e o índice é incrementado para novamente percorrer todos os planos de exe-
cução. O fim da execução desse algoritmo retorna a lista de índices com serviços não 
coincidentes. 

Algoritmo	  1	  -‐	  Identificando	  o	  índice	  da	  atividade	  com	  serviços	  não	  coincidentes	  

Entrada:	  PES	  -‐	  lista	  com	  planos	  de	  execução	  disponíveis	  

	   	  	  SIZE	  -‐	  quantidade	  de	  serviços	  nos	  planos	  de	  execução	  

Saída:	  INDEX	  -‐	  lista	  com	  índices	  das	  atividades	  com	  serviços	  não	  coincidentes	  

	   	   	  

1:	   I	  <-‐	  0	  

2:	   SERVICO_ANTERIOR	  <-‐	  0	  

3:	   para	  cada	  I	  <=	  SIZE	  faça	  

4:	   	   SERVICOS_IGUAIS	  <-‐	  VERDADEIRO	  

5:	   	   para	  cada	  plano	  de	  execução	  PE	  ∈	  PES	  faça	  

6:	   	   	   se	  SERVICO_ANTERIOR	  ≠	  0	  então	  
7:	   	   	   	   SERVICO_ATUAL	  <-‐	  recuperarServicoPorIndice(pe,	  I)	  

8:	   	   	   	   //Serviço	  não	  coincidente	  

9:	   	   	   	   se	  SERVICO_ANTERIOR	  ≠	  SERVICO_ATUAL	  então	  
10:	   	   	   	   	   SERVICOS_IGUAIS	  <-‐	  FALSO	  

11:	   	   	   	   	   PARE_O_LOOP	  

12:	   	   	   	   se-‐não	  

13:	   	   	   	   	   SERVICO_ANTERIOR	  <-‐	  SERVICO_ATUAL	  

14:	   	   	   	   fim-‐se	  

15:	   	   	   fim-‐se	  

16:	   	   fim-‐para	  

17:	   	   se	  SERVICOS_IGUAIS	  =	  VERDADEIRO	  então	  

18:	   	   	   INDEX	  <-‐	  INDEX	  U	  I	  

19:	   	   fim-‐SE	  

20:	   	   incremente(I)	  

21:	   fim-‐para	  	  
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 A Figura 25 ilustra um conjunto com quatro planos de execução que possui 
quatro serviços (ilustrados pelos círculos), cujo nome e índice são ilustrados pelas 
raias. Os índices 1 e 3 dos planos de execução apresentam serviços não coincidentes, 
B1 e B2 para o índice 1, D1 e D2 para o índice 3. 

Figura 25 - Ilustração de índices de serviços não coincidentes. 

 

 Após identificar os índices com serviços não coincidentes, o processo de sele-
ção propriamente dito é iniciado, conforme sumarizado no Algoritmo 2. Esse algo-
ritmo recebe como entrada uma lista PES com os planos de execução gerados, a lista 
de índices INDEX dos serviços não coincidentes, e uma lista W de pesos atribuídos 
pelo usuário aos parâmetros de RQoS. Apenas os serviços cujos índices estão na lista 
INDEX são considerados nesta etapa do processo de seleção. Como dito anteriormen-
te e explicado mais adiante, o processo de seleção é baseado na qualidade de serviço 
relativa a plataforma, sendo assim, esse algoritmo é executado para cada plataforma 
de nuvem gerenciada pelo Cloud Stratus, com o objetivo de descobrir o plano de exe-
cução com maior utilidade por plataforma. 

 O Algoritmo 2 começa calculando a qualidade de cada plano de execução co-
mo um todo, considerando os valores dos parâmetros de RQoS dos serviços que o 
compõe. Primeiramente, o valor global de cada parâmetro de qualidade Q (MTTR, 
MTBF, Response Time, Up Time) é computado para cada plano de execução P ∈ PES 
(linha 5) através de funções de agregação específicas para cada parâmetro [43, 44], 
apresentadas na Tabela 4. 
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Algoritmo 2 - Algoritmo de seleção de planos de execução. 

 

Tabela 4 - Exemplos de funções de agregação de parâmetros de qualidade. 

Tipo Exemplo de parâmetro Expressão 

Somatório response time 𝑞! 𝑝 =    𝑞!(𝑠)
!  ∈!"

 

Produtório up time 𝑞! 𝑝 = 𝑞!(𝑠)
!  ∈!"

 

Média aritmética mtbf, mttr 𝑞! 𝑝 =   
𝑞!(𝑠)!

!  ∈!"

𝑛  

 Uma vez calculado a qualidade de cada plano de acordo com os valores glo-
bais dos parâmetros RQoS, apenas os valores globais dos planos de execução serão 
considerados e não mais os valores individuais dos parâmetros de cada serviço. En-
tretanto, apenas calcular os valores globais não é suficiente, visto que cada parâmetro 
lida com grandezas diferentes (ex. response time em milissegundos, uptime em porcen-
tagem), sendo necessário realizar uma normalização dos mesmos, a fim de enquadrá-
los em uma mesma faixa de valores. Essa normalização permite uma medição uni-
forme da qualidade dos planos de execução [43–45]. Sendo assim, no Algoritmo 2, o 
valor global dos parâmetros de qualidade é normalizado (linha 6) a fim de enquadrá-
lo na faixa de valores entre 0 e 1 [45]. 

 Durante o processo de normalização, os parâmetros são divididos em dois 
grupos, dependendo da sua natureza: (i) positivos, quanto maior o seu valor, maior a 

Algoritmo	  2	  -‐	  Algoritmo	  de	  seleção	  de	  planos	  de	  execução	  

Entrada:	  PES	  –	  lista	  de	  planos	  de	  execução	  

	  	  	  INDEX	  –	  lista	  de	  índice	  com	  serviços	  não	  coincidentes	  

	   	  	  	  W	  –	  lista	  de	  pesos	  atribuídos	  pelo	  usuário	  

Saída:	  S	  ∈	  PES	  –	  plano	  de	  execução	  com	  utilidade	  maximal	  

	  

	  

1:	   para	  cada	  plano	  de	  execução	  P	  ∈	  PES	  faça	  

2:	   	   SERVICOS	  <-‐	  recuperarServicosDoPlano(P)	  

3:	   	   SERVICOS_NC	  <-‐	  recuperarServicosNaoCoincidentes(SERVICOS)	  

4:	   	   para	  cada	  parâmetro	  de	  qualidade	  Q	  faça	  

5:	   	   	   calcularQualidadeGlobal(P,	  Q,	  SERVICOS_NC)	  	  

6:	   	   	   normalizarQualidadeGlobal(P,	  Q,	  SERVICOS_NC)	  

7:	   	   fim-‐para	  

8:	   	   calcularUtilidade(P,	  W)	  	  

9:	   fim-‐para	  



62 

 

sua qualidade (e.g. up time), e; (ii) negativos, quanto menor o seu valor, maior a sua 
qualidade (e.g. response time). As Equações 1 e 2 apresentam as fórmulas para norma-
lização de parâmetros positivos e negativos, respectivamente. Nessas equações, 
qNi(p) é o valor normalizado de qualidade para o parâmetro i, qi(p) é o valor global 
do parâmetro i para o plano de execução p, e qmax e qmin são os maiores e menores 
valores do parâmetro i de todos os planos de execução considerados, respectivamen-
te (se qmax = qmin então qNi(p) = 1). Nesse processo, qNi(p) resulta em um valor nor-
malizado entre 0 e 1. 

𝑞!" 𝑝 =    !! ! !  !!"#
!!"#!!!"#

, 𝑞!"# ≠   𝑞!"#          (1) 

𝑞!" 𝑝 =    !!"#  !!! !
!!"#!!!"#

, 𝑞!"# ≠   𝑞!"#          (2) 

Por fim, de posse dos valores normalizados de qualidade, a utilidade u(p) de 
cada plano de execução P ∈ PES (linha 8) é calculada como uma soma ponderada 
(Equação 3) entre os valores normalizados dos parâmetros e os respectivos pesos w ∈ 
W atribuídos pelo usuário. Ao fim do processo de seleção, é selecionado o plano de 
execução com utilidade maximal. Caso exista mais de um plano de execução com 
utilidade maximal, um deles é selecionado aleatoriamente. Na Equação 3, qNi é o va-
lor normalizado para o parâmetro de qualidade i considerando o plano de execução 
p. Já wi ∈ W são os pesos atribuídos pelo usuário a esse parâmetro, de modo que wi ∈ 
[0, 1] e o somatório 𝑤!!

!!!  é igual a 1. 

𝑢 𝑝 =    𝑞!" 𝑝 ∗   𝑤!!
!!!              (3) 

Depois de finalizada a primeira fase da seleção, o Selection Manager possui 
uma lista N com o melhor plano de execução por plataforma, em que N é igual a 
quantidade de plataformas de nuvem gerenciadas pelo Cloud Stratus. A segunda fase 
da seleção consiste em selecionar o melhor plano de execução dessa lista. Para isso, é 
aplicado o Algoritmo 2 para selecionar o melhor plano de execução. No entanto, nes-
sa fase, todos os serviços do plano de execução são considerados não coincidentes, 
pois a qualidade relativa dos serviços de cada plano corresponde a uma plataforma 
diferente e pode conter valores diferentes, logo não é possível eliminar nenhum ser-
viço do plano. No exemplo da Figura 26, na primeira fase da seleção foram selecio-
nados dois planos de execução, um para cada plataforma. Os dois planos de execu-
ção utilizam os serviços A, C e D, e teoricamente são serviços coincidentes e não de-
veriam participar do cálculo. No entanto, como os serviços foram monitorados em 
plataformas diferentes, eles possuem RQoS diferentes e não podem ser desconside-
rados. 
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Figura 26 - Planos de execução selecionados depois da primeira fase da seleção. 

 

 Deve-se deixar claro que o processo de seleção é dividido em duas etapas 
apenas quando são gerados diferentes planos de execução por plataforma. Nos casos 
em que apenas um plano de execução é gerado (ex. não há vários serviços equivalen-
tes disponíveis) o processo de seleção continua da segunda etapa, calculando a qua-
lidade do plano e selecionando a plataforma para ele ser implantado. 

3.3.3 Implantando uma aplicação 

 Após o processo de seleção, o Cloud Stratus utiliza o plano de execução seleci-
onado para gerar um código executável que possa ser implantado em uma máquina 
virtual instanciada em uma plataforma de nuvem. O componente responsável por 
esse processo é o Code Generator (ver Seção 3.2.3) que basicamente encapsula a descri-
ção semântica dos serviços que compõem a aplicação e seus parâmetros de entrada e 
saída para gerar o código executável da aplicação em WS-BPEL (Web Service Business 
Process Execution Language) [46]. 

 A Figura 27 apresenta o processo de implantação de uma aplicação após a se-
leção de um plano de execução (operação 1) e a geração do código executável (opera-
ção 1.1). O processo continua no componente Scheduler, que recebe o código executá-
vel (operação 1.2) da aplicação e implanta em uma máquina virtual. Para realizar 
essa implantação, o Scheduler faz uso do componente VM Centre, que é responsável 
pelo acesso as plataformas de nuvem privadas e públicas, possibilitando a criação e 
atualização de máquinas virtuais em tempo de execução. Sendo assim, o primeiro 
passo para implantar uma nova aplicação, é requisitar ao VM Centre uma máquina 
virtual em uma determinada plataforma (operação 1.2.1). Vale ressaltar que após a 
seleção de um plano de execução, a saída do componente Selection Manager é o me-
lhor plano de execução relativo a uma plataforma de nuvem. Com isso, a máquina 
virtual que executará a aplicação será instanciada na plataforma determinada pelo 
processo de seleção. 
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Figura 27 - Diagrama de sequência que ilustra o processo pós seleção. 

 

 No momento de requisitar a máquina virtual, o Scheduler passa como parâme-
tro: a plataforma de nuvem, os recursos de hardware da máquina virtual e a imagem 
do sistema operacional (snapshot), previamente criada, que contém as dependências 
necessárias para que a aplicação seja executada (compilador, interpretador, bibliote-
cas e etc). O VM Centre, por sua vez, ao receber uma requisição de uma nova máqui-
na virtual, decide se uma nova máquina será instanciada na plataforma ou se será 
utilizada uma máquina já existente (ver Seção 3.3.4). A decisão de instanciar um nova 
máquina virtual influencia no tempo para implantar uma aplicação, visto que o pro-
cesso de instanciar uma nova máquina costuma ser demorado. Outro ponto impor-
tante é que podem existir máquinas virtuais equivalentes cujos recursos não estão 
sendo completamente utilizados e podem ser compartilhados com uma outra aplica-
ção, otimizando a utilização dos recursos. 

 Depois que o VM Centre possibilita o acesso a uma máquina virtual, o Schedu-
ler realiza a implantação da aplicação (operação 1.2.2) e do App Monitor. Deve-se dei-
xar claro que um novo App Monitor só é instalado se a máquina virtual retornada pe-
lo VM Centre for nova. Caso seja um máquina que já possui uma aplicação, o Schedu-
ler apenas atualiza as configurações do App Monitor para que ele possa monitorar 
também os serviços da nova aplicação (ver Seção 3.3.5). 

 Feito isso, o Scheduler salva algumas informações relevantes no Base Repository 
(operação 1.2.3), a saber: 

• informações do plano de execução que gerou a aplicação: dados dos serviços 
que o compõe, os parâmetros de entrada e de saída; 
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• informações sobre a máquina virtual que a aplicação está instalada: IP, recur-
sos de hardware, snapshot e plataforma de nuvem; 

• thresholds definidos pelo usuário: limiares que serão utilizados pelos com-
ponentes de adaptação (Adaptation Manager) e elasticidade (VM Centre) 
para tomada de decisões; 

• qualidade do plano de execução selecionado: expressão matemática que re-
presenta a qualidade do plano de execução selecionado e é utilizada pe-
lo componente Service Monitor para identificar a degradação de quali-
dade. 

Durante a seleção do plano de execução, são feitos diversos cálculos para des-
cobrir a sua utilidade. Esses cálculos podem ser expressados na forma de uma ex-
pressão matemática única, que representa a utilidade de um plano de execução. Essa 
expressão possui constantes numéricas, criadas no processo de seleção, e variáveis 
que representam o valor de um determinado parâmetro de RQoS. 

As Equações 4, 5, 6, 7 apresentam o cálculo para os parâmetros Response Time, 
MTTR, MTBF e Up Time, respectivamente. As equações são criadas de acordo com o 
plano de execução selecionado e os planos de execução disponíveis durante a sele-
ção. Para criação das Equações 4 a 7 foi considerado um plano de execução com dois 
serviços (S1 e S2), cuja plataforma de nuvem selecionada foi a P1. As variáveis em 
negrito são constantes geradas durante o processo de seleção. Por exemplo, a cons-
tante maxResponseTime é o maior valor de tempo de resposta (response time) dentre 
todos os serviços dos planos de execução. Já o minResponseTime é o menor valor de 
tempo de resposta dentre os serviços. O wResponseTime é o peso (do Inglês weight), 
definido pelo usuário (ver Seção 3.2.2), do parâmetro Response Time. As funções som, 
med e prod calculam o somatório, produtório e média aritmética, respectivamente, e 
representam as funções de agregação de cada parâmetro apresentadas na Tabela 4. A 
expressão matemática final que representa a qualidade do plano de execução é a so-
ma das Equações 4 a 7. 

 

𝒘𝑹𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆𝑻𝒊𝒎𝒆 ∗ (𝒎𝒂𝒙𝑹𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆𝑻𝒊𝒎𝒆−(𝑠𝑜𝑚(#{𝑃1.𝑆1.𝑅𝑇,𝑃1.𝑆2.𝑅𝑇})))(𝒎𝒂𝒙𝑹𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆𝑻𝒊𝒎𝒆−𝒎𝒊𝒏𝑹𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆𝑻𝒊𝒎𝒆)   (4) 

 

𝒘𝑴𝒕𝒕𝒓 ∗ (𝒎𝒂𝒙𝑴𝒕𝒕𝒓−(𝑚𝑒𝑑(#{𝑃1.𝑆1.𝑀𝑡𝑡𝑟,𝑃1.𝑆2.𝑀𝑡𝑡𝑟})))(𝒎𝒂𝒙𝑴𝒕𝒕𝒓−𝒎𝒊𝒏𝑴𝒕𝒕𝒓)     (5) 

 

𝒘𝑴𝒕𝒃𝒇 ∗ (𝒎𝒂𝒙𝑴𝒕𝒃𝒇−(𝑚𝑒𝑑(#{𝑃1.𝑆1.𝑀𝑡𝑏𝑓,𝑃1.𝑆2.𝑀𝑡𝑏𝑓})))(𝒎𝒂𝒙𝑴𝒕𝒃𝒇−𝒎𝒊𝒏𝑴𝒕𝒃𝒇)    (6) 

 

𝒘𝑼𝒑𝑻𝒊𝒎𝒆 ∗
( 𝑝𝑟𝑜 # 𝑃1.𝑆1.𝑈𝑝𝑇𝑖𝑚𝑒,𝑃1.𝑆2.𝑈𝑝𝑇𝑖𝑚𝑒 −𝒎𝒊𝒏𝑼𝒑𝑻𝒊𝒎𝒆)

(𝒎𝒂𝒙𝑼𝒑𝑻𝒊𝒎𝒆−𝒎𝒊𝒏𝑼𝒑𝑻𝒊𝒎𝒆)    (7) 
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3.3.4 Instanciando uma máquina 

 No momento em que um usuário requisita ao VM Centre que uma nova má-
quina virtual seja instanciada, o componente VM Manager é responsável por decidir 
se uma nova máquina será instanciada ou se será utilizada uma máquina já existente. 
Para tomar essa decisão, o VM Manager verifica a equivalência entre a máquina re-
quisitada e as máquinas já existentes. Caso exista uma equivalência, o VM Centre ve-
rifica o status da máquina virtual, através dos dados armazenados no componente 
Cloud Monitor, para identificar se a máquina existente está sendo subutilizada e ainda 
possui recursos suficientes para serem utilizados por outra aplicação, como apresen-
tado no diagrama de atividades da Figura 28. Uma máquina virtual A é considerada 
equivalente a máquina virtual B se obedecer a todos os dois critérios abaixo: 

1. Tipo da máquina virtual: a máquina A deve possuir um tipo, que são ma-
peados na quantidade de recursos, menor ou igual a máquina B. Esse 
critério impede que seja necessário aumentar os recursos da máquina B 
ou sobrecarrega-la; 

2. Snapshot: a máquina A deve ser instanciada a partir do mesmo snapshot 
(imagem do sistema operacional) usado para instanciar a máquina B. 

Figura 28 - Diagrama de atividades representando o fluxo de execução realizado na requisi-
ção de uma nova VM. 

 

 Para exemplificar o processo de instanciação de uma nova máquina virtual, 
considere que o usuário requisita uma máquina virtual com as seguintes configura-
ções: (i) tipo: small; (ii) snapshot: ubuntu32145. Quando o VM Manager recebe essa re-
quisição, ele realiza uma busca, no Base Repository (já que ele possui os dados de to-
das as máquinas virtuais instanciadas pelo Cloud Stratus), a fim de encontrar uma 
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máquina equivalente. Caso ele não encontre, uma nova máquina virtual é instancia-
da na plataforma de nuvem, escolhida pelo usuário ou pelo processo de seleção. No 
entanto, caso ele encontre uma máquina equivalente, o VM Manager verifica se o uso 
dos recursos da máquina encontrada (e.g. CPU e memória) estão abaixo do threshold 
definido pelo usuário (suponha 5%) e, em caso positivo, retorna o acesso à essa má-
quina. 

3.3.5 Monitorando Serviços 

 As aplicações criadas no Cloud Stratus são compostas por serviços de nuvem e 
acessados, como serviços Web, através da Internet. Cada um dos serviços possui uma 
qualidade relativa de serviço (RQoS) aferida pelo Cloud Stratus. Pare realizar a aferi-
ção dos parâmetros de qualidade relativos, é necessário que haja um monitoramento 
constante dos serviços na mesma máquina em que eles estejam sendo utilizados. Pra 
isso, o Cloud Stratus utiliza a ferramenta RQoS Monitor, composta de duas outras fer-
ramentas o Service Monitor e App Monitor, criada no contexto desse trabalho. 

 Como explicado na seção 3.2.3.2, o App Monitor é uma ferramenta de monito-
ramento instalada junto das aplicações nas máquinas virtuais, que possibilita o moni-
toramento dos serviços que compõe a aplicação na mesma máquina em que eles es-
tão sendo utilizados. Para isso, o App Monitor adota uma estratégia híbrida de moni-
toramento (passiva e ativa). Utilizando a estratégia passiva de monitoramento, o mo-
nitor intercepta as requisições aos serviços realizadas pela aplicação com o objetivo 
de recuperar o tempo de resposta da requisição e identificar se a requisição foi reali-
zada com sucesso. A Figura 29 apresenta o diagrama de atividades que ilustra o pro-
cesso de monitoramento passivo do App Monitor. Na primeira atividade, o App Moni-
tor, mais especificadamente o componente TCP Monitor monitora a interface de rede 
da máquina virtual, com o objetivo de capturar os pacotes criados no momento em 
que a aplicação faz um requisição a um serviço. É interessante lembrar que o TCP 
Monitor só é capaz de monitorar chamadas a um único serviço, sendo necessário criar 
N instâncias para monitorar N serviços. Quando o TCP Monitor identifica que houve 
uma requisição ao serviço, ele captura o pacote de saída e armazena a data e hora do 
evento (firstTime) no Blackboard (atividade 2). 

Figura 29 - Monitoramento passivo do App Monitor. 
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 Depois, o TCP Monitor espera por  uma resposta (atividade 3). Quando a res-
posta da requisição é capturada, o TCP Monitor armazena a data e hora (secondTime) 
que o pacote, contendo a resposta, chegou (atividade 4). Em seguida, o TCP Monitor 
calcula o tempo de resposta (response time) da requisição a partir da subtração do 
secondTime com o firstTime (atividade 5). Finalmente, as seguintes informações sobre 
a requisição são armazenadas no Blackboard: (i) dados do serviço, como nome e ende-
reço IP; (ii) o tempo de resposta da requisição; (iii) a flag success, na qual indica se a 
requisição foi realizada com sucesso ou não, e; (iv) timestamp, que refere-se a data e 
hora de armazenamento. No entanto, quando o retorno da requisição é um erro (ex. 
devido a indisponibilidade do serviço, erro do servidor, timeout, etc.), o TCP Monitor 
atribui uma valor falso a flag success. Deve-se deixar claro que sempre que há uma 
requisição ao serviço, uma nova entrada contendo essas informações é armazenada, 
gerando uma lista de informações, ou histórico, das requisições. 

 No entanto, quando a aplicação não é muito utilizada, a estratégia passiva 
torna-se ineficiente, já que não serão geradas requisições aos serviços e consequen-
temente não há monitoramento, fazendo com que o monitor fique com informações 
desatualizadas sobre os serviços. Para contornar esse problema, o monitor passa a 
utilizar a estratégia ativa, no qual realiza requisições aos serviços que estão a mais de 
N segundos sem monitoramento (timeInStandby). O Monitoring Module, componente 
do App Monitor, possui um cronometro, que inicia com o valor timeInStandby. Quan-
do o cronometro chega a 0, uma requisição é realizada ao serviço e o cronometro é 
reiniciado para o valor timeInStandby. Entretanto, se durante esse período uma requi-
sição ao serviço for realizada pela aplicação, o cronometro também é reiniciado. De-
pois que a requisição foi realizada, o monitoramento continua da mesma maneira 
que a estratégia passiva, já que o TCP Monitor “escuta” apenas a interface de rede, e 
não reconhece a diferença entre uma requisição realizada pela aplicação e uma requi-
sição realizada pelo Monitoring Module. 

 Além de realizar o monitoramento, o App Monitor disponibiliza uma interface 
RESTfull, apresentada na Tabela 3, que possui dois métodos o refreshConfig e getInfo. 
O método refreshConfig é responsável por configurar o monitor, atribuindo valor as 
variáveis de configuração (ex. thresholdFailure, timeInStandby), e iniciar o processo de 
monitoramento. Esse método recebe como parâmetros de entrada: (i) a lista de servi-
ços que devem ser monitorados, e; (ii) um valor numérico para ser atribuído a variá-
vel timeInStandby. 

 Sempre que uma nova máquina virtual é instanciada pelo Cloud Stratus para 
executar uma aplicação, um App Monitor é também implantado. Entretanto, a im-
plantação não dispara um monitoramento automaticamente, sendo necessário que o 
cliente invoque o método refreshConfig para configurar e iniciar o monitor. Nesse 
primeiro momento, existe apenas uma aplicação rodando na máquina virtual, logo a 
lista de serviços que devem ser monitorados é igual a lista de serviços que compõem 
essa única aplicação. No entanto, esse método também pode ser chamado quando é 
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necessário modificar as configurações do monitor. Por exemplo, quando uma nova 
aplicação vai ser implantada na mesma máquina virtual. Nesse caso, a lista de servi-
ço deve ser atualizada, através do método refreshConfig. Essa lista corresponde a in-
terseção entre os serviços utilizados por todas as aplicações rodando na máquina. 

 O método getInfo é responsável por retornar as informações monitoradas e 
armazenadas no App Monitor dos serviços passados como parâmetro. A Figura 30 
apresenta um diagrama de sequência que ilustra a chamada ao método getInfo pelo 
cliente Service Monitor. Na primeira operação o usuário faz a chamada ao método 
através da interface RESTfull disponibilizada pelo componente Rest Facade. Ao rece-
ber a requisição, o Rest Facade repassa a requisição para o Monitoring Module, que por 
sua vez repassa ao Blackboard (operação 1.*). Por fim, o Blackboard encapsula as in-
formações dos serviços requisitados pelo usuário e retorna ao cliente, nesse caso o 
Service Monitor. Deve-se deixar claro, que depois que as informações são enviadas ao 
cliente, elas deixam de existir no Blackboard para impedir um overflow de memória. 
Como o Service Monitor é o único beneficiado das informações armazenadas no App 
Monitor, é levado em consideração que ele é o responsável por armazenar e tratar 
dessas informações depois que elas são removidas. 

Figura 30 - Diagrama de sequência que ilustra a chamada ao método getInfo. 

 

 Paralelo ao processo de monitoramento realizado pelo App Monitor, o Service 
Monitor realiza requisições periódicas a todos os App Monitor instalados nas máqui-
nas virtuais, através do método getInfo. Essas requisições são feitas num período de 
tempo maior que o definido pelo timeInStandby, já que requisições feitas em um in-
tervalo menor pode não retornar nenhuma informação atualizada. 

 Antes de realizar as requisições a todos os App Monitor instalados, o Service 
Monitor, mais especificadamente o Monitoring Module, cria a lista de serviços que será 
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passada como parâmetro na chamada ao método getInfo. Lembre-se que apenas um 
App Monitor é responsável por monitorar todos os serviços que compõem todas as 
aplicações instaladas na máquina virtual. 

 O Algoritmo 3 apresenta o processo de criação da lista de serviços e o armaze-
namento das informações recuperadas do App Monitor. Dada uma lista MS de má-
quinas virtuais instanciadas pelo Cloud Stratus, para cada máquina virtual (m ∈ MS) 
são recuperados todas as aplicações (APPS) implantadas na máquina através do mé-
todo recuperarAppsPorMaquina (linha 2). Feito isso, para cada aplicação (app ∈ APPS) 
são recuperados todos os serviços (SS) que compõem a aplicação através do método 
serviçosQueCompoeApp (linha 5). Na linha 6 do algoritmo, a lista que armazena todos 
os serviços por máquina virtual (SERVICOS) recebe a união de SERVICOS com o re-
sultado da interseção de SERVICOS com SS (SERVICOS ∪ (SERVICOS ∩ SS)). 

De posse de todos os serviços monitorados pelo App Monitor de uma máquina 
virtual, é incluído um elemento na lista MAP, do tipo <chave, valor>, com a máquina 
m como chave e a lista de serviços SERVICOS como valor (linha 8). Feito isso, o algo-
ritmo realiza a requisição através do método realizarRequisicaoAoAppMonitor (linha 9), 
que retorna a lista de informações armazenadas (INFO) pelo App Monitor de todas as 
requisições realizadas os serviços passados como parâmetro. Cada requisição contém 
as informações (INFO) do tempo de resposta da requisição (response time), um valor 
booleano que indica se a requisição foi realizada com sucesso (succsess) e a data e ho-
ra que a requisição foi realizada (time stamp). Na linha 10 o algoritmo recupera a pla-
taforma em que a máquina virtual está rodando, através do método recuperarPlata-
formaPorMaquina, para, finalmente, armazenar no componente Metadata Repository, as 
informações recuperadas do App Monitor, a plataforma e data e hora atual (armaze-
narDadosDaRequisicao) (linha 11). 
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Algoritmo 3 - Algoritmo de criação da lista de serviços por máquina virtual e armazenamen-
to das informação recuperadas do App Monitor. 

 

 Depois que os serviços foram agrupados por máquina virtual, as requisições 
ao App Monitor foram realizadas e armazenadas, o Monitoring Module cria uma lista 
de serviços por plataforma de nuvem para realizar a aferição dos parâmetros de 
RQoS. O processo de criação da lista é apresentado no Algoritmo 4, que recebe como 
parâmetro uma lista de todas as plataformas que possuem máquinas virtuais instan-
ciadas (PS) e uma lista do tipo <chave, valor> com a lista de serviços por máquina vir-
tual (MAP), originada da execução do Algoritmo 3. O primeiro passo do algoritmo é 
criar um laço que itera sobre a lista de plataformas (linha 1). Para cada plataforma (p 
∈ PS) é recuperada a lista de máquinas virtuais (MAQUINAS) instanciadas nela atra-
vés do método recuperarMaquinasPorPlataforma (linha 3). Para cada máquina virtual 
(m ∈ MAQUINAS) são recuperados a lista de serviços por máquina 
(SERVICOS_POR_MAQUINA) através do método recuperarServicosPorMaquina que 
acessa a lista MAP (linha 5). Recuperado os serviços por máquina, a lista que contém 
os serviços por cada plataforma (SERVICOS) recebe a união de SERVICOS com o 
resultado da interseção de SERVICOS com a lista de serviços por máquina 
(SERVICOS ∪ (SERVICOS ∩ SERVICOS_POR_MAQUINA)). Finalmente, é incluído 
um elemento na lista <chave, valor> de retorno (MAP_PLATFORM), contendo a plata-
forma (chave igual a p) e a lista de serviços (valor igual a SERVICOS). 

Algoritmo	  3	  -‐	  Algoritmo	  de	  criação	  da	  lista	  de	  serviços	  por	  máquina	  virtual	  e	  
armazenamento	  das	  informação	  recuperadas	  do	  App	  Monitor	  

	  

Entrada:	  MS	  -‐	  lista	  de	  todas	  as	  máquinas	  virtuais	  instanciadas	  pelo	  Cloud	  Stra-‐
tus	  

Saida:	  MAP	  -‐	  lista	  do	  tipo	  <chave,	  valor>	  <máquina,	  lista	  de	  serviços>	  

	  

1.	  para	  cada	  máquina	  m	  ∈	  MS	  faça	  

2.	   APPS	  <-‐	  recuperarAppsPorMaquina(m);	  

3.	   SERVICOS	  <-‐	  0	  

4.	   para	  cada	  app	  a	  ∈	  APPS	  faça	  

5.	   	   SS	  <-‐	  serviçosQueCompoeApp(app)	  

6.	   	   SERVICOS	  <-‐	  SERVICOS	  U	  (SERVICOS	  ()	  SS)	  

7.	   fim	  para	  

8.	   MAP	  <-‐	  MAP	  U	  <m,	  SERVICOS>	  

9.	   INFO	  <-‐	  realizarRequisicaoAoAppMonitor(m,	  SERVICOS)	  

10.	   PLATFORM	  <-‐	  recuperarPlataformaPorMaquina(m)	  

11.	   armazenarDadosDaRequisicao(INFO,	  PLATFORM,	  DATA	  e	  HORA	  atual)	  

12.	  fim	  para	  



72 

 

Algoritmo 4 - Algoritmo de criação da lista de serviços por plataforma de nuvem. 

 

 Antes de realizar a aferição dos parâmetros de RQoS, o Service Monitor verifica 
se algum serviço encontra-se em falha. Para isso, ele percorre as informações das re-
quisições recuperadas do App Monitor, e verifica se as X ultimas requisições (threshol-
dFailure maior que 1) não foram realizadas com sucesso (success igual a false). A deci-
são de utilizar as X ultimas requisições para determinar se um serviço está em falha, 
parte da ideia de que apenas uma requisição não é capaz de indicar que o serviço 
está realmente falho. Os exemplos são vários, a rede de comunicação oscila e pode 
estar indisponível no momento da requisição, o serviço pode está passando por uma 
rápida manutenção e etc. Ainda, identificar que um serviço está em falha dispara 
uma adaptação que geralmente é custosa, logo é necessário a confirmação do status 
do serviço. Uma vez identificado que um determinando serviço está em falha para 
uma determinada máquina virtual (ou seja, pode existir um problema de comunica-
ção entra a máquina e o serviço), é verificado se o serviço também encontra-se em 
falha para as outras máquinas virtuais da mesma plataforma (ou seja, pode existir 
um problema de comunicação entre a plataforma e o serviço). Caso seja identificado 
que o serviço é considerado falho para àquela plataforma, é verificado se o serviço 
está em estado de falha para outras máquinas virtuais de plataformas diferentes (ou 
seja, o serviço está realmente em falha). Resumindo, o serviço pode estar em falha 
por: (i) problemas de comunicação entre serviço e máquina; (ii) problemas de comu-
nicação entre serviço e plataforma, e; (iii) o serviço está em falha (erro do servidor, 
erro de execução, etc). Depois de confirmada a falha do serviço, o Service Monitor 
dispara uma adaptação, que é tratada pelo componente Adaptation Manager (ver Se-
ção 3.2.6). 

Algoritmo	  4	  -‐	  Algoritmo	  de	  criação	  da	  lista	  de	  serviços	  por	  plataforma	  de	  nuvem	  

	  

Entrada:	  MAP	  -‐	  lista	  do	  tipo	  key-‐value	  <máquina,	  lista	  de	  serviços>	  

	   	   	  PS	  –	  lista	  de	  todas	  as	  plataformas	  que	  possuem	  máqunas	  virtuais	  ins-‐
tanciadas	  

Saida:	  MAP_PLATFORM	  -‐	  lista	  do	  tipo	  <chave,	  valor>	  <plataforma,	  lista	  de	  serviços>	  

	  

1.	   para	  cada	  plataforma	  p	  ∈	  PS	  faça	  

2.	   	   SERVICOS	  <-‐	  0	  

3.	   	   MAQUINAS	  <-‐	  recuperarMaquinasPorPlataforma(P)	  

4.	   	   para	  cada	  m	  E	  MAQUINAS	  faça	  

5.	   	   	   SERVICOS_POR_MAQUINA	  <-‐	  recuperarServicosPorMaquina(m,	  MAP)	  

6.	   	   	   SERVICOS	  <-‐	  SERVICOS	  U	  SERVICOS_POR_MAQUINA	  

7.	   	   fim	  para	  

8.	   	   MAP_PLATFORM	  <-‐	  MAP_PLATFORM	  U	  <p,	  SERVICOS>	  

9.	   fim	  para	  
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 Finalmente, o Monitoring Module é capaz de realizar a aferição dos parâmetros, 
através do componente Controller. O Algoritmo 5 apresenta o processo de aferição 
dos parâmetros que  recebe como entrada uma lista com todas as plataformas de nu-
vem e uma outra lista do tipo <chave, valor> contendo os serviços monitorados por 
plataforma (MAP_PLATFORM), originada da execução do Algoritmo 4. Dada a lista 
de plataformas (PS) para cada plataforma (p ∈ PS) são recuperados os serviços moni-
torados nas suas máquinas virtuais (SERVICOS), através do método recuperarServi-
cosPorPlataforma(linha 2). Feito isso, para cada serviço (s ∈ SERVICOS) são recupera-
dos os dados da requisição por plataforma p, armazenados no Algoritmo 3, através 
do método recuperarDadosDaRequisicao(linha 4). De posse dos dados armazenados, o 
componente Controller invoca cada um dos aferidores especializados (linha 5-8), para, 
finalmente, armazenar no Metadata Repository os parâmetros de RQoS, através do mé-
todo armazenarRelativeQoS. 

 Cada um dos aferidores especializados do Service Monitor possui regras para 
aferir o parâmetro de RQoS, a partir dos dados monitorados pelo App Monitor. Por 
exemplo, o parâmetro tempo de resposta (Response Time) é determinado a partir da 
média aritmética do tempo de resposta em milissegundos das N requisições realiza-
das com sucesso (Equação 8).  

  𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒 = 1
𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛

𝑖=1   (8) 

 Já o MTBF é calculado através da formula apresentada na Equação 9, em que 
maxDate é a data e hora da última requisição, minDate a data e hora da primeira re-
quisição e totalFail é a quantidade de requisições com falha (success igual a false). 

   𝑀𝑇𝐵𝐹 =    (!"#$"%&!!"#$%&')
!"!#$%#&$

  (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐹𝑎𝑖𝑙 ≠ 0)    (9) 

 O MTTR é calculado através da fórmula apresentada pela Equação 10, no qual 
o totalFailTime é o tempo total que o serviço passou em falha e o totalFail é a quanti-
dade de requisições com falha. 

   𝑀𝑇𝑇𝑅 = !"!#$%#&$'&()
!"!#$%#&$

  (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐹𝑎𝑖𝑙 ≠ 0)     (10) 

 Por fim, o parâmetro Up Time é a porcentagem do tempo em que o serviço 
passou funcionando. Ele é calculado pela Equação 11, na qual a variável totalTime é o 
tempo total de monitoramento, e o totalFailTime é o tempo total que o serviço passou 
em falha. 

   𝑢𝑝𝑇𝑖𝑚𝑒 = (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐹𝑎𝑖𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒)
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒   (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒   ≠ 0)   (11) 

 Depois que os parâmetros de RQoS são aferidos, o Service Monitor possui in-
formações atualizadas que possibilitam identificar se houve degradação de qualida-
de dos serviços que compõem a aplicação. Como explicado na Seção 3.2.3, quando a 
aplicação é implantada em uma máquina virtual, é gerada uma expressão matemáti-
ca que possibilita o cálculo da qualidade do plano de execução que representa a apli-
cação. Nessa expressão existem variáveis, no formato #{Plataforma.Servico.Parametro}, 
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que são substituídas pelos valores armazenados no Service Monitor. Depois que esses 
valores são substituídos e o a expressão calculada, é verificado se o resultado encon-
trado é menor que o valor do limiar (threshold) de adaptação por degradação. Esse 
threshold é um valor numérico menor que 1, informado pelo usuário no momento em 
que ele especifica a aplicação. Lembre-se que no momento da seleção a utilidade do 
plano é normalizada em  um valor entre 0 e 1, sendo 1 o plano com maior utilidade. 
Sendo assim, a degradação do plano escolhido corresponde a um valor menor que 1. 
Caso o resultado da expressão seja menor que o threshold, o Service Monitor dispara 
uma adaptação, que é tratada pelo componente Adaptation Manager (ver Seção 3.2.6). 

3.3.6 Tratando adaptação 

No contexto deste trabalho existem três eventos que disparam o processo de 
adaptação, a saber: (i) falha dos serviços que compõem a aplicação; (ii) degradação 
da qualidade dos serviços que impacte na qualidade geral da composição, e; (iii) a 
introdução de novos serviços no sistema. Todos esses eventos são disparados pelo 
Service Monitor e tratados pelo Adaptation Manager. Executar uma adaptação significa 
dizer que os serviços que compõem a aplicação serão atualizados, ou a aplicação será 
migrada para uma máquina virtual em uma outra plataforma, ou os dois. 

A Figura 31 apresenta o diagrama de sequência que ilustra o processo de 
adaptação por falha de serviço. O Adaptation Manager recebe como parâmetro de en-
trada o serviço e uma lista de plataformas em que foi identificado a falha e requisita a 
geração de novos planos de execução ao Semantic Composer (operação 1). O Semantic 
Composer gera novos planos de execução desconsiderando os serviços que estão em 
falha em suas respectivas plataformas. Caso o serviço esteja falho para todas as plata-
formas de nuvem, os planos de execução que contém o serviço em falha são removi-
dos da lista de planos disponíveis. Depois disso, é executado um processo de seleção 
(operação 1.1), para que o melhor plano de execução e a plataforma, em que ele deve 
ser implantado para alcançar essa qualidade, seja selecionado. Caso o serviço esteja 
em falha para algumas plataformas, a primeira etapa do processo de seleção descon-
sidera os planos de execução que contém aquele serviço. Caso a plataforma selecio-
nada seja igual a plataforma atual da aplicação, o processo continua para gerar um 
novo código executável e implantá-lo na máquina virtual. Caso o contrário, é verifi-
cado o limiar (threshold) de adaptação por falha definido pelo usuário (operação 2). Se 
o usuário definiu que em caso de falha a aplicação pode mudar de plataforma, o pro-
cesso continua (operação 3), caso o contrário, é procurado na lista de planos de exe-
cução gerados o melhor plano de execução para a plataforma atual da aplicação, para 
então continuar o processo de geração de código e implantação (operação 3). 
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Figura 31 - Diagrama de sequência que ilustra o processo de adaptação por falha do serviço. 

 

 No caso de degradação por qualidade, também são gerados novos planos de 
execução e ocorre um novo processo de seleção. Mais uma vez, caso o melhor plano 
de execução não seja da plataforma atual da aplicação, o Cloud Stratus faz uso do 
threshold de adaptação por degradação. Por exemplo, se o usuário definiu que o 
threshold é de 20%, o Cloud Stratus verifica se a diferença entre o melhor plano de exe-
cução e o melhor plano de execução da plataforma atual da aplicação for maior ou 
igual a 20%, o processo continua com o melhor plano de execução, caso o contrário, o 
processo continua com o melhor plano de execução da plataforma atual da aplicação. 
Por fim, no caso onde um novo serviço é adicionado ao sistema, o Selection Manager 
investiga se a qualidade das aplicações melhoram com a adição desse novo serviço e 
faz uso de um terceiro threshold, o limiar de adaptação por aparecimento, para deci-
dir se a adaptação deve acontecer ou não. 
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4 Implementação 
Este capítulo apresenta alguns aspectos da implementação do Cloud Stratus, 

plataforma que foi desenvolvida utilizando a linguagem Java[47] e foi separado em 
três projetos do Eclipse[48], a saber: (i) Cloud Stratus; (ii) Cloud Stratus Web, e; (iii) 
Cloud Stratus Batch. A plataforma foi originalmente idealizada para ser desenvolvida 
como um único projeto Web, que executaria em um servidor Web de aplicação. No 
entanto, tratar com atividades que executam em segundo plano (por exemplo, um 
pool de threads) é complexo dentro do container Web, já que é necessário o uso de bi-
bliotecas de terceiros [49] para controle das atividades. As principais atividades que 
executam em segundo plano do Cloud Stratus são: 

• monitoramento e aferição dos parâmetros de RQoS; 
• identificação e tratamento dos diversos tipos de adaptação. 

Sendo assim, para tratar com as atividades de segundo plano, foi criado um 
segundo projeto, o Cloud Stratus Batch. No entanto, muitas funcionalidades criadas 
no projeto Web tinham que ser utilizadas no projeto Batch, e vice-versa, sendo neces-
sário que o código estivesse presente nos dois projetos. Então, foi criado um terceiro 
projeto, o Cloud Stratus, que contém as funcionalidades utilizadas pelos dois projetos. 

O projeto Cloud Stratus contém a implementação dos seguintes componentes 
da arquitetura (ver Figura 13), a saber: (i) Base Repository; (ii) Semantic Composer; (iii) 
Selection Manager; (iv) Scheduler, e; (v) VM Centre. Os demais projetos estendem o pro-
jeto Cloud Stratus para utilizar os seus componentes. 

 O Cloud Stratus Web é um projeto Java Web que contém a implementação da 
interface gráfica (GUI), e roda em um servidor de aplicação Web. Já o Cloud Stratus 
Batch é um projeto Java e contém a implementação dos componentes: (i) Adaptation 
Manager, e; (ii) Service Monitor. No decorrer desse capítulo serão apresentados deta-
lhes da implementação dos três projetos que compõem o Cloud Stratus. 

 A Seção 4.1 ilustra a especificação da aplicação em termos de um workflow 
abstrato e um fluxo de execução completo/parcial por meio da interface Web dispo-
nibilizada pelo Cloud Stratus. A Seção 4.2 apresenta detalhes da especificação e im-
plementação dos repositórios da plataforma. Por fim, na Seção 4.3 ilustra como foi 
implementado o processo de monitoramento passivo realizado pelo App Monitor. 

4.1 Interface Gráfica 

O Cloud Stratus provê uma interface Web, desenvolvida no projeto Cloud Stra-
tus Web, que permite o usuário especificar a aplicação em termos de um fluxo de exe-
cução completo ou parcial. Devido a incompatibilidade das bibliotecas (ex. OWL-S 
API[50]) utilizadas pelo Cloud Integrator, para geração e composição de um workflow 
abstrato, com o container Web foi decidido que a especificação da aplicação em ter-
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mos de uma workflow abstrato seria realizada em um assistente separado que equiva-
le a interface do Cloud Integrator, e não na interface Web do Cloud Stratus. Apesar dis-
so, depois de realizada a especificação nesse módulo, um arquivo XML é gerado para 
ser importado pelo Cloud Stratus Web e continuar o processo de seleção, geração de 
código e implantação da aplicação. 

Para especificar um workflow o usuário necessita criar cada uma das atividades 
abstratas a partir da tupla <tarefa, objeto>. Para isso, o  assistente do Cloud Stratus 
mostra uma lista de possíveis tarefas e possíveis objetos. A Figura 32 apresenta uma 
captura de tela do assistente de especificação do workflow em termos de suas ativida-
des, na qual já foi adicionada uma atividade Search_Lyrics e está sendo adicionada 
uma terceira atividade composta pela tarefa Make e o objeto Billing. 

Figura 32 – Captura de tela apresentando a especificação das atividades de um workflow abs-
trato. 

 

 Em seguida, o assistente mostra a lista de entradas, saídas, precondições e 
efeitos relacionados à atividade que está sendo definida, permitindo que o usuário 
selecione quais delas devam ser consideradas para essa atividade, para que, feito is-
so, a atividade seja efetivamente adicionada ao workflow. A Figura 33 mostra uma 
captura de tela do assistente no momento após a especificação da atividade Transla-
te_Lyrics, em que o usuário selecionou as entradas (FromLanguage, Text e ToLanguage) 
e saídas (TranslatedLyrics). É importante salientar que, se uma determinada atividade 
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A1 utiliza o conceito C (ex. entradas e saídas), caso uma atividade subsequente do 
workflow A2 utilize o mesmo conceito C, seja com entrada ou saída, ele não precisa ser 
incluído novamente na especificação das entradas e saídas de A2, pelo fato de já ter 
sido utilizado anteriormente por outra atividade. 

 Após confirmada a associação desses conceitos à atividade em questão, o usu-
ário pressiona Finish e a atividade é finalmente adicionada ao workflow. Para adicio-
nar uma nova atividade sequencial ao workflow em questão, o usuário pressiona o 
botão O na área de especificação(Specification), até que todas as atividades que com-
põem o workflow abstrato sejam adicionadas. 

Figura 33 - Captura de tela apresentando a seleção das entradas, saídas, pré-condições e efei-
tos de uma atividade do workflow. 

 

Após especificar o workflow utilizando o assistente provido pelo Cloud Stra-
tus, o usuário pode solicitar a composição dos planos de execução e a geração de um 
arquivo XML, que contém as informações (ex. dados dos serviços) dos planos gera-
dos, que será importado pela interface Web da plataforma (Figura 34). Como dito 
anteriormente, algumas das bibliotecas utilizadas tanto para especificação quanto 
para composição baseada no workflow abstrato são incompatíveis com o container 
Web, o que impossibilita que o processo de especificação e composição de um work-
flow abstrato seja feito pela interface Web. No entanto, deve-se deixar claro que se o 
usuário especificar uma mesma aplicação em termos de um workflow abstrato ou 
fluxo de execução (completou ou parcial), a saída da composição será igual, contendo 
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a mesma quantidade de planos e serviços, uma vez que o repositório (Base Repository) 
que contém os dados dos serviços que compõem a aplicação é o mesmo. 

Figura 34 – Captura de tela apresentando o resultado da composição dos planos de execução 
e geração do arquivo XML. 

 

 Feito isso, o usuário pode importar o arquivo XML na interface do Cloud Stra-
tus Web para continuação do processo de seleção, geração de código e implantação. A 
Figura 35 apresenta a página Web disponibilizada para upload do arquivo gerado 
pelo assistente de especificação do workflow abstrato. 

Figura 35 - Captura de tela apresentando a página para upload do arquivo XML gerado pelo 
assistente. 

 

 Em seguida, o usuário deve clicar no botão Upload and Select para executar o 
processo de seleção do melhor plano de execução levando em consideração os para-
metros de RQoS. A Figura 36 apresenta uma captura de tela da interface depois da 
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seleção, em que são apresentados os serviços que compõem o plano de execução se-
lecionado e a plataforma que ele deve ser implantado para alcançar a melhor quali-
dade dos serviços. 

Figura 36 - Captura de tela apresentando a página pós upload do arquivo XML com os dados 
do plano de execução selecionado. 

 

 Já para especificar um fluxo de execução, seja ele parcial ou completo, o usuá-
rio deve selecionar todos os parâmetros de entrada e saída do fluxo. Neste trabalho, 
os parâmetros (entrada e saída) são modelados segundo a classe Parameter apresen-
tada na Figura 37. Pode-se observar que essa classe possui os seguintes atributos: (i) 
id, valor numérico único que identifica o parâmetro e é necessário para armazena-
mento em bancos relacionais; (ii) name,  nome do parâmetro armazenado da mesma 
forma como apresentado na assinatura do método do serviço Web, e; (iii) type, enti-
dade que armazena as informações do tipo do parâmetro. A classe Parameter possui 
uma relação de “muitos para um” (more to one) com a classe Type, o que significa di-
zer que vários parâmetros podem possuir um mesmo tipo. A Figura 38 apresenta a 
classe Type, que possui os seguintes atributos: (i) id; (ii) name, nome único que identi-
fica o parâmetro; (iii) uri, todos os tipos dos parâmetros num serviço Web são identi-
ficados através de uma URI (Uniform Resource Indetifier). Um exemplo da URI do tipo 
string é http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string. 
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Figura 37 - Classe Parameter. 

 

Figura 38 - Classe Type. 

 

Deve-se deixar claro que na assinatura do método de um serviço, caso dois 
parâmetros possuam o mesmo tipo, por exemplo string, não necessariamente eles 
serão mapeados para o mesmo objeto Type. No contexto desse trabalho os tipos rece-
bem nomes (atributo name) para que eles possam ser identificados pelo seu conteúdo 
e evitar ambiguidade. Nomear o tipo do parâmetro de entrada e saída ajuda a identi-
ficar o que aquele método recebe e retorna. Por exemplo, considere o Serviço A que 
envia email e recebe como parâmetro a string X, que contém o endereço de email, e 
retorna um booleano indicando que a operação foi realizada com sucesso. Considere 
também Serviço B que envia SMS e também recebe como parâmetro uma string X, 
que contém o número do celular para enviar o SMS, e também retorna um booleano. 
Se levarmos em consideração apenas o nome dos parâmetro (X) e o seu tipo como na 
assinatura (string, para o parâmetro de entrada, e boolean, para o parâmetro de saída), 
poderíamos afirmar que os dois serviços possuem parâmetros iguais. No entanto, 
sabemos que cada um dos parâmetros possuem conteúdos diferentes. Para evitar 
essa ambiguidade, quando mapeados para a classe Type, os tipos dos parâmetros re-
cebem nomes diferentes, por exemplo, emailType e celularType. Sendo assim, no mo-
mento de adicionar os parâmetros de entrada e saída do fluxo de execução, o usuário 
deve informar o nome do tipo do parâmetro. A Figura 39 apresenta uma captura de 
tela do momento em que o usuário está especificando um fluxo de execução parcial 
no qual ele adicionou três parâmetros de entrada (emailType, creditCardType, songNa-
meType) e irá adicionar o parâmetro de saída (invoiceType). Caso o usuário tente adi-
cionar o mesmo parâmetro duas vezes, a interface impede que ele adicione e apre-
senta um aviso na tela. 

public class Parameter{  
 private Long id; 
 private String name; 
 private Type type; 

public class Type{ 
 private Long id; 
 private String name; 
 private String uri; 
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Figura 39 - Captura de tela apresentando a especificação de um fluxo de execução parcial. 

 

Em seguida, o usuário deve clicar no botão Compose para que o Cloud Stratus 
gere o fluxo de execução completo e realize a seleção do melhor plano de execução 
relativo a uma plataforma de nuvem. O resultado da composição e seleção é mesmo 
apresentado pela Figura 36, uma vez que a mesma aplicação está sendo especificada, 
mas dessa vez através de um fluxo de execução parcial. Podemos ainda observar 
nessa figura que foram gerados 2 planos de execução, o que significa dizer que al-
gum dos serviços que compõem a aplicação pode ser modificado (ver Seção 3.1.3). 
Nesse exemplo, a atividade executada pelo serviço BillingService possui um segundo 
serviço disponível. Quando o usuário clica no botão Change Service, é apresentado a 
lista de serviços que podem ser trocados pelo serviço atual (Figura 40), no exemplo o 
BillingService pode ser trocado pelo BillingService2. Vale ressaltar que quando o usuá-
rio seleciona os seus serviços manualmente, o Cloud Stratus não pode garantir que o 
conjunto de serviços selecionados seja o melhor. 
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Figura 40 - Captura de tela para a troca de um serviço. 

 

Além de especificar uma aplicação através de um fluxo de execução parcial, a 
interface também permite que o usuário especifique o fluxo completamente. Para 
isso, além de adicionar todos os parâmetros de entrada e saída, o usuário também 
deve adicionar todos os serviços que vão compor o fluxo na ordem em que eles de-
vem ser executados. Assim como nos parâmetros, a interface impede que o usuário 
adicione o mesmo serviço duas as vezes e mostra um aviso na tela. A Figura 41 apre-
senta a captura de tela do momento em que o usuário está especificando um fluxo de 
execução completo no qual foi adicionado três parâmetros de entrada, um de saída e 
quatro serviços. 



84 

 

Figura 41 - Captura de tela apresentando a especificação de um fluxo de execução completo. 

 

Como apresentando na Seção 3.2.2, quando o usuário especifica um fluxo de 
execução completo, o Semantic Composer traduz o fluxo em um único plano de execu-
ção. Por sua vez, quando o Selection Manager recebe um único plano de execução, ele 
apenas seleciona a plataforma que a aplicação deve ser implantada para alcançar a 
melhor qualidade dos serviços. Sendo assim, quando o usuário clica no botão Select, a 
interface apresenta a plataforma na qual a aplicação deve ser implantada. Caso exis-
tam serviços equivalentes (que executam a mesma funcionalidade e possuem os 
mesmos parâmetros de entrada e saída), a interface ainda apresenta a opção de trocar 
o plano de execução atual, que foi simplesmente traduzido da especificação do fluxo, 
pelo melhor plano de execução segundo o Cloud Stratus. Nesse caso, a plataforma 
gera novos planos de execução, e realiza uma nova seleção. Esse processo de troca só 
acontece se existir um plano de execução com qualidade maior que o plano gerado a 
partir do fluxo de execução completo. A Figura 42 apresenta a tela depois que o usu-
ário clica na opção de trocar pelo melhor plano de execução (Change to Best Execution 
Plan). Nesse caso, o melhor plano de execução continua sendo aquele implantado na 
plataforma Amazon, mas o serviço LyricsService foi trocado pelo serviço LyricsCopySe-
rvice. 
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Figura 42 - Captura de tela após trocar o plano de execução atual pelo melhor plano de exe-
cução escolhido pelo Cloud Stratus. 

 

4.2 Repositórios 

Os repositórios do Cloud Stratus (Base Repository e Metadata Repository) foram 
desenvolvidos utilizando o padrão DAO (Data Access Object). DAO [51] é um padrão 
para persistência de dados que permite separar as regras de negócio de uma aplica-
ção do acesso aos dados, normalmente armazenados em um banco de dados. O Base 
Respository armazena diversos objetos (instâncias de classes), aqui chamados de enti-
dades, que são utilizados pelos diversos componentes do projeto (Figura 43). São 
eles: 

• Plataform: contém as informações sobre as plataformas de nuvem ge-
renciadas pelo Cloud Stratus; 

• Machine: contém as informações sobre as máquinas virtuais instancia-
das pelo Cloud Stratus nas plataformas de nuvem, incluindo o tipo da 
máquina (small, medium, large, etc) e o nome do snapshot utilizado para 
criá-la; 

• Service: contém as informações sobre os serviços disponíveis para com-
por as aplicações; 
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• Parameter: contém as informações sobre os parâmetros de entrada e saí-
da de todos os serviços que podem ser utilizados pelas aplicações cria-
das no Cloud Stratus; 

• Type: contém as informações de todos os tipos dos parâmetros; 
• App: contém as informações das aplicações criadas pelo Cloud Stratus, e 

instaladas em uma máquina virtual instanciada em uma plataforma de 
nuvem. 

Figura 43 - Diagrama de classes do pacote base repository. 

 

 No Metadata Repository (Figura 44) são armazenados os objetos recuperados do 
App Monitor acerca das requisições interceptadas (Request Data) e o objeto Relative 
Metadata que armazena os parâmetros RQoS. 
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Figura 44 - Diagrama de classes do pacote metadata repository. 

 

 Para realizar o armazenamento no repositório foi utilizado o MySQL[52], um 
sistema open-source de gerenciamento de banco de dados (SGBD) relacional que uti-
liza a linguagem SQL (Structured Query Language). Suas principais características são 
a portabilidade, a compatibilidade com várias linguagens através de drivers, facili-
dade de uso, exigência de poucos recursos de hardware, etc. Contudo, o MySQL 
apenas armazena dados, sejam eles numéricos ou nominais, em tabelas, enquanto os 
dados a serem persistidos pelo monitor estão em objetos Java, de modo que rotinas 
que mapeiem as informações dos objetos Java em informações das tabelas MySQL 
são necessárias. Para isso foi utilizado o JPA[53], uma interface padrão da linguagem 
Java para persistência de dados que define um modelo de mapeamento objeto-
relacional para gerenciamento de dados persistidos. No entanto, uma interface [54] é 
um tipo abstrato que não contém dados ou código, mas define o comportamento das 
classes através das assinaturas dos métodos, sendo necessário uma implementação 
para poder executar algo. Com isso, o presente trabalho utiliza o framework Hiber-
nate[55], um framework open-source para mapeamento objeto-relacional escrito na 
linguagem Java que basicamente cria as chamadas SQL que permitem a conversão de 
objetos Java para tabelas do banco de dados e vice-versa. 

 A fim de aumentar o reuso e diminuir o esforço computacional, foi desenvol-
vido um DAO genérico. Na maioria dos sistemas, toda entidade precisa ser adicio-
nada, removida, editada e buscada no banco de dados. Desenvolver um DAO gené-
rico permite que com apenas um código todas essas operações estejam disponíveis 
para todas as entidades do sistema. Desenvolver um DAO genérico ainda permite 
que ele seja estendido para criar outras operações. Como pode ser visto na Figura 45, 
que apresenta o pacote hibernate do projeto Cloud Stratus, a classe DAOGenericoJPA 
foi estendida pela classe DAORelativeMetadada para incluir novas operações, a saber: 
(i) getAverageResponseTime, método responsável por recuperar o tempo médio de res-
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posta de um dado serviço em uma dada plataforma; (ii) getByServicePlatform, método 
responsável por recuperar o objeto Relative Metadata de um dado serviço e platafor-
ma, e; (iii) getTotalTime, método responsável por recuperar o tempo em milissegun-
dos que o serviço passou funcionando. 

Figura 45 - Diagrama de classes do pacote hibernate do projeto Cloud Stratus. 

 

4.3 Monitoramento passivo 
 Como explicado na Seção 3.2.3.2, o monitoramento de serviços no Cloud Stra-
tus é realizado pela ferramenta RQoS Monitor, composta pelas ferramentas Service 
Monitor e o App Monitor. O App Monitor é instalado nas máquinas virtuais para reali-
zar o monitoramento dos serviços que compõem a aplicação e é disponibilizado co-
mo um serviço Web desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java e 
como projeto Web da IDE Eclipse. O monitor apresenta uma interface RESTful (ver 
Tabela 2) que foi desenvolvida utilizando RESTEasy[56]. O RESTEasy é um projeto 
JBoss[57] que provê vários frameworks para ajudar na criação de serviços Web REST-
ful e aplicações Java RESTful, através de anotações nas assinaturas dos métodos das 
classes. A Figura 46 apresenta a interface IRestAppMonitor. Note as anotações @Path, 
@Post e @Consumes nas assinaturas dos métodos para indicar o caminho que o cliente 
REST deve utilizar para acessar o método, o tipo do método (ex. GET, POST, PUT, 
DELETE) e se o método recebe ou retorna objetos que nesse caso serão serializados 
utilizando JSON[58], respectivamente. 
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Figura 46 - Interface IRestAppMonitor. 

 

Como explicado na seção 3.3.5 o componente TCP Monitor só consegue moni-
torar um serviço por vez, por isso é necessário manter um pool de monitores para 
cada serviço. Na Figura 47 é apresentado a classe de implementação da interface 
IRestAppMonitor, a RestAppMonitor. Ela possui um atributo monitors responsável por 
armazenar todas as instancias (pool) de monitores (TCP Monitor) iniciadas.  A classe 
ainda possui o atributo mapInfo, responsável por armazenar temporariamente os da-
dos monitorados de cada serviço. Como o mapa é uma lista do tipo chave-valor, a 
chave da lista é uma string contendo a URL do serviço e o valor é a lista de objetos 
Request Info. A Figura 48 apresenta a classe que especifica o objeto Request Info, cujos 
atributos são: (i) timeStamp, hora e data que a requisição foi interceptada; (ii) respon-
seTime, tempo de resposta da requisição, e; (iii) success, tipo booleano que indica a 
disponibilidade do serviço. 

Figura 47 - Classe RestAppMonitor. 

 

Figura 48 - Classe RequestInfo 

 

1. @Path("monitor") 

2. public interface IRestMonitor { 

3.  

4. @POST 

5. @Path("refreshConfig/{platformId}") 

6. @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 

7. public void refreshConfig(List<Service> monitoramento); 

8.  

9. @POST 

10. @Path("getInfo") 

11. @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

12. @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 

13. public List<RequestInfo> getInfo(List<String> urls);14. } 

public class RestAppMonitor { 
 private static List<TCPMonitor> monitores; 
 private Map<String, List<RequestInfo>> mapData; 

public class RequestInfo {  
 private Long responseTime; 
 private Calendar timeStamp; 
 private Boolean success; 
} 
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 A interface IRestAppMonitor possui dois métodos, o refreshConfig e o getInfo. O 
método refreshConfig é responsável por configurar o App Monitor e iniciar o monito-
ramento. Ele recebe como parâmetro de entrada a lista de serviços que devem ser 
monitorados. 

 Para realizar uma chamada ao método refreshConfig um cliente REST deve uti-
lizar o caminho http://<ip da máquina>/monitor/refresh/ utilizando a operação POST e 
passando no campo BODY da requisição HTTP a lista de serviços, no formato JSON, 
que serão monitorados. Quando a requisição chega no App Monitor, ele cria uma ins-
tância do TCP Monitor para cada serviço passado como parâmetro. Essas instâncias 
são configuradas para monitorar um único serviço e iniciadas de forma a realizar um 
monitoramento paralelo. A Figura 49 apresenta a implementação do método re-
freshConfig, presente na classe Rest App Monitor. Note que cada TCP Monitor é inicia-
do recebendo como parâmetro o serviço que deve monitorar e uma lista de Request 
Info. Essa lista é uma instancia da lista armazenada no atributo maps da classe para 
que quando ela seja alterada no TCP Monitor, ela seja automaticamente alterada na 
classe Rest App Monitor. 

Figura 49 - Implementação do método refreshConfig. 

 

public void refreshConfig(List<Service> monitoramento){ 

1.  //Caso os monitores estejam iniciados estes devem ser parados 

2.  if(monitores != null && !monitores.isEmpty()){ 

3.   for (TCPDumpMonitor monitor : monitores) { 

4.    monitor.interrupt(); 

5.   } 

6.  } 

7.  mapData = new HashMap<String, List<RequestData>>(); 

8.  monitores = new ArrayList<TCPDumpMonitor>(); 

9.  for (Service passive : monitoramento) { 

10.   List<RequestData> tempo = new ArrayList<RequestData>(); 

11.   TCPDumpMonitor m = new TCPDumpMonitor(); 

12.   m.setServico(passive); 

13.   m.setTempos(tempo); 

14.   m.setMachineId(platformId); 

15.   monitores.add(m); 

16.   mapData.put(passive.getName(), tempo); 

17.  } 

18.  for (TCPDumpMonitor monitor : monitores) { 

19.   monitor.start(); 

20  } 

21. } 
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 O TCP Monitor utiliza a biblioteca JnetPcap[59] para interceptar os pacotes ge-
rados recebidos na interface de rede da máquina, de forma a aproveitar as requisi-
ções feitas aos serviços que compõem as aplicações implantadas na máquina. A 
JnetPcap é uma biblioteca Java que permite capturar pacotes da interface de rede em 
tempo de execução.  

No ambiente da máquina virtual vários pacotes são recebidos e enviados atra-
vés da interface de rede. Com o objetivo de evitar pacotes que não correspondem a 
uma requisição ao serviço, o TCP Monitor realiza um filtro em duas etapas. Primeiro, 
ele verifica se o pacote capturado é um pacote TCP/HTTP, que pode indicar uma re-
quisição ao serviço. Depois, ele verifica se no cabeçalho existe alguma referência ao 
nome do serviço, indicando que é o pacote que representa a requisição. Quando o 
pacote representa a requisição ao serviço, o TCP Monitor armazena no Blackbord a 
porta de origem daquela requisição e aguarda a resposta naquela porta. Deve-se dei-
xar claro que quando uma requisição é feita a um servidor qualquer, uma porta é 
aberta no cliente para que o servidor possa responder. Toda essa configuração é rea-
lizada na camada de rede do sistema operacional e fica transparente ao usuário.  

Ao receber a resposta, caso não seja um erro (ex. devido a indisponibilidade 
do serviço, erro do servidor, timeout, etc.), é calculado o tempo que levou para que 
aquela requisição fosse respondida, e essa informação é  salva na lista de Request Info, 
junto com a hora da resposta e a flag success, indicando que a requisição foi realizada 
e respondida com sucesso.  
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5 Avaliação 
Neste capítulo é reportado um estudo experimental realizado com o objetivo 

de avaliar o Cloud Stratus, utilizando como estudo de caso uma aplicação de busca e 
tradução de letras de música que utiliza serviços em nuvem (Seção 5.1). O estudo 
experimental realizado busca avaliar o middleware sob três aspectos: (i) os processos 
de composição e seleção (Seção 5.2), com o objetivo de verificar o impacto na seleção 
dos serviços que vão compor a aplicação; (ii) os processos de geração de código, ins-
tanciação e implantação da aplicação em máquinas virtuais (Seção 5.3), a fim de veri-
ficar o tempo despendido para disponibilizar uma aplicação como serviço Web e o 
impacto de instanciar uma nova máquina virtual para implantar a aplicação; (iii) o 
processo de adaptação em caso de falha do serviço (Seção 5.4), verificando assim o 
tempo despendido pela plataforma para fazer com que a aplicação volte a funcionar, 
mantendo a sua disponibilidade. Além disso, como neste trabalho é proposto o novo 
conceito de RQoS, na Seção 5.5 são apresentados experimentos computacionais que 
validam o conceito de RQoS, mostrando que existe uma variação nos valores de QoS 
dependendo da localização geográfica onde os serviços estão sendo monitorados. Os 
experimentos ainda visam avaliar o desempenho da ferramenta de monitoramento 
levando em consideração o tempo para aferir os parâmetros de RQoS e o impacto da 
rede na comunicação entre App Monitor e Service Monitor e do intervalo no qual o Ser-
vice Monitor requisita os dados monitorados ao App Monitor. 

5.1 Estudo de Caso 
Com o objetivo de avaliar o Cloud Stratus foi criado um estudo de caso que 

consiste de uma aplicação que utiliza serviços de nuvem chamada Lyrics Translator, 
inspirado no trabalho proposto em [39]. Essa aplicação basicamente recebe como en-
trada o nome de uma música e retorna a sua tradução. Primeiro, a aplicação procura 
pela letra da música a partir do seu nome (search lyrics). Encontrada a letra da música, 
é realizada a sua tradução (translate lyrics) da língua de origem para a língua destino. 
Feito isso, a aplicação envia ao usuário um e-mail (send mail) contendo a letra da mú-
sica traduzida. Finalmente, é realizada a cobrança pelo serviço (make payment). Para 
realizar suas atividades, a aplicação faz uso de serviços de nuvem da camada SaaS 
que podem estar disponibilizados em diferentes plataformas de nuvem fisicamente 
alocadas em diversas regiões do mundo. Daí a importância do Cloud Stratus na cria-
ção dessa aplicação. Além de permitir que a aplicação possa ser especificada de dife-
rentes formas, o Cloud Stratus pode realizar a composição e seleção dos serviços com 
maior qualidade para executar as atividades da aplicação. Além disso, a aplicação é 
implantada em máquinas virtuais instanciadas em plataformas de nuvem para ser 
utilizada por diversos usuários. O Cloud Stratus ainda realiza um monitoramento 
constante dos serviços que compõem a aplicação, aferindo metadados de RQoS, que 
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servem de subsidio para a seleção, e identificando possíveis falhas nos serviços, que 
disparam uma adaptação. 

O Cloud Stratus oferece diversas maneiras de especificar uma aplicação. Uma 
delas é através de um workflow abstrato, no qual são adicionadas tarefas abstratas ao 
wokflow a partir da especificação de uma tupla chave-valor (Figura 8). Na aplicação 
em questão é possível observar quatro atividades, a saber: 

• search lyrics, atividade responsável pela pesquisa da letra da música, 
dado o nome; 

• translate lyrics, atividade responsável pela tradução da letra da música; 
• send mail, atividade responsável por enviar a tradução da letra da músi-

ca, dado um email; 
• make billing, atividade responsável pela cobrança do  serviço, dado 

uma cartão de crédito. 

Uma outra maneira de especificar uma aplicação é através de um fluxo de 
execução completo (Figura 50), no qual o usuário deve selecionar todas as entradas, 
saídas e serviços, da camada de nuvem SaaS, que vão compor a aplicação. Como a 
aplicação possui quatro atividades, é necessário quatro serviços para executá-las, a 
saber: 

(i) LyricsService: serviço que recebe o nome de uma música retorna a sua 
letra; 

(ii) TranslateService: serviço responsável por receber a letra da música, a 
língua na qual a letra foi escrita (origem) e a língua para qual a letra 
será traduzida (destino); 

(iii) EmailService: serviço recebe um endereço de e-mail e uma mensagem, 
e envia tal mensagem ao endereço informado; 

(iv) BillingService: serviço responsável por realizar a cobrança do cliente 
pelo uso do serviço. 

Figura 50 – Fluxo de execução completo 
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Por fim, o usuário ainda pode especificar a aplicação somente através das suas 
entradas e saídas (Figura 51), criando assim um fluxo de execução parcial. A compo-
sição de serviços que será necessário para preencher o fluxo de execução parcial, será 
gerado automaticamente pelo Cloud Stratus. 

Figura 51 – Fluxo de execução parcial 

 

 Durante o processo de composição, seja recebendo um workflow abstrato, seja 
recebendo um fluxo de execução parcial,  pode existir mais de um serviço que realiza 
a mesma atividade, possibilitando que vários planos de execução possam ser criados 
através de diferentes combinações dos serviços disponíveis (ver Seção 3.2.3). Da Fi-
gura 52 à Figura 55 são ilustrados grafos direcionados acíclicos que representam con-
juntos de possíveis planos de execução para o workflow ou fluxo de execução parcial 
do cenário em questão, cujas atividades são representadas pelas raias. Nesses grafos, 
A abstrai o serviço LyricsService, B representa um o serviço TranslateService, C é o ser-
viço EmailService e D abstrai o serviço BillingService. 

 Com o objetivo de permitir um maior número de planos de execução, foram 
criadas réplicas dos serviços (simulando assim serviços equivalentes providos por 
diferentes plataformas de nuvem), de modo que o processo de composição pudesse 
ser avaliado considerando um número variável de planos de execução através da 
combinação desses serviços, resultando assim em configurações com 2, 4, 8 e 12 pla-
nos de execução, conforme mostrado da Figura 52 à Figura 55. Além disso, para ava-
liar o processo de seleção levando em consideração diferentes planos de execução e 
diferentes plataformas, foram instalados App Monitor em três plataformas de nuvem 
distintas, de forma que cada parâmetro de qualidade do serviço possui três valores 
relativos a cada plataforma (Figura 56). 
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Figura 52 – Grafo direcionado acíclico com possíveis 2 planos de execução para a aplicação 
do estudo de caso. 

 

Figura 53– Grafo direcionado acíclico com possíveis 4 planos de execução para a aplicação do 
estudo de caso. 

 

Figura 54 – Grafo direcionado acíclico com possíveis 8 planos de execução para a aplicação 
do estudo de caso. 
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Figura 55 - Grafo direcionado acíclico com possíveis 12 planos de execução para a aplicação 
do estudo de caso. 

 

Figura 56 – Cenário do estudo de caso com serviços implantados em uma máquina nos Esta-
dos Unidos. 

 

5.2 Composição e Seleção de Serviços 

 A fim de avaliar o processo de composição e de seleção de planos de execução 
realizados pelo Cloud Stratus, foram realizados experimentos no qual o Cloud Stratus 
estava rodando em um computador com sistema operacional Mac OS X 10.9.5, pro-
cessador Intel® Core™ i5-2410M 2.3 GHz e 6GB de memória RAM. Uma vez especi-
ficada a aplicação, em termos de um workflow abstrato ou fluxo de execução parcial, 
os processos de composição e seleção de serviços foram executadas vinte vezes. Du-
rante o processo de seleção foram considerados todos os parâmetros de RQoS (Res-
ponse Time, UpTime, MTTR e MTBF) relativos as três plataformas de nuvem (ver Figu-
ra 56): Asia; Europe e USA. Ainda na seleção, no cálculo da utilidade dos planos de 
execução foram atribuídos pesos iguais (0,25) para os parâmetros. 

 Como apresentado anteriormente, existem diferentes formas de especificar 
uma aplicação no Cloud Stratus. Uma dessas formas é através do workflow abstrato, 
no qual o usuário deve adicionar atividades ao workflow em termos da tupla <tarefa, 
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objeto>. O processo de composição realizado a partir de um workflow abstrato [33] 
consiste em procurar por serviços concretos que atendam as atividades que com-
põem o workflow, levando em consideração as entradas, saídas, precondições e efei-
tos do serviço. Feito isso, os serviços são orquestrados a fim de criar os planos de 
execução seguindo a sequência de atividades definidas no workflow. Durante o pro-
cesso, caso dois ou mais serviços atendam a uma atividade, dois ou mais planos de 
execução são criados, gerando um grafo que representa os diferentes caminhos de 
execução (ver Figura 55). Esse processo é o mais custoso computacionalmente, visto 
que envolve a análise das ontologias de cada serviço disponível, além de incluir o 
processamento de documentos XML, devido ao uso das tecnologias de serviços Web 
e Web Semântica. 

 A Tabela 5 apresenta os valores mínimo, máximo, média e desvio padrão em 
milissegundos para o processo de composição de serviços, considerando diferentes 
configurações de possíveis planos de execução. Pode-se observar que para a configu-
ração mais simples (dois planos de execução), o tempo médio despendido para com-
por os serviços a partir de um workflow abstrato foi de aproximadamente 359ms. 
Enquanto para a configuração mais complexa (doze planos de execução), o tempo 
médio despendido foi de aproximadamente 562ms. Com isso, é possível observar na 
Tabela 5 que mesmo com o aumento de 500% na quantidade de planos de execução 
da configuração mais simples para a mais complexa, o tempo despendido para com-
posição aumentou apenas 56%. 

Tabela 5 – Valores (em milissegundos) para o desempenho da composição de serviços a par-
tir de um workflow abstrato. 

 Mínimo Máximo Media Desvio Padrão 

2 planos 343 404 359,1 13,73 

4 planos 385 497 425,2 24,09 

8 planos 441 567 479,95 28,11 

12 planos 498 643 562,75 38,83 

  

Além de criar uma aplicação através de um workflow abstrato, o Cloud Stratus tam-
bém permite cria-la através de um fluxo de execução parcial ou completo. Quando 
um fluxo de execução é completamente especificado, o usuário seleciona todas as 
entradas e saídas da aplicação e os serviços que a compõe. Nesse caso, não existe um 
processo de composição, já que todos os serviços foram selecionados pelo usuário.  

No entanto, quando um fluxo é parcialmente especificado, o usuário seleciona 
apenas as entradas e saídas da aplicação, e o Cloud Stratus realiza o processo de com-
posição para selecionar os serviços que, compostos, vão atender as essas entradas e 
saídas. Esse processo de composição que utiliza a ideia de planejamento automatiza-
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do (ver Seção 2.2.3.2). Entretanto, esse processo retorna um fluxo de execução com-
pleto, que, como visto na Seção 3.2.2 Workflow Composition Layer, é traduzido para 
apenas um plano de execução (primeira etapa). Sendo assim, o processo de composi-
ção continua para encontrar serviços equivalentes àqueles presentes no fluxo e gerar 
diferentes planos de execução (segunda etapa). 

A Tabela 6 apresenta o tempo médio para cada etapa do processo de composi-
ção de serviços, considerando diferentes configurações de possíveis planos de execu-
ção. Pode-se observar que em todas as configurações o tempo médio para gerar o 
fluxo de execução completo é constante. Isso ocorre devido à natureza do algoritmo 
de composição que não se preocupa com a quantidade de serviços equivalentes dis-
poníveis para executar uma determinada atividade do fluxo, já que ele adiciona ao 
fluxo o primeiro serviço que satisfaz a especificação. Também é possível observar na 
Tabela 6 que a diferença do tempo despendido, em cada configuração, para realizar a 
segunda etapa da composição é insignificante, já que a diferença entre configurações 
é de aproximadamente 1 ms. Pode-se atribuir esse comportamento a rapidez de en-
contrar serviços equivalentes, uma vez que os dados dos serviços armazenados no 
banco de dados são previamente alocados em memória, e montar novos planos de 
execução. 

Tabela 6 – Média do tempo (em milissegundos) despendido para cada etapa do processo de 
composição e o tempo total. 

 Primeira Etapa Segunda Etapa Tempo Total 

2 planos 4,13615 38,0327 42,16885 

4 planos 4,1635 39,09095 43,25445 

8 planos 4,0647 40,7733 44,838 

12 planos 4,16395 43,46165 47,6256 

  

Depois de realizado o processo de composição, o Cloud Stratus realiza a sele-
ção do plano de execução com maior utilidade. O processo de seleção foi estendido 
do Cloud Integrator e alterado para incorporar o conceito de RQoS. Sendo assim, o 
processo de seleção foi dividido em duas etapas, a saber: (i) seleção do melhor plano 
de execução por plataforma, e; (ii) seleção do melhor plano de execução global. Du-
rante a primeira etapa, como forma de acelerar o processo são considerados apenas 
os parâmetros de qualidade dos serviços não coincidentes (SNC) dos planos de exe-
cução. Já na segunda etapa, todos os serviços do plano de execução são considerados 
não coincidentes, pois a qualidade relativa dos serviços de cada plano corresponde a 
uma plataforma diferente e pode conter valores diferentes, logo não é possível elimi-
nar nenhum serviço do plano. 
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 A Tabela 7 apresenta o tempo médio para cada etapa do processo de seleção 
de serviços (identificação dos serviços não coincidentes, seleção do melhor plano de 
execução por plataforma e seleção do melhor plano geral), considerando diferentes 
configurações de possíveis planos de execução e serviços não coincidentes. É impor-
tante ressaltar que no processo de seleção, identificar os serviços não coincidentes , 
para acelerar a seleção, corresponde a um processamento extra que pode não justifi-
car o seu uso. No entanto, a Tabela 7 mostra que o algoritmo que identifica os SNC é 
bem rápido, não ultrapassando os valores de 0,04ms. Além disso, pode-se notar que a 
medida que a quantidade de planos de execução aumenta e o número de SNC, maior 
o tempo despendido para seleção. Por exemplo, para a configuração simples (2 pla-
nos de execução e 1 SNC) o Cloud Stratus levou aproximadamente 56ms para ser con-
cluída. Já em uma configuração mais complexa (12 planos de execução e 3 SNC) a 
seleção foi processada em aproximadamente 232ms.  

Além disso, é possível notar na Tabela 7 que em configurações nas quais a 
quantidade de planos de execução é superior a quantidade de plataformas de nuvem 
(nesse experimento os parâmetros de qualidade são relativos a três plataformas), o 
tempo para selecionar o melhor plano por plataforma é maior que o tempo para sele-
cionar o melhor plano de execução geral. Isso ocorre devido o processo de seleção do 
melhor plano por plataforma considerar todos os planos de execução gerados (2, 4, 8 
ou 12), e esse processo é repetido por N vezes, em que N é igual a quantidade de pla-
taformas (3). Já na seleção do melhor plano de execução geral, o algoritmo lida ape-
nas com N planos, nesse caso 3, em que cada um corresponde ao plano com maior 
utilidade relativa a uma plataforma. 

Tabela 7 – Média do tempo (em milissegundos) despendido para cada etapa do processo de 
seleção e o tempo total. 

  Identificar 
SNC  

Melhor por 
plataforma 

Melhor 
geral 

Tempo 
Total 

2 planos 1 SNC 0,01035 20,2248 36,58535 56,8205 

4 planos 2 SNC 0,01545 67,13145 29,67345 96,82035 

8 planos 3 SNC 0,02655 156,07355 24,2769 180,377 

12 planos 3 SNC 0,03255 212,52785 19,48575 232,04615 

 

5.3 Geração de código, Instanciação e Implantação da Aplicação 

 A fim de avaliar o processos de geração do código executável da aplicação, 
instanciação de uma nova máquina virtual e implantação da aplicação realizados 
pelo Cloud Stratus, foram realizados experimentos no qual o Cloud Stratus estava 
rodando em um computador com sistema operacional Mac OS X 10.9.5, processador 
Intel® Core™ i5-2410M 2.3 GHz e 6GB de memória RAM. Depois que um plano de 
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execução é selecionado, o Cloud Stratus realiza a geração do código executável, que 
foi executado vinte vezes. Feito isso, a aplicação já está pronta para ser implantada 
em uma máquina virtual e provida como serviço Web para diferentes usuários atra-
vés da Internet. 

 Como apresentado anteriormente, depois que o código executável é gerado, o 
Cloud Stratus, mais especificadamente o componente Scheduler, requisita ao VM Cen-
tre uma máquina virtual, em uma determinada plataforma, para implantar a aplica-
ção. O VM Centre, por sua vez pode tanto instanciar uma nova máquina virtual ou 
retornar uma máquina virtual operante com recursos disponíveis. Perceba que ins-
tanciar uma nova máquina virtual aumenta o tempo para implantação da aplicação.  

Neste experimento, a fim de avaliar o tempo despendido para instanciação, 
quando requisitado, o VM Centre sempre instancia uma nova máquina virtual, na 
plataforma de nuvem Amazon Web Services[60], com as seguintes configurações: (i) 
processador, AMD Opteron™ Processor 4171 HE 2.1 GHz; (ii) memória RAM, 1 GB, e; 
(iii) sistema operacional, Linux Ubuntu 14.04. Além disso, para garantir que todas as 
máquinas possuem as dependências (compiladores, bibliotecas, etc.) necessárias para 
a execução da aplicação, foram criadas imagens do sistema operacional contendo as 
dependências, de forma que as máquinas são criadas usando essas imagens. 

A Tabela 8 apresenta o tempo mínimo e máximo, médio e desvio padrão de-
pendido para gerar o código executável da aplicação, instanciar uma nova máquina 
virtual, esperar a máquina está pronta para implantação e implantar a aplicação. É 
possível observar que média do tempo despendido para gerar o código executável da 
aplicação é de apenas 58ms, e corresponde a apenas 0,07% do tempo total das opera-
ções para implantação. 

Vale a pena ressaltar que quando uma máquina virtual é instanciada ela leva 
um certo tempo para iniciar todos os seus componentes e softwares (ex. servidor 
Web), ou seja, quando a plataforma de nuvem responde a requisição de criação de 
uma nova máquina não significa dizer que máquina esta pronta para uso. É possível 
observar na tabela que o tempo para instanciar uma máquina até o momento em que 
ela está pronta para uso é responsável por mais de 98% do tempo total das operações. 
Daí a importância da decisão do VM Centre em escolher se uma nova máquina deve 
ser instanciada para executar a aplicação. Ainda é possível notar que o tempo médio 
despendido pela requisição para criação da máquina virtual até a sua resposta (apro-
ximadamente 15 segundos) é menor que o intervalo de tempo no qual a máquina está 
realmente pronta para uso (58 segundos). 

Outra detalhe que deve ficar claro é que o processo de implantação da aplica-
ção consiste em fazer o upload de arquivos para o servidor. Sendo assim, a taxa de 
upload da infraestrutura de rede, a latência da comunicação entre Cloud Stratus e 
servidor e o tamanho dos arquivos influencia no tempo para implantação da aplica-
ção. A aplicação gerada pelo Cloud Stratus tem em média 11KBytes, a infraestrutura 
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de rede utilizada nesse experimento tem uma taxa de upload de 500Kbps e a comu-
nicação entre cliente e servidor tem uma latência média de 116,893ms. Nessas confi-
gurações o tempo médio para implantação da aplicação foi de aproximadamente 1 
segundo. 

Tabela 8 – Tempo despendido (em milissegundos) para geração de código, instanciação da 
máquina virtual e implantação da aplicação. 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Gerar Código 45,96 88,826 58,731 9,832 

Instanciar Máquina 5478,435 21187,961 15656,885 7469,069 

Esperar Máquina 50551,997 72574,872 58265,080 10500,518 

Implantar Aplicação 788,829 1899,433 1238,820 286,157 

Tempo total 72689,319 79880,934 75219,517 3058,199 

 

5.4 Adaptação 
Com o objetivo de avaliar o processo de adaptação realizado pelo Cloud Stra-

tus, foram realizados experimentos no qual o Cloud Stratus estava rodando em um 
computador com sistema operacional Mac OS X 10.9.5, processador Intel® Core™ i5-
2410M 2.3 GHz e 6GB de memória RAM. Como apresentado na Seção 3.2.6, existem 
três eventos que disparam o processo de adaptação, a saber: (i) falha dos serviços que 
compõem a aplicação; (ii) degradação da qualidade dos serviços que impacte na qua-
lidade geral da composição, e; (iii) a introdução de novos serviços no sistema. Execu-
tar uma adaptação significa dizer que os serviços que compõem a aplicação serão 
atualizados, ou a aplicação será migrada para uma máquina virtual em uma outra 
plataforma, ou os dois. 

Em caso de adaptação por falha de serviço, o processo de adaptação inicia pela 
identificação das plataformas no qual o serviço encontra-se indisponível. Quando o 
serviço está indisponível para todas as plataformas de nuvem, ou seja, ele está real-
mente em falha, o Cloud Stratus gera novamente os planos de execução para a com-
posição que representa a aplicação, e exclui os planos que contém o serviço em falha. 
A partir disso o processo de seleção continua normalmente. Já quando o serviço está 
indisponível para algumas plataformas, o processo de composição é realizado nor-
malmente e o plano de execução só é desconsiderado no processo de seleção. Quan-
do o algoritmo vai realizar a primeira etapa da seleção, na qual seleciona o plano de 
execução com maior utilidade por plataforma, os planos que contém o serviço indis-
ponível não são considerados no cálculo. 

A Tabela 9 apresenta o tempo médio para cada etapa do processo de adapta-
ção, considerando diferentes configurações de possíveis planos de execução (ver Fi-
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gura 52 a 55), quando um serviço (nesse caso o BillingService2) encontra-se em falha 
para todas as plataformas de nuvem. O processo de adaptação completo consiste das 
seguintes operações a saber: (i) geração dos planos de execução (PE); (ii) seleção; (iii) 
geração do código executável, e; (iv) implantação. O tempo médio para geração de 
código e implantação da aplicação foram 105ms e 1822ms respectivamente, já que 
essas operações são independentes da quantidade de planos gerados. É possível ob-
servar na Tabela 9 que o tempo para geração dos planos de execução, que correspon-
de a Segunda Etapa da composição, é um pouco maior se comparado com a compo-
sição Tabela 6, devido ao processo de identificar e remover os planos de execução 
que contém o serviço em falha. Ainda é possível observar que o tempo para geração 
dos planos somado do tempo da seleção somado do tempo para geração do código 
executável é responsável por apenas 12% do tempo total da adaptação, sendo o res-
tante do tempo ocupado pelo processo  de implantação. 

Tabela 9 - Tempo despendido (em milissegundos) para geração dos planos de execução, sele-
ção e tempo total do processo de adaptação em caso de falha para todas as plataformas. 

 Geração dos PE Seleção Total (Geração + Implantação) 

2 planos 88,437 78,055 2194,27635 

4 planos 101,228 99,638 2228,65095 

8 planos 102,753 158,109 2288,6466 

12 planos 108,892 201,336 2338,0133 

Já a Tabela 10 apresenta o tempo médio para cada etapa do processo de adap-
tação, considerando diferentes configurações de possíveis planos de execução (ver 
Figura 52 a 55), quando um serviço (nesse caso o BillingService2) encontra-se em falha 
para uma plataforma de nuvem (nesse caso a Amazon EUA). O processo de adaptação 
completo consiste das mesmas operações, a saber: (i) geração dos planos de execução 
(PE); (ii) seleção; (iii) geração do código executável, e; (iv) implantação. O tempo mé-
dio para geração de código e implantação da aplicação foram os mesmos, 105ms e 
1822ms respectivamente. É possível observar na Tabela 10 que o tempo para seleção 
dos planos de execução é um pouco maior se comparado com a composição Tabela 9, 
devido ao processo de identificar e remover os planos de execução que contém o ser-
viço em falha para aquela plataforma. Observa-se também que o tempo para implan-
tação ainda corresponde a 98% do tempo médio total para adaptação. 

Tabela 10 - Tempo despendido (em milissegundos) para geração dos planos de execução, 
seleção e tempo total do processo de adaptação em caso de falha para uma plataforma. 

 Geração dos PE Seleção Total (Geração + Implantação) 

2 planos 64,740 91,874 2083,614 

4 planos 94,437 146,050 2167,4879 
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8 planos 99,920 270,451 2297,372 

12 planos 108,337 357,766 2393,104 

5.5 Validação do conceito de RQoS e Monitoramento de Servi-
ços 

Com o objetivo de provar que existe uma variação nos valores de QoS depen-
dendo da localização geográfica onde os serviços estão sendo monitorados foram 
realizados experimentos computacionais. Esses experimentos ainda visam avaliar o 
desempenho do RQoS Monitor a partir do tempo para aferição dos parâmetros de 
qualidade. 

Para simular um ambiente de nuvem real, os experimentos foram executados 
utilizando máquinas virtuais instanciadas nas plataformas de nuvem Amazon Web 
Services (localizada nos EUA) e Windows Azure [61] (localizada na Europa e Ásia), nas 
quais estão fisicamente localizadas em diferentes regiões do mundo. O Service Moni-
tor, componente do Cloud Stratus, estava rodando em um computador com sistema 
operacional Mac OS X 10.9.5, com processador Intel® Core™ i5-2410M 2.3 GHz e 
6GB de memória RAM. Para assegurar que o QoS realmente depende da localização 
dos serviços e clientes, foram criados outros dois cenários (Figura 57 e Figura 58) 
além do cenário já descrito na Figura 56. Em cada um desses três cenários, os serviços 
estavam rodando em diferentes localizações do mundo (respectivamente, EUA, Eu-
ropa e Ásia). Dessa forma, em cada cenário os serviços estavam mais próximos a uma 
máquina virtual, na qual uma aplicação está implantada. 

Figura 57 - Cenário adicional com serviços implantados em uma máquina localizada na Eu-
ropa. 
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Figura 58 - Cenário adicional com serviços implantados em uma máquina localizada na Ásia. 

 

 

 Em cada um dos cenários, a aplicação Lyrics Translator e uma instância do App 
Monitor foram implantadas em três máquinas virtuais alocadas nas plataformas de 
nuvem previamente citadas. Todas as máquinas virtuais utilizadas nesse experimen-
to possuem o mesmo tipo (small) e, consequentemente, a mesma configuração, a sa-
ber processador AMD Opteron™ Processor 4171 HE 2.1 GHz, 2 GB de memória 
RAM, e sistema operacional Linux Ubuntu 14.04. 

 Para gerar uma quantidade significativa de requisições para os serviços, foram 
feitas requisições a aplicação Lyrics Translator a cada cinco segundos durante 10 mi-
nutos. Depois de 10 minutos de monitoramento, foram realizadas 120 requisições, 
logo a aplicação fez 120 requisições aos serviços. Deve-se deixar claro que a medição 
dos parâmetros de RQoS foi realizada baseada nos dados recuperados por essas re-
quisições. Neste experimento, foi escolhido para análise da variação de RQoS o pa-
râmetro response time (tempo de resposta), uma vez que os demais parâmetros de-
pendem da indisponibilidade do serviço e durante o experimento todos os serviços 
se mantiveram disponíveis. 

 Considerando o cenário descrito na Figura 56, a Figura 59 apresenta um gráfi-
co com o tempo de resposta médio (em milissegundos) relativo a cada uma das três 
máquinas virtuais (Europa, Ásia e EUA). É possível observar que o tempo de respos-
ta médio para todos os serviços é bem menor para a máquina localizada nos EUA, 
seguido da máquina localizada na Europa e finalmente para a máquina localizada na 
Azia, na qual apresenta o maior tempo de resposta. Isso é justificado devido os servi-
ços terem sido implantados em uma máquina virtual que também está localizada nos 
EUA. Sendo assim, as máquinas em que a aplicação está instalada e estão geografi-
camente próximas a região onde os serviços, que compõem a aplicação, estão rodan-
do possuem um tempo de resposta menor. 
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Figura 59 – Tempo de resposta médio (em milissegundos) para serviços localizados nos 
EUA. 

 

Considerando o segundo cenário apresentado na Figura 57, a Figura 60 apre-
senta um gráfico no qual o tempo de resposta médio é menor para as máquinas loca-
lizadas na Europa se comparada com máquinas localizadas nos EUA e Ásia, já que os 
serviços está sendo executados numa máquina fisicamente alocada na Europa 

Figura 60 – Tempo de resposta médio (em milissegundos) para serviços localizados na Euro-
pa. 

 

Por fim, considerando o terceiro cenário (Figura 58), no qual os serviços foram 
implantados em uma máquina virtual instanciada em uma plataforma de nuvem lo-
calizada na Ásia, a Figura 61 apresenta que o tempo de resposta médio é bem menor 
para a máquina localizada na Ásia. Portanto, é possível concluir que a qualidade do 
serviço pode realmente variar dependendo da localização geográfica em que ele está 
sendo monitorado/consumido, confirmando, assim, o conceito de RQoS. 
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Figura 61 – Tempo de resposta médio (em milissegundos) para serviços localizados na Ásia. 

 

 Além de confirmar o conceito de RQoS, o experimento realizado visa calcular 
o tempo despendido pelo Service Monitor para aferir os parâmetros de RQoS. O 
tempo dependido é calculado do momento em que o método getInfo é chamado até o 
momento em que os metadados são armazenados no banco de dados após a sua afe-
rição. Para calcular o tempo despendido para aferição, foi considerado o cenário des-
crito na Figura 56 e foram aferidos os parâmetros de RQoS de um serviço em particu-
lar relativo a uma única plataforma (nesse caso o LyricsService localizado nos EUA), já 
que o processo de aferição é igual, e consequentemente consome o mesmo tempo, 
para os demais serviços e plataformas. Ainda, como o Service Monitor realiza requisi-
ções periódicas para recuperar as informações monitoradas pelo App Monitor, foi 
considerado três variações para a o timeInStandby (intervalo de tempo em que o Ser-
vice Monitor realiza requisições ao App Monitor, e intervalo de tempo que o App Moni-
tor ativa a estratégia ativa), a saber 10, 20 e 30 segundos. Essa variação no intervalo 
de tempo aumenta a quantidade de dados armazenados no App Monitor sobre as re-
quisições, uma vez que os dados só são excluídos na chamada ao método getInfo (ver 
Seção 3.3.5). 

 Como mostrado na Figura 62, o processo para aferição dos parâmetros de 
RQoS é dividido em oito operações, a saber: (i) getInfo, refere-se a chamada ao méto-
do do App Monitor para recuperar as dados monitorados; (ii) search, refere-se a busca 
por metadados previamente aferidos do serviço no banco de dados do Metadata Res-
pository; (iii) aferição do parâmetro de MTTR; (iv) aferição do parâmetro MTBF; (v) 
aferição do parâmetro Response Time; (vi) aferição do parâmetro UpTime; (vii) save, 
refere-se a operação para armazenamento dos metadados no banco de dados, e; (viii) 
o tempo total para aferição desconsiderando o tempo da operação getInfo.  

O processo de aferição foi executado vinte vezes e os tempos apresentados no 
gráfico da Figura 62 referem-se a média do tempo despendido para cada uma das 
operações realizadas para aferir os parâmetros de RQoS de um serviço relativo a uma 
máquina, variando o timeInStandby. O gráfico mostra que a operação getInfo é res-
ponsável pela maior parcela do tempo de aferição e depende diretamente do valor 
timeInStandby, já que quanto maior o intervalo de tempo que o Service Monitor espera 
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para recuperar as informações monitoradas pelo App Monitor, maior é a quantidade 
de dados monitorados e transferidos pela rede. 

Figura 62 - Tempo médio (em milissegundos) do processo de aferição. 

 

 Ainda é possível observar na 62 que o tempo despendido para as operações 
search e save (operações que acessam o banco de dados) interferem no tempo de aferi-
ção, cerca de 64% do tempo total desconsiderando a operação getInfo, mas ainda con-
somem bem menos tempo que a operação getInfo. Além disso, o tempo despendido 
nas operações que calculam o valos dos parâmetros de RQoS não interferem bastante 
no tempo total da operação. O gráfico ainda mostra que o tempo para aferição do 
parâmetro MTTR é bem maior quando comparado aos outros. Isso ocorre porque ele 
é o primeiro a ser aferido e armazena informações que serão utilizadas pelos outros 
aferidores (totalFail, quantidade de requisições falhas; totalFailTime, periodo de tempo 
em milissegundos que o serviço passou em falha). Finalmente, é possível observar 
que a diferença do tempo  total de aferição (desconsiderando o tempo consumido 
pela operação getInfo) para um configuração com timeInStandby igual a 10 segundos e 
outra com 3 segundos é de apenas 12ms, ao passo que o tempo despendido pela ope-
ração getInfo varia 73ms, ou seja, os dados transferidos através da rede é o fator com 
maior impacto no tempo da aferição. 
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6 Trabalhos Relacionados 
Esse capítulo apresenta uma visão geral de algumas propostas existentes na li-

teratura a fim de discutir os aspectos que se assemelham e diferenciam do Cloud Stra-
tus em termos de: (i) composição e seleção de serviços de nuvem; (ii) RQoS e monito-
ramento, e; (iii) implantação automática de aplicações e acesso unificado a diferentes 
plataformas de nuvem. 

6.1 Composição e seleção de serviços de nuvem 

Em relação a composição e seleção de serviços em nuvem, Bao e Dou[62] pro-
põem uma composição de serviços Web modelada como uma máquina de estados 
finito (do inglês, FSM - Finite State Machine), no qual uma busca é realizada para en-
contrar os serviços concretos que irão satisfazer o processo de negócio da composi-
ção, chamado de target process (processo alvo), usando uma árvore de composição 
para gerar todos os possíveis caminhos de execução (do inglês, execution paths). De-
pois que a árvore de composição é gerada, um dos caminhos de execução é selecio-
nado utilizando a estratégia SAW (Simple Additive Weighting), na qual os parâmetros 
de QoS dos serviços que compõem os caminhos de execução são separados de acordo 
com seu caráter, positivo ou negativo. Feito isso, são atribuídos pesos para cada um 
dos parâmetros, resultando em um valor de avaliação para cada um dos caminhos 
possíveis, sendo escolhido o caminho com o maior valor de avaliação. Apesar das 
similaridades na modelagem, uma vez que os caminhos de execução podem ser fa-
cilmente traduzidos para os planos de execução propostos neste trabalho, a composi-
ção proposta pelos autores é modelada como um FSM para que só então seja constru-
ída uma árvore de composição que possibilita a descoberta dos serviços que irão sa-
tisfazer o processo alvo. Já o Cloud Stratus utiliza uma estratégia de composição mais 
simplificada, no qual o usuário especifica uma aplicação, seja em termos de um 
workflow abstrato ou um fluxo de execução parcial ou completo. Com exceção do 
fluxo de execução completamente especificado, no qual todos os serviços já foram 
escolhidos pelo usuário, a própria plataforma dinamicamente descobre os serviços 
concretos que irão executar as atividades especificadas. Além disso, o trabalho de 
Bao e Dao não apresenta como foram descobertos os valores dos parâmetros de QoS 
utilizados na seleção, além do processo de seleção considerar todos os serviços dos 
diferentes caminhos de execução, enquanto que no Cloud Stratus existe mecanismos 
de monitoramento e aferição dos parâmetros de QoS relativos do serviço que possibi-
lita a seleção do plano de execução mais adequado. O processo de seleção no Cloud 
Stratus, adaptado do Cloud Integrator, não considera serviços coincidentes que otimi-
za o processo de seleção. 

Wu e Khoury [63] propõem um algoritmo de composição de serviços Web que 
possui diversos elementos similares ao Cloud Stratus. Começando pela especificação, 
nesse trabalho a composição de serviços é modelada como uma sequência de ativi-
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dades especificadas como um diagrama de atividades UML, que define a ordem em 
que os serviços devem ser compostos e executados, assim como no Cloud Stratus, no 
qual é possível especificar um workflow abstrato que também é composto por uma 
sequência de atividades. Feita a especificação, a partir dos serviços Web disponíveis e 
a sequência de atividades especificadas, uma árvore é gerada. Nesta arvore, os nós 
representam os serviços Web concretos, responsáveis por executar as atividades, e as 
arestas representam a composição entre dois serviços, de forma que o caminho da 
raiz da árvore até um dos nós folhas representa uma composição completa. Apesar 
da diferença de modelagem, essa composição completa pode ser claramente vista 
como um plano de execução deste trabalho. Feito isso, um processo de filtragem é 
realizado sobre a árvore a fim de remover arestas que violam os limiares de QoS de-
finidos pelo usuário e composições ilegais, para que finalmente um algoritmo heurís-
tico seja executado para selecionar a composição que melhor se adequa as necessida-
des do usuário (aplicação ou cliente). 

6.2 RQoS e Monitoramento 

Em relação a qualidade relativa de serviços de nuvem, Li et al. [64] propõe um 
algoritmo de seleção baseado no QoS considerando a localização geográfica do clien-
te (usuário ou aplicação) que consome o serviço e utiliza o tempo de resposta (res-
ponse time) como métrica para avaliar a qualidade do serviço. Como cliente e serviço 
estão distribuídos em locais diferentes existe uma latência entre eles, que interfere no 
tempo de resposta do serviço notado pelo cliente. Apesar da proposta ser um algo-
ritmo e não um mecanismo de monitoramento, ela é similar a proposta desse traba-
lho, uma vez que usa a localização de clientes e serviços para aferir parâmetros de  
QoS. No entanto, o trabalho apresentado por Li et al. não deixa claro em que momen-
to o tempo de resposta é definido entre cliente e serviço, ou se existe algum meca-
nismo de monitoramento, como no Cloud Stratus, para que o algoritmo de seleção 
trabalhe com informações atualizadas sobre o serviço. O trabalho ainda não deixa 
claro como recupera a informação do tempo de resposta, ou seja, se ele faz requisi-
ções do cliente para o serviço (utilizando uma estratégia ativa) ou se ele intercepta 
requisições entre cliente e serviço (utilizando uma estratégia passiva). Por fim, o tra-
balho utiliza apenas do tempo de resposta para definir a qualidade do serviço, o que 
pode não ser suficiente para o usuário definir a qualidade de um serviço, diferente 
do Cloud Stratus que trabalha com tempo de resposta, tempo médio entre falhas, 
tempo médio para recuperação e tempo em funcionamento. 

Apesar de não existirem muitos estudos sobre o conceito de QoS relativo, a li-
teratura apresenta uma quantidade significante de trabalhos acerca do monitoramen-
to de serviços de nuvem. Por exemplo, Alhamazani et al. [12] desenvolveu técnicas 
de monitoramento para otimizar e garantir o QoS de aplicações que utilizam serviços 
de nuvem. O processo de monitoramento proposto no trabalho pode ser dividido em 
dois processos paralelos, a saber: (i) o monitoramento de parâmetros de QoS relacio-
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nados aos serviços de nuvem virtuais, e; (ii) o monitoramento da aplicação. Eles tam-
bém propõem que a estratégia de monitoramento deve ser implementada usando um 
modelo que recupera e acessa informações de QoS através da captura de mensagens 
trocadas entre os componentes distribuídos da aplicação e os serviços de nuvem. 
Apesar do trabalho Alhamazani et al. ser bem teórico e não apresentar detalhes de 
como os parâmetros de QoS são aferidos ou como as mensagens são capturadas para 
iniciar o processo de monitoramento, é possível afirmar que usando dados (pacotes, 
mensagens, etc.) gerados entre a aplicação e serviços é uma estratégia viável no con-
texto de computação em nuvem. 

Mdhaffar et al. [65] propõem AOP4CSM, uma estratégia de monitoramento 
para serviços de nuvem que não acessa ou modifica o código fonte dos serviços. Para 
esse propósito, o monitor proposto usa técnicas de programação orientada a aspectos 
(AOP - Aspect-Oriented Programming) para recuperar parâmetros de QoS de serviços 
de nuvem pertencentes a camada SaaS, assim como no nosso trabalho. Através do 
uso de AOP, o AOP4CSM define pontos de junção (join points) para interceptar as 
chamadas dos clientes aos métodos dos serviços e recuperar informações em quatro 
momentos, possibilitando a aferição dos parâmetros de QoS: (i) quando o cliente rea-
liza uma requisição; (ii) quando a requisição é recebida no servidor em que o serviço 
está executando; (iii) quando a resposta é enviada, e; (iv) quanto o cliente recebe a 
resposta. O uso de AOP para recuperar informações relevantes para o processo de 
monitoramento pode ser visto como uma estratégia passiva de monitoramento 
(mesma estratégia utilizada pelo RQoS Monitor), mas o trabalho de Mdhaffar et al. 
não considera o cenário em que os clientes não realizam requisições periódicas aos 
serviços e o monitor ficará com dados de QoS desatualizados, diferente do RQoS 
Monitor que inicia uma estratégia de monitoramento ativo. 

6.3 Implantação automática de aplicações e acesso unificado a 
plataformas de nuvem 

Em relação a implantação automática de aplicações e acesso unificado a dife-
rentes plataformas de nuvem, Tao et al. [66] apresentam o Easy Deploy, um sistema 
capaz de configurar clusters virtuais e automaticamente implantar aplicações em pla-
taformas de nuvem, sem a utilização de ferramentas e utilitários de terceiros. Além 
disso, assim como neste trabalho, o Easy Deploy executa scripts nas máquinas virtuais 
para instalação das dependências da aplicação, como compiladores, interpretadores, 
bibliotecas e etc. Como forma de diminuir o uso de armazenamento, o trabalho gera 
vários pacotes (application packages) que contém código, configurações e dependências 
da aplicações a fim de separá-la da imagem das máquinas virtuais, já que uma única 
imagem será utilizada por todas as máquinas virtuais do cluster. Sempre que uma 
nova máquina virtual é instanciada para fazer parte do cluster, é necessário fazer o 
download dos pacotes da aplicação. Sendo assim, como forma de reduzir o tempo de 
transmissão de uma aplicação para uma máquina virtual e o custo de transmissão 
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dos pacotes, os autores introduzem um mecanismos de cache, que armazena alguns 
pacotes na memória principal da máquina física em que as máquinas virtuais estão 
instanciadas. No entanto, essa funcionalidade só está disponível em nuvens privadas, 
uma vez que é necessário ter acesso a máquina física, diferente do Cloud Stratus que 
trata com nuvens públicas e privadas. Além disso, o trabalho proposto por Tao et al. 
não apresenta nenhum mecanismos de monitoramento, das máquinas virtuais que 
estão em cluster, e de elasticidade. 

Por sua vez Simarro et al. [67] apresenta a arquitetura de um mediador (broker) 
que trata com diferentes estratégias de planejamento para a implantação otimizada 
de serviços virtuais através de múltiplas plataformas de nuvem, baseado em diferen-
tes critérios de otimização (e. g. custo e performance) e restrições do usuário (e.g. or-
çamento, tipos de instancia, localização, balanceamento de carga). O objetivo princi-
pal do broker é possibilitar que usuários possam distribuir seus serviços ou aplicações 
entre as diferentes plataformas de nuvem disponíveis de forma transparente, através 
do provimento de uma interface única de acesso que possibilita o gerenciamento da 
infraestrutura virtual das plataformas. Um dos componentes principais da arquitetu-
ra do broker é o cloud schedule, componente responsável por realizar decisões de pla-
nejamento de forma automática baseados em diferentes critérios, para possibilitar 
uma implantação otimizada dos diversos componentes  da aplicação entre diferentes 
provedores de nuvem (e.g. implantar o componente de armazenamento do serviço 
na Plataforma X e o de processamento na Plataforma Y). Depois da implantação, o bro-
ker ainda monitora os serviços da plataforma de nuvem que estão sendo utilizados 
pela aplicação, coletando dados sobre a CPU, memória e uso da rede, por exemplo, 
para manter uma banco de dados atualizado, que servirá de subsidio para tomada de 
decisão de planejamento. Apesar de apresentar pontos semelhantes ao Cloud Stratus, 
como o acesso unificado a plataformas de nuvem e a implantação automática de 
aplicações, o trabalho apresentado por Simarro et al. foca bastante no uso de multi-
clouds como forma de melhorar a performance e disponibilidade das aplicações, dis-
tribuindo os diversos componentes da aplicação em diferentes plataformas de nu-
vem. No entanto, o trabalho não considera formas mais simplificadas para melhora 
de performance e disponibilidade como a elasticidade utilizada no Cloud Stratus, 
que possibilita a diminuição e aumento dos recursos utilizados de acordo com a ne-
cessidade da aplicação. 

Por fim, Maximilien et al. [68] apresentam o IBM Altocumulus, uma plataforma 
de middleware para computação em nuvem que disponibiliza uma interface orienta-
da a serviços uniforme para implantar e gerenciar aplicações em diferentes nuvens, a 
fim de remover a dependência que impede que clientes utilizem tecnologias de dife-
rentes plataformas de nuvem. Além disso, a plataforma provê maneiras de migrar 
instancias entre provedores de nuvens. Basicamente o trabalho visa possibilitar a in-
teroperabilidade entre e através plataformas de nuvem de diferentes estilos, como: (i) 
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nuvens pertencentes a camada IaaS; (ii) nuvens pertencentes a camada PaaS; (iii) nu-
vens privadas. 

O IBM Altocumulus foi implementado utilizando o framework de desenvolvi-
mento Web Ruby on Rails[69]. A plataforma possui uma arquitetura distribuída que 
divide-se em três elementos: (i) Dashboard, que é o principal componente de interação 
para com os usuários, nos quais podem prover credenciais para acesso as diferentes 
plataformas de nuvem, implantar e gerenciar aplicações em diferentes nuvens; (ii) 
API, que expõe uma API REST para o IBM Altocumulus, disponibilizando uma inter-
face facilitada para invocação dos métodos da API e sua documentação e; (iii) Core, 
que é o núcleo orquestrador da plataforma e contém um conjunto elaborado de 
scripts, regras e adaptadores (adapters) para permitir a execução de ações entre dife-
rentes nuvens por diferentes usuários. São esses adaptadores que permitem a comu-
nicação do IBM Altocumulus com as plataformas de nuvem subjacentes ao mesmo, 
sendo necessário desenvolver um adaptador diferente para cada plataforma integra-
da, que basicamente funcionam como os Cloud Drivers do VM Centre proposto nessa 
dissertação. 
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7 Considerações finais 
 Os avanços tecnológicos recentes possibilitaram uma ascensão da Computa-
ção em Nuvem, de forma que ela já é uma realidade no dia-a-dia das pessoas. A nu-
vem possibilitou o acesso a um conjunto de recursos computacionais compartilhados 
e configuráveis que podem ser rapidamente provisionados e liberados. Essas funcio-
nalidades são providas como serviços e hoje são utilizados por diferentes tipos de 
usuários, desde usuários de computadores pessoais, que utilizam serviços, por 
exemplo, de compartilhamento de arquivos, até grandes organizações, que utilizam a 
nuvem para criar sua infraestrutura computacional. 

Apesar da Computação em Nuvem surgir como um novo paradigma que ofe-
rece diversos benefícios ausentes nas tecnologias atuais, por se tratar de algo novo e 
emergente, ainda possui vários desafios. Por exemplo, as plataformas de nuvem 
prometem uma alta disponibilidade, mas a única solução plausível para realmente 
prover uma alta disponibilidade é o uso de múltiplos provedores. No entanto, as in-
terfaces de acesso aos serviços dos provedores de nuvem não são desenvolvidas uti-
lizando padrões unificados e interoperáveis, o que impossibilita que o uso de múlti-
plos provedores seja realizado de forma automática. Sendo assim, é necessário uma 
solução em termos de integração de plataformas. 

Nesse contexto foi proposto o Cloud Integrator, uma plataforma de middleware 
orientada a serviços para composição, execução e gerenciamento de serviços provi-
dos por diferentes plataformas de Computação em Nuvem. O Cloud Integrator possi-
bilita a criação de aplicações através da especificação de uma workflow abstrato. Ele 
ainda provê mecanismos para composição e seleção de serviços Web semânticos, que 
compõem a aplicação, no qual considera metadados acerca dos serviços, como QoS, 
preços etc. Adicionalmente, a plataforma de middleware provê um mecanismo de 
adaptação em caso de falha ou degradação da qualidade de serviços da aplicação. No 
entanto, o Cloud Integrator possui algumas limitações, como: (i) as aplicações criadas 
no seu ambiente são executadas localmente, o que significa dizer que a aplicação é 
executada no mesmo nó computacional que o Cloud Integrator e os dados gerados só 
ficam disponíveis nesse nó computacional; (ii) usuários não podem especificar a apli-
cação apenas pelas suas entradas e saídas, e; (iii) usuários também não podem seleci-
onar diretamente qual os serviços concretos que vão compor a aplicação. 

Expandindo essas limitações, de forma a facilitar o desenvolvimento de apli-
cações que utilizam serviços de nuvem, esta Dissertação de Mestrado propôs o Cloud 
Stratus, uma plataforma de middleware para criação de aplicações que são composi-
ções de serviços providos por diferentes plataformas de Computação em Nuvem. 

O Cloud Stratus disponibiliza um assistente que possibilita o usuário especifi-
car uma aplicação em termos de um workflow abstrato, fluxo de execução completo 
e parcial. Além disso, o Cloud Stratus implanta essa aplicação em uma máquina vir-
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tual, de forma que ela possa acessada via Internet. Essas máquinas virtuais são aces-
sadas e gerenciadas pelo Cloud Stratus, que trata com diferentes plataformas de nu-
vem de maneira unificada. O Cloud Stratus ainda realiza um monitoramento constan-
te do serviços que compõem a aplicação a fim de identificar falhar e aferir seus pa-
râmetros de RQoS, conceito de qualidade criado nesta dissertação. 

A Seção 7.1 apresenta as principais contribuições dessa dissertação, destacan-
do o desenvolvimento do Cloud Stratus, e seus componentes, e a proposta do novo 
conceito de qualidade de serviço (RQoS). Apesar de vários benefícios, o Cloud Stratus 
ainda possui algumas limitações, apresentadas na Seção 7.2. Por fim, na Seção 7.3 são 
apresentados os trabalhos futuros com o objetivo de sanar as limitações e desenvol-
ver novas funcionalidades.  

7.1 Contribuições 

 A principal contribuição desse trabalho foi propor, especificar e implementar 
o Cloud Stratus, uma plataforma de middleware criada como extensão do Cloud Integra-
tor, que dá suporte ao desenvolvimento de aplicações que são composições de servi-
ços providos por diferente plataformas de nuvem, de maneira transparente para o 
usuário. A fim de alcançar os objetivos enumerados no início desta dissertação, foi 
desenvolvido uma interface Web que permite que a aplicação possa ser especificada 
em termos de: (i) um fluxo de execução parcial, no qual o usuário seleciona apenas as 
entradas e saídas da aplicação, ou ainda, (ii) um fluxo de execução completo, no qual 
são selecionados as entradas, saídas e serviços que compõem a aplicação. Já para es-
pecificar uma aplicação através de um workflow abstrato, o Cloud Stratus disponibi-
liza um assistente que roda localmente que permite a especificação e gera um arqui-
vo para ser importado na interface Web.  

Além do ambiente de desenvolvimento para o usuário, foram atualizados os 
mecanismos para seleção de serviços que compõem a aplicação. Esses mecanismos 
de seleção levam em consideração tanto requisitos funcionais, as funcionalidades dos 
serviços, quanto requisitos não funcionais, os metadados de RQoS.  

Uma outra contribuição importante no contexto do Cloud Stratus foi o desen-
volvimento do VM Centre, ferramenta que realiza o acesso e gerenciamento a diver-
sas plataformas de nuvem de forma transparente possibilitando a criação, atualiza-
ção e remoção de máquinas virtuais e tratando da elasticidade das mesmas. Com o 
acesso transparente e unificado as plataformas de nuvem, a plataforma é capaz de 
implantar as aplicações criadas em máquinas virtuais, para que possam  ser utiliza-
das por diferentes usuários através da Internet.  

Por fim, os mecanismos de adaptação que garantem a disponibilidade e quali-
dade das aplicações foram reformulados, criando uma nova estratégia de adaptação, 
na qual os serviços que compõem a aplicação podem ser modificados ou a aplicação 
pode ser migrada para outra plataforma de nuvem. 
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 Uma outra contribuição deste trabalho foi a proposta e validação do conceito 
de RQoS. Como visto, alguns trabalhos da literatura e o próprio Cloud Integrator tra-
tam com valores únicos, absolutos de QoS. Entretanto, no contexto de computação 
em nuvem, o QoS absoluto observado pelo usuário pode variar dependendo da loca-
lização deles, já que os serviços de nuvem são acessados via Internet, e a máquina 
física na qual o serviço está rodando se encontra em uma localização geográfica dife-
rente dos clientes que o consome. Ainda, a localização de cliente e serviço interfere 
na latência de comunicação entre eles. A fim de contornar esse problema, o conceito 
de RQoS define que o QoS de um serviço é relativo a região ou máquina física em 
que ele está sendo monitorado. Sendo assim, em vez de um serviço ter uma qualida-
de absoluta, independente da localização de cliente e servidor, o serviço possui uma 
qualidade relativa que se aproxima a qualidade notada pelo cliente. Como forma de 
aplicar o conceito e prover os valores de qualidade a seleção realizada pelo Cloud 
Stratus, foi desenvolvido a ferramenta RQoS Monitor. O RQoS Monitor é uma ferra-
menta responsável por armazenar e aferir metadados de qualidade a partir do moni-
toramento dos serviços que compõem a aplicação. Os experimentos realizados neste 
trabalho (Seção 5.5) foram capazes de validar o conceito, apresentando que a quali-
dade do serviço pode realmente variar dependendo da localização geográfica em que 
ele está sendo monitorado/consumido, e apresentar a eficiência do processo de mo-
nitoramento, apresentando que o tempo despendido pela aferição dos parâmetros é 
de apenas 12ms.  

 O Cloud Stratus foi validado através de um estudo de caso que utiliza diferen-
tes serviços de nuvem, da camada SaaS, providos por diferentes plataformas. O estu-
do de caso explorou os diferentes processos da plataformas, como a composição e 
seleção de serviços, a geração de código executável e implantação da aplicação, e 
ainda a adaptação em casos de falha dos serviços. 

 Finalmente, além dos experimentos realizados para validar o conceito de 
RQoS e o desempenho da ferramenta de monitoramento, foram realizados outros 
experimentos que demonstraram que o processo de composição e seleção executaram 
como esperado, retornando uma composição de serviços que atendem aos objetivos 
de negócio e resultando na seleção do melhor plano de execução relativo a uma pla-
taforma de nuvem. Os experimentos realizados ainda mostraram que o tempo des-
pendido para implantar uma aplicação é bastante influenciado pela instanciação de 
uma nova máquina virtual e pelo rede, uma vez que o código executável da aplicação 
é enviado pra o servidor pela Internet. Ainda é possível observar nos experimentos 
que o tempo despendido por todos os processos para implantar a aplicação, desde a 
composição até a implantação, e até dos processos de adaptação e monitoramento, é 
bem baixo. Com isso, é possível concluir que o overhead causado pela plataforma é 
bem baixo se comparado com todos os benefícios fornecidos. 
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7.2 Limitações 

 Em seu estado atual, o Cloud Stratus possui algumas limitações, sendo as prin-
cipais: 

(i) a especificação de um workflow abstrato tem que ser feito em um as-
sistente executado localmente, e não na interface Web, devido a in-
compatibilidade das bibliotecas utilizadas para geração e composição 
de um workflow abstrato com o container Web; 

(ii) devido à complexidade em tratar com serviços de nuvem que forne-
cem recursos computacionais, como os serviços da camada IaaS ou 
PaaS, o processo de monitoramento e adaptação do Cloud Stratus só 
trata com serviços da camada SaaS; 

(iii) a arquitetura do VM Centre, apesar de ter sido conceitualmente 
apresentada na Seção 3.2.3.1, não está completamente implementada. 
Este trabalho concentrou-se em desenvolver apenas os componentes 
responsáveis pela comunicação com as plataformas de nuvem, devi-
do à complexidade em tratar com a elasticidade das máquinas virtu-
ais; 

(iv) ainda sobre o VM Centre, apenas o driver que realiza a comunicação 
com a plataforma Amazon foi desenvolvido, sendo necessário a im-
plementação de drivers para diferentes plataformas para possibilitar 
que a aplicação seja implantada nessas plataformas; 

(v) apenas um estudo de caso foi considerado na avaliação, de modo que 
é necessário aumentar o grau de avaliação do Cloud Stratus através 
da realização de outros experimentos com outros estudos de caso; 

(vi) o Cloud Stratus não possui mecanismos para descoberta automática 
de serviços, sendo necessário informar manualmente dados dos ser-
viços disponíveis. 

7.3 Trabalhos Futuros 

 Diante das limitações citadas na Seção 7.2 e a grande abrangência da plata-
forma, diversos trabalhos futuros poderão ser desenvolvidos. Por exemplo, permitir 
que seja possível realizar a adaptação de aplicações que sejam composições de servi-
ços de nuvem de outras camadas, como PaaS e IaaS. Vários desafios envolvem o tra-
tamento com serviços dessas camadas por tratar com detalhes como estado de má-
quina virtual, backups de bancos de dados e etc. Para isso, também é necessário o 
desenvolvimento de diversos drivers do VM Centre para comunicação com diferentes 
plataformas. Ainda sobre o VM Centre, um trabalho futuro é desenvolver os meca-
nismos de elasticidade da ferramenta. 

Um outro trabalho futuro diz respeito ao monitoramento e aferição dos parâ-
metros de qualidade de serviços de outras camadas, além da camada SaaS. Além dis-
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so, apesar do conceito de RQoS ter sido criado no contexto de computação em nu-
vem, ele pode ser aplicado em outros contextos (ex. computação ubíqua). 

Acerca da especificação, um trabalho futuro é atualizar ou modificar as biblio-
tecas para especificação e composição de um workflow abstrato, com o objetivo de 
permitir que ele possa ser especificado na interface Web, assim como as outras for-
mas de especificação do Cloud Stratus. 

Finalmente, um trabalho futuro bem importante diz respeito a descoberta au-
tomática de serviços. Hoje, os dados dos serviços são pré-cadastrados na plataforma 
e a composição fica restrita a esses serviços. Com o desenvolvimento de um meca-
nismo de descoberta, a quantidade de serviços disponíveis aumentará, o que acarre-
tará em um aumento da quantidade de planos e a concorrência pela melhor qualida-
de. 
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