
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Ciências Exatas e da Terra

Departamento de Informática e Matemática Aplicada
Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação

Doutorado em Ciência da Computação

AdaptMCloud : Uma Estratégia para

Adaptação Dinâmica de Aplicações

Multi-Cloud

André Gustavo Duarte de Almeida

Natal-RN

Novembro 2015



André Gustavo Duarte de Almeida

AdaptMCloud : Uma Estratégia para Adaptação
Dinâmica de Aplicações Multi-Cloud

Tese de Doutorado apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Sistemas e Computa-
ção do Departamento de Informática e Mate-
mática Aplicada da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte como requisito parcial
para a obtenção do grau de Doutor em Ciên-
cias da Computação.

Linha de pesquisa:
Sistemas Integrados e Distribuídos

Orientador

Dra. Thais Vasconcelos Batista

PPgSC – Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação
DIMAp – Departamento de Informática e Matemática Aplicada

CCET – Centro de Ciências Exatas e da Terra
UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Natal-RN

Novembro 2015



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial  
Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almeida, André Gustavo Duarte de. 
 AdaptMCloud: uma estratégia para adaptação dinâmica de aplicações multi-cloud / 
André Gustavo Duarte de Almeida. - Natal, 2015. 

152 f. : il. 
 

 Orientadora: Profa. Dra. Thais Vasconcelos Batista. 
 
Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 

Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em Sistemas e  Computação. 
 
1. Adaptação dinâmica – Tese. 2. Multi-Cloud – Tese. 3. Modelos de Features – 

Tese. 4. Otimização – Tese. 5. Programação orientada a aspectos – Tese. 6. 
Programação orientada a contexto – Tese . 7. Programação orientada a componentes e 
serviços – Tese. I. Batista, Thais Vasconcelos. II. Título. 

 
RN/UF/BSE-CCET                                                         CDU: 004.416.3 





Ao amor da minha vida Gabriela Oliveira e aos meus filhos Matheus Gustavo, Maria da

Graça e Olívia Lorena, que são a minha razão de ser.



Agradecimentos

Todas as palavras desse mundo seriam poucas para agradecer a todos aqueles que de

alguma maneira ou de outra contribuíram para que chegasse a onde estou hoje e aonde

pretendo chegar, através do trabalho duro e do esforço que sempre pautou minhas ações.

Primeiro agradeço a Deus por tudo que tem me dado, mesmo sendo este um fiel um

pouco ausente de sua casa. Agradeço principalmente pelo pilar que ele me deu, sustentação

da minha vida e força motriz para que eu sempre busque fazer o melhor em todas as áreas,

seja profissional ou pessoal, minha esposa Gabriela Oliveira de Moura. Ela que me deu

duas das luzes da minha vida, minha filha Maria e pequenina Olívia, que não me deixam

esmorecer nas adversidades, que movem minha luta para que eu possa dar um futuro

melhor para elas.

Falando em luzes, tenho minha outra estrela, meu filho Matheus, que apesar de não

estarmos juntos o tempo todo, me mostra o porquê de nunca desistir e lutar, de buscar

sempre a felicidade. Amo você meu filho.

Aos meus colegas de trabalho acadêmico, Fred e Nélio, que sempre estão à disposição

para debater, criticar e melhorar as propostas desenvolvidas não só no contexto deste

trabalho, mas em todas as ações que desenvolvemos nas pesquisas relacionadas à ciência

da computação. Agradeço de forma especial a Everton Cavalcante e Francisco Dantas,

já que sem vocês não teria conseguido construir uma proposta sólida e que foi aceita em

diversas conferências de alto nível. Meu muito obrigado, de coração.

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, em

nome da qual agradeço a todas as pessoas que me fizeram chegar onde estou e que é minha

casa de trabalho, onde me sinto realizado e motivado a desenvolver mais e mais.

A CAPES e ANP, que financiaram meu doutorado sanduíche e reta final da minha

pesquisa respectivamente. Tanto a experiência no exterior como o financiamento da pes-

quisa foram fundamentais para determinar a qualidade e a extensão desse trabalho.

A minha orientadora Thais Batista, que desde a graduação acreditou no meu trabalho,

me deu várias oportunidades, mesmo quando eu não merecia. Você que faz mais do que



orientar. Sem o seu apoio e ajuda, eu não estaria aqui hoje, podendo colocar mais um

tijolo na construção da casa do conhecimento. Agradeço pela oportunidade que você me

propiciou de ter passado 4 meses na Inglaterra, de ter saído do país pela primeira vez, por

ter aberto meus olhos para coisas que eu nem sonhava que podiam ser tornar realidade.

Meu muito obrigado, de coração. Dificilmente conseguirei pagar a dívida que tenho com

você.



A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmo-nos

sempre depois de cada queda.

Confúcio



AdaptMCloud : Uma Estratégia para Adaptação
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Resumo

Aplicações Multi-Cloud são compostas de serviços oferecidos por múltiplas plataformas de

nuvem, onde o usuário/desenvolvedor tem pleno conhecimento da utilização dessas plata-

formas. O uso de múltiplas plataformas de nuvem evita os seguintes problemas: (i) vendor

lock-in, que consiste na dependência da aplicação de uma determinada plataforma de nu-

vem, o que é prejudicial no caso de degradação ou falha nos serviços da plataforma, ou até

mesmo aumento do preço do uso do serviço; (ii) degradação ou falha da aplicação devido

a flutuações da qualidade de serviço (QoS) provida por alguma plataforma de nuvem,

ou mesmo devido a falha em algum serviço. No cenário multi-cloud é possível se trocar

um serviço em falha ou com problemas de QoS por um equivalente de outra plataforma

de nuvem. Para que uma aplicação consiga adotar a perspectiva multi-cloud é necessário

criar mecanismos que sejam capazes de selecionar quais serviços de nuvem/plataformas

devem ser usados, de acordo com os requisitos determinados pelo programador/usuário.

Nesse contexto, as maiores dificuldades em termos de desenvolvimento de tais aplicações

abrangem questões como: (i) a escolha de quais serviços e de plataformas de computação

em nuvem subjacentes devem ser usadas com base nos requisitos definidos de funcio-

nalidade e de qualidade pelo usuário, (ii) a necessidade de monitorar continuamente as

informações dinâmicas (tais como tempo de resposta, disponibilidade, preço, disponibili-

dade), relacionadas com serviços de nuvem, além da variedade ampla de serviços, e (iii)

a necessidade de se adaptar a aplicação no caso de violações de QoS que afetam os seus

requisitos. Essa tese de doutorado propõe uma abordagem para adaptação dinâmica de

aplicações multi-cloud que se aplica quando um serviço fica indisponível ou quando os

requisitos definidos pelo usuário/desenvolvedor apontam que outra configuração multi-

cloud disponível atende de forma mais eficiente. Dessa forma, esse trabalho propõe uma



estratégia composta por duas fases. A primeira fase consiste na modelagem da aplicação,

que explora a capacidade de representação de similaridades e variabilidades propostas

no contexto do paradigma de linhas de produto de software (LPS). Nessa fase é usado

um modelo de features estendido para especificar a configuração de serviços de nuvens

a ser usado pela aplicação (similaridades) e os diferentes possíveis provedores para cada

serviço (variabilidades). Além disso, os requisitos não-funcionais associados aos serviços

de nuvem são especificados nesse modelo através de propriedades que descrevem informa-

ções dinâmicas sobre esses serviços. A segunda fase consiste em um processo autonômico

baseado no loop de controle MAPE-K, que é responsável por selecionar, de forma otimi-

zada, uma configuração multi-cloud que atenda aos requisitos estabelecidos, e que execute

a adaptação. A estratégia de adaptação proposta é independente da técnica de progra-

mação usada para realizar a adaptação. Nesse trabalho implementamos a estratégia de

adaptação usando várias técnicas de programação como programação orientada a aspec-

tos, programação orientada a contexto e programação orientada a componentes e serviços.

Com base nas etapas propostas, procuramos avaliar os seguintes itens: (i) se o processo

de modelagem e especificação de requisitos não-funcionais é capaz de garantir o efetivo

acompanhamento da satisfação do usuário; (ii) se o processo otimizado de seleção apre-

senta ganhos significativos quando comparado com abordagem sequencial; e (iii) quais

técnicas apresentam a melhor relação custo-benefício, quando comparado os esforços para

desenvolvimento/modularidade e desempenho.

Palavras-chave: Multi-Cloud, Adaptação Dinâmica, Modelos de Features, Otimização,

Programação Orientada a Aspectos, Programação Orientada a Contexto, Programação

Orientada a Componentes e Serviços.
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Abstract

Multi-Cloud Applications are composed of services offered by multiple cloud platforms

where the user/developer has full knowledge of the use of such platforms. The use of

multiple cloud platforms avoids the following problems: (i) vendor lock-in, which is de-

pendency on the application of a certain cloud platform, which is prejudicial in the case

of degradation or failure of platform services, or even price increasing on service usage;

(ii) degradation or failure of the application due to fluctuations in quality of service (QoS)

provided by some cloud platform, or even due to a failure of any service. In multi-cloud

scenario is possible to change a service in failure or with QoS problems for an equivalent

of another cloud platform. So that an application can adopt the perspective multi-cloud

is necessary to create mechanisms that are able to select which cloud services/platforms

should be used in accordance with the requirements determined by the programmer/user.

In this context, the major challenges in terms of development of such applications include

questions such as: (i) the choice of which underlying services and cloud computing plat-

forms should be used based on the defined user requirements in terms of functionality and

quality (ii) the need to continually monitor the dynamic information (such as response

time, availability, price, availability), related to cloud services, in addition to the wide

variety of services, and (iii) the need to adapt the application if QoS violations affect user

defined requirements. This PhD thesis proposes an approach for dynamic adaptation of

multi-cloud applications to be applied when a service is unavailable or when the require-

ments set by the user/developer point out that other available multi-cloud configuration

meets more efficiently. Thus, this work proposes a strategy composed of two phases. The

first phase consists of the application modeling, exploring the similarities representation

capacity and variability proposals in the context of the paradigm of Software Product



Lines (SPL). In this phase it is used an extended feature model to specify the cloud

service configuration to be used by the application (similarities) and the different possi-

ble providers for each service (variability). Furthermore, the non-functional requirements

associated with cloud services are specified by properties in this model by describing dyna-

mic information about these services. The second phase consists of an autonomic process

based on MAPE-K control loop, which is responsible for selecting, optimally, a multi-

cloud configuration that meets the established requirements, and perform the adaptation.

The adaptation strategy proposed is independent of the used programming technique

for performing the adaptation. In this work we implement the adaptation strategy using

various programming techniques such as aspect-oriented programming, context-oriented

programming and components and services oriented programming. Based on the proposed

steps, we tried to assess the following: (i) the process of modeling and the specification of

non-functional requirements can ensure effective monitoring of user satisfaction; (ii) if the

optimal selection process presents significant gains compared to sequential approach; and

(iii) which techniques have the best trade-off when compared efforts to development/mo-

dularity and performance.

Keywords : Multi-Cloud, Dynamic Adaptation, Feature Models, Optimization, Aspect-

Oriented Programming, Context-Oriented Programming, Components and Services Ori-

ented Programming
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1 Introdução

Atualmente serviços de utilidade pública como água, eletricidade, gás e telefonia são

considerados essenciais nas rotinas diárias, de modo que eles devem estar disponíveis

sempre que os consumidores necessitam (BUYYA; YEO; VENUGOPAL, 2008). Esses servi-

ços são providos por companhias específicas de maneira transparente para residências,

empresas, instituições etc., que os consomem e pagam apenas pela quantidade utilizada.

Aplicando essa lógica de negócio à Computação, a Computação em Nuvem, do inglês

Cloud Computing (ARMBRUST et al., 2009; ZHANG; CHENG; BOUTABA, 2010; WANG et al.,

2010), possibilita que recursos computacionais e serviços de Tecnologia da Informação

(TI) sejam oferecidos sob demanda para os usuários e com pagamento baseado apenas no

uso desses serviços. Assim, recursos e serviços computacionais passam a ser de respon-

sabilidade de algumas empresas especializadas, que ficam responsáveis por sua gestão e

comercialização (BREITMAN; VITERBO, 2010).

Nessa perspectiva, a Computação em Nuvem atenda a demanda do contexto atual de

TI, relacionada a necessidade de se construir infraestruturas mais complexas, exigindo um

avanço que praticamente os modelos tradicionais de Computação não conseguem acompa-

nhar de maneira plenamente satisfatória. Mesmo com o crescente avanço do poder com-

putacional dos computadores pessoais, estes ainda são incapazes de resolver problemas

complexos em diferentes campos da ciência. Supercomputadores com uma alta produtivi-

dade de computação e um grande volume de memória são bastante utilizados na solução

de algumas questões, mas seu alto preço por vezes limita sua aquisição e utilização comer-

cial. Dessa forma, a Computação em Nuvem permite o desenvolvimento de sistemas de

computação distribuída mais baratos que executem praticamente as mesmas funções, com

redução de custos de implantação (ALAKBAROV, 2010). Outra desvantagem do modelo de

computação tradicional é o fato de que os usuários precisam lidar com várias instalações,

configurações e atualizações de software, sem falar no fato de que recursos computacionais

e de hardware são por natureza propensos a desatualização em um espaço de tempo muito

curto (WANG et al., 2010).
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Segundo esse paradigma, desenvolvedores de serviços na Internet não precisam mais

investir muito capital em hardware e em recursos humanos para manter o serviço em ope-

ração. Mais do que isso, companhias que necessitam de um alto poder de processamento

podem obter seus resultados tão rapidamente quanto seus programas possam ser dimen-

sionados, uma vez que, por exemplo, usar uma quantidade de mil servidores por uma

hora pode custar o mesmo que usar um único servidor por mil horas. Essa capacidade

de adequação a variações de demanda, i.e., a capacidade de expansão e retração volun-

tária e controlada como resposta a um estímulo, caracteriza a elasticidade provida pelos

ambientes de nuvem. Essa elasticidade de recursos, sem a necessidade de adquirir equi-

pamentos computacionais para usar poder computacional em alta escala possibilita que

grandes quantidades de recursos possam ser providos e desprovidos em tempo de execu-

ção, dinamicamente, de acordo com a demanda, como serviços e não como equipamentos

físicos.

Do ponto de vista do usuário, infraestruturas de Computação em Nuvem disponi-

bilizam desde sistemas operacionais a plataformas de software, passando por sistemas

de arquivos, aplicações disponibilizadas como serviços, que possibilitam que os usuários,

utilizando qualquer tipo de dispositivo conectado à Internet, possam ter acesso aos ser-

viços, arquivos, informações e programas situados “na nuvem”, de modo que esses dis-

positivos utilizados pelos usuários não necessitem de grandes recursos computacionais,

aproximando-se de simples terminais. Dessa forma, a ideia essencial da Computação em

Nuvem reside no fato de permitir a transição da Computação dita tradicional para um

modelo onde o consumo de recursos computacionais, tais como armazenamento, proces-

samento, largura de banda, entrada e saída de dados, é realizado através de serviços, que

podem ser acessados de modo simples e pervasivo (WANG et al., 2010; HAN, 2013). Esses

recursos podem estar disponíveis e serem usados sob demanda, através da Internet e de

acordo com um modelo de pagamento por uso, provendo-se elasticidade, customização,

garantias de QoS (Quality of Service) e infraestruturas de baixo custo.

Dentro desse cenário em computação em nuvem, destacam-se as diversas plataformas

de nuvem, com uma variedade de serviços, que muitas vezes definem regras próprias, além

de API específicas para sua utilização. Quando um usuário se compromete com um único

provedor, o mesmo pode acabar tendo o problema conhecido como vendor lock-in, que é

caraterizado pela dependência a um determinado provedor de nuvem, onde nos momen-

tos em que provedor pare de funcionar ou entregue serviços abaixo de níveis esperados

de qualidade, o usuário não consegue migrar com facilidade para outro provedor. Nessa

situação temos uma aplicação que é dependente da API oferecida pelo provedor e da
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disponibilidade dos serviços oferecidos, além de uma série de fatores relacionados à utili-

zação de um único provedor de nuvem. Nesse sentido, propostas de utilização de múltiplos

provedores/plataformas de nuvem (PETCU, 2013; FERRER et al., 2012; GROZEV; BUYYA,

2012) conferem flexibilidade suficiente para evitar esse e outros problemas relacionados

as plataformas de nuvem. A utilização de uma estratégia que envolva o uso de múltiplas

nuvens permite que em situações que uma plataforma de nuvem A ofereça serviços X,Y,Z

que também são oferecidos pelas plataformas B e C, seja possível mudar do serviço X da

plataforma A para o mesmo serviço no provedor B, em função de variações de requisitos

funcionais ou não-funcionais(pe,: variação de preço, disponibilidade, etc.) do usuário. Para

que mudanças como essas sejam concretizadas, especialmente em tempo de execução, uma

série de desafios metodológicos e tecnológicos (PETCU, 2013) são levantados para que seja

possível adotar o uso de múltiplas nuvens, em especial nos casos em que o usuário tem

pleno conhecimento de quais plataformas e serviços tem à disposição. Problemas como

especificação de requisitos funcionais e não-funcionais no que diz respeito à aplicação e

a serviços de nuvem, seleção de serviços de nuvem para formar uma configuração que

atenda esses requisitos, além de estratégias de adaptação dinâmica, que respeite técnicas

distintas de programação, no suporte a essa adaptação dinâmica, que lidem com as cons-

tantes mudanças peculiares dentro do contexto de nuvem, precisam ser resolvidos para

que seja atingido um nível satisfatório qualidade na utilização de plataformas de nuvem.

Porém, como a própria computação em nuvem, essas propostas de utilização de múltiplas

plataformas de nuvem estão em construção e tem seu foco direcionado ao provedor de

nuvem, ou seja, modificando do lado em que os usuários tem pouca ou nenhuma gerência

do que está sendo realizado.

O restante deste capítulo detalha o problema abordado (Seção 1.1), apresentando as

limitações das propostas atuais (Seção 1.2), objetivos (Seção 1.3), questões de pesquisas

e a respectiva metodologia (Seção 1.4) para atingirmos objetivos e responder as referidas

questões de pesquisa. Apresentamos ainda as contribuições esperadas (Seção 1.5), a relação

entre as publicações geradas, capítulos e questões de pesquisa (Seção 1.6) e, por fim, a

organização geral do trabalho (Seção 1.7).

1.1 Problema Abordado

Computação em Nuvem configura-se como um paradigma que confere ubiquidade,

conveniência e acesso sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos (ex: re-

des, aplicações e servidores) que podem ser rapidamente provisionados e liberados com
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um esforço mínimo de gerenciamento ou interação com um provedor de serviços (MELL;

GRANCE, 2011). Junto com os benefícios comumente atribuídos a este modelo de com-

putação, podemos destacar ainda o baixo custo de investimento inicial em infraestrutura

física, redução e maior controle dos custos operacionais, e alta escalabilidade. Apesar

desse paradigma prover benefícios que são ausentes nos modelos de computação atuais,

tais como o modelo pay-per-use (pague pelo que usar), e a elasticidade de aplicações (ca-

pacidade de aumentar e diminuir, rapidamente, o uso de recursos computacionais, sem

incorrer em custos desnecessários pela subtilização do uso dos mesmos), a Computação

em Nuvem ainda possui diversas questões e problemas em aberto.

Dentre essas questões e problemas em aberto, destacamos os problemas relacionados

a usar o modelo padrão de Computação em Nuvem que prevê a utilização de apenas um

provedor de nuvem. A Figura 1 apresenta um gráfico que contém os principais provedores

de nuvem, que oferecem serviços de computação, segundo o relatório Gartner de 2013 (LE-

ONG et al., 2013), e o tempo em minutos que ficaram em período de disrupção(outage). Os

dados foram coletados através do site CloudHarmony1, durante o período de 09/06/2014

a 09/06/2015 e referem-se apenas às regiões de disponibilidade que estão nos Estados Uni-

dos. Podemos observar que provedores de destaque, como a Google, passou 139 minutos,

no acumulado, sem funcionamento. Outro destaque vai para um total de 1.140 minutos

dos serviços Azure oferecido pela Microsoft.

Figura 1: Provedores vs Tempo sem Funcionamento (Downtime).

Para evitar esse tipo de situação, onde a dependência de um único provedor de nu-

vem pode gerar problemas sérios para companhias e usuários, como também aprimorar

questões relacionadas Qualidade de Serviço(QoS), Grozev e Buyya(2012) propõem a uti-

lização de múltiplas nuvens, que também pode ser denominada Inter-Cloud, que pode ser
1CloudHarmony - https://cloudharmony.com/status-1year
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subdivida em Multi-Cloud e Federação de Nuvens (Cloud Federation) (ROCHWERGER et

al., 2009; FERRER et al., 2012).

Multi-Cloud é a denominação utilizada para definir classes de aplicações que utilizam

múltiplas plataformas de nuvem de forma direta, onde o usuário é responsável por lidar

com cada plataforma/serviço ou delegar para terceiros essa interação, porém ciente do

uso dessas múltiplas plataformas/serviços. Esse conceito confunde-se muitas vezes com

o de Federação de Nuvens(FERRER et al., 2012), onde diversas plataformas de nuvem se

integram para prover os serviços, sem a necessidade do conhecimento do usuário que essa

colaboração está ocorrendo. A Federação de Nuvens cria uma camada adicional, onde o

usuário / desenvolvedor implantam suas aplicações ou utilizam os serviços oferecidos, que

são gerenciados pela Federação, que representa uma cooperação entre diversos provedores

de nuvem de forma transparente. A utilização de uma estrutura Multi-Cloud, pode trazer

uma série de benefícios(GROZEV; BUYYA, 2012), tais como:

• Diversidade Geográfica, uma vez que utilizando múltiplas plataformas de nuvem

espalhadas em locais distintos, é possível lidar com variações de requisitos legais

de acordo com a região onde dados estejam armazenados, bem como a redução

de latência na transmissão de dados, de acordo com o local onde a aplicação seja

implantada;

• Redução de Custos, associada à capacidade de migrar/utilizar diferentes serviços e

plataformas, de acordo com conveniência financeira do usuário;

• Tolerância a Falhas, para que em casos que um provedor e/ou serviço deixe funci-

onar, seja possível utilizar uma alternativa sem parar a aplicação ou realizar uma

migração em massa de dados;

• Prevenção a Variações de Qualidade, que uma vez detectada e que esteja em ní-

veis não desejados pelo usuário, seja possível a utilização de serviços equivalentes

providos por outro provedor;

• Prevenção a Vendor Lock-in, uma vez que se alguma mudança feita pelo provedor

afetar negativamente o usuário, o mesmo pode utilizar o serviço equivalente de outro

provedor;

Apesar de uma estrutura Multi-Cloud oferecer todos esses benefícios, para que efetiva-

mente os mesmos sejam garantidos, é necessário que diversos problemas sejam resolvidos,
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com adoção de estratégias tecnológicas. Em Petcu (2013), uma série de requisitos são

definidos para que o suporte a Multi-Cloud atinja todos os benefícios previstos. Esses

requisitos são compartilhados entre a aplicação, provedores de nuvem e soluções inter-

mediárias que atuem no processo de gerenciamento do ciclo de execução de aplicações e

serviços. Compreendemos que os requisitos relacionados aos provedores de nuvem reque-

rem profundo conhecimento de sua infraestrutura, além de acesso irrestrito em termos de

hardware e software, o que pode inviabilizar terceiros atuarem nesse segmento. Porém,

dentre os requisitos propostos por Petcu (2013), podemos elencar alguns deles que não

exigem acesso direto aos provedores de nuvem, podendo ser solucionados do ponto de

vista da aplicação ou de soluções intermediárias, que são:

• Oferecer um mecanismo para que o desenvolvedor da aplicação possa descrever os

requisitos funcionais e não funcionais dos serviços que compõem a aplicação;

• Oferecer um mecanismo para seleção de serviços de nuvem;

• Suportar o monitoramento de serviços de nuvem e da aplicação;

• Oferecer um mecanismo de gerenciamento ao ciclo de execução da aplicação e de

serviços de nuvem;

• Suportar a prevenção a Vendor Lock-in, uma vez que se alguma mudança feita pelo

provedor afetar negativamente o funcionamento da aplicação, seja possível utilizar

um serviço equivalente de outro provedor;

• Oferecer um mecanismo que possa recomendar serviços de nuvem, com base em

experiências anteriores do usuário.

Com base nesses requisitos, e para ilustrar um cenárioMulti-Cloud que demande adap-

tação dinâmica, a Figura 2 apresenta dois cenários chamados Cenário 01 e Cenário 02.

No Cenário 01 temos uma aplicação Multi-Cloud que utiliza o serviço A1 oferecido pela

Plataforma A, B3 oferecido pela Plataforma B e finalmente C2 oferecido pela Plataforma C .

Diante do que foi exposto anteriormente, durante a execução da aplicação diversos situa-

ções podem ocorrer, tais como: (i) Mudança na percepção de qualidade do usuário,

onde o mesmo entende que novos requisitos de qualidade precisam ser redefinidos, o que

pode afetar na configuração da aplicação do ponto de vista do serviços utilizados; (ii)

Flutuação de QoS, onde os requisitos anteriormente estabelecidos não estão sendo sa-

tisfeitos de forma adequada; e por fim (iii) Falhas podem ocorrer, onde serviço(s) podem
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deixar de funcionar, sendo necessária uma nova configuração da aplicação. O Cenário 02

apresenta uma nova configuração de serviços utilizada pela aplicação, passando a usar os

serviços A2,B2,C3. Podemos observar pelo cenário que é necessário descrever quais são os

serviços e provedores disponíveis, além de serem propostas formas para descrever parte

das situações mencionadas anteriormente, seja da mudança de percepção de qualidade do

usuário ou mesmo a flutuação de QoS.

Figura 2: Cenário Multi-Cloud com Adaptação Dinâmica

Um dos elementos centrais para suportar aplicações Multi-Cloud é o processo de

adaptação dinâmica (KRAMER; MAGEE, 2007, 1990). Segundo Gomaa e Hashimoto(2011),

adaptação de software pode ser classificada como: (i)Adaptação Comportamental, onde o

comportamento do software é modificado, sem que seja modificado sua estrutura ou sua

arquitetura; (ii)Adaptação de Componentes, onde um componente é substituído por outro

que possua a mesma interface; e finalmente a (iii)Adaptação Arquitetural, onde arquite-

tura do software é modificada, onde a adição de componentes podem gerar modificações

estruturais que não estavam previstas na concepção da arquitetura do software.

Tomando como base as adaptações Comportamental e de Componentes, a aplicação

precisa ser projetada e implementada para suportar o processo de adaptação. Essa im-

plementação pode delegar à linguagem o suporte para adaptação (SALVANESCHI; GHEZZI;

PRADELLA, 2013), definindo estruturas específicas na linguagem para a ativação e desa-

tivação de comportamentos, ou mesmo a um framework/middleware (SEINTURIER et al.,

2009), que gerencie o acionamento de novos componentes e desativação de componentes

que esteja em execução. Dessa forma, uma solução que atenda aos requisitos estabelecidos

para dar suporte a aplicações funcionarem em um ambiente Multi-Cloud, precisa respeitar

essas peculiaridades, sendo inclusive capaz de abstrair completamente qual o mecanismo
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utilizado pela aplicação para executar a adaptação propriamente dita. Tal flexibilidade

permitiria uma rápida adoção da solução, evitando que desenvolvedores tenham que se

adaptar a uma nova API ou regras de um middleware, gerando uma carga adicional de

esforço no ajuste da aplicação para uso de uma solução.

1.2 Limitações dos Trabalhos Atuais

A própria definição do termo multi-cloud foi proposta há menos de 4 anos, o que de

certa forma já limita o número de trabalhos que propõem soluções para o contexto multi-

cloud. Para não limitar os trabalhos a serem analisados, consideramos também iniciativas

que tenham suporte à configuração de aplicações orientadas a serviços.

O trabalho de Paraiso et al.(2012) propõe um middleware reflexivo e adaptativo para

aplicações multi-cloud utilizando o modelo Software-as-a-Service. A solução permite que

os desenvolvedores/usuários modelem configurações para implantar suas aplicações nesse

middleware. É importante destacar que nessa perspectiva o desenvolvedor precisa se ade-

quar as regras definidas pelo middleware. Além disso, apesar do termo multi-cloud é ne-

cessário utilizar versões distintas da solução para cada plataforma de nuvem utilizada. A

versão atual disponibiliza versões do middleware para as plataformas Google App Engine,

Amazon Web Services, CloudFoundry, BitNami, Heroku entre outros2.

Já o trabalho de Dai, Yang e Zhang(2009) descreve um framework que usa informa-

ções de QoS para prever e atuar em eventuais degradações de QoS de serviços específicos,

realizando nesses casos um processo de recomposição de serviços web que fazem parte de

um workflow. A solução inicia realizando o monitoramento de informações de QoS, que

são armazenadas em uma bases de dados para que sejam utilizadas na predição de quedas

de desempenho. Observa-se que aqui é analisado as informações de QoS de cada serviço

constante no workflow, não sendo possível definir uma combinação dessas informações de

QoS para definir uma política mais específica para predição. Através de modelos matemá-

ticos descritos no trabalho, os autores descrevem que em havendo uma previsão de queda

de desempenho, os(s) serviços(s) enquadrados nessa situação são substituídos, caso haja

disponibilidade de serviços equivalentes. Apesar de atuar numa perspectiva preditiva, a

solução opera apenas com serviços web pertencentes a workflows e trabalha apenas em

perspectivas de desempenho. Em cenários de computação em nuvem, outras informações

tais como uso de recursos, custos de utilização de serviço dentre outros, poderiam ser
2Plataformas suportadas pelo FraSCAti - https://wiki.ow2.org/frascati/Wiki.jsp?page=Cloud
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levadas em consideração no estabelecimento de uma política preditiva mais eficiente. Não

fica claro na solução proposta se os serviços que substituem aqueles que se encontram

em situação de queda de desempenho são disponibilizados e como se dá o processo de

monitoramento dos mesmos.

No trabalho Mietzner et al.(2009), os autores modelam variabilidades para descrever

aplicações do tipo Software-as-a-Service (SaaS). Os autores propõem dois tipos de classifi-

cação para as variabilidades: (i) external variability que define as variabilidades associadas

ao cliente da aplicação SaaS, que tem como objetivo atender requisitos específicos, como

customização de telas e ambientes de acordo com preferências do cliente, e (ii) internal

variability definindo variabilidades que são específicas para uso do desenvolvedor e que

podem ser compartilhadas por múltiplas aplicações ou configurações. Para descrever as

variabilidades os autores usam a Orthogonal Variability Model (OVM) que, diferente de

uma modelo de features (funcionalidades), descreve de maneira separadas as variabilida-

des. Segundo os autores essa característica favorece a comunicação da especificação do

modelo para os stakeholders. Uma vez especificado o modelo usando a notação OVM, é

necessário definir uma configuração para que seja possível selecionar as variabilidades que

irão compor a versão da aplicação a ser implantada. Apesar de se configurar como aplica-

ções do tipo SaaS, apenas aplicações baseadas em Bussines Process Execution Language

(BPEL) podem ser construídas, sendo a configuração determinada através do modelo a

responsável por criar os workflows de composição da aplicação. O modelo especificado é

anotado com informações relacionadas ao processo de implantação, não tendo nenhuma

especificação de informações que remetam qualidade do serviço ou outra pertinente a apli-

cação. O processo de geração do produto é realizado de maneira estática, o que inviabiliza

cenários de adaptação dinâmica. Além disso, o processo apesar de automatizado requer

constantes interações dos desenvolvedores para definição/modificação das configurações.

Ferry et al.(2013) apresenta o Cloud Modelling Framework (CLOUDMF) para cons-

truir aplicações multi-cloud com suporte a adaptação dinâmica. O framework usa técni-

cas baseada em engenharia orientada a modelos, a chamada Model-Driven Engineering

(MDE), para gerenciar aplicações multi-cloud. Desair et al.(2013) apresenta uma plata-

forma de middleware para aplicações híbridas de computação em nuvem, que permite

usuários/desenvolvedores controle o fluxo de execução da aplicação, permitindo que de-

terminadas partes/componentes da aplicação executem ou serviços/plataformas de nuvem

distintas. A plataforma decide dinamicamente quais requisições e tarefas deve ser execu-

tadas em determinadas partes dos provedores de nuvens registrados no middleware, fun-

cionando como escalonamento. Já o trabalho proposto por Quinton et al.(2013) apresenta



30

uma abordagem orientada a modelos, através do uso de modelo de features (CZARNECKI;

HELSEN, 2006), para modelar as diversas opções de serviços e plataformas de nuvem e com

base nesse modelo criar configurações para implantação de aplicações multi-cloud. A mai-

oria dos trabalhos apresentados foca na organização das plataforma e nuvens subjacentes

a aplicação, o que demanda conhecimento específico de cada plataforma para sua utiliza-

ção. Baseados nos requisitos definidos para que se adote o modelo multi-cloud (PETCU,

2013), os trabalhos pesquisados atendem parcialmente as necessidades, além da maioria

das vezes estabelecerem mecanismos específicos para a implementação das aplicações.

1.3 Objetivos

Considerando as questões mencionadas anteriormente, o objetivo geral deste trabalho

é prover uma estratégia autonômica para adaptação dinâmica de aplicações Multi-Cloud,

com suporte a múltiplas técnicas de programação. Para atingir este objetivo, os seguintes

objetivos específicos são propostos:

• Investigar o estado da arte no tocante a adaptação dinâmica de aplicações baseadas

em nuvem e orientadas a serviço;

• Especificar uma solução que permita modelar os serviços e plataformas de nuvem

que podem ser utilizados por uma aplicação, com suporte à definição de propriedades

a serem aferidas em tempo de execução;

• Disponibilizar uma linguagem específica de domínio que seja capaz de descrever

requisitos-não funcionais de serviços de nuvem, com base em suas respectivas pro-

priedades;

• Construir um mecanismo de controle que permita gerenciar de forma autonômica e

flexível o processo de adaptação dinâmica;

• Implementar e avaliar uma estratégia para seleção de serviços com base nos requi-

sitos não-funcionais definidos;

• Comparar as diferentes técnicas de programação, à luz de modularidade e desem-

penho, para subsidiar o desenvolvedor na escolha da técnica adequada às suas ne-

cessidades em relação ao processo de adaptação dinâmica.
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1.4 Questões de Pesquisa

Com base nos objetivos definidos, este trabalho é guiado por 3 questões de pesquisa:

Questão 01 A solução proposta, do ponto de vista da modelagem dos serviços de com-

putação em nuvem e da linguagem para especificação de requisitos não-funcionais,

permite um acompanhamento efetivo sobre a qualidade da configuração multi-cloud

e a satisfação dos requisitos definidos?

O objetivo desta questão de pesquisa é verificar se a estratégia proposta para mode-

lar a aplicação com base nos serviços de nuvem que podem ser utilizados e especificar

os requisitos não funcionais, fornece respostas concretas do ponto de vista da satisfa-

ção do usuário das configurações selecionadas. Como Computação em nuvem ainda

é uma área emergente, em especial Multi-Cloud, e não tem um modelo tecnológico

padronizado, cada plataforma de nuvem conta com sua própria API, ferramentas

de desenvolvimento, mecanismos de virtualização e características de governança.

Considerando o fato de que tal heterogeneidade de ambientes de computação em

nuvem dificulta o desenvolvimento de aplicações que utilizam diferentes serviços na

nuvem, Linhas de Produto de Software (LPS) é uma abordagem promissora para

este contexto, uma vez que estas especificidades em relação às plataformas de nuvem

e outros aspectos podem ser especificados como variabilidades. O uso do paradigma

de LPS permite a especificação e implementação de aplicações em nuvem como os

diferentes serviços providos por plataformas de nuvem, levando às características

que representam as variabilidades em LPS. O processo de desenvolvimento usando

linhas de produto de software consiste em duas fases (CLEMENTS; NORTHROP, 2002;

POHL; BöCKLE; Van Der Linden, 2005): engenharia de domínio e engenharia de aplica-

ção. Na fase de engenharia de domínio do desenvolvimento de uma LPS, os diferentes

serviços de plataforma de nuvem são representados como recursos alternativos de

um determinado serviço. Nesta fase, o principal artefato produzido é o modelo de

features (CZARNECKI; HELSEN, 2006), que descreve o conjunto de similaridades e

variabilidades de uma aplicação. O uso desse artefato no contexto de computação

em nuvem permite expressar os diversos serviços que podem ser utilizados pela apli-

cação. Na fase de engenharia de aplicação, LPS permite a configuração de aplicações

em nuvem de acordo com os requisitos, uma vez que é possível escolher o serviço de

plataforma de nuvem adequada que se encaixam as necessidades da aplicação. No

entanto, é preciso acrescentar expressividade do modelo de features para representar

características importantes dos serviços em nuvem, tais como preço (do serviço a
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ser utilizado), disponibilidade, tempo de respostas e outros parâmetros normalmente

associados a Qualidade de Serviço (QoS) dos serviços de nuvem oferecidos. Aliado

ao modelo de representação dos serviços de nuvem, devemos prover uma linguagem,

denominada DynamicNFR para especificação de requisitos não-funcionais, com base

no modelo de features estendido. Esta linguagem deve ser integrada ao ambiente de

desenvolvimento Eclipse, o que permitirá sua rápida adoção. Além disso, deve-se

apresentar os resultados obtidos do ponto de vista da satisfação dos usuários, em

relação aos requisitos não-funcionais especificados e a configuração multi-cloud dis-

ponível para a aplicação, ou seja, até que ponto a configuração selecionada atende

esses requisitos.

Questão 02 O desempenho da seleção de configuração multi-cloud é afetado pela estra-

tégia algorítmica utilizada?

O objetivo desta questão de pesquisa é verificar se o algoritmo a ser implementado,

para seleção da configuração de serviços de nuvem, é capaz de gerar um ganho de

desempenho superior uma abordagem tradicional e, acima de tudo, se o mesmo é

capaz de garantir escalabilidade na seleção da configuração. O algoritmo Branch-

and-Bound(B&B) foi selecionado por ser competitivo com outros métodos de busca

(CORMEN; LEISERSON; RIVEST, 2001; KNUTH, 1974; KONDRAK, 1997). Além disso,

existem registros públicos de que o mesmo foi utilizado em problemas de otimização

em diferentes domínios (GAVANELLI, 2002; MAVROTAS; DIAKOULAKI, 1998). Para

avaliar a escalabilidade do algoritmo e seu desempenho quando comparado com

um algoritmo convencional, deverão ser criados diferentes modelos de features, para

que seja gerado um número crescente de configurações possíveis, que constituem o

espaço de busca do algoritmo. Será realizada uma análise estatística detalhada para

averiguar se de, fato, o algoritmo a ser implementado gera ganhos significativos de

desempenho se comparado com uma abordagem tradicional (sequencial).

Questão 03 Quais são os benefícios e limitações de cada técnica de programação, uti-

lizadas no processo de adaptação, quando analisados atributos de qualidade como

modularidade e desempenho?

Considerando que a solução proposta é independente de técnica de programação,

mas que é necessário definir qual técnica efetivamente será utilizada, esta questão de

pesquisa busca orientar desenvolvedores em relação as vantagens e desvantagens de

3 diferentes técnicas de programação, sob a ótica de desempenho e modularidade.

Ao analisarmos modularidade podemos perceber até que ponto uma determinada
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técnica compromete ou não esse atributo em aplicações existentes. Além disso, con-

siderando que em ambientes de computação em nuvem o modelo de tarifação é

baseado nos recursos consumidos, devemos avaliar as 3 técnicas do ponto de vista

de desempenho (consumo de memória). Neste trabalho, as 3 técnicas de programa-

ção utilizadas são as seguintes: (i) AOP(Aspect-Oriented Programming, que consiste

no uso de programação orientada a aspectos (KICZALES et al., 1997), que, segundo

Cf. FIGUEIREDO et al., 2008, confere um melhor grau de estabilidade nessa imple-

mentação, diminui o grau de acoplamento das variabilidades, evitando um entrela-

çamento de código desnecessário, além de suportar a evolução da linha de produto

de software, de maneira a manter a estabilidade geral do sistema; (ii) SCA(Service

Component Architecture), que consiste no uso de programação orientada a com-

ponentes e serviços utilizando o framework FraSCAti(SEINTURIER et al., 2012) para

realizar (des)conexão de componentes e serviços em tempo de execução. O framework

FraSCAti foi selecionado em função de sua utilização em aplicações de nuvem e em

federação de nuvem (PARRA et al., 2012; PARAISO et al., 2012); e finalmente (iii) COP

(Context-Oriented Programming)(HIRSCHFELD; COSTANZA; NIERSTRASZ, 2008) que

adiciona, a nível linguagem, suporte para tratamento explícito de informações de

contexto e para adaptação dinâmica de comportamento. Dessa forma, este trabalho

discute 2(duas) técnicas que utilizam suporte para adaptação fornecido a nível de

linguagem de programação e 1(uma) técnica que utiliza um framework para suporte

da adaptação.

1.5 Contribuições

Ao alcançar os objetivos especificados e responder as questões de pesquisas propostas,

este trabalho apresenta 4 contribuições centrais:

AdaptMCloud: Estratégia para Adaptação de Aplicações Multi-Cloud.

A estratégia, apresentada em detalhes no Capítulo 3, descreve um loop de con-

trole autonômico, baseado no loop MAPE-K (IBM, 2006), que permite monitorar,

analisar, planejar e executar o processo de adaptação dinâmica. Com elementos

independentes e flexíveis, a estratégia proposta permite um alto grau de modulari-

zação, além de suportar múltiplas técnicas de programação, sem a necessidade de

implementar novos componentes, para suporte ao processo de adaptação. Cada fase

do loop de controle funciona de forma independente da outra, de forma que qualquer

alteração em dos elementos que as compõe não afetam o funcionamento geral.
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DynamicNFR: Uma Linguagem para Especificação de Requisitos Não-Funci-

onais.

A linguagem implementada e integrada ao ambiente Eclipse, juntamente com o

modelo de features estendido, permite especificar requisitos não-funcionais para se-

leção de configuração geradas a partir do modelo construído. Na linguagem criada,

usuários e desenvolvedores podem estabelecer limites mínimos e máximos para pro-

priedades usadas como base na especificação, além de utilizar expressões temporais

para estabelecer limites, como por exemplo especificar que o tempo de resposta para

um determinado serviço de ser 20% maior do que a média dos valores coletados. Os

resultados obtidos mostram que utilizando a linguagem junto com o AdaptMCloud,

o nível de satisfação do usuário, perante os requisitos especificados, ficou próximo a

92.73%. O Capítulo 4 apresenta a linguagem e os resultados obtidos.

Implementação B&B para seleção de serviços de nuvem.

Considerando que escalabilidade é um dos elementos chave dentro da computação

em nuvem, o processo de seleção de serviços de nuvem deve ser construído sobre a

mesma perspectiva, entregando resultados dentro do tempo esperado e preparado

para adição de novas plataformas e serviços. Comparado a implementação tradicio-

nal, que analisa de forma exaustiva as possíveis combinações de serviços de nuvem

descritos pelo modelo de features, a implementação B&B apresentou um aumento

médio de tempo de execução de 53%, bem abaixo dos 260% do algoritmo conven-

cional. Para realizar medição, como mencionado anteriormente, foram construídos

diversos cenários de execução, com conjunto de configurações variando de 54 até

1080. Além disso o algoritmo foi projetado para ser usado de forma independente

do AdaptMCloud, podendo ser adaptado para outros domínios, em especial no de

derivação de produtos construídos a partir de modelos de feature. O Capítulo 5 dis-

corre sobre os resultados obtidos, além de apresentar os detalhes da especificação e

implementação do algoritmo.

Estudo Empírico sobre a avaliação do uso diferentes técnicas de programação,

que dão suporte a adaptação dinâmica.

Através da implementação/adaptação de 2 aplicações exemplo, cada uma deles com

versões para cada técnica de programação apresentadas anteriormente, investigamos

o comportamento de cada técnica a luz dos atributos de modularidade, esforço de

desenvolvimento e desempenho. Os resultados obtidos mostram os pontos positivos

e negativos de cada técnica investigada, além de realizar uma correlação entre as

mesmas. O Capítulo 6 apresenta os detalhes das implementações e discorre sobre os
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resultados obtidos.

1.6 Relação entre Questões de Pesquisa, Capítulos e
Publicações

A tabela 1 apresenta as publicações geradas durante o desenvolvimento do trabalho,

que contém as respostas para as questões de pesquisas propostas neste trabalho. A Figura 3

apresenta a relação entre capítulos, questões de pesquisas e publicações, onde podemos

perceber que a construção e validação das respostas submetidas a diversos veículos com

focos variados, o que ressalta o aspecto interdisciplinar deste trabalho.

Figura 3: Relação entre Capítulos, Publicações e Questões de Pesquisa

Tabela 1: Lista de Publicações

Título Autores Evento ou Perió-

dico

Qualis CC

Exploiting Software

Product Lines to

Develop Cloud Com-

puting Applications

Everton Cavalcante,

André Almeida,

Thais Batista, Nelio

Cacho, Frederico

Lopes, Flavia C. De-

licato, Diego Souza,

Thiago Sena, Paulo F.

Pires

2nd International

Workshop on Ser-

vices, Clouds and

Alternative De-

sign Strategies for

Variant-Rich Software

Systems (Scarves

2012)

-
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Implantação de apli-

cações em múltiplas

plataformas de nuvem

Diego Souza , Thiago

Sena ; Everton Caval-

cante ; Nélio Cacho;

Thais Batista ; An-

dré Almeida ; Frede-

rico Lopes ; Thomas

Diniz ; Fláva Delicato;

Paulo Pires.

X Workshop em

Clouds, Grids e

Aplicações (WCGA

2012)

B3

Towards a SPL-Based

Monitoring Mid-

dleware Strategy of

Cloud Computing

Applications

André Almeida,

Everton Cavalcante,

Thais Batista , Fre-

derico Lopes, Flavia

C. Delicato, Paulo F.

Pires, Gustavo Alves,

Nélio Cacho

10th Internatio-

nal Workshop on

Middleware for

Grids, Clouds and

e-Science(MGC 2012)

B3

Dynamic Adaptation

of Cloud Computing

Applications

André Almeida,

Francisco Dantas,

Everton Cavalcante,

Thais Batista

25th International

Conference on Soft-

ware Engineering

and Knowledge En-

gineering (SEKE

2013)

B1

A Branch-and-Bound

algorithm for auto-

nomic adaptation of

multi-cloud applicati-

ons.

André Almeida,

Francisco Dantas,

Everton Cavalcante,

Thais Batista

14th IEEE/ACM

International Sym-

posium on Cluster,

Cloud and Grid

Computing. (CCGrid

2014)

A1

A component-based

adaptation appro-

ach for multi-cloud

applications

André Almeida,

Everton Cavalcante,

Thais Batista, Nelio

Cacho, Frederico

Lopes

International

Workshop on Cross-

Cloud Systems,

Toronto, ON, Ca-

nada. (CrossCloud

2014)

-
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Dynamic decision-

making based on

NFR for managing

software variability

and configuration

selection.

André Almeida,

Nelly Bencomo, Thais

Batista, Everton Ca-

valcante, Francisco

Dantas

30th Annual ACM

Symposium on Ap-

plied Computing.

(SAC 2015)

A1

Autonomous Adapta-

tion of Multi-Cloud

Applications:An Algo-

rithmic Study.

André Almeida,

Francisco Dantas,

Everton Cavalcante,

Thais Batista

Submetido ao pe-

riódico Transactions

on Autonomous and

Adaptatve Systems

(TAAS)

B1

1.7 Organização do trabalho

Este capítulo apresentou ao leitor a motivação do presente trabalho, que consiste na

solução dos problemas relacionados a adoção de um modelo Multi-Cloud, do ponto de

vista da aplicação. A solução a ser apresentada no decorrer deste trabalho, tem enfoque

na modelagem de serviços de nuvem e na especificação de requisitos não-funcionais que

permitam a seleção apropriada de uma configuração de serviços. Considerando que a quan-

tidade de serviços, bem como a complexidade da especificação dos serviços, pode crescer

rapidamente, propomos um algoritmo baseado na técnica B&B, para conferir escalabili-

dade ao processo de seleção da configuração. Com a configuração selecionada, o processo

de adaptação é executado respeitando a técnica de programação utilizada pela aplicação

para esse fim, que nesse trabalho é exemplificada através de duas técnicas baseadas em

suporte de linguagem (Programação Orientada a Aspectos e Programação Orientada a

Contexto) e uma técnica que utiliza o framework FraSCAti para reconfiguração de com-

ponentes.

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica requerida pelo presente trabalho

como Linhas de Produto de Software, utilizada como estratégia para representação de

serviços de nuvem e, algoritmos de otimização usadas no processo de seleção de configura-

ções Multi-Cloud. O Capítulo 3 apresenta a solução como um todo, com os elementos que

a compõe e seus relacionamentos, junto com detalhes de implementação. O Capítulo 4

apresenta a linguagem DynamicNFR, destacando sua implementação e relacionamento

com a solução. O Capítulo 5 contém a especificação do algoritmo B&B e a versão conven-
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cional, exemplificado sua execução, assim como uma avaliação detalhada do desempenho

do mesmo. O Capítulo 6 apresenta a implementação das três técnicas de programação,

que dão suporte a adaptação dinâmica, destacando também os elementos da solução que

são específicos de cada técnica, juntamente com o estudo comparativo das mesmas sobre

os atributos de qualidade (modularidade e desempenho). Por fim, o Capítulo 7 revisita as

contribuições, destaca as limitações do trabalho e aponta os caminhos para os trabalhos

futuros.
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2 Fundamentação Teórica

Neste capítulo apresentamos a fundamentação teórica necessária para o desenvolvi-

mento e compreensão do trabalho proposto. Na Seção 2.1 discutimos os principais concei-

tos relacionados a computação em nuvem, dando enfoque às características associadas a

esse modelo e aos formatos de organização de plataformas de nuvem (Seção 2.1.1). A Se-

ção 2.2 discorre sobre os conceitos associados a Linhas de Produto de Software (LPS), que

são usadas no contexto desse trabalho para modelar opções de serviços de nuvem. Ainda

relacionado a LPS, observamos estratégias de implementação de variabilidade que sejam

capazes de dar suporte a reconfiguração dinâmica. Apresentamos os conceitos básicos re-

lacionados a Programação Orientada a Aspectos (Seção 2.3.1), Programação Orientada a

Contexto (Seção 2.3.2) e Programação Orientada a Componentes e Serviços (Seção 2.3.3).

Por fim, discutimos a estrutura genérica do algoritmo Branch & Bound, mecanismo usado

para seleção de configurações multi-cloud.

2.1 Computação em Nuvem

Algumas características da Computação em Nuvem – como elasticidade, o fato de

se prover serviços computacionais como utilitários, a ilusão de recursos infinitos – foram

exploradas ainda na década de 1960 no livro de Parkhill (1966), mas essas ideias, embora

populares na época, praticamente desapareceram quando pareceu claro que as tecnologias

de TI da época eram incapazes de sustentar tal modelo de computação tão futurístico.

Entretanto, em meados da primeira década do Terceiro Milênio, o termo Computação

em Nuvem, na acepção que possui hoje, foi revitalizado e ganhou novas feições, quando

começou a ser popularizado entre os anos de 2006 e 2007, quando grandes corporações

como IBM e Google anunciaram investimentos no tópico (GILDER, 2006). Apesar de o

paradigma de Computação em Nuvem propiciar claros benefícios ausentes nas tecnologias

atuais, como a elasticidade das aplicações, que podem rapidamente aumentar e diminuir

a sua infraestrutura computacional sem incorrer em custos desnecessários com recursos
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ociosos ou subutilizados, o desenvolvimento da Computação em Nuvem, como colocam

Rittinghouse e Ransome (2009), está ainda na sua infância. Na verdade, o que existe

atualmente é uma verdadeira confusão de grandes e pequenos provedores de serviços que

fornecem uma ampla variedade de serviços em nuvem, e há uma série de novos desafios

que precisam ser tratados.

Na visão de Vaquero et al. (2008) e Smith (2011), as nuvens seriam grandes repositórios

de recursos (hardware, software, plataformas, serviços etc.) virtualizados e de fácil acesso,

recursos esses que podem ser configurados e reconfigurados dinamicamente de maneira a se

ajustar a cargas variadas, otimizando a sua utilização. As nuvens podem ser organizadas

basicamente em três modelos em termos de localização física e distribuição, a saber,

nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida, como ilustrados na Figura 4, adaptada

de Sosinsky (2010).

Figura 4: Modelos de Organização de Nuvens

Em termos simples, serviços de nuvem pública são caracterizados pela sua disponibili-

dade para clientes por um provedor de serviços através da Internet. O fato de uma nuvem

ser pública não significa que os dados do usuário estejam publicamente visíveis; os fornece-

dores de serviços tipicamente proveem mecanismos de controle de acesso aos seus usuários.

No caso das nuvens públicas, estas são tipicamente exploradas utilizando-se um modelo

do tipo pagamento por uso, onde os fornecedores de infraestrutura oferecem garantias no

formato de SLAs (Service-Level Agreements) (BUYYA; YEO; VENUGOPAL, 2008; KELLER;

LUDWIG, 2003; BOSE et al., 2011) personalizados, que precisam ser claros, concisos e possuir

suporte baseado em penalidades caso não sejam cumpridos. Nesse acordo entre provedo-

res de serviços e clientes, devido à natureza dinâmica dos ambientes de Computação em

Nuvem, atributos de QoS, como disponibilidade, tempo de resposta, etc., precisam ser

continuamente monitorados, além de outros vários fatores (e.g, confiabilidade) também
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precisarem ser considerados (PATEL; RANABAHU; SHETH, 2009).

Geralmente o termo nuvem privada é utilizado para referir-se aos centros de dados

(datacenters) internos de uma empresa ou outro tipo de organização que não estão dis-

poníveis publicamente (ARMBRUST et al., 2009), oferecendo muitos dos benefícios de um

ambiente de Computação em Nuvem pública, como a elasticidade e o modelo baseado

em serviços. A diferença entre uma nuvem pública e uma nuvem privada é que em um

ambiente de serviços baseados em nuvem privada, dados e processos são gerenciados in-

ternamente a uma organização sem restrições de banda de rede, exposição à segurança e

requisitos legais que o uso de serviços de nuvem pública pode requerer. Além disso, serviços

de nuvem privada oferecem ao provedor e ao usuário um maior controle da infraestrutura

de nuvem.

Uma nuvem híbrida toma forma quando uma nuvem privada é suplementada com ca-

racterísticas presentes em nuvens públicas (e.g. a disponibilidade de serviços via Internet

de maneira pública), prevendo assim uma utilização mista e integrada desses dois mode-

los de nuvem. Em nuvens híbridas, por exemplo, informações de negócio que sejam não

críticas e operações de processamento podem ser mantidas em nível de nuvem pública,

enquanto serviços e dados de negócio que sejam considerados críticos podem ser mantidos

sob o controle dos usuários no escopo de nuvem privada. Além disso, como o paradigma

de Computação em Nuvem emprega um modelo de computação sob demanda, serviços de

nuvens públicas podem ser utilizados como alternativa a sistemas locais de contexto pri-

vado quando a demanda computacional superar a disponibilidade de recursos disponíveis

localmente na nuvem privada da organização.

As principais características da Computação em Nuvem, elencadas nos trabalhos de

Breitman e Viterbo (2010) e Zhang, Cheng e Boutaba (2010), são:

Virtualização de recursos. A virtualização de recursos pode ser definida como a abs-

tração de recursos lógicos dos seus recursos físicos subjacentes a fim de prover agili-

dade, flexibilidade, redução de custos e aumento do valor de negócio (RIMAL; CHOI;

LUMB, 2009). Essa virtualização é conseguida a partir do uso de tecnologias já es-

tabelecidas, como máquinas virtuais, virtualização de memória, de armazenamento

e de rede, desatrelando os serviços de infraestrutura dos recursos físicos (hardware,

rede).

Independência de localização dos recursos. Na Computação em Nuvem, os usuá-

rios, utilizando qualquer dispositivo conectado à Internet, podem ter acesso aos ser-
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viços, arquivos, informações e programas na nuvem, que aparenta ser o único ponto

de acesso para todas as necessidades de computação dos usuários. Como grande

parte do processamento é realizada na nuvem, dispositivos como desktops, laptops,

smartphones, PDAs, etc., podem ser simples e desprovidos de grandes recursos com-

putacionais, aproximando-se de simples terminais.

Elasticidade. Talvez esta seja a característica mais inovadora do modelo de Computação

em Nuvem, visto que ela pode propiciar benefícios ausentes nas tecnologias atuais.

A elasticidade seria a capacidade de adequação a variações de demanda, i.e., a capa-

cidade de expansão e retração voluntária e controlada como resposta a um estímulo,

de maneira que grandes quantidades de recursos podem ser providos e desprovidos

em tempo de execução, dinamicamente, de acordo com a demanda. Para o usuário,

a nuvem aparenta ser infinita e ele pode adquirir tanto poder computacional quanto

ele precise, além de não incorrer em custos desnecessários com recursos ociosos ou

subutilizados.

Modelo de pagamento baseado no consumo. Dentro do paradigma de Computação

em Nuvem, os consumidores de serviços e recursos computacionais necessitam pagar

aos provedores apenas quando e pelo que utilizarem de tais serviços. A grande van-

tagem do modelo é permitir a contratação de novos recursos na medida em que estes

se tornem necessários e a liberação (finalização dos contratos) dos mesmos quando

desnecessários, fazendo com que não seja preciso se fazer grandes investimentos em

infraestrutura e manutenção e um planejamento para provisão de recursos a longo

prazo, havendo assim uma grande redução em custos de investimento que são con-

vertidos em custo de operação.

2.1.1 Arquiteturas de Computação em Nuvem

Na Computação em Nuvem, tudo é um serviço, representado em inglês como Everything

as a Service – XaaS, onde X pode ser software, hardware, plataformas, infraestruturas,

dados etc. (MELL; GRANCE, 2011; RIMAL; CHOI; LUMB, 2009). Conceitualmente, as pla-

taformas de Computação em Nuvem proveem suas funcionalidades como serviços, ca-

tegorizadas como PaaS – Platform as a Service (plataforma como um serviço), SaaS –

Software as a Service (software como um serviço) e IaaS – Infrastructure as a Service

(infraestrutura como um serviço). Assim, serviços baseados em uso de hardware, software

e armazenamento de dados, respectivamente, são oferecidos aos usuários (WANG et al.,

2010), como mostra a Figura 5, que além dos elementos mencionados posiciona as princi-
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pais empresas que atuam nesses respectivos seguimentos. Cada uma dessas categorias de

serviços é detalhada a seguir.

Figura 5: Arquitetura de Computação em Nuvem vs Empresas. Fonte: Steve Blank Web-
site1

IaaS – Infrastructure as a Service. Como resultado dos rápidos avanços da virtualiza-

ção de hardware e da automação de recursos de TI, os usuários podem adquirir recursos

físicos da nuvem, como servidores físicos, roteadores, switches ou mesmo um datacenter

inteiro através de um serviço de pagamento por uso. Os serviços de IaaS são flexíveis, es-

caláveis e gerenciáveis de modo a satisfazer as necessidades dos usuários. Alguns exemplos

encontrados no mercado são Amazon EC22 , DataPipe3 , RackSpace 4. O foco principal

desse tipo de serviço é o fornecimento de máquinas virtuais, que podem ser redimensio-

nadas automaticamente para atender as demandas dos usuários.

PaaS – Platform as a Service. Esses tipos de serviços oferecem um ambiente no qual

desenvolvedores podem criar e implantar suas próprias aplicações sem estabelecer as es-
1Disponível em: http://steveblank.com/tools-and-blogs-for-entrepreneurs/
2Amazon Web Services - http://aws.amazon.com/
3DataPipe - http://www.datapipe.com
4Rackspace- http://www.rackspace.com
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pecificações das instâncias a serem utilizadas, sendo oferecido uma ambiente completo

e padronizado para implantação e desenvolvimento. Além disso, múltiplos modelos de

programação e serviços especializados (e.g. acesso de dados, autenticação e pagamentos)

podem ser oferecidos como blocos de construção para novas aplicações. A Google App En-

gine5 é um exemplo interessante de PaaS, que oferece um ambiente escalável e APIs para

o desenvolvimento e hospedagem de aplicações Web. Outro exemplo de PaaS, em especial

para aplicações Java é o Heroku6, que fornece um conjunto de ferramentas e API para o

desenvolvimento de aplicações Java e linguagens que possam ser executadas a partir da

máquina virtual da linguagem.

SaaS – Software as a Service. Software ou uma aplicação pode ser oferecido como ser-

viço aos consumidores através da Internet, eliminando assim a necessidade de se instalar

e executar a aplicação nos computadores locais dos consumidores; em geral, as aplica-

ções são providas através de navegadores Web (browsers) para milhares de consumidores

usando uma arquitetura multiusuário. Serviços de SaaS aliviam a carga do usuário em

manutenção de software e reduzem o custo de aquisição de software através do pagamento

sob demanda, tornando assim esse conceito bastante atrativo. Um exemplo de serviços de

SaaS é o Google Apps7 que provê acesso on-line através de um navegador para aplicações

como editor de texto, planilha eletrônica, agenda, compartilhamento de vídeo etc.

2.2 LPS - Linhas de Produto de Software

Linhas de Produtos de Software (LPS), segundo Clements e Northrop(2002) pode

ser definido como um conjunto de sistemas de software compartilhando funcionalidades

(features) que satisfazem necessidades específicas de segmento particular de mercado e que

são desenvolvidas a partir de um conjunto comum de ativos base e de forma previamente

planejada. O reuso de software é a principal vertente associada ao uso de linhas de produto

de software, onde os ativos principais, que podem ser quaisquer artefatos de software

(código, testes, requisitos, etc.) podem ser reutilizados na geração de múltiplos softwares

(produtos) que reflitam as necessidades dos interessados (stakeholders) daquele contexto.

Os múltiplos interesses relacionados aos stakeholders são tratados dentro da linha de

produto de software através das features e de suas variabilidades, que permite a geração

de múltiplas configurações para um determinado produto. Nessa perspectiva, a evolução
5GAE - https://cloud.google.com/appengine/
6Heroku - https://www.heroku.com/
7Google Apps - http://www.google.com/apps/
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de um software é projetada no momento de sua concepção e não após a conclusão de sua

primeira versão. Isso não vai impedir que sejam feitas modificações dentro do software,

muito pelo contrário, com uma linha de produto planejada de maneira adequada e que

tem sua evolução controlada seguindo os padrões de engenharia de software, mantem-se

um padrão industrial de produção.

Segundo Pohl, Böckle e Van Der Linden (2005), o processo de desenvolvimento de

uma linha de produto de software inicia-se na fase de engenharia de domínio. Nessa fase,

o domínio que a linha de produto irá refletir é analisado, sendo a etapa seguinte à imple-

mentação desse domínio. A análise domínio permite observar e definir quais variabilidades

e funcionalidades irão compor a linha de produto. Essa análise de domínio produz como

resultado um feature model (modelo de funcionalidades) (KANG et al., 1990; CZARNECKI;

HELSEN, 2006) que representa a forma como as similaridades e variabilidades do domínio

se relacionam e de que maneira é possível gerar produtos a partir da linha. Um feature

model possui uma representação gráfica com elementos para representar os conceitos rela-

cionados a linha de produto de software, onde as features são representadas por retângulos

nomeados e a relação entre as mesmas são feitas com arestas, normalmente com infor-

mações sobre a natureza da ligação. Na representação de Czarnecki e Helsen (2006), um

feature model consiste em um diagrama em formato de árvore composto de features, re-

gras de dependência, pontos variáveis e prioridades. Seguindo a mesma definição contida

em Kang et al. (1990), no modelo proposto por Czarnecki e Helsen (2006) as features são

classificadas da seguinte forma:

• Obrigatórias. Features obrigatórias devem estar presentes em todos os produtos

que podem ser derivados a partir da linha de produto. É representada graficamente

por uma aresta terminada com um círculo fechado;

• Opcionais. Features opcionais podem estar ou não presente nos produtos derivados

a partir da linha de produto, normalmente cabendo ao desenvolvedor da linha (res-

ponsável pela geração dos produtos) determinar quando uma feature opcional deve

integrar um produto gerado. É representada graficamente por uma aresta terminada

com um círculo aberto;

• Alternativas. Feature alternativa é pode ser composta de um ou mais grupo de

features, sendo necessário especificar a cardinalidade da relação (se a feature pai pode

conter múltiplas features filhas (OR) ou se apenas uma (XOR)). São representadas

graficamente por um arco vazio (XOR) e por um arco preenchido (OR).



46

Na Figura 6 apresentamos um modelo de features que representa as possibilidades de

configurações para composição de uma aplicação que usa serviços de nuvem.

Figura 6: Diagrama de features para representação de uma configuração de aplicação de
computação em nuvem

A linha de produto é identificada pela palavra Cloud que está no nível superior do

modelo. Essa linha é composta por duas features obrigatórias, chamadas Messaging e File

Storage que representam serviços de envio de mensagem ou armazenamento de arquivos.

Para a feature Messaging existem duas opções de provedores públicos: Twillio ou Amazon

SNS, sendo possível escolher apenas um deles. Já para a feature File Storage, as opções

Amazon S3 e HP Cloud Files podem ser usadas concomitantemente, diferentemente da

feature anterior.

Um modelo de features apenas representa, de maneira conceitual, a relação entre as

informações levantadas no processo de engenharia de domínio, não agregando informa-

ções sobre o processo de desenvolvimento. A partir deste modelo deve-se implementar

os componentes projetados através não só do diagrama, mas das informações coletadas

durante esta etapa do processo. A estratégia de implementação a ser utilizada pode variar

de acordo com a natureza de cada feature. Considerando o diagrama apresentado na Fi-

gura 6, podemos estabelecer que as features do diagrama sejam representadas por classes

(usando um paradigma Orientado a Objetos) e, de acordo com o relacionamento entre as

features, estabelecer de que maneira a implementação será realizada.

Uma vez construídos os artefatos dentro do processo de engenharia de domínio, deve-

se realizar o processo de derivação de produtos (DEELSTRA; SINNEMA; BOSCH, 2005),

na etapa denominada engenharia de aplicação (POHL; BöCKLE; Van Der Linden, 2005). A

derivação consiste em selecionar os artefatos de software construídos na engenharia de
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domínio para gerar um produto de software. Cabe ao engenheiro/desenvolvedor respon-

sável determinar quais elementos irão fazer parte do produto final. Diversas ferramentas

computacionais dão suporte à geração de produtos com base em modelo de features, tais

como a Feature IDE (KASTNER et al., 2009), ::pure::variants8 , Gears(KRUEGER, 2007).

2.3 Técnicas Contemporâneas de Programação

Nesta seção discutimos estratégias para implementação de variabilidades e de que

forma essas estratégias estão em sinergia com linhas de produto de software e o suporte a

reconfiguração, propriamente dita, de uma aplicação. Considerando os trabalhos de Chen

e Babar (2011) e Salvaneschi, Ghezzi e Pradella (2013), que tratam respectivamente de

estratégias para implementação de variabilidade em linhas de produto de software e de

suporte usando linguagens para sistemas auto-adaptativos, propomos, dentro do contexto

deste trabalho, três abordagens distintas para implementação de variabilidades, com vista

ao suporte a reconfiguração. Duas das abordagens (Programação Orientada a Aspectos e

Orientada a Contexto) utilizam extensões de linguagens, ou seja, estendem a linguagem

original, no caso desse trabalho a linguagem Java, através de novas construções semân-

tico/sintáticas, para conferir flexibilidade no processo de reconfiguração, que consiste na

ativação/desativação de uma variabilidade (serviço de nuvem). Por fim, a terceira estra-

tégia utiliza um modelo de componentes baseado em SCA, que permite flexibilidade na

(des)ativação de componentes em tempo de execução, através do framework FraSCAti.

Nas subseções seguintes apresentamos os conceitos associados a essas estratégias.

2.3.1 Programação Orientada a Aspectos

A Programação Orientada a Aspectos (AOP) (KICZALES et al., 1997; FILMAN et al.,

2004) provê mecanismos para a modularização dos conceitos que tipicamente são espalha-

dos e entrelaçados em uma aplicação, chamados de conceitos transversais, concentrando-os

em elementos chamados de aspectos. Um modelo de pontos de junção (join points) iden-

tifica os pontos da aplicação onde o aspecto irá atuar. Essa informação é usada pelo pro-

cesso de composição (weaving) dos aspectos com a aplicação que realiza a integração dos

elementos para a execução da aplicação. Algumas propriedades normalmente são vistas

como conceitos transversais em relação à funcionalidade básica da aplicação: distribuição,

tratamento de exceções, persistência, replicação, segurança, adaptação dinâmica, entre
8::pure::variants - http://www.pure-systems.com/pure_variants.49.0.html
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outros. Para realizar a implementação baseada no paradigma de programação orientada

a aspectos é necessário: (i) uma linguagem de programação de objetos para implementar

os conceitos básicos da aplicação; (ii) uma linguagem de aspectos para a programação de

aspectos; (iii) um combinador de aspectos (aspect weaver) para a combinação do aspecto

com os objetos. Dentro desse contexto, um dos principais focos do uso de aspectos são os

chamados interesses transversais (crosscuting concerns), normalmente elementos que se

repetem em diversos lugares da aplicação e que muitas vezes não fazem parte das regras

de negócio do sistema. Um exemplo comum de uso de aspectos é na implementação de

regras de segurança de um software, necessários em diversos módulos de um sistema, mas

que acabam tirando o foco do desenvolvedor do seu objetivo, que é o atendimento aos

requisitos básicos do sistema. Tal entrelaçamento de módulos acaba por diminuir a coesão

e aumentar o acoplamento do sistema, reduzindo o grau de compreensão, manutenção e

evolução dos artefatos de software que compõe a aplicação. Nessa perspectiva, os aspectos

representam os interesses transversais, implementados de maneira separada do sistema

principal, sem possuir dependência de outros módulos, conferindo, assim um maior po-

tencial de reuso desses aspectos. Os interesses não transversais são implementados usando

técnicas tradicionais de orientação a objetos, através do uso de classes/objetos.

Os principais mecanismos para permitir a modularização de aspectos e sua composição

dentro do código da aplicação são os seguintes:

• Join Points . Os join points são pontos bem definidos no código da aplicação

(ex: métodos, construtores, campos, etc...) que definem como aspectos e as classes

pertencentes ao sistema base relacionam-se. Diferente da programação tradicional,

onde os desenvolvedores precisam explicitamente dizer quando querem utilizar uma

funcionalidade de outro componente, com AOP essa invocação de funcionalidades é

realizada de maneira implícita.

• Pointcuts . Cada aspecto define uma ou mais expressões chamadas de pointcuts

que estabelecem de que maneira os join points serão interceptados, permitindo a

introdução dos aspectos no código base da aplicação. Por exemplo, podemos definir

que temos interesse em interceptar a chamado do método abastecer de uma classe

chamada Carro.

• Advices . Quando a execução do programa atinge um join point selecionado através

de um pointcut, um trecho de código chamado advice, associado ao pointcut, pode

ser executado antes (before), depois (after) ou no lugar (around) do pointcut. Um

advice do tipo before é executado sempre que um join point é interceptado, antes
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da computação associada ao join point ser executado. Já um advice do tipo after

o código é executado após a computação associada ao join point ser executado,

enquanto que no advice around, a computação do join point é substituída pela

execução do advice.

A Figura 7 ilustra o processo de weaving em AOP. Um aspecto é desenvolvido separado

do código base da aplicação que será afetado pelos pointcuts definidos no aspecto. Os

pointcuts são definidos para interceptar um conjunto de join points no código base, sendo

a interação de aspectos entre esses elementos é definida através dos advices. Para realizar

o processo de composição, o weaver identifica quais os join points serão interceptados

pelos pointcuts definidos e realiza a introdução código contido nos advices definidos pelos

aspectos, dentro do código base da aplicação.

Figura 7: Processo de Weaving

O processo de weaving pode ser realizado em diversas etapas do desenvolvimento, indo

do tempo de compilação até tempo de execução, sendo esse último denominado dynamic

weaving (POPOVICI; GROSS; ALONSO, 2002). Essa abordagem dinâmica está normalmente

associada a como a máquina virtual ou interpretador lida com o processo de weaving,

realizando esse controle. Aspectos podem ser inseridos e removidos em tempo de execução,

modificando o comportamento da aplicação de maneira transparente para o usuário e o

desenvolvedor.
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2.3.2 Programação Orientada a Contexto

Semelhante a Programação Orientada a Aspectos, a técnica de Programação Orien-

tada a Contexto (COP) (HIRSCHFELD; COSTANZA; NIERSTRASZ, 2008), adiciona suporte

as linguagens de programação para controlar o fluxo da aplicação com base em informa-

ções contextuais. Utilizando linguagens com suporte a COP, o desenvolvedor é capaz de

modularizar comportamentos distintos da aplicação, que só devem ser acionados medi-

ante modificação no contexto da aplicação, seja ele interno ou externo. Na técnica COP,

contexto é qualquer informação que esteja computacionalmente disponível (HIRSCHFELD;

COSTANZA; NIERSTRASZ, 2008), permitindo que o desenvolvedor implemente o código as-

sociado aos comportamentos adicionais da aplicação (variabilidade) em unidades de código

que serão ativadas (ou desativadas) de acordo com as condições de adaptação definidas,

condições essas que são acionadas com base em modificações detectadas no contexto da

aplicação ou do ambiente que a mesma está inserida.

Segundo Hirschfeld, Costanza e Nierstrasz(2008), uma linguagem que suporte a téc-

nica COP, deve, possuir, além do contexto, como mencionando anteriormente, as seguintes

propriedades:

Behavioral variations (Variações Comportamentais). Variações normalmente são

descritas através comportamentos novos ou modificados, como também na remoção

de algum comportamento que está atualmente ativado. Essas variações podem ser

modeladas como classes ou métodos, quando analisadas como elementos básicos de

linguagens de programação.

Layers (Camadas). Layers agrupam Variações Comportamentais. Layers são imple-

mentadas, em linguagens Orientadas a Objeto, como classes que podem ser ativadas

ou não de acordo com o contexto.

Activation (Ativação). As Layers que agrupam as Variações Comportamentais podem

ser ativadas ou desativadas em tempo de execução. O código de ativação possui

elementos para definir sob quais condições do contexto as Layers podem ser ativadas

ou não.

Scoping (Escopo). É possível determinar em qual escopo uma determinada Layer pode

ser ativada, ou seja, uma mesma variação comportamental pode ser ativada ou não,

dependendo do escopo e do contexto em que a mesma está sendo analisada.

Linguagens que usam a técnica COP permitem a definição/composição de Layers, sua
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ativação ou desativação. Porém, na sua maioria, não agregam, mecanismos de monitora-

mento de contexto (SALVANESCHI; GHEZZI; PRADELLA, 2013), ou seja, cabe ao desenvol-

vedor gerenciar, dentro do código da aplicação, os mecanismos de ativação.

A Figura 8, adaptada de Hirschfeld, Costanza e Nierstrasz(2008), apresenta dois cená-

rios de execução de uma aplicação que usa Programação Orientada a Contexto. Nos dois

cenários a mensagem (método) m1 é enviada a um mesmo destinatário R2, de diferentes

emissores (S1 e S2), em diferentes contextos (Co1 e Co2). Na Figura 8a, o mecanismo

de ativação gera a execução m1 : ∗ : Co2, que representa qual Layer será ativada. Essa

execução acontece porque a mensagem m1, enviada para o destinatário R2, por qualquer

origem ( ∗ é substituído pelo emissor S1), nos dois contextos (Co1 ou Co2) é interceptada

pelo mecanismo de ativação. Na Figura 8b, resulta na mesma execução da Figura 8a,

uma vez que mantendo o mecanismo de ativação, a Layer m1 : ∗ : Co2 atende da mesma

forma, uma vez que a Layer representada por m1 : S2 : Co1 só é executada se o método

partir de S2 e o contexto representado por Co1 estiver ativo.

(a) Cenário A (b) Cenário B

Figura 8: Funcionamento COP. Adaptado de Hirschfeld, Costanza e Nierstrasz(2008)

2.3.3 Programação Orientada a Componentes e Serviços

Service Component Architecture (SCA) (BEISIEGEL et al., 2005) é uma tecnologia que

permite a composição de aplicações baseadas em componentes e serviços, através da in-

terconexão desses elementos, que podem ser escritos em qualquer linguagem e tecnologias.

Diferente de tecnologias associadas a programação corporativa (JAVA EE, .NET), SCA

não define estratégias para persistência de dados, envio de mensagens padronizadas, ou

mesmo interfaces para camada de apresentação. Segundo Marino e Rowley (2009), SCA

provê solução para gerenciar complexidade de sistemas e o reuso de software. A complexi-

dade abordada pela SCA diz respeito aos diversos modelos, tecnologias e API’s utilizadas

nas aplicações atuais, onde, dentro dessa proposta de arquitetura, cabe ao desenvolvedor

descrever quais os componentes e suas conexões, cabendo ao framework SCA gerenciar a
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conexão entre os componentes. Com relação ao reuso, SCA estabelece que os componentes

definidos em uma aplicação podem ser facilmente utilizados por outra aplicação, através

do estabelecimento das conexões entre os mesmos, sem comprometer a integridade estru-

tural da aplicação que cede o componente. A Figura 9 apresenta os principais conceitos

relacionados a SCA: Services, Components, Composites e Domains.

Figura 9: Elementos da Arquitetura SCA. Fonte: Jianming Li Website9

• Services. As aplicações que são concebidas utilizando a arquitetura SCA são or-

ganizadas através de um conjunto de serviços (Services), que oferece algum tipo de

funcionalidade. Um serviço possui duas propriedades básicas: (i) Contract que esta-

belece quais são as funcionalidades oferecidas, muito semelhante a definição de uma

interface em uma linguagem que use o paradigma Orientado a Objetos; e (ii) Ad-

dress permite que um determinado serviço seja referenciado diretamente utilizando

um endereço definido.

• Components. Um componente são unidades de código que fornecem a implemen-

tação de um ou mais serviços. Dessa forma, um cliente se conecta a um serviço e

usa as operações que são implementadas pelos componentes.

• Composites. Uma vez o componente criado e implementado, é necessário realizar

sua configuração. Essa configuração é criada através de um arquivo XML chamado

Composite. Um arquivo Composite deve ter no mínimo a descrição de um compo-

nente, bem como a referência a sua implementação. Para que esse componente esteja

disponível para utilização, precisamos descrever o serviço que poderá ser utilizado .
9Disponível em: http://jianmingli.com/wp/?p=3170
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• Domains. Uma vez descritos, os arquivos Composite são implantados em ambiente

que executa um middleware SCA chamado de Domain. Um Domain é composto de

servidores SCA, componentes e contêineres.

Como SCA é apenas uma especificação, é necessário utilizar algum middleware que

implemente os conceitos definidos. Dentre esses middlewares, destacamos o FraSCAti

(SEINTURIER et al., 2009; PARAISO et al., 2012), que tem suporte a adaptação e refle-

xão computacional em tempo de execução, que foi concebido para operar em ambientes

multi-cloud. No FraSCAti as aplicações são construídas através da composição de diversos

componentes, que pela concepção da SCA, podem ser desenvolvidos em linguagens/pla-

taformas distintas. FraSCAti também tem suporte a adaptação, que podem ser executada

tanto em tempo de projeto (design) ou de execução. A adaptação em tempo de projeto

refere-se à capacidade do middleware de selecionar as melhores opções para implantação,

com base nas configurações definidas pelo usuários e o monitoramento do ambiente de

execução. A adaptação em tempo de execução permite a reconfiguração dos componen-

tes de uma aplicação, sem que seja necessário intervir no código da mesma, sendo essa

adaptação gerada pela reescrita dos arquivos composite ou pela definição de scripts de

reconfiguração.

Figura 10: Arquitetura da Plataforma FraSCAti. Fonte: (SEINTURIER et al., 2009)

Para dar suporte a essas funcionalidades, a arquitetura da plataforma FraSCAti, apre-

sentada na Figura 10, define os seguintes elementos:

• Component Factory . Elemento responsável pela criação de componentes SCA e

de carregar suas respectivas implementações;

• Wiring & Binding Factory . Este componente é responsável pela criação (ou

reconfiguração) de ligações entre componentes em tempo de execução;

• Middleware Services . Funciona como um repositório de serviços não funcionais,

que podem ser utilizadas por várias aplicações implantadas sobre o middleware

FraSCAti;
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• Assembly Factory . Esse elemento é responsável por analisar os arquivos que con-

tenham descrições SCA, em especial os arquivos composite, e consequentemente

criar o que for necessário (componentes, ligações, etc.). Esse elemento coordena à

execução dos outros elementos descritos.

2.4 Algoritmos Branch-and-Bound

Técnicas de otimização computacional vem sendo aplicadas a uma diversidade de apli-

cações em diferentes domínios. (MAVROTAS; DIAKOULAKI, 1998; LUC, 2008; WILLIAMS,

2013). Neste trabalho, um algoritmo Branch-and-Bound (B&B) (LAND; DOIG, 1960) é

usado como técnica de otimização para selecionar uma configuração que melhor atende os

requisitos do usuário para uma aplicação Multi-Cloud. Esta técnica foi escolhida por ofe-

recer um melhor desempenho se comparado com outros métodos que minimizam o espaço

de busca (KNUTH, 1974; CORMEN; LEISERSON; RIVEST, 2001). Além disso, existem rela-

tos públicos da aplicação deste algoritmo a diversos domínios. (MAVROTAS; DIAKOULAKI,

1998; LUC, 2008).

Um algoritmo B&B localiza soluções ótimas para um determinado problema através de

dois procedimentos chamados branching e bounding. O procedimento de branching consiste

na decomposição do conjunto do problema original em subconjuntos que são mais fáceis

de serem resolvidos. Já o procedimento de bounding tem como objetivo reduzir o número

de subconjuntos em uma árvore B&B, através dos cálculos dos limites (bounds) superior e

inferior baseado na solução atual. Dessa forma, se o limite mostra que uma solução parcial

(subconjunto) é pior do que a melhor solução encontrada até o momento, então não é

necessário explorar essa região(que é o procedimento de branching) do espaço de busca, já

que as soluções neste espaço não apresentam melhoria em relação a solução atual. Essas

operações são aplicadas iterativamente aos subconjuntos ativos e os subconjuntos que

não representam melhoria são eliminados, reduzindo assim o espaço de busca. Dentro do

processo de adaptação de aplicações Multi-Cloud, esta redução do espaço de busca facilita

a definição de uma configuração ótima quando comparado com técnicas tradicionais, tais

como algoritmos de busca exaustiva (KUMAR, 1992).

O Algoritmo 1 apresenta uma representação genérica de um algoritmo B&B. Nesse

pseudo-algoritmo, a variável s representa uma solução aleatória inicial, que serve como

ponto de partida do algoritmo e variável ActiveNodes representa o conjunto de soluções

que serão explorados (i.e., branched) na árvore de busca. Depois de escolher uma solução
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Algoritmo 1: Representação Genérica de um Algoritmo B&B
Input: Random initial solution (s)
Output: Best solution value (BSolution)

1 ActiveNodes ← {s} // conjunto de nós a serem explorados
2 BSolution ← ∞
3 while ActiveNodes 6= ∅ do
4 choose a node k ∈ ActiveNodes
5 ActiveNodes ← ActiveNodes \ {k} // remoção de um nó k from ActiveNodes
6 C ← GenerateChildren(k) // conjunto de soluções gerados a partir de um

nó k
7 for each node i ∈ C do
8 if bound(i) is worse than BSolution then
9 Kill(i) //o nó gerado a partir i não será explorado

10 else
11 if i is a complete solution then
12 BSolution ← bound(i)
13 else
14 ActiveNodes ← ActiveNodes ∪ {i}
15 end
16 end
17 end
18 end

do conjunto de ActiveNodes, esta solução é removida do conjunto de soluções que ainda

serão analisados e um conjunto de sub-soluções é gerado a partir dela (linhas 4 a 6).

Nas linhas 8 e 9, é calculado o limite de uma determinada sub-solução, representado pela

variável i, para determinar se a mesma é pior do que a solução atual(representada pela

variável BSolution), para então determinar se vale a pena ou não explorar os subconjuntos

derivados da solução analisada atualmente. Se o nó (solução) analisado atualmente (i)

representa uma solução completa (ou seja, é uma folha dentro da árvore de solução e

consequentemente nenhuma outra solução pode ser gerada a partir dele), então o melhor

valor para a solução é atualizada(linhas 11 e 12); no contrário este nó adicionado aos nós

que devem ser explorados na próxima iteração do algoritmo (linha 14). Esses passos são

executados a cada iteração até que a variável ActiveNodes esteja vazia, significando que

não existem mais soluções a serem analisadas e a solução ótima foi encontrada.

2.5 Conclusão do Capítulo

Neste capítulo apresentamos os conceitos básicos relacionados ao trabalho descrito

nessa tese. Discutimos os conceitos relacionados a computação e nuvem, apresentando

ainda a definição de Inter-Cloud, Federação de Nuvens e Multi-Cloud. Dessa premissa,
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apresentamos os conceitos relacionados a Linhas de Produto de Software, em especial o

uso de Feature Models, para representação de configurações de software e suas variabilida-

des. Essa possibilidade de construir modelos que representam múltiplas possibilidades de

configuração para um software, dentro do contexto de Multi-Cloud, permite que o desen-

volvedor construa modelos que representem as diversas opções de serviços de nuvem que

uma aplicação pode utilizar. Essas variabilidades precisam ser acionadas ou desativadas

em tempo de execução, o que requer algum tipo de suporte, na aplicação, ao processo de

reconfiguração. Com bases nos estudos citados, apresentamos três técnicas de programa-

ção, sendo duas baseadas em linguagem e uma terceira em plataforma que dão suporte a

essa necessidade. Por fim, pensando que uma LPS pode gerar múltiplas configurações e que

precisamos escolher em tempo de execução qual a melhor opção, é necessária uma estraté-

gia que realize essa escolha em um tempo adequado e que suporte o aumento significativo

de variabilidades. Pelos elementos apresentados, discutimos o algoritmo Branch&Bound

como algoritmo para dar suporte ao processo de seleção.

No próximo capítulo apresentamos uma visão geral da solução AdaptMCloud, inici-

ando pelo modelo de features estendido, apresentando o loop de controle autonômico,

mostramos os componentes envolvidos nas fases do loop, além de apresentar duas aplica-

ções exemplos que serão usadas na demonstração da solução ao longo deste trabalho.
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3 AdaptMCloud : Uma arquitetura
para adaptação dinâmica de
aplicações Multi-Cloud

Neste capítulo apresentamos o modelo features estendido para modelar aplicações

multi-cloud (Seção 3.1), permitindo a representação das possibilidades de serviços e pla-

taformas de nuvem públicas, além de propriedades que sejam capazes de subsidiar a es-

pecificação de requisitos não-funcionais. Apresentamos as aplicações (Seção 3.2) que são

usadas para demonstrar o uso da solução, apresentando em especial o modelo de features

estendido em sua representação gráfica. Em seguida, apresentamos a solução AdaptMCloud

(Seção 3.3), através do loop de controle autonômico baseado no MAPE-K, descrevendo os

elementos da solução de acordo com as etapas do loop. A solução foi implementada usando

a linguagem Java e diversas bibliotecas e frameworks que são apresentados ao longo do

capítulo. Por fim, apresentamos os cenários de avaliação (como as aplicações foram im-

plantadas e quais plataformas/serviços foram utilizados e como a solução AdaptMCloud

é implantada) usados ao longo deste trabalho (Seção 3.5).

3.1 Modelo de features estendido

Como visto na Seção 2.2, durante a fase de engenharia de domínio, para representar

uma linha de produto de software, com suas similaridades e variabilidades, e os relaciona-

mentos entre as mesmas usa-se um modelo de features, que permite expressar de maneira

gráfica essas informações. No trabalho descrito em Cavalcante et al.(2012), utilizamos um

modelo de features estendido, baseado no modelo proposto em Czarnecki e Helsen (2006).

Nesta abordagem proposta (CZARNECKI; HELSEN, 2006) é possível adicionar atributos

as features, ondes esses atributos são características das features, que podem ser mensu-

radas. A introdução desses atributos ou qualquer tipo de informação adicional permite

uma representação mais concisa e qualificada de um modelo de features. Esses atributos
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eventualmente poderiam ser representados como subfeatures, porém a Linha de Produto

de Software (LPS) cresceria de maneira muito rápida, gerando um modelo de features

grande e de difícil compreensão.

Nessa perspectiva, estendemos essa ideia do uso de atributos em features para o uso

de propriedades, onde essas propriedades (na forma de tuplas < nome, tipo >) relativas a

uma feature irão representar qualquer tipo de informação, sendo no contexto de computa-

ção em nuvem, propriedades de QoS e associadas, tais como preço, disponibilidade, tempo

de resposta dentre outras. A Figura 11 apresenta a versão genérica do modelo de features

estendido, proposto neste trabalho. No primeiro nível está a identificação da aplicação

a que se refere a linha de produto. No segundo nível estão os serviços de nuvem que a

aplicação poderá utilizar, que representam as similaridades modeladas em um modelo de

features. Associadas as esses serviços descrevemos as propriedades no formato de tupla

mencionado anteriormente. Por fim, no terceiro nível temos os provedores desses serviços,

vistos como opções para o provimento desses serviços.

Figura 11: Modelo de features estendido genérico

Para ilustrar esse modelo genérico, a Figura 12 apresenta o fragmento de um modelo

de features de uma das aplicações exemplo que utilizamos no contexto deste trabalho e

que são apresentadas com detalhes na Seção 3.2. A feature Persistence diz respeito aos

serviços de persistência de dados, que podem ser providos pelas plataformas públicas

Amazon, Rackspace ou Google Cloud. As propriedades price, responseTime e availability

são propriedades que podem ser aferidas em tempo de execução e são a base para descrever

os requisitos não-funcionais a serem considerados para escolher a configuração multi-cloud

a ser adotada pela aplicação.
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Figura 12: Fragmento do Modelo de features estendido da linha de produto HW-CSPL

3.2 Aplicações

3.2.1 Healthwatcher

O HealthWatcher (HW) (SOARES; BORBA; LAUREANO, 2006) é um sistema de registro

de queixas e informações sobre o sistema de saúde pública de uma cidade, tendo por

objetivo principal melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pelas instituições de saúde

ao permitir que o público reporte queixas sobre a qualidade desses serviços e obtenha

informações sobre unidades de atendimento à saúde.

O HW foi selecionado como estudo de caso nesse trabalho, pelo fato de ser uma

aplicação real e não trivial, possuindo requisitos de qualidade comuns encontrados em

diversos sistemas de informação, como interface gráfica Web, persistência, concorrência,

distribuição e tecnologias de implementação como Java Servlets, JDBC (Java Database

Connectivity) e RMI (Remote Method Invocation). Além disso, o HealthWatcher foi de-

senvolvido em uma arquitetura em camadas bem definida e documentada que se baseia

no padrão arquitetural MVC (Model-View-Control), bastante conhecido e utilizado para

sistemas desenvolvidos para a Web.

Com base no que foi discutido anteriormente, a linha de produto HW-CSPL (He-

athwatcher Cloud Software Product Line) foi concebida para permitir que o software HW

possa fazer uso de serviços de computação em nuvem, providos por diferentes plataformas

públicas. A Figura 13 apresenta uma das versões do modelo de features estendido usado

para descrever a linha de produto HW-CSPL e gerar configurações multi-cloud a partir

dela. O modelo contém features obrigatórias que representam os serviços de nuvem usados

pela aplicação HealthWatcher : (i) Persistence, que representa o mecanismo de persistên-

cia da aplicação; (ii) Log System, a infraestrutura utilizada para armazenar informações

de log; (iii) File Storage, que define como os arquivos (por exemplo, imagens relaciona-
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das a queixa de um usuário) são armazenadas pela aplicação. Cada uma dessas features

tem propriedades relacionas a qualidade de serviço / custo. Por exemplo, considerando a

feature LogSystem temos duas propriedades (responseTime e availability) que são moni-

toradas pelo loop de controle, conforme explicado nas Seções 3.1 e 3.3. Para essa feature

temos a opção de usar o serviço de gerenciamento de logs/arquivos oferecidos pelo Drop-

box, RackSpace Cloud Files e Amazon DynamoDB, sendo está última opção com banco

de dados NoSQL para armazenar os logs, enquanto que nas primeiras o log é armazenado

em arquivo.

Figura 13: Modelo de features estendido da linha de produto HW-CSPL

3.2.2 WebBombeioMecanico

A aplicação WebBombeioMecanico é uma implementação WEB do software BBMobile

(SOUSA, 2010), um aplicativo para dispositivos móveis usados na indústria do petróleo

para cálculo de variáveis associadas ao processo de dimensionamento de bombeio mecânico

de poços terrestres. O método de elevação de fluídos de bombeio mecânico é o método

artificial mais amplamente utilizado para elevação de fluídos à superfície. Para realizar o

bombeio mecânico é necessária uma energia adicional para elevação do fluído. Esta energia

pode ser obtida através de motores elétricos e de combustão que acionam uma bomba do

fundo elevando o fluído para superfície. Porém, para que todo esse processo ocorra é

necessária a realização de vários cálculos e análise de gráficos para configurar a máquina

que realiza o bombeio mecânico. A versão atual para dispositivos móveis utilizada código

JavaME, que está em desuso e não tem suporte adequada da Oracle, além de armazenar

todos os dados dentro do dispositivo e não possuir suporte para envio de mensagens para

a central de monitoramento de poços, especificamente o acompanhamento dos módulos

de dimensionamento.

Partindo dessa premissa, a versão web foi desenvolvida para funcionar em qualquer

tipo de dispositivo móvel, adicionando duas novas funcionalidades: (i) Data Backup que

permite realizar o backup online do histórico de cálculos de dimensionamento realizados
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e (ii) Messaging que implementa um mecanismo de envio de mensagens para o centro de

monitoramento de poços e também para outros técnicos que estejam conectados no aplica-

tivo. Dessa forma a linha de produto de software WebBM-CSPL foi concebida, oferecendo

3 opções distintas de serviços/provedores de nuvem para cada nova funcionalidade. A Fi-

gura 14 apresenta o modelo de features estendido. Por exemplo, para a feature (funciona-

lidade) Messaging, utilizamos os serviços Google Cloud Messaging, Twilio e AmazonSNS.

Todos esses serviços permitem o envio de mensagens de texto por dispositivos móveis,

e-mails ou mensagens via protocolo HTTP, de acordo com a necessidade da aplicação.

Figura 14: Modelo de features estendido da linha de produto WebBM-CSPL

O Anexo A e o apêndice A apresentam mais detalhes sobre as aplicações, contendo

diagramas de classe e/ou casos de uso, porém sem entrar em detalhes na técnica de

programação utilizada.

3.3 Loop de Controle

A solução AdaptMCloud é construída com base no loop de controle MAPE-K (IBM,

2006), para gerenciar o processo de adaptação dinâmica de aplicações multi-cloud. A

Figura 15 apresenta o loop de controle. Na fase de monitoramento (Monitoring), as pro-

priedades descritas no modelo de features estendido são coletadas pelo sistema de moni-

toramento QoMonitor (BATISTA et al., 2012) e armazenadas no banco de dados gerenciado

pelo componente Knowledge, que é responsável por armazenar todas as informações e

artefatos necessários para o processo como um todo. Na fase de análise (Analysis), o

componente Decision Maker analisa a especificação dos requisitos não-funcionais (NFR

Specification) e, juntamente com os valores das propriedades monitorados e armazenados,

aplica o algoritmo de decisão, que seleciona uma configuração multi-cloud a ser implan-

tada ou reconfigurada. Na fase de planejamento (Planning), com base na configuração

multi-cloud selecionada é gerado o artefato Reconfiguration Description, que contém as
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informações necessárias para a execução do processo de adaptação, informações essas que

são dependentes da técnica de programação utilizada para implementar a aplicação e

dar suporte a reconfiguração. As 3 fases anteriores podem ser executadas em uma má-

quina(local) diferente da qual a aplicação multi-cloud está efetivamente implantada, ou

seja, a fase de execução (Execution) ocorre dentro da aplicação em si. O componente

Reconfiguration Manager, que é específico para cada técnica de programação utilizada e

é implantado juntamente com a aplicação, ao receber o artefato Reconfiguration Descrip-

tion executa o processo de adaptação em si. Ressaltamos ainda que o processo descrito

anteriormente pode ser acionado pela própria aplicação, em situações em que falhas na

execução de determinado serviço seja detectadas. Na ocorrência da falha, a aplicação se

comunica com o componente FeatureMonitoringAgent, através de uma requisição Rest,

informando a falha que gera uma nova coleta de informações, independente do tempo do

ciclo de monitoramento definido. Porém, destacamos que está fora do escopo deste traba-

lho o processo de detecção de falhas, sendo disponibilizado ao desenvolvedor da aplicação

multi-cloud o mecanismo de comunicação da falha. Nas subseções seguintes, descrevemos

cada fase do loop de controle, apresentando os elementos que compõem cada uma delas.

Figura 15: AdaptMCloud: Loop de controle baseado no MAPE-K
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3.3.1 Componentes Knowledge

Os componentes contidos no Knowledge são responsáveis por gerenciar todas as in-

formações e artefatos usados durante o loop de controle, que vão desde o armazenamento

das propriedades monitoradas em banco de dados, como os artefatos gerados durante o

processo. Considerando a natureza distinta dos tipos de dados que precisam ser armazena-

dos e manipulados, adotamos vários tipos de ferramentas e softwares para gerenciamento

dos mesmos. A Figura 16 apresenta o diagrama de componentes dos principais elementos

utilizados para gerenciar as informações armazenadas. O componente KnowledgeManager

é o componente central, que serve de fachada para acesso/armazenamento das informa-

ções. Através deste componente, durante as diversas fases do loop de controle é possível

acessar, de forma padronizada, os dados armazenados. O componente JackrabbitHandler

é responsável pela interface com o servidor Apache Jackrabitt1, que é um repositório para

armazenamento de dados diversos, que implementa a especificação JSR 170 - Content

Repository for Java Technology API. O componente InfluxDBHandler lida com os dados

de monitoramento armazenados no banco de dados InfluxBD2, que é um banco de dados

para armazenamento de dados para análise histórica. Todos os armazenados no InfluxDB

são automaticamente salvos com timestamp, ou seja, tem registro preciso de data/hora

de aquisição. Já o componente XMLHander é responsável por realizar todas as operações

associadas a manipulação de arquivos XML, seja para leitura ou transformação, usando

a API JAXP (Java API for XML Processing3). Finalmente, o componente XTextHandler

é responsável por lidar com a especificação dos requisitos não-funcionais, utilizados na

seleção da configuração multi-cloud, que é apresentada com detalhes no Capítulo 4

3.3.2 Componentes da Fase de Monitoramento

Na fase de monitoramento as informações associadas ao modelo de features estendido

são coletadas pelo QoMonitor e armazenadas no banco de dados InfluxDB, através do

componente KnowledgeManager. Para utilizarmos o QoMonitor para monitorar proprie-

dades dinâmicas, que originalmente foi concebido para monitorar metadados em aplicações

ubíquas (BATISTA et al., 2012), devemos seguir os seguintes passos: (i) escrever um Web

Service que invoca um serviço de uma plataforma de nuvem específica( ex: persistência);

(ii) registrar este Web Service no Feature Monitoring Agent, que é responsável por acessar

e armazenar os valores monitorados usando o componente KnowledgeManager, e; (iii) defi-
1Apache Jackrabitt - https://jackrabbit.apache.org/jcr/index.html
2InfluxDB-https://influxdb.com/
3JAXP - https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/
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Figura 16: Componentes Knowledge

nir o tempo de intervalo em que as medições das propriedades dinâmicas serão realizadas.

As técnicas de medição dessas propriedades dinâmicas são definidas pelo usuário. Para tal,

definimos uma interface chamada IMeter que possui um único método chamado measure

que recebe como parâmetro a referência ao serviço web que deve ser aferido/medido. Na

implementação atual do QoMonitor são disponibilizadas algumas propriedades/técnicas

de medição, como:

Tempo de Resposta (Response Time). Tempo decorrido desde o instante em que

um cliente faz uma requisição até o instante em que este realiza o processamento da

mensagem de resposta enviada pelo servidor;

MTBF(Mean Time Between Failures). Tempo médio decorrido entre falhas no sis-

tema durante sua operação;

MTTR(Mean Time to Recovery). Tempo médio decorrido entre uma falha no sis-

tema e sua volta a operação;

Taxa de Erro (Error Rate). Taxa de erro na transmissão de dados ou no funciona-

mento de um serviço em um determinado período de tempo;

Disponibilidade (Availability) . Percentual de disponibilidade de um serviço. No cál-

culo da disponibilidade é possível definir qual o intervalo de tempo a ser considerado,

assim a razão dada por onlineT ime
onlineT ime+downTime

pode ter uma intervalo específico definido;
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Preço (Price). Valor associado a unidade de cobrança de um serviço. No caso do preço

as principais plataformas públicas de computação em nuvem disponibilizam serviços

web com os preços dos seus serviços.

Para que seja possível recuperar os valores das propriedades associadas as opções

de uma determinada plataforma/serviço de nuvem, durante a definição do modelo de

features estendido, é necessário definir qual classe Java é responsável por acessar esses

valores através do componente KnowledgeManager. Essa classe é chamada featuremoni-

toringbeanagent e sua utilização é discutida no Capítulo 4. Com os valores armazenados

é possível iniciar o processo de análise (seleção da configuração multi-cloud). No contexto

deste trabalho, cada ciclo de monitoramento, consequentemente do loop, é de 30 segun-

dos. Isso significa que, de 30 em 30 segundos, novos valores relacionados as propriedades

monitoradas são adquiridos e as demais fases do loop de controle acionadas.

3.3.3 Componentes da Fase de Análise

Nessa implementação do MAPE-K, a fase de Análise tem papel fundamental no pro-

cesso, pois é nessa fase que o processo de seleção da configuraçãomulti-cloud é selecionada.

O componente Decision Maker é responsável por executar o processo de seleção, com base

no modelo de features estendido, na especificação dos requisitos não-funcionais (apresen-

tada em detalhes no Capítulo 4), juntamente com os dados monitorados armazenados

no banco de dados InfluxDB. O algoritmo apresenta uma descrição em alto nível das

etapas executadas dentro da fase de análise. Na linha 1 a especificação dos requisitos não-

funcionais é transformada em um função utilitária, que tem como objetivo averiguar a

qualidade das configurações multi-cloud a serem analisadas. O processo de transformação

é descrito em detalhes na Seção 4.3. Enquanto o ciclo de monitoramento ocorre, os valo-

res das propriedades, monitoradas pelo sistema QoMonitor são associadas ao modelo de

features, para que seja possível executar o processo de seleção (linha 3). Na linha 4 o algo-

ritmo de decisão é aplicado, com base na função utilitária e no modelo de features com os

valores definidos, gerando como resultado o artefato chamado Multi-Cloud Configuration,

que contém a descrição dos serviços de nuvem selecionados. O Capítulo 5 apresenta em

detalhes do algoritmo de decisão. Por fim, a configuração multi-cloud é avaliada do ponto

de vista da satisfação usuário, ou seja, o quanto ela está dentro ou fora dos requisitos

não-funcionais estabelecidos, processo esse descrito na Seção 4.3.

O artefato Multi-Cloud Configuration é um arquivo XML que contém a descrição dos

serviços de nuvem selecionados, a partir do modelo de features estendido. A Figura 17
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Algoritmo 2: Algoritmo genérico para seleção de configuração multi-cloud
Input : MData – dados monitorados, FM – Modelo de Features, e NFRSpec –Especificação de

Requisitos Não-Funcionais
Output: MCConfiguration – melhor configuração multi-cloud disponível e SD – Grau de

Satisfação
1 UtilityFunction ← ParseNFRs(NFRSpec)
2 while monitoring_cycle_is_active do
3 LoadData(FM, MData)
4 MCConfiguration ← ApplyDecisionAlgorithm(FM, UtilityFunction)
5 SD ← EvaluateSD(MCConfiguration, NFRSpec)
6 end

apresenta um exemplo desse artefato, gerado a partir do modelo de features estendido

apresentado na Figura 13.

O XML gerado contém as features originais do modelo criado, identificando quais va-

riabilidades foram selecionadas, que correspondem justamente a qual serviço de nuvem/-

plataforma fazem parte da configuração multi-cloud. O exemplo mostrado na Figura 17,

foram selecionados para Persistence, Log System e FileStorage os serviços providos pela

plataforma Amazon Web Services. Com a configuração definida, é necessário estabelecer

como será o processo de reconfiguração.

1 <?xml version ="1.0" encoding ="UTF -8"?>
2 <configuration featuremodel="HW-CSPL">
3 <feature name="Persistence">
4 <variability >Relational Amazon RDS</variability >
5 </feature >
6 <feature name="Log System">
7 <variability >Amazon DynamoDB </variability >
8 </feature >
9 <feature name="File Storage">

10 <variability >Amazon S3</variability >
11 </feature >
12 </configuration >

Figura 17: Multi-Cloud Configuration obtido da LPS HW-CSPL

3.3.4 Componentes da Fase de Planejamento

A fase de planejamento recebe como principal elemento de entrada o artefato Multi-

Cloud Configuration que é transformado no artefato Reconfiguration Description, um ar-

quivo XML, que é específico para aplicação e técnica de programação utilizada, sendo

processado pelo componente ReconfigurationManager na fase de execução. A Figura 18

apresenta os elementos e passos necessários para a transformação. Além do artefato Multi-

Cloud Configuration, o processo de transformação recebe como entrada outro artefato
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descrito em XML chamado Implementation Description. Este artefato deve conter todas

as informações necessárias relacionadas a reconfiguração da aplicação, para cada fea-

ture/variabilidade presente no modelo de features estendido, de acordo com a técnica de

programação utilizada. Caso seja a técnica SCA, esse arquivo deve conter qual o com-

ponente que implementa o serviço de Persistência, por exemplo, para cada plataforma/-

serviço descrito. Na técnica AOP, é necessário descrever os pointcuts e os aspectos que

representam esses serviços e se a técnica for COP, quais são as layers que precisam ser

ativadas/desativadas. Exemplos desse artefato para cada uma das técnicas mencionadas

são descritos no Capítulo 6. O arquivo XSLT Application/Implementation Specific Sty-

lesheet contém regras de transformação XSLT (EXtensible Stylesheet Language), que com

base nos dois artefatos mencionados anteriormente gera o Reconfiguration Description.

Figura 18: Transformação do artefato Multi-Cloud Configuration durante a fase de pla-
nejamento

Apesar de não estar no escopo desse trabalho, seria dentro da fase de planejamento

que as eventuais ações de migração de dados seriam planejadas. Como dito anteriormente,

partimos do pressuposto que mecanismos de replicação de dados estão em execução e

quando uma mudança que envolva um serviço associada a dados persistentes, a solução

compreende que os dados estarão disponíveis da mesma forma na plataforma pública que

deu lugar a atualmente utilizada pela aplicação.

Uma vez gerado o Reconfiguration Description, o componente Reconfiguration Ma-

nager precisa ser notificado de que uma nova configuração foi selecionada e executar o

processo de reconfiguração propriamente dito.
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3.3.5 Componentes da Fase Execução

Diferente das etapas anteriores do loop de controle, a fase de Execução pode ser

executada fora da máquina onde a solução AdaptMCloud é implantada. Para evitar uma

sobrecarga desnecessária, as 3 primeiras etapas do loop de controle foram projetadas e im-

plementadas para funcionarem totalmente desacopladas da(s) aplicação(ões). A Figura 19

apresenta as principais classes envolvidas na fase de execução do loop de controle. A classe

ApplicationComposerNotifier é responsável por enviar uma requisição do tipo Rest (MAN-

DEL, 2008) encriptada, para um servidor (um Servlet Java por exemplo) que recebe como

parâmetro o artefato Reconfiguration Description. Para que isso seja possível, no momento

da inicialização do loop de controle, é necessário informar o endereço completo para re-

quisição e o token de acesso. Esse token de acesso é enviado a cada requisição feita pela

classe ApplicationComposerNotifier para que o servidor representado pela classe Applica-

tionSpecificRestServer possa realizar o processo de autenticação e receber a artefato para

reconfiguração. Essa medida foi adotada para evitar que as aplicações fossem notificadas

por terceiros e consequentemente ficassem susceptíveis a processos de reconfiguração não

desejados. Essa classe pode ser implementada como um Servlet ou mesmo um Web Ser-

vice, desde que seja capaz de receber requisições Rest no formato especificado. Com o

artefato, a classe ReconfigurationManagerHandler é instanciada de acordo com a técnica

de programação utilizada pela aplicação, para que o processo de reconfiguração ocorra,

do ponto de vista da aplicação. O Capítulo 6 apresenta o funcionamento das classes aqui

apresentadas de forma detalhada e para cada técnica de programação utilizada.

3.4 Arquitetura de Implantação

A Figura 20 apresenta a arquitetura de implantação da solução AdaptMCloud de

forma genérica, apresentando como a mesma se relaciona com as plataformas de nuvem

públicas que são monitoradas e provêm serviços para as aplicações que estão susceptíveis

ao processo de adaptação. O servidor AdaptMCloud contém a implementação do loop,

assim como todos as dependências necessárias para sua execução. Para conferir flexibili-

dade ao processo de adaptação, bem como evitar sobrecarga nos servidores nos quais as

aplicações web são implantadas, a solução foi projetada para funcionar de forma remota,

sem a necessidade de estar no mesmo espaço da aplicação. Uma única instância da solução

AdaptMCloud pode monitorar diversos serviços e plataformas de nuvem (Plataforma A

e Plataforma B), assim como gerenciar múltiplas aplicações ao mesmo tempo (App Web
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Figura 19: Classes envolvidas no processo de reconfiguração, na fase de execução

X e App Web Y ), conforme apresentado na figura. Na seção seguinte apresentamos um

exemplo de cenário de implantação da solução, que foi usado ao longo desse trabalho.

3.5 Exemplo de Implantação

A Figura 21 ilustra o cenário de como a solução AdaptMCloud e de que forma ela se

relaciona com as plataformas/serviços de nuvens e as aplicações multi-cloud gerenciadas

pela mesma. Para efeitos de simplificação, omitimos as ligações das aplicações com as

plataformas de nuvens e serviços, uma vez que essas ligações podem ser reconfiguradas

em tempo de execução, como ilustrou a Figura 2 no Capítulo 1 e os modelos de features

estendidos apresentados na Seção 3.2.

A solução AdaptMCloud é composta por vários componentes e softwares de terceiros,

conforme descrito nas seções anteriores, o que demanda a organização de diversas depen-

dências, sejam de software ou de bibliotecas. Considerando que o trabalho de configuração

da solução envolve uma série de passos e configurações de baixo nível, disponibilizamos

a solução através da plataforma Docker (MERKEL, 2014), que permite a configuração de

aplicações e suas dependências dentro de containers, que são migráveis entre máquinas

físicas ou virtuais, sem a necessidade de realizar o processo de configuração/implantação

novamente. As principais plataformas públicas de computação em nuvem, como AWS,

RackSpace e Google Cloud oferecem máquinas virtuais com suporte nativo ao Docker,



70

Figura 20: Arquitetura de Implantação

então uma vez criado o container, ele pode ser transportado de forma simples para outra

máquina. Para o desenvolvimento do AdaptMCloud, optamos por utilizar o Docker local-

mente, em uma máquina com 12GB de Memória RAM, com a distribuição Linux Ubuntu

14.10 e um processador Core Intel i5 de 2.2GHz. Um container em Docker é criado a partir

de uma imagem, semelhante ao processo de criação de instâncias em nuvens como a AWS.

Uma imagem pode conter uma série de software pré-instalados, que facilitam o processo

de configuração e implantação das aplicações. No caso dessa tese, utilizamos a imagem

ubuntu4 que cria um container com as configurações básicas da distribuição Ubuntu 14.10.

Uma vez instalado todos os softwares necessários (Servidor Tomcat, InfluxDB e servidor

Jackrabbit), todo o processo de desenvolvimento fica associado ao container, ou seja, uma

vez finalizado, basta fazer o upload da versão atual do container para uma máquina vir-

tual em qualquer provedor de nuvem com suporte a Docker. Para avaliação, implantamos

o container em uma instância EC2 da Amazon do tipo t2.small5, que possui 1 Unidade

de CPU, 2GB de RAM a um custo mensal estimado de 18.72 dólares, considerando uma

carga regular de utilização.

Na mesma Figura 21 são mostrados as plataformas públicas e serviços utilizados pe-

las aplicações e que são monitorados pelo loop de controle. Conforme especificado na

seção 3.3.2, o sistema QoMonitor realiza o processo do monitoramento através a exe-
4Ubuntu Docker Image - https://hub.docker.com/_/ubuntu/
5Instâncias EC2 - https://aws.amazon.com/pt/ec2/instance-types/
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cução cíclica de serviços web que fazem utilizações simples dos serviços de computação

em Nuvem utilizados. Isso significa que para cada serviço ilustrado na figura, existe um

WebService, que faz requisições periódicas ao serviço em questão. Para as avaliações apre-

sentadas nos capítulos seguintes, definimos que a cada 30s deve ser feita uma requisição

dos serviços de nuvem monitorados. Uma vez configurado o serviço de monitoramento,

o usuário deve acessar o módulo web da solução AdaptMCloud e instanciar um novo

processo de controle, informando a URL onde o servidor representado pela classe Applica-

tionSpecificRestServer pode ser acessado, o token de acesso, além dos arquivos contendo a

representação XML do modelo de features estendido; o artefato Implementation Descrip-

tion e o arquivo contendo a transformação XSLT. Uma vez realizadas essas configurações

o loop de controle para aquela determinada aplicação é iniciado e segue as etapas descritas

neste capítulo.

Já as aplicações HealtWatcher e WebBombeioMecanico foram implantadas em duas

plataformas de nuvem diferentes: AWS e Rackspace respectivamente. Para implantar a

aplicação HealthWatcher criamos uma instância t2.micro que possui apenas uma CPU

e 1GB de memória RAM e tem um custo mensal de aproximadamente 9.36 dólares. Já

a aplicação WebBombeioMecanico foi implantada em uma instância Rackspace do tipo

General1-1, que possui uma CPU e 1GB de memória RAM ao um custo mensal estimado

de 23.34 dólares. Devemos destacar que as escolhas de instâncias simples estão associadas

a natureza desse estudo, que é acadêmico e pela impossibilidade de custear simulações em

instâncias maiores ou com simulação de aumento de carga que gere um novo escalonamento

das aplicações.

3.6 Conclusão do Capítulo

Neste capítulo apresentamos a primeira contribuição desse trabalho, que consiste na

visão geral da solução AdaptMCloud, um loop de controle autonômico, baseado no MAPE-

K. O processo de adaptação é iniciado com o monitoramento de propriedades de serviços

de nuvem, que podem ser utilizados por uma aplicação multi-cloud. Para representar as

possibilidades de serviços a serem utilizados, bem como de que forma essas proprieda-

des estão relacionadas com esses serviços, propomos um modelo de features estendido,

da qual seja possível derivar configurações multi-cloud para uma aplicação. Para definir

qual configuração deve ser utilizada, criamos mecanismos para a especificação de requisi-

tos não-funcionais, com base nas propriedades monitoráveis definidas. Durante a fase de

análise, o processo de seleção é executado, gerando uma configuração multi-cloud para a
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Figura 21: Cenário de Implantação do AdaptMCloud, aplicações exemplos e plataformas/-
servições de nuvem

aplicação. Considerando a natureza heterogênea das aplicações em que cada desenvolvedor

pode adotar uma técnica diferente para definir como a aplicação pode ser adaptada, essa

solução permite a utilização de três técnicas diferentes de programação, onde na fase de

planejamento é definido como a adaptação/reconfiguração será realizada. Para evitar que

um eventual overhead da solução comprometa a aplicação ou mesmo para dar liberdade

ao usuário/desenvolvedor sobre a forma como a aplicação é implementada, a solução foi

projetada para funcionar de forma totalmente desacoplada da aplicação, podendo inclu-

sive estarem em locais distintos. Dessa forma, na fase de execução, a solução AdaptMCloud

notifica um módulo específico implantado junto com a aplicação para executar o processo

de adaptação propriamente dito, de acordo com a técnica de programação utilizada.

Apresentamos ainda duas aplicações exemplos que utilizam diversos tipos de serviços

de nuvem, em plataformas líderes de mercado e públicas, uma vez que é objetivo deste

trabalho que a utilização da solução aqui proposta seja utilizada em cenários reais, o que

motivou a construção de todas as avaliações usando dados reais de plataformas públicas e

acessíveis a qualquer um. Uma vez apresentado como loop de controle funciona, a primeira

etapa para sua concreta utilização é a modelagem dos serviços de nuvem e a especificação

dos requisitos não-funcionais, atividades essas descritas no próximo capítulo.
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4 Representando serviços de nuvem
e preferências do usuário com
modelo de features estendido e
requisitos não-funcionais

Neste capítulo apresentamos os elementos de modelagem da nossa solução, especifi-

camente a implementação do modelo de features estendido discutido no capítulo anterior

e a linguagem DynamicNFR para especificação de requisitos não-funcionais. Esses dois

elementos, juntamente com os valores adquiridos das propriedades associadas ao modelo

de features na fase de Monitoramento, são a base para o processo de seleção de configu-

rações multi-cloud. Discutimos ainda como a especificação dos requisitos não-funcionais é

quantificada e investigamos a relação entre a qualidade de uma configuração, obtida dessa

quantificação, com o atendimento dos requisitos definidos.

4.1 Implementação do modelo de features estendido

No capítulo anterior, na Seção 3.1 apresentamos o modelo de features estendido utili-

zado na modelagem das possíveis configurações multi-cloud. A representação mostrada só

permite modelar visualmente as features e as propriedades, sendo necessário criar uma es-

pecificação física do modelo de features. Para construir essa representação, utilizamos uma

versão estendida do modelo de features proposto pela ferramenta FeatureIDE(KASTNER

et al., 2009), que é implementada como um plugin da IDE Eclipse. Essa ferramenta per-

mite a construção visual de modelo de features englobando todos os conceitos associados

a construção desses modelos. Porém, a sua versão atual não permite a especificação de

modelos estendidos, com a definição de propriedades. Para adicionar essa capacidade de

adicionar propriedades, modificamos o XML Schema Definition (XSD) da ferramenta,

adicionando duas novas tags XML chamadas property e properties, além de adicionar
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um atributo chamado featuremonitoringbeanagent nas tags feature, que identifica a

classe Java responsável por recuperar os valores dessas propriedades para uma determi-

nada variabilidade(serviço/plataforma de nuvem). A tag property possui 3 atributos: (i)

name que define o nome da propriedade; (ii) type que identifica o tipo da propriedade,

que pode ser um número inteiro(int), real(double) ou booleano(boolean); e (iii) range,

com os valores possíveis sendo positive ou negativa, que indica se quanto maior o valor da

propriedade melhor(positive) ou se quanto menor o valor melhor (negative).

A Figura 22 apresenta um fragmento XML do modelo de features estendido da li-

nha de produto HW-CSPL apresentada na Figura 13. Uma feature obrigatória chamada

File Storage (linha 3) com 3 features alternativas, que representam as possibilidades de

serviços/plataformas para armazenamento de arquivos chamadas Amazon S3 (linha 4),

Rackspace Cloud Files (linha 5), e Dropbox (linha 6). Para cada uma dessas features o

atributo featuremonitoringbeanagent indica a classe responsável por recuperar os valores

das propriedades responseTime, availability, e price (linhas 8 a 12).

1 <?xml version ="1.0" encoding ="UTF -8"?>
2 ...
3 <alt mandatory="true" name="File Storage">
4 <feature mandatory="true" name="Amazon S3" featuremonitoringbeanagent="br.ufrn.adaptmcloud

.MonitoringS3" />
5 <feature mandatory="true" name="Rackspace Cloud Files" featuremonitoringbeanagent="br.ufrn

.adaptmcloud.MonitoringRackspaceFiles" />
6 <feature mandatory="true" name="Dropbox" featuremonitoringbeanagent="br.ufrn.adaptmcloud.

MonitoringDropbox" />
7 <properties >
8 <property name="responseTime" type="double" range="negative" />
9 <property name="availability" type="double" range="positive"/>

10 <property name="price" type="double" range="negative" />
11 </properties >
12 </alt>

Figura 22: Fragmento XML da descrição do modelo de features da linha de produto HW-
CSPL.

4.2 DynamicNFR: Uma linguagem para especificação
de requisitos não-funcionais

Dentro da fase de Análise do loop de controle, para que seja possível selecionar qual

configuração multi-cloud, é necessário definir quais os requisitos não-funcionais serão leva-

dos em consideração, com base nas propriedades definidas e que são monitoradas. Dessa

forma, os requisitos não-funcionais (NFR) são descritos usando as propriedades que fo-

ram definidas no modelo de features usando DynamicNFR, uma linguagem específica

de domínio (DSL) proposta no contexto deste trabalho. A linguagem DynamicNFR foi
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parcialmente baseada na linguagem RELAX (WHITTLE et al., 2010), que é utilizada para

especificar requisitos para sistemas auto-adaptativos. DynamicNFR faz uso de operadores

da linguagem RELAX que são capazes de estabelecer limites numéricos para determinados

valores (propriedades monitoradas), porém conferindo flexibilidade em relação a proximi-

dade do valor aferido ao limite estabelecido.

Uma especificação de requisitos não-funcionais usando a linguagemDynamicNFR deve

conter pelo menos um requisito não-funcional, identificado por um nome e uma Rule, que

são as regras que usam as propriedades aferidas para descrever os referidos requisitos.

Uma Rule pode ser do tipo Objective ou Constraint. Uma Rule do tipo Objective per-

mite especificar funções de maximização (max) ou minimização (min) aplicadas sobre uma

feature/propriedade descrita no modelo de features estendidos. Já uma Rule do tipo Cons-

traint utiliza um operador para estabelecer limites para valores das propriedades monito-

radas. O operador as_close_as_possible estabelece que que o valor de uma determinada

propriedade esteja o mais próximo possível do limite estabelecido, com base no atributo

range definido, ou seja, se o valor deve estar acima ou abaixo do limite. Como os limites

são definidos pelo usuário, muitas vezes podem existir configurações multi-cloud que não

satisfaçam plenamente os requisitos não-funcionais estabelecidos no que diz respeito aos

limites estabelecidos. Para que o usuário possa estabelecer o quanto ele está disposto a

aceitar configurações que tenham propriedades com valores fora dos limites estabelecidos,

os operadores de uma Rule Constraint possuem um parâmetro adicional denominado al-

lowance, que é um valor percentual para estabelecer o quanto o limite estabelecido pode

ser flexibilizado.

A Figura 23 apresenta a gramática da linguagem, que foi implementada usando o

framework Xtext (EFFTINGE; VÖLTER, 2006), que gera todo os artefatos associados a

criação de uma linguagem, indo de analisados léxicos a um plugin da IDE Eclipse para

utilização da linguagem. O framework Xtext precisa de pelo menos uma construção ini-

cial, que determina como a linguagem será processada, dessa forma nas linhas de 5 a 6

definimos o modelo da linguagem DynamicNFR, que é composta de construções de requisi-

tos não-funcionais(NonFunctionalRequirement). Para declarar um requisito não-funcional

utilizamos a palavra reservada nfrequirement seguido de um identificador e delimitado

pelas palavras begin e end (linhas 8 a 12). Como descrito anteriormente, um requisito

não-funcional pode ser satisfeito pela realização de outro requisito não-funcional ou de

pelo menos uma Rule (linhas 13 a 15). O framework Xtext permite, na definição da gra-

mática o estabelecimento de validações semânticas, como demonstrado na linha 14, que

define que apenas um requisito não-funcional definido pode ser utilizado na descrição
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([NonFunctionalRequirement]). Uma Rule do tipo Objective tem dois possíveis ope-

radores max e min aplicados a uma propriedade pertencente a uma feature definida no

modelo (linhas 19 a 20). Já uma Rule do tipo Constraint possui o operador anteriormente

definido (as_close_as_possible) aplicados a uma propriedade pertencente a uma feature

definida no modelo e o respectivo limite numérico, sendo ainda possível estabelecer o grau

de flexibilidade dessa Rule (linhas 22 a 25).

1 grammar br.ufrn.adaptmcloud.DynamicNFR with org.eclipse.xtext.common.Terminals
2
3 generate dynamicNFR "http ://www.ufrn.br/adaptmcloud/DynamicNFR"
4
5 DynamicNFRModel:
6 nfrs+= NonFunctionalRequirement *;
7
8 NonFunctionalRequirement:
9 ’nfrequirement ’ name=ID ’begin’

10 (elements += Element)*
11 ’end’
12 ;
13 Element:
14 nfr=[ NonFunctionalRequirement] | Rule
15 ;
16 Rule:
17 Objective | Constraint
18 ;
19 Objective:
20 type=(’max’|’min’) property=FeatureProperty
21 ;
22 Constraint:
23 type=’as_close_as_possible ’ property=FeatureProperty threshold=Number
24 (’allowance ’ limit_allowance=Number)?
25 ;
26
27 FeatureProperty:
28 ID’.’ID
29 ;
30
31 Number:
32 INT(’.’INT)?
33 ;

Figura 23: Gramática em Xtext da linguagem DynamicNFR

Para ilustrar o uso da linguagem, considere o modelo de features apresentado na

Figura 14 e a seguinte especificações de requisitos não-funcionais:

• NFR01: a aplicação deve ser eficiente (effective), ou seja, deve ser confiável(dependable)

e deve manter sua performance;

• NFR02: para manter sua performance, o tempo de resposta(response time) para o

serviço de backup de dados(DataBackup) deve ser minimizado;

• NFR03: para se manter confiável, a disponibilidade (availability) para o serviço de

backup de dados deve ser maximizada, assim como a disponibilidade para o serviço
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de mensagens (Messaging) deve estar o mais perto possível de 99.5%.

A Figura 24 apresenta a especificação em DynamicNFR dos requisitos não-funcionais

de 01 a 03. O requisito não-funcional 01 (EffectivenessAchieved) pode ser satisfeito

através dos requisitos PerformanceMaintained e DependabilityMaintained (linhas 1

a 5). O requisito não-funcional 02 (PerformanceMaintained) é descrito utilizando uma

única Rule do tipo Objective, através do uso do operador operador min aplicado a Data-

Backup.reponseTime define que o tempo de resposta deve ser minimizado (linhas 8 a 9).

Finalmente, o requisito não-funcional 03(DependabilityMaintained) é satisfeito através

da maximização da disponibilidade do serviço de backup (linha 12) e aplicando o ope-

rador as_close_as_possible a Messaging.availability, estabelecendo o limite de 99.5,

permitindo uma flexibilização de 5%, o que significa que uma disponibilidade de 94.52%

atende plenamente as necessidades do usuário.

1 nfrequirement EffectivenessAchieved
2 begin
3 PerformanceMaintained
4 DependabilityMaintained
5 end
6 nfrequirement PerformanceMaintained
7 begin
8 min DataBackup.responseTime
9 end

10 nfrequirement DependabilityMaintained
11 begin
12 max DataBackup.availability
13 as_close_as_possible Messaging.availability 99.50 allowance 5.0
14 end

Figura 24: Especificação em DynamicNFR requisitos não-funcionais de 01 a 03

4.3 Quantificando requisitos não-funcionais

Com a especificação dos requisitos não-funcionais estabelecida e conforme descrito

na seção 3.3.3, é necessário transformar a especificação em uma função que possa ser

utilizada para quantificar o grau de utilidade de uma configuração que será analisada

pelo algoritmo de seleção. Essa especificação pode ser compreendida como um problema

muti-objetivo, já que podemos ter mais de um requisito não-funcional para ser satisfeito

de forma simultânea. Para simplificar o problema e permitir que o algoritmo de seleção

funcione utilizando um valor que quantifique uma determina configuração, transformamos

o problema de multi-objetivo em um problema com um único objetivo, através da variação

do método weighted sum approach (ISHIBUCHI; MURATA, 1998), onde assumimos que todos



78

os requisitos não-funcionais tem a mesma prioridade. Partindo dessa premissa definimos

a seguinte Função Utilitária (UF):

UF = maximize

(
n∑

i=1

l∑
j=1

norm(pij) +
o∑

y=1

m∑
k=1

dist(pyk, cy)

)
(4.1)

onde pij representa o valor de uma propriedade de uma feature i associada a variabilidade

j no modelo de features. Como o valor das propriedades, em termos de escala, pode variar

de uma feature para outra, é necessário normalizar esses valores para uniformizar a escala

utilizada na função utilitária. Para normalizar valores aplicados as Rules do tipo Objec-

tive, aplicamos a função norm, expressa pelas Equações 4.2 and 4.3 (para minimização e

maximização respectivamente):

norm(pij) =


pmax
i −pij

pmax
i −pmin

i
, pmax

i − pmin
i 6= 0

1, pmax
i − pmin

i = 0
(4.2)

norm(pij) =


pij−pmin

i

pmax
i −pmin

i
, pmax

i − pmin
i 6= 0

1, pmax
i − pmin

i = 0
(4.3)

Como uma especificação de requisitos não-funcionais pode ser composta da definição

de limites, a segunda parte da Equação 4.1 está relacionada a distância normalizada do

valor associado a um determinada propriedade/variabilidade ao limite estabelecido nas

Rules do tipo Constraint. O cálculo da distância é determinado pelo atributo range da

propriedade, conforme definido no modelo de features estendido, onde positive indica que

quanto maior melhor e negative indica o contrário. Na Equação 4.4, a função dist recebe

como parâmetro o valor da propriedade p indicado pela feature y e variabilidade k, e o

valor do limite definido por c:

dist(pyk, cy) =

norm(cy − pyk), se range for positive

norm(pyk − ck), se range for negative
(4.4)

Além de subsidiar a função utilitária, a Equação 4.4 é utilizada para calcular o Grau de

Satisfação do Usuário (SD), que representa em termos percentuais o quão a configuração

multi-cloud selecionada na fase de Análise atende os requisitos definidos. Esse grau é

calculado com base na distância dos valores da configuração selecionado para os limites

definidos em Rules do tipo Constraint.
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4.4 Avaliação

Nesta seção avaliamos se a linguagem proposta, bem como a especificação de requisi-

tos não funcionais, fornece elementos para verificar o grau de satisfação dos usuários com

relação aos requisitos não-funcionais estabelecidos. Para realizar essa averiguação, utiliza-

mos como exemplo o modelo de features estendido apresentado na Figura 13. Ressaltamos

ainda que o algoritmo utilizado para realizar o processo de seleção de configuração multi-

cloud é apresentado com detalhes no Capítulo 5. A seção 4.4.1 apresenta a configuração

do estudo, com enfoque nos requisitos não-funcionais elaborados e em como a Função

Utilitária( Equação 4.1) e o Grau de Satisfação do Usuário são calculados. A seção 4.4.2

discorre sobre a relação entre os dois valores mencionados anteriormente. O objetivo dessa

comparação é responder a Questão de Pesquisa 01, definida no Capítulo 1:

A solução proposta, do ponto de vista da modelagem do serviços de computação em

nuvem e da linguagem para especificação de requisitos não-funcionais, permite um

acompanhamento efetivo sobre a qualidade da configuração multi-cloud e a satisfação

dos requisitos definidos?

4.4.1 Configuração

Os requisitos não-funcionais são especificados usando a linguagem DynamicNFR, com

base no modelo de features estendido da aplicação HealthWatcher. A Figura 25 apresenta

a especificação usando a linguagem DynamicNFR dos seguintes requisitos não funcionais:

1. A aplicação deve ser eficiente, ou seja, deve manter sua performance e garantia de

confiabilidade;

2. Para melhorar a performance, o tempo de resposta para o serviço de log deve ser

minimizado, enquanto que o tempo de resposta para os serviços de armazenamento

e persistência devem estar, no máximo, perto de 1 segundos( com tolerância de 5%)

e 1.5 segundos (com tolerância de 20%), respectivamente;

3. Para garantir a confiabilidade, a disponibilidade para o serviço de persistência deve

ser maximizada e para o serviço de armazenamento o mais perto possível de 99.5%.

Uma vez definido os requisitos não-funcionais, cabe aos componentes da fase de análise

transformar a especificação dada na função utilitária, conforme descrito na Seção 4.3.
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1 nfrequirement EffectivenessAchieved
2 begin
3 PerformanceMaintained
4 DependabilityMaintained
5 end
6 nfrequirement PerformanceMaintained
7 begin
8 min LogSystem.responseTime
9 as_close_as_possible FileStorage.responseTime 1 allowance 5

10 as_close_as_possible Persistence.responseTime 1.5 allowance 20
11 end
12 nfrequirement DependabilityMaintained
13 begin
14 max Persistence.availability
15 as_close_as_possible FileStorage.availability 99.50
16 end

Figura 25: Especificação em DynamicNFR requisitos não funcionais 1-3 para aplicação
HealthWatcher.

A Equação 4.5 apresenta a função utilitária (UF) gerada a partir dos requisitos não-

funcionais descritos na Figura 25. Essa função tem como objetivo maximizar a utilidade

esperada de uma determinada configuração multi-cloud, selecionada a partir do modelo de

features estendidos e dos valores das propriedades monitorados. Para cada Rule continda

na especificação escrita em DynamicNFR um operando da função é gerado, com base nas

Equações 4.2, 4.3 e 4.4. Por exemplo dist_negative(FileStorage.responseT ime, 1.05) é a

representação matemática da Rule contida na linha 9 da Figura 25. O valor 1.05 representa

o limite estabelecido (1.0) acrescido de 5%, que representa o grau de flexibilidade para

considerar a regra plenamente atendida.

UF = maximize(norm_min(LogSystem.responseT ime)

+dist_negative(FileStorage.responseT ime, 1.05)

+dist_negative(Persistence.responseT ime, 1.8)

+norm_max(Persistence.availability)

+dist_positive(FileStorage.availability, 99.5))

(4.5)

4.4.2 Função Utilitária vs. Grau de Satisfação

Na investigação conduzida nesse trabalho, monitoramos 1000 ciclos diferentes do loop

de controle, analisando os valores gerados pela Função Utilitária, representada pela Equa-

ção 4.5, onde a mesma foi gerada com base nos requisitos não-funcionais definidos na

Figura 25.

A Figura 26 apresenta um gráfico contendo a variação do grau de satisfação do usuá-



81

rio, calculado conforme explicado na seção 4.3, versus o valor da função utilitária, para

a configuração multi-cloud selecionada. Podemos observar que o grau de satisfação do

usuário variou entre 70% até 100%(92.73% na média), com uma concentração de valores

próximo de 100%, quando o valor da função utilitária é máximo, o que indica uma forte

relação entre os valores da função utilitária e do grau de satisfação do usuário. Ressalta-

mos ainda que o algoritmo utilizado neste trabalho, que será explicado com detalhes no

Capítulo seguinte, sempre retorna a melhor configuração existente.

Ainda baseado no que é mostrado na Figura 26, podemos observar casos em que o

valor da função utilitária (UF), associada a configuração multi-cloud selecionada, está no

máximo, porém o grau de satisfação é menor do que 100%. Isso significa que a melhor

configuração multi-cloud disponível foi encontrada, porém ela não satisfaz plenamente os

requisitos não-funcionais estabelecidos. Se os requisitos não-funcionais fossem descritos

apenas usando Rules do tipo Objective, que usa operadores de minimização e maximiza-

ção, sempre teríamos o grau de satisfação em 100%, uma vez que para cada ciclo ana-

lisado, sempre teremos valores máximos e mínimos. Porém, quando lidamos com regras

do tipo Constraint, que estabelece limites para as propriedades, nem sempre uma confi-

guração multi-cloud com UF = 5.0 atenderá plenamente os requisitos, já que os valores

dessas propriedades podem estar fora dos limites estabelecidos e da flexibilização asso-

ciada(parâmetro allowance). Se considerarmos os requisitos não-funcionais descritos na

Figura 25, se na configuração multi-cloud selecionada o valor da propriedade response-

Time associada a feature FileStorage for 2 segundos, estará fora do limite estabelecido(com

flexibilidade) de 1.05. Também temos situações em que o valor da função utilitária é me-

nor do que 5.0, porém a configuração multi-cloud selecionada atende 100% os requisitos

não-funcionais definidos.

Com base na avaliação realizada, chegamos a conclusão que a solução permite ao

usuário/desenvolvedor acompanhar, de forma concreta, a qualidade da configuração se-

lecionada, assim como analisar se a mesma atende de forma adequada os requisitos não-

funcionais estabelecidos. Importante salientar que esses valores não são utilizados de forma

automática e são disponibilizados para o usuário na ferramenta de gerenciamento imple-

mentada no contexto da solução AdaptMCloud. Esses valores, em especial os de satisfação

do usuários, fornecem subsídios para redefinição dos requisitos ou mesmo na escolha das

plataformas de nuvem que compõe a aplicação.
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Figura 26: Função Utilitária vs. Grau de Satisfação.

4.5 Ameaças à Validade

Esta seção discute as ameaças a validade (WOHLIN et al., 2012; EASTERBROOK et al.,

2008) que podem afetar os resultados descritos nesse capítulo.

Validade Interna. A Validade Interna diz respeito principalmente a fatores desco-

nhecidos que podem influenciar os resultados experimentais descritos. Como os experi-

mentos foram focados em dados relacionados aos valores gerados para a função utilitária e

grau de satisfação do usuário, padronizamos as especificações dos requisitos não-funcionais

e executamos as medições em uma mesma máquina virtual, sem variância os valores afe-

ridos na fase de Monitoramento.

Validade de Construção. A Validade de Construção refere-se ao relacionamento

entre conceitos e teorias por trás do experimento e o que é medido e afetado. Com o

objetivo claro de responder a questão de pesquisa 01, definimos que o comparativo seria

realizado entre a qualidade da configuração multi-cloud e o grau de satisfação do usuário,

com base na especificação dos requisitos não-funcionais. Ao adotar essa postura, pode-

mos definir de forma clara a correlação entre esses dois valores aferidos e detalhar todos

os cenários possíveis de relação entre eles, reduzindo assim os problemas relacionados a

concepção do experimento.

Validade Externa. A Validade Externa tem como objetivo averiguar se os resulta-

dos obtidos são genéricos o suficiente para que se repitam em estudos diferentes. Um das

linhas de produto, HW-CSPL, usada nesse estudo foi implementada usando a linguagem

Java, uma das mais representativas no que diz respeito a linguagens orientadas a objetos.
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Além disso, o sistema HealthWatcher foi utilizado em múltiplos estudos (SOARES; BORBA;

LAUREANO, 2006). O conjunto de dados usados para realizar os experimentos está dis-

ponível para download 1, assim como código fonte, o que permite outros pesquisadores

executarem os experimentos aqui apresentados.

4.6 Trabalhos Relacionados

Neste capítulo discutimos o uso de um modelo de features estendido, com o uso de

requisitos não-funcionais para seleção de configurações multi-cloud. Dentre as pesquisas

realizadas na seleção de trabalhos relacionados, não foi encontrado um trabalho que atenda

especificamente o uso de requisitos não-funcionais na seleção de serviços multi-cloud, po-

rém encontramos trabalhos que fazem uso de linhas de produto de software para dar

suporte a sistemas adaptativos, seja no contexto de nuvem ou não.

Em Mietzner et al. (2009) os autores utilizam linhas de produto de software para

modelar variabilidades em aplicações do tipo SaaS. Os autores propõem dois tipos de

classificação para as variabilidades: (i) external variability, que define as variabilidades

associadas ao cliente da aplicação SaaS, tendo como objetivo atender requisitos especí-

ficos, como customização de telas e ambientes de acordo com preferências do cliente, e

(ii) internal variability, definindo variabilidades que são específicas para uso do desenvol-

vedor e que podem ser compartilhadas por múltiplas linhas de produto. Para descrever

as variabilidades os autores usam a Orthogonal Variability Model (OVM) que, diferente

de uma modelo de features, descreve, de maneira separada, as variabilidades. Segundo os

autores, essa característica favorece a comunicação da especificação do modelo para os

stakeholders. Uma vez especificado o modelo usando a notação OVM, é necessário definir

uma configuração para que seja possível selecionar as variabilidades que irão compor a

versão da aplicação a ser implantada. Apesar de se configurar como aplicações do tipo

SaaS, apenas aplicações baseadas em BPEL podem ser construídas, sendo a configuração

determinada através do modelo a responsável por criar os workflows de composição da

aplicação. O modelo especificado é anotado com informações relacionadas ao processo de

implantação, não tendo nenhuma especificação de informações que remetam qualidade

do serviço ou outra pertinente a aplicação. O processo de geração do produto é reali-

zado de maneira estática, o que inviabiliza cenários de adaptação dinâmica. Além disso, o

processo, apesar de automatizado, requer constantes interações dos desenvolvedores para

definição/modificação das configurações.
1AdaptMCloud - http://consiste.dimap.ufrn.br/projects/adaptmcloud/



84

Em Gomaa e Hashimoto(2011), os autores descrevem uma abordagem para realizar

adaptação dinâmica e um ambiente para especificação de linhas de produto de software

orientada a serviços. A abordagem usa um modelo de features dinâmico para uma famí-

lia de arquiteturas orientadas a serviços (SOA), onde um membro desta família pode ser

adaptado dinamicamente para outro membro da mesma. A Figura 27 apresenta a arquite-

tura para realizar esse processo de adaptação. O Componente Monitoring Service realiza

continuamente o monitoramento do sistema em execução. Se algum problema de confi-

guração for detectado, o componente Gauge Service envia um plano de adaptação para

o componente Dynamic Feature Selection, que é responsável por avaliar a necessidade de

modificação na configuração que está atualmente em execução, determinando quais são

as modificações necessárias ao modelo de features, enviando as features selecionadas para

o componente Change Management Service. Este componente mantém um registro dessas

features, que é utilizado para determinar quais mudanças devem ser feitas na arquitetura

que está em execução, avaliando a diferença entre os artefatos de software que estão as-

sociados a arquitetura corrente e a que deve ser implantada. A remoção e inserção desses

artefatos de software são executadas pelo componente Adaptation Service. O processo de

adaptação, como visto, é baseado em padrões pré-definidos, ou seja, apenas se ocorrem

violações arquiteturais é que o processo de adaptação é disparado, não sendo avaliadas

informações de natureza dinâmica em especial sobre qualidade de serviço. Neste trabalho

propomos a definição de propriedades dinâmicas, que podem ser configuradas através da

concepção da linha de produto de software, associando uma expressão para determinar as

regras de qualidade ou mesma da necessidade da aplicação.

Figura 27: Arquitetura para Adaptação LPS para Aplicações SOA. Fonte: (GOMAA;
HASHIMOTO, 2011)

Já em Schroeter et al.(2012a), os autores propõem um processo de gerenciamento de
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configurações dinâmico, baseado em modelo de features estendido para descrever apli-

cações do tipos SaaS, baseado em opções de implantação(ex: configuração de máquina

virtual, sistema de armazenamento, etc.). O modelo de features é basicamente descrito

em termo de ações de configuração(ex: Implantar Máquina Virtual) e os relacionamentos

entre essas ações. Baseado em requisitos pré-definidos, a solução proposta é capaz de sele-

cionar uma configuração que atenda os requisitos estabelecidos, utilizando uma ferramenta

de problemas CSP (Constraint Satisfaction Solver). Entretanto, os autores descrevem es-

ses passos apenas de forma conceitual, não apresentando discussão sobre os resultados

obtidos, principalmente do ponto de vista de satisfação do usuário em relação a configu-

ração selecionada. No trabalho descrito nessa tese, não só discutimos os resultados, como

oferecemos a infraestrutura necessária para realização do processo de adaptação, partindo

da modelagem e especificação dos requisitos não-funcionais, alvo da discussão do presente

capítulo, como todas as demais etapas para reconfiguração da aplicação.

4.7 Conclusão do Capítulo

Neste capítulo apresentamos a implementação do modelo de features estendido, ob-

tida através da extensão do schema XML gerada pela ferramenta FeatureIDE. Ao utilizar

uma ferramenta que possui ampla aceitação no design de modelo de features, pretende-

mos diminuir a curva de aprendizado e a adoção da solução proposta como um todo.

A extensão proposta consiste na especificação de propriedades, que são monitoradas pe-

riodicamente, pelos componentes da fase de Monitoramento do loop de controle, como

apresentado no capítulo anterior. Essas propriedades são a base para especificação de re-

quisitos não-funcionais, utilizados no processo de seleção de uma configuração multi-cloud.

Para que seja possível especificar tais requisitos, propomos a linguagem DynamicNFR, que

permite definir regras relacionadas a maximização ou minimização de valores, bem como

especificar limites para as propriedades, porém uma perspectiva de flexibilização, uma

vez que os requisitos podem não refletir a realidade dos valores monitorados. Para que

a seleção possa ocorrer, tais requisitos precisam ser quantificados, para que seja possível

comparar a qualidade de configuração multi-cloud em relação a outra. Essa quantificação

é expressa como uma função utilitária, que é o elemento chave do processo de seleção.

Pelos experimentos realizados, foi possível responder a questão de pesquisa número 01,

já que podemos acompanhar o grau de satisfação do usuário em relação a configuração

multi-cloud selecionada, resultados esses comprovados, onde em quase 90% dos ciclos de

monitoramento, foi obtido valores elevados de satisfação. Porém, esses valores só foram
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possíveis de serem encontrados em função do processo de seleção. No próximo Capítulo

discutimos a estratégia de seleção utilizada, comparando duas abordagens, uma sequen-

cial e outra otimizada, apresentando os ganhos obtidos com a estratégia otimizada, que

é capaz de manter padrões satisfatórios de processamento, mesmo com o aumento do

número de configurações multi-cloud a serem analisadas.
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5 Otimizando o Processo de Decisão
para Adaptação de Aplicações
Multi-Cloud

No Capítulo 3, ao apresentar o loop de controle, a fase de Análise consiste em se-

lecionar uma configuração de serviços de nuvem, com base nos requisitos não-funcionais

especificados. Para realizar essa ação, o componente Decision Maker executa um algo-

ritmo de seleção, buscando nas possíveis configurações descritas pelo modelo de features

estendido, avaliando a função utilitária, conforme definição apresentada no Capítulo 4.

Neste capítulo apresentamos a versão convencional do algoritmo de seleção, que realiza

uma busca exaustiva no conjunto de configurações multi-cloud descritos no modelo de

features estendido e a versão otimizada baseada no algoritmo Branch-and-Bound. Em se-

guida apresentamos a avaliação realizada, comparando a performance dos dois algoritmos,

além de discutir as ameaças à validade e os trabalhos relacionados.

5.1 Algoritmo Convencional

Um procedimento convencional para selecionar a melhor configuração multi-cloud é

avaliar todas as configurações possíveis, de modo que essa configuração que atenda aos re-

quisitos estabelecidos, conforme descrito no Algoritmo 3 (CAVALCANTE et al., 2012). Este

algoritmo utiliza como entrada dois parâmetros, ou seja, a representação XML do modelo

de features estendido (FM ) e a função utilitária (UF ). Na linha 1, uma lista contendo

todas as configurações possíveis de serviços de nuvem (LC ) é gerada com base no modelo

de features estendido. Nas linhas de 3 a 8, a função utilitária (UF ) é aplicada a cada

configuração gerada a partir do modelo de features. A variável C representa a configura-

ção atual que será analisada, enquanto que BSolution representa a melhor configuração

selecionada até o momento. Se a melhor configuração encontrada até o momento tiver um

valor associado a função utilitária, menor do que a configuração atualmente analisada(C ),
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Algoritmo 3: Algoritmo Convencional para selecionar configurações multi-cloud
Input: Extended feature model (FM ), Utility Function (UF )
Output: Best application configuration (BSolution)

1 LC ← GenerateConfigurationList(FM ) // LC : lista de todas as configurações possíveis
2 BSolution ← λ
3 for each configuration c ∈ LC do
4 foundBestSolution ← true
5 if UF(BSolution) < UF(c) then
6 foundBestSolution ← true
7 BSolution ← c
8 end
9 end

a variável BSolution passar a ter o valor contido em C.

Apesar da simplicidade, a principal desvantagem desse algoritmo é avaliar todas as

configurações possíveis, geradas a partir do modelo de features estendido. Como o número

de possíveis combinações pode crescer de forma exponencial, quando novas funcionalida-

des ou serviços de nuvem forem introduzidos ao modelo de features, a escalabilidade do

algoritmo pode ser drasticamente afetada. Considerando o contexto de computação em

nuvem, em que soluções que consomem menos recursos computacionais (ex: tempo de

processamento, memória) significam redução de custos, é necessário propor uma solução

que consiga manter escalabilidade do processo de seleção de serviços de nuvem. Nessa

perspectiva, propomos um processo otimizado que utiliza o algoritmo Branch-and-Bound

para seleção de uma configuração multi-cloud.

5.2 Um Algoritmo Branch-and-Bound para selecio-
nar configurações de uma aplicação Multi-Cloud

O Algoritmo 4 descreve o algoritmo B&B usado para selecionar uma configuração de

serviços de nuvem para um aplicação Multi-Cloud. Este algoritmo recebe como entrada

o modelo de features estendido (FM ) e a função utilitária(UF ) conforme definida na

Equação 4.1.

Para aplicar a técnica B&B, o problema a ser resolvido é descrito como uma árvore,

onde cada nó, representa uma solução parcial. O algoritmo B&B é executado como des-

crito a seguir. Primeiro, o conjunto representado pela variável DiscardedFeatures, que irá

armazenar todas as features que serão descartadas durante o processo de execução do

algoritmo, é inicializado como vazio (linha 1). Uma feature é descartada quando sua in-
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Algoritmo 4: Algoritmo B&B para selecionar a melhor configuração multi-cloud
Input: Extended feature model (FM ) and Utility Function (UF )
Output: Multi-cloud configuration (BSolution)

1 DiscardedFeatures ← ∅
2 BSolution ← RandomSolution(FM )
3 CurrentSolution ← BSolution
4 while SolutionSpaceSize(FM, DiscardedFeatures) 6= 1 do
5 PreviousSolution ← CurrentSolution
6 CurrentSolution ← NextNode(CurrentSolution, FM )
7 if UF(BSolution) > UF(CurrentSolution) then
8 DiscardedFeatures ← DiscardedFeatures ∪ {CurrentSolution.AddedFeature}
9 CurrentSolution ← PreviousSolution

10 else
11 BSolution ← CurrentSolution
12 end
13 end

clusão na configuração a ser analisada não representa melhoria no valor associada a função

utilitária (UF ), de forma que qualquer configuração (solução) gerada dessa feature des-

cartada, também seja descartada, para diminuir a quantidade de configurações a serem

analisadas. Na linha 2, uma configuração aleatória(solução) é gerada como raiz da árvore

usada pelo algoritmo B&B. Uma solução é um conjunto do tipo S = {f 1, f 2, . . ., f n}

composta pelas variabilidades (f 1, f 2, . . ., f n) que são partes da configuração selecionada.

É importante ressaltar, que dependendo da qualidade (valor da função utilitária) da so-

lução selecionada aleatoriamente, afeta diretamente o número de configurações a serem

analisadas.

No loop principal (linha 4), a função SolutionSpaceSize calcula o número de soluções

candidatas baseada (i) no modelo de features estendido recebido como entrada (FM ), e

(ii) o conjunto de features descartadas, contidas na variável DiscardedFeature. Na linha

5, a variável PreviousSolution armazena o valor da variável CurrentSolution. Na linha

6, a função NextSolution gerar uma nova solução, a partir da solução corrente através

da análise de qual feature(da esquerda para direita com base no modelo de features) será

considerada para compor essa nova solução. Por exemplo, considerando a solução corrente

como S = {Relational Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon S3} (veja Figura 13),

a próxima solução disponível poderia ser S ′ = {Google Cloud SQL, Amazon DynamoDB,

Amazon S3}. Entretanto, a solução S ′ só será usada se ela possui um valor maior asso-

ciada a UF uma vez que o objetivo é de maximizar o valor da função utilitária. Caso

contrário, todos os sub-nós derivados dessa solução(com valor menor associado a função

utilitária) serão descartados e a variabilidade Google Cloud SQL será adicionada a variável
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DiscardedFeatures, que representa o conjunto de features descartadas.

Na linha 7, a função UF é aplicada tanto na melhor solução encontrada até o momento

e a solução que está sendo analisada. Se a melhor solução possui um valor maior associado

a UF, do que a melhor solução atual, então a feature adicionada a solução que está sendo

analisada é descartada (linha 8) e o algoritmo retorna para analisar a solução anterior

(linha 9). Caso contrário, a melhor solução é atualizada (linha 11) e o algoritmo continua o

processo no sub-nós da árvore. O algoritmo termina seu processamento quando o espaço de

busca é reduzido a uma configuração, que representa que a melhor solução foi encontrada

e não existem mais possibilidades de soluções a serem analisadas.

Como exemplo, a Figura 28 apresenta parte da árvore combinatória gerada durante

a execução do algoritmo B&B no processo de busca aplicado ao modelo de features apre-

sentado na Figura 13. Cada nó da árvore é representado por um provedor de serviço para

as funcionalidades de Persistence, Log System, e File Storage (nessa ordem) e as ares-

tas representam qual feature está sendo modificada. O nó raiz foi gerado aleatoriamente

generated e possui UF = 1 representando o valor da função utilitária. A aresta do lado

esquerdo significa que a feature Persistence está mudando do serviço provido pelo pro-

vedor AWS (Relational Amazon RDS ) para o serviço provido pela Google (Google Cloud

SQL). Se o valor para UF do possível próximo nó (neste exemplo, {Google, AWS, AWS})

for maior do que o anterior, então a melhor solução é atualizada. Como a substituição

de AWS para Google levou a uma solução melhor, qualquer solução que use a feature

Relational Amazon RDS é descartada, reduzindo assim o espaço de busca.

Na continuação do processo de branching, outro nó gerado (solução) é {Google, Racks-

pace, AWS} com UF = 1. Isso significa que substituir, no serviço de log Log System,o

serviço provido pela AWS (Amazon DynamoDB) para a opção provida pela Rackspace

(Rackspace Cloud Files) não gera melhorias na configuração. Dessa forma, a variabilidade

Rackspace Cloud Files é descartada assim como todas as possíveis soluções derivadas desse

nó. O último nó a ser avaliado é {Google, Dropbox, AWS} com UF = 2, que também não

melhora o valor da função utilitária.

5.3 Avaliação

Esta seção retoma a questão de pesquisa número 02 definida no Capítulo 1 e as hipó-

teses que guiam a avaliação e discussão do estudo contido neste capítulo. Na seção 5.3.1

retomamos a questão de pesquisa e apresentamos as hipóteses. Já na seção 5.3.2 apresenta-
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UF = 1
AWS AWS AWS

UF = 2
Google AWS AWS

UF = 1
Google Rackspace AWS

UF = 2
Google Dropbox AWS

UF = 1
AWS AWS Dropbox

best
solution

File Storage: AWS → Dropbox  Persistence: AWS → Google

Persistence: AWS → Google
Log System: AWS → Rackspace

Persistence: AWS → Google
Log System: AWS → Dropbox

Figura 28: Árvore combinatória parcial gerada pelo algoritmo B&B para o modelo de
features estendido apresentado na Figura 13.

mos os resultados dos experimentos computacionais com os dois algoritmos (convencional

e B&B) utilizados e a comparação entre eles. Já na seção 5.3.3 apresentamos a análise

estatística na investigação comparativa dos algoritmos. Os dados gerados na análise estão

disponíveis em http://consiste.dimap.ufrn.br/projects/adaptmcloud/.

5.3.1 Questão de Pesquisa e Hipóteses

O estudo apresentado neste capítulo tem como objetivo comparar dois algoritmos no

suporte ao processo de seleção de configurações para adaptação dinâmica de aplicações

multi-cloud. Para atingir objetivo, executamos uma análise comparativa sobre o quão esca-

lável é cada algoritmo, quando o número de features(serviços de nuvem) e/ou plataformas

é ampliada, aumentando de forma exponencial o número de possíveis configurações. Dessa

problemática, surge a Questão de Pesquisa 02, definida no Capítulo 1:

O desempenho da seleção de configuração multi-cloud é afetado pela estratégia

algorítmica utilizada?

O refinamento da questão de pesquisa consiste na análise de um hipótese (H), cuja

as definições nula (0) e alternativa (1) são:

H0 O algoritmo B&B não gera ganhos de performance no processo de seleção de confi-

gurações multi-cloud.

H1 O algoritmo B&B gera ganhos de performance no processo de seleção de configurações

multi-cloud.
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5.3.2 Comparação entre os algoritmos

O objetivo da avaliação é comparar a performance do algoritmo convencional (Al-

goritmo 3 em relação ao algoritmo B&B (Algoritmo 4). A principal investigação a ser

realizada é verificar se o algoritmo B&B apresenta um nível de escalabilidade adequado

quando o número de features e/ou variabilidades (serviços ou plataformas de nuvem) é

aumentado, implicando no aumento de configurações multi-cloud a serem analisadas. Para

realizar essa avaliação, criamos 7 variações do modelo de features estendido HW-CSPL

(veja Figura 13), resultando em 27, 54, 64, 128, 250, 540 e 1080 possíveis configurações

multi-cloud. A Tabela 2 mostra como cada configuração foi construída. O modelo de

features com 27 possíveis configurações é o mesmo apresentado na Figura 13.

Tabela 2: Configurações multi-cloud

Configurações Descrições

54 Uma nova feature chamada Messaging foi adicionada para
permitir que o sistema notifique os cidadãos sobre atualizações
das queixas registradas no sistema. Essa feature foi implemen-
tada usando os serviços Amazon SNS e Rackspace Messaging.

64 Incluímos o provedor HP Cloud1 oferecendo os mesmos servi-
ços constante no modelo de features básico.

128 A feature Messaging, com as mesmas implementações, foi adi-
cionado ao modelo de features que gerou 64 configurações.

250 O modelo de features que gera 128 configurações foi estendido
adicionando o provedor DataPipe2, oferecendo opções relaci-
onadas features Persistence, File Storage, e Log System.

540 O modelo anteriormente descrito (250) foi estendido com a
adição do serviço Google Drive para dar suporte as features
Log System e File Storage. Além disso, o serviço de mensagens
oferecido pelo provedor DataPipe foi adicionado.

1080 Mais 3 opções para o serviço de mensagens foi adicionado ao
modelo de features que gera 540 configurações, através do uso
do serviço de mensagens do provedor HPCloud, Google Cloud
Messages3, e da plataforma de mensagens Twilio4.

O algoritmo proposto neste trabalho utiliza os valores das propriedades armazenados

na base de dados, implementada usando o InfluxDB, discutido no Capítulo 3, que são

capturados pelo componente Monitoring Agent. Considerando que os dados obtidos re-

fletem monitoramento de serviços reais e que não temos gerencia sobre o comportamento

dos serviços de nuvem, optamos por mesclar dados reais e fictícios, para simular diver-

sas situações que reflitam mudança nas configurações multi-cloud. Para cada modelo de
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features descrito na Tabela 2, executamos o algoritmo B&B 1000 vezes, em ciclos de 30,

uma vez que como a solução foi implementada em Java e a máquina virtual da linguagem

pode interferir no comportamento do algoritmo, dessa forma garantido a confiabilidade

dos resultados encontrados. Os experimentos foram executados em um computador com

sistema operacional Ubuntu 14.10, com a máquina virtual Java da Oracle, em sua versão

7.22, 12Gb de memória RAM e processador AMD-8 de 1.6Ghz.

A Figura 30 mostra um gráfico do tempo de execução do algoritmo para cada modelo

de features descrito na Tabela 2, obtido após o processamento da seguinte especificação

de requisitos não-funcionais, usando a linguagem DynamicNFR:

1 nfrequirement EffectivenessAchieved
2 begin
3 PerformanceMaintained
4 DependabilityMaintained
5 end
6 nfrequirement PerformanceMaintained
7 begin
8 min Persistence.responseTime
9 min FileStorage.responseTime

10 end
11 nfrequirement DependabilityMaintained
12 begin
13 as_close_as_possible LogSystem.availability 97.00
14 end

Figura 29: Especificação em DynamicNFR dos requisitos não-funcionais usada na avalia-
ção.

Na linha 1 é definido o requisito não-funcional principal como EffectivenessAchieved.

Esse requisito então é desmembrado em dois outros requisitos não-funcionais Performan-

ceMaintained e DependabilityMaintained (linhas 2 a 5). O requisito não-funcional Perfor-

manceMaintained é atingido através da minimização dos tempos de resposta para as fun-

cionalidades de persistência (feature Persistence) e armazenamento de arquivos (feature

FileStorage) (linhas 6 a 10). Já para o requisitos não-funcional DependabilityMaintained, a

disponibilidade (availability) do serviço de log (feature LogSystem deve ficar o mais perto

possível (as_close_as_possible) de 97% (linhas 11 a 14).

A Figura 30 mostra que o algoritmo B&B encontra a solução de forma mais rápida do

que o algoritmo convencional em 100% dos casos analisados. No pior caso (1080 configura-

ções), o algoritmo B&B foi, na média, 345% mais rápido do que o algoritmo convencional.

É importante também observar que o algoritmo B&B tende a encontrar a solução de

forma mais rápida do que o convencional, mesmo que o número de configurações cresça.

Observando os tempos de execução aferidos no melhor e pior caso, o algoritmo convenci-

onal apresenta um crescimento de 260% no tempo de execução, enquanto que o algoritmo
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B&B cresce apenas 53%.

Figura 30: Tempo de Execução Médio vs. Número de ConfiguraçõesMulti-Cloud Possíveis.

A Figura 31 compara o número total de iterações que o algoritmo B&B executa no

processo de seleção e o número de iterações em que a melhor solução foi encontrada. É

possível observar que a melhor solução é localizada antes do fim da execução do algoritmo.

Para a menor instância (27 configurações), a solução é encontrada logo na 1 (primeira)

iteração de um total de 7 para o encerramento do algoritmo. Para a maior instância (1080

configurações), são necessárias 10 iterações de um total de 11 para encontrar a melhor

solução, o que representa um aumento de 90% no tempo de execução, em relação ao

caso anterior. Essa variação percentual é um forte indicador de que ainda existe espaço

para melhoria no processo de execução do algoritmo B&B, aprimorando os processo de

branching e de bounding, usando heurísticas mais eficientes, por exemplo. Outro fator

importante é que a qualidade da descrição dos requisitos não-funcionais, que são traduzi-

dos para a função utilitária é fundamental na determinação da árvore de busca e na sua

consequente avaliação.

O principal benefício do algoritmo B&B é sua capacidade de diminuir o espaço de

busca, através da função de branch. Nesta versão do algoritmo B&B, a função utilitária

(veja Equação 4.1) na Seção 4.3) e o gerenciamento de descarte de features, permite que

o algoritmo remova rapidamente vários nós da árvore de busca, enquanto que o algoritmo

convencional executa uma busca exaustiva em todo o espaço de solução. Além disso, os

resultados obtidos indicam que o algoritmo B&B tem a capacidade de processar de forma

escalável o aumento no número de configurações no espaço de busca.
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Figura 31: Número total de iterações executadas pelo algoritmo B&B Total vs. iterações
necessárias para encontrar a melhor solução.

5.3.3 Análise Estatística

A tabela 3 apresenta os valores(em milissegundos) mínimos (Min), máximos (Max ),

médios (Méd), e o desvio padrão (DP), referente ao tempo de execução dos algoritmos

convencional e B&B, onde é perceptível a superioridade do último, independente do nú-

mero de configurações analisadas. Os valores do desvio padrão, que mede a variação dos

valores em relação a mediana, forma baixos para o algoritmo B&B, o que mostra que

os resultados obtidos estão próximos dos valores de mediana. A superioridade do algo-

ritmo B&B chega a 1.070% quando comparado ao algoritmo convencional considerando

os valores do desvio padrão, como pode ser observado no pior caso (1080 configurações).

Tabela 3: Estatística descritiva para as configurações analisadas

Configurações
Algoritmo Convencional Algoritmo B&B

Min Max Méd DP Min Max Méd DP

27 0.8131 1.6529 1.3295 0.2533 0.9459 4.2343 2.2611 1.2918

54 0.8841 2.1894 1.3652 0.3137 0.9891 7.1794 2.7119 2.0102

64 0.7448 3.3395 1.8002 1.0138 1.4403 10.8943 3.8784 2.5103

128 0.8373 3.6516 1.8545 1.0871 1.1123 23.9421 4.2172 5.1216

250 0.8262 3.8296 1.8521 1.1235 1.2557 45.1764 5.9058 8.6541

540 0.9309 4.6918 2.0230 1.3394 2.4142 53.9478 6.8864 10.3588

1080 0.9696 4.6931 2.0340 1.3152 2.6500 84.9399 9.0484 15.3405

De acordo com o teorema do limite central (DUDLEY, 1999), quando uma determinada
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amostra tende ao infinito, os valores computados da mediana são distribuídos utilizando

uma distribuição normal. Por esse motivo, os dados coletados não foram normalizados.

Além disso, utilizamos a linguagem R e seu ambiente de execução (VERZANI, 2014) para

aplicar o teste Students’s t-test, para verificar a significância estatística dos resultados obti-

dos. Esse teste paramétrico foi executado com um nível de confiança de 95% (alpha=0.05).

Os valores encontrados para p menores do que 0.05 indicam que a hipótese H1 pode ser

aceita (algoritmo B%B é significativamente melhor do que o algoritmo convencional), de

maneira análoga, valores para p maiores do que 0.95 indicam que a hipótese H0 pode ser

aceita (algoritmo convencional é significativamente melhor do que o algoritmo B&B). Por

outro lado, valores que estejam no intervalo [0.05;0.95] indicam que ambas hipóteses não

podem ser rejeitadas ou aceitas, ou seja, não é possível concluir que existem diferenças

significativas entre os algoritmos analisados (AHSANULLAH; KIBRIA; SHAKIL, 2014).

A Tabela 4 resume os valores para p resultante da execução do teste Students’s t-test.

Pelos resultados apresentados na tabela, todos os valores medidos são estatisticamente

favoráveis a melhor performance do algoritmo B&B, com valores de p menores do que

0.05 (valor de significância adotado). Isso confirma que hipótese H1 pode ser aceita.

Tabela 4: Valores de p de acordo com a configuração

configurações 27 54 64 128 250 540 1080
valor de p 0.0001363 0.0003047 0.0000458 0.008203 0.006818 0.006777 0.007727

5.4 Ameaças à Validade

Esta seção discute as ameaças a validade que podem afetar os resultados descritos

nesse capítulo.

Validade Interna. A Validade Interna diz respeito principalmente a fatores desco-

nhecidos que podem influenciar os resultados experimentais descritos. Como os experimen-

tos foram focados em dados relacionados a performance, utilizamos os mesmo hardware

e software em todos os experimentos para garantir que os algoritmos fossem executados

nas mesmas condições. Cada algoritmo/configuração foi executado 30 vezes e a máquina

virtual Java foi encerrada após cada execução, para evitar qualquer efeito do processo da

compilação just-in-time (AYCOCK, 2003) pudesse ter no experimento.

Validade de Construção. A Validade de Construção refere-se ao relacionamento

entre conceitos e teorias por trás do experimento e o que é medido e afetado. Como espe-
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rado, os resultados obtidos pelo algoritmo B&B são superiores aos resultados associados

ao algoritmo convencional. Além disso, todos os testes estatísticos comprovam a hipótese

inicial de que o algoritmo proposto gera ganhos de performances no processo de seleção

de configurações multi-cloud.

Validade Externa. A Validade Externa tem como objetivo averiguar se os resultados

obtidos são genéricos o suficiente que se repitam em estudos diferentes.Um das linhas de

produto, HW-CSPL, usada nesse estudo foi implementada usando a linguagem Java, uma

das mais representativas no que diz respeito a linguagens orientadas a objetos. Além disso o

sistema HealthWatcher foi utilizado em múltiplos estudos (SOARES; BORBA; LAUREANO,

2006). Utilizamos ainda um conjunto relativamente grande de possíveis configurações

(1080), sendo esse um primeiro passo rumo a generalização. Para não construir cenários

irreais, decidimos não utilizar um número ainda maior de configurações, mesmo não sendo

alvo do trabalho, manter diversas plataformas e serviços poderia se tornar proibitivo.

5.5 Trabalhos Relacionados

Jiang, Lu e Zhang (2011) propõe uma configuração de otimização de arquitetura

auto-adaptáveis para suportar reconfiguração dinâmica em ambientes de nuvem em caso

de mudanças de workload. Esta arquitetura tem a intenção de orientar a escolha dos re-

cursos e a tomada de decisões sobre as configurações de implantação, abordado como um

problema combinatório que garante o mapeamento ideal entre cada serviço de aplicati-

vos a um recurso de nuvem. A arquitetura proposta é composta por quatro componentes

principais, a saber: (i) Workload Analysis and Prediction Model, que monitora a execução

do sistema e desencadeia o processo de reconfiguração quando são detectadas alterações

de workload ; (ii) SLAs Computation Model , que calcula os valores dos quatro parâmetros

QoS utilizados que referem-se a taxa de transferência, latência, o uso da CPU e custo; (iii)

Optimization e Programação Modelo, que executa um algoritmo genético para determinar

a melhor (embora semi-ideal) configuração para o sistema; e (iv) Resource Configuration

Model, que envia comandos de reconfiguração uma vez que a melhor configuração, para a

carga de trabalho atual, é determinada. O algoritmo genético executado pelo componente

Optimization and Scheduling Model usando os valores dos parâmetros de QoS calcula-

dos pelo SLA Computation Model. As medidas destes parâmetros são obtidas através da

atribuição de funções utilitárias sigmoides (com valores dentro de intervalo entre [0, 1])

para cada parâmetro. Depois, uma soma ponderada é usada como função de utilidade

para calcular a função de utilidade global (também dentro do intervalo [0, 1]), cujos pesos
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indicam preferências do cliente para os parâmetros. Portanto, o problema subjacente de

otimização consiste em maximizar esta função de utilidade, expressa como a soma das

funções de utilidades sigmoides em relação a cada parâmetro, multiplicados pelos seus

respectivos pesos. Além disso, cada solução gerada como saída pelo algoritmo de otimiza-

ção, representa uma configuração (em termos de serviços de nuvem / recursos) cujo valor

de fitness é dado pela função de utilidade global, que faz um trade-off entre os parâmetros

de QoS mencionados anteriormente.

Lee, Yoon e Park (2013) descrevem um algoritmo para orquestrar combinação de

serviços, sendo a seu principal objetivo selecionar combinações de serviços otimizadas que

atenda aos requisitos de QoS dos usuários, ou seja, um conjunto de serviços sequenciais que

cumpre os objetivos de negócio aplicação, sem violar os requisitos de QoS estabelecidos.

Para atingir esta finalidade, os autores utilizam um algoritmo Ant Colony Optimization

(ACO), que considera a disponibilidade e tempo de resposta dos serviços, agregados em

uma função utilitária. O algoritmo ACO recebe como entrada um grafo candidato em

que cada nó representa um possível serviço de nuvem para ser utilizado pela aplicação,

de modo que tal grafo é um conjunto de todos os possíveis candidatos de serviços e

combinações entre eles. Portanto, o objetivo de tal algoritmo é selecionar uma combinação

otimizada com base nas condições de tempo de execução e os atuais parâmetros de QoS

mencionados anteriormente. Em caso de alterações que violem os requisitos de QoS, o

caminho de serviço corrente é adaptado em tempo de execução para um novo caminho de

serviço ideal, que é determinado por uma nova execução do algoritmo de seleção ACO.

Frey, Fittkau e Hasselbring (2013) desenvolveram um algoritmo genético para pesquisa

Cloud Deployment Options (CDOs). Um CDO representa uma configuração de ambiente

de nuvem, arquitetura de implantação, e as ações de reconfiguração e de gerenciamento

de recursos de nuvem. Essas ações de reconfiguração, também compreendidas como es-

calonamento, podem ser verticais ou horizontais. O Escalonamento Vertical estabelece

ações como adicionar mais memória RAM para uma determinada instância que uma má-

quina virtual (VM) por exemplo. Por sua vez, o Escalonamento Horizontal representa a

necessidade de adicionar mais VMs com base na configuração atual da VM em termos

de memória, CPU e utilização do disco. O algoritmo tem como objetivo encontrar vá-

rias soluções (o problema é tratado numa perspectiva multi-objetivo) para minimizar o

tempo de resposta, custo e violações de níveis de serviço (SLA) relacionados a um CDO.

No processo de busca realizado pelo algoritmo, apenas soluções viáveis, ou seja, soluções

que satisfaçam um conjunto de restrições definidas, restrições essas que são concretamente

analisadas através da simulação dos CDOs e a verificação se eles se encaixam nos objetivos
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desejáveis.

Os trabalhos apresentados anteriormente dependem de heurísticas, algoritmos apro-

ximativos (em particular, algoritmos genéticos) para chegar a otimização no processo de

reconfiguração/adaptação. Considerando o lado da aplicação e os resultados obtidos em

nossa análise experimental, concluímos que não há evidências suficientes para justificar

o uso de abordagens heurísticas, apesar do seu potencial de produzir boas (perto da

ótima) soluções em um tempo computacional razoavelmente aceitável. Embora seja pos-

sível afirmar que a disponibilidade de vários serviços de nuvem, aumenta a complexidade

do problema devido à explosão combinatória, na prática tendemos, geralmente , a reduzir

o número de escolhas possíveis, a fim de evitar o uso de uma quantidade incontrolável

de serviços quando se lida de fato com aplicações multi-cloud. Por exemplo, usando um

grande número de diferentes provedores de nuvem para persistência significa que uma

estratégia de replicação ou migração precisa ser implementada de modo a manter a in-

tegridade de dados dos aplicativos. Além disso, a nossa experiência no desenvolvimento

de aplicações multi-cloud tem mostrado que o aumento do tamanho das instâncias, a fim

de justificar o uso de abordagens heurísticas levaria a uma quantidade insustentável de

serviço de nuvem/provedores a serem gerenciados, bem como os custos que não justifica-

riam tal necessidade. Por isso, optou-se por utilizar uma abordagem de otimização exata

(o algoritmo B & B) que é capaz de fornecer soluções ótimas para condições que podem

ser efetivamente encontradas no contexto de aplicação multi-cloud reais.

5.6 Conclusão do Capítulo

Neste capítulo apresentamos o algoritmo Branch-and-Boud (B&B) na otimização do

processo de seleção de configurações multi-cloud, como atividade suporte ao processo

de reconfiguração dinâmica, como alternativa ao uso de um algoritmo convencional, que

realiza uma busca exaustiva.

Com excelente desempenho em tempo de execução, o algoritmo B&B constitui-se

como uma boa solução para adaptação dinâmica de aplicações multi-cloud. Os resultados

confirmaram que o processo de adaptação multi-cloud suportado pelo algoritmo B&B traz

benefícios em termos de desempenho. Em particular, a nossa investigação mostrou que o

algoritmo B&B melhora o tempo de execução em 100% dos casos. Além disso, verificamos

a superioridade do algoritmo B&B, uma vez que trouxe ganhos de desempenho que variam

de 70% a 340%, independentemente da configuração.
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É importante salientar que existe uma variação significativa entre o tempo de execução

do algoritmo B&B e o tempo necessário para encontrar a solução ótima. Esta variação

sugere uma possível investigação futura para melhorar a estratégia delimitadora do al-

goritmo B&B, especialmente na forma como os parâmetros utilizados na estratégia de

delimitação atual foram definidos com base no senso comum. Portanto, é necessário (i)

investigar a sensibilidade do algoritmo B&B a diferentes parâmetros, e (ii) medir a sua

eficácia usando diferentes métricas aplicadas a diferentes conjuntos de dados.

Como resultado do processo de seleção, o algoritmo gera configuração multi-cloud se-

lecionada, sem nenhum detalhe de implementação. Como discutido no Capítulo 03, na

fase de Planejamento a configuração multi-cloud é transformada no artefato Reconfigura-

tion Description, que contém as configurações para a execução da adaptação em si, que

vai variar de acordo a técnica de programação utilizada. Nessa perspectiva, o Capítulo 6

apresenta a última contribuição deste trabalho, que trata de um estudo empírico sobre

como diferentes técnicas de programação interferem no processo de adaptação dinâmica.
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6 Estudo comparativo entre
diferentes técnicas de programação
no suporte ao processo de
adaptação

No Capítulo 3 apresentamos a solução AdaptMCloud, construída com base no loop de

controle MAPE-K, apresentando as quatro fases constantes no loop de controle e compo-

nente Knowledge, responsável por armazenar toda a informação utilizada para gerenciar

o processo de adaptação. No Capítulo 4 apresentamos como modelamos serviços de nu-

vem usados por aplicações multi-cloud, através de um modelo features estendido e da

especificação de requisitos não-funcionais, que juntamente com o monitoramento de pro-

priedades de QoS, fornecem os elementos necessário que seja selecionada uma configuração

multi-cloud que atenda da melhor forma possível os requisitos definidos. Finalmente, no

Capítulo 5 apresentamos o processo de seleção, através de uma implementação do al-

goritmo Branch-and-Bound, que gera uma configuração multi-cloud a ser utilizada pela

aplicação. Os elementos e ações descritos nos Capítulos 4 e 5 são independentes da técnica

de programação utilizada pela aplicação para dar suporte a adaptação propriamente dita.

Considerando a diversidade de técnicas existentes para desenvolver sistemas adaptativos,

esse trabalho propõe uma solução que seja independente dessas técnicas até a fase de

seleção da configuração multi-cloud. Como a adaptação propriamente dita é dependente

de qual técnica foi utilizada, as fases de Planejamento e de Execução necessariamente

precisam de informações específicas para que a adaptação seja executada. Neste capítulo,

apresentamos as três técnicas utilizadas (Seção 6.1), descrevendo os elementos específicos

de cada técnica que foram apresentados de forma genérica no Capítulo 3. Em seguida,

descrevemos o estudo realizado que compara as diferentes técnicas em termos de modu-

laridade e desempenho, com o objetivo de responder a questão de pesquisa número 03

apresentada na Introdução, discorrendo ainda sobre as ameaças à validades e os trabalhos

relacionados.
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6.1 Técnicas de Programação

Considerando que utilizamos os conceitos de Linhas de Produto de Software (LPS),

especialmente a representação usando modelos features estendidos, representamos as fun-

cionalidades(commonalities) de uma aplicação como multi-cloud como os serviços de nu-

vem que a aplicação necessita. Usando como exemplo a linha de produto HW-CSPL (ver

Seção 3.2.1), essas similaridades seriam os serviços representados pelas features Persis-

tence, Log System e File Storage. Então, para cada serviço, temos diferentes provedores,

que são modelados como variabilidades no modelo de features estendido. Com base nesse

mapeamento, para cada aplicação que terá o seu processo de adaptação gerenciado pela

solução AdaptMCloud, precisamos definir, dentro do código base da aplicação, quais se-

rão os pontos susceptíveis a adaptação. Esse processo é independente de técnica e visa

mapear de forma clara quais pontos devem ser ajustados, de acordo com a técnica de

programação, para que seja possível executar a adaptação propriamente dita.

Para ilustrar esse processo, utilizamos a aplicação HealthWatcher e o modelo de fea-

tures estendido apresentado pela Figura 13, que pode gerar até 27 possíveis configurações

multi-cloud. A Tabela 5 apresenta quais pontos do código fonte original da aplicação

deverão ser susceptíveis ao processo de adaptação, independente da técnica escolhida.

Tabela 5: Relação das classes da aplicação HealthWatcher que deve ser susceptíveis a
adaptação.

Funcionalidade Classe Descrição

Log System lib.logging.LogMechanism Classe responsável por registar e armazenar
os logs da aplicação

Persistence lib.persistence. Persistence-
Mechanism

Classe responsável por abrir o pool de cone-
xão com o banco de dados relacionais, geren-
ciando de forma síncrona as requisições ao
banco de dados. Possui ainda métodos para
controle de transação.

File Storage healthwatcher.storage.Storage Classe responsável por gerenciar o armaze-
namento de arquivos da aplicação. Com os
métodos definidos é possível armazenar fotos
de sintomas de doenças e recuperar os arqui-
vos armazenados

As seções seguintes apresentam cada uma das técnicas utilizadas, apresentando exem-

plos dos artefatos Implementation Description e Reconfiguration Description, apresenta-

dos no Capítulo 3, bem como detalhes de implementação e dos componentes e bibliotecas

utilizados na implementação de cada técnica. Para fins de padronização e comparação,
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utilizamos como ilustração sempre a implementação da feature File Storage. A implemen-

tação das demais features, para cada versão do HealthWatcher podem ser encontradas em

http://www.consiste.dimap.ufrn.br/projects/adaptmcloud/.

6.1.1 Técnica AOP

Para que seja possível empregar os conceitos de AOP, porém sem ficar restrito a com-

posição de software em tempo de compilação, este trabalho utiliza o framework JBoss AOP

(AOP, 2010) para implementar os conceitos relacionados a AOP dinâmica (WURTHINGER

et al., 2010), que permite que o processo de weaving seja realizado em tempo de execução.

Utilizando a técnica AOP, as variabilidades são encapsuladas como aspectos, ou seja, o

código necessário para utilizar os diversos serviços de nuvem existentes na configuração.

Esses aspectos são inseridos na aplicação em tempo de execução, através da análise de ex-

pressões que descrevem pointcuts. Considerando que o desenvolvedor determinou quais são

os classes/pontos que precisam ser interceptados para que a adaptação ocorra, o artefato

Implementation Description precisa conter a descrição dos pointcuts a serem analisados

pelo framework JBoss AOP e a relação das classes que representam os Aspectos que são

responsáveis por implementar as funcionalidades associadas a um determinado serviço/-

plataforma. A Figura 32 apresenta um fragmento do artefato Implementation Description

que descreve os pointcuts e Aspectos relacionados a feature File Storage.

O artefato inicia com a tag configuration, informando qual a estratégia utilizada e a

qual aplicação o mesmo está relacionado (linha 1). Em seguida a tag feature abre a des-

crição das possíveis implementações para cada feature que compõe o modelo de features

estendido (linha 2). Associado a cada feature, temos a tag commonpoints que contém a de-

finição dos pointicuts, ou seja, que partes do código base da aplicação serão interceptados.

Essa descrição pode ser feita utilizado qualquer elemento presente na gramática de descri-

ção de pointcuts do framework JBoss AOP. Nas linhas 4 e 5 temos os a definição de dois

pointcuts representado pelas expressões execution(healthwatcher.storage.Storage− >

storePhoto(∗)) e execution(healthwatcher.storage.Storage− > load(∗)). O primeiro point-

cut estabelece que qualquer execução do método storePhoto pertencente a classe Storage

deve ser interceptada, da mesma forma o segundo, que refere-se ao método load. Uma vez

definido os pointcuts, é necessário definir quais são os Aspectos e advices associados a

cada opção de plataforma de nuvem que implementação o serviço de armazenamento. Por

exemplo, nas linhas de 7 a 12 temos a definição da variabilidade AmazonS3, que con-

siste na utilização do serviço de mesmo nome da plataforma AWS para armazenamento
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1 <configuration implementationstrategy="AOP" app="Healthwatcher">
2 <feature name="FileStorage">
3 <commonpoints >
4 <pointcut name="pstorageSave">execution(healthwatcher.storage.Storage ->

storePhoto (*))</pointcut >
5 <pointcut name="pstorageLoad">execution(healthwatcher.storage.Storage ->load

(*))</pointcut >
6 </commonpoints >
7 <variability name="AmazonS3">
8 <bindings >
9 <around pointcut="pstorageSave" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageAmazonS3" name="store" />
10 <around pointcut="pstorageLoad" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageAmazonS3" name="load" />
11 </bindings >
12 </variability >
13 <variability name="Dropbox">
14 <bindings >
15 <around pointcut="pstorageSave" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageDropbox" name="store" />
16 <around pointcut="pstorageLoad" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageDropbox" name="load" />
17 </bindings >
18 </variability >
19 <variability name="RackspaceCloudFiles">
20 <bindings >
21 <around pointcut="pstorageSave" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageRackspaceCloudFiles" name="store" />
22 <around pointcut="pstorageLoad" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageRackspaceCloudFiles" name="load" />
23 </bindings >
24 </variability >
25 </feature >
26 <!-- Demais features/servicos -->
27 </configuration >

Figura 32: Fragmento do artefato Implementation Description para a feature File Storage
usando a técnica AOP.

de arquivos. A tag bindings inicia a declaração dos advices, que podem ser do tipo: (i)

around, que substitui a execução do método interceptado; (ii) before, que executa o código

contido na classe que implementa o aspecto, antes da avaliação dos pointcuts definidos;

e (iii) after, que executa o código contido na classe que implementa o aspecto, depois da

avaliação do pointcut definido. No caso das linhas 9 e 10, o advice é do tipo around, sendo

a execução do método storePhoto substituído pela execução do método store contido no

Aspecto definido na classe healthwatcher.aspects.storage.StorageAmazonS3. O mesmo

processo aplica-se para o método load. As demais linhas seguem o mesmo padrão, para

cada uma das plataformas existentes.

Uma vez definido o artefato Implementation Configuration, é necessário realizar a

implementação dos Aspectos utilizando o framework JBoss AOP. Cada Aspecto é im-

plementado através de uma classe Java, porém os advices contidos em uma classe que

implementa um Aspecto, são implementados através de uma assinatura de método espe-

cífica determinada, onde o nome desse método deve ser igual ao do advice definido no
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artefato Implementation Description, retornando um objeto do tipo Object e recebendo

como parâmetro um objeto do tipo org.jboss.aop.joinpoint.MethodInvocation. Esse parâ-

metro contém informações sobre o contexto em que a interceptação ocorreu, contendo

inclusive os parâmetros do método original. A Figura 33 apresenta um trecho de código

da implementação do aspecto representado pela classe StorageAmazonS3 e do advice re-

presentado pelo método storePhoto.

1 public class StorageAmazonS3{
2 public Object store(MethodInvocation invocation) throws Throwable{
3 String code=( String)invocation.getArguments ()[0];
4 File photo=(File)invocation.getArguments ()[1];
5 PutObjectRequest putRequest=new PutObjectRequest(Constants.S3BUCKET ,
6 code , photo);
7 putRequest.setCannedAcl(CannedAccessControlList.PublicRead);
8 Constants.getS3().putObject(putRequest);
9 return invocation.invokeNext ();

10 }
11 }

Figura 33: Fragmento de Código da Implementação do Aspecto StorageAmazonS3

O método store da classe StorageAmazonS3 recebe como parâmetro um objeto do

tipo MethodInvocation(linha 2) que contém os parâmetros da execução original que foi

interceptada pelo pointcut definido. O método store irá armazenar em um bucket S3, que

representa uma unidade de armazenamento no serviço S3 da Amazon, um arquivo que

contém uma foto associada a algum sintoma de uma doença registrada no sistema. Dessa

forma, o método recebe como parâmetros o arquivo a ser armazenado e o código do mesmo

(linhas 3 e 4). Em seguida, é criado uma requisição de envio ao bucket S3, tendo como

parâmetro os dados de acesso, o nome do arquivo e o arquivo propriamente dito(linhas

5 e 6). Uma vez criada a requisição e considerando que a lista de fotos associadas a um

sintoma deve ser públicas, definimos que o arquivo a ser enviado deve ter permissão de

leitura para qualquer usuário. Uma vez criada a requisição de envio e com as permissões

definidas, essa requisição é enviada ao serviço S3 para armazenar o arquivo (linha 8). Por

fim, a execução do método é finalizada através da continuidade da fluxo de execução do

programa (linha 9).

Uma vez definido o artefato Implementation Description e realizada a implementação

dos Aspectos que representam os serviços e plataformas de nuvem utilizadas pela aplica-

ção, é necessário implementar a classe ApplicationSpecificRestServer, conforme mostrado

na Figura 19 no Capítulo 3. A classe abstrata ReconfigurationManagerHandler possui um

método chamado processReconfigurationDescription que é responsável por analisar o

artefato Reconfiguration Description, cuja a classe concreta para lidar com a técnica AOP

é chamada de JBOSSAOPHandler. Esse artefato conterá a configuração multi-cloud se-
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lecionada, adicionado dos elementos constantes no artefato Implementation Description,

de acordo com a plataforma/serviço de nuvem selecionada. A Figura apresenta um exem-

plo do artefato Reconfiguration Description que contém informações específicas da técnica

AOP. Ao processar o artefato Reconfiguration Description, a classe JBOSSHandler de-

sativa todos os pointcuts existentes, para em seguida, usando a API do framework JBOSS

AOP realizar a ligação entre pointcuts, Aspectos e advices. Essa ligação é realizada através

do processo de instrumentação de código, que significa a manipulação do bytecode Java em

tempo de execução, modificando assim o comportamento original do código da aplicação.

1 <configuration implementationstrategy="AOP" app="Healthwatcher">
2 <feature name="FileStorage">
3 <commonpoints >
4 <pointcut name="pstorageSave">execution(healthwatcher.storage.Storage ->

storePhoto (*))</pointcut >
5 <pointcut name="pstorageLoad">execution(healthwatcher.storage.Storage ->load

(*))</pointcut >
6 </commonpoints >
7 <variability name="AmazonS3">
8 <bindings >
9 <around pointcut="pstorageSave" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageAmazonS3" name="store" />
10 <around pointcut="pstorageLoad" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageAmazonS3" name="load" />
11 </bindings >
12 </feature >
13 <feature name="LogSystem">
14 <commonpoints >
15 <pointcut name="plog">execution(lib.logging.LogMechanism ->addLog (*))</

pointcut >
16 </commonpoints >
17 <variability name="Dropbox">
18 <bindings >
19 <around pointcut="plog" aspect="healthwatcher.aspects.logging.LogDropbox"

name="log"/>
20 </bindings >
21 </variability >
22 </feature >
23 <feature name="Persistence">
24 <commonpoints >
25 <pointcut name="pper">execution(lib.persistence.PersistenceMechanism ->

getCommunicationChannel ())</pointcut >
26 </commonpoints >
27 <variability name="RelationalAmazonRDS">
28 <bindings >
29 <before pointcut="pper" aspect="healthwatcher.aspects.persistence.

PersistenceRelationAmazonRDS" name="connect"/>
30 </bindings >
31 </feature >
32 </configuration >

Figura 34: Artefato Reconfiguration Description para a técnica AOP.

6.1.2 Técnica SCA

A utilização de Programação Orientada a Componentes e Serviços permite a separação

clara de responsabilidades, através do uso de componentes e suas ligações. Dessa forma,
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a Service Component Architecture (SCA) é uma técnica de programação que permite a

(des)conexão de componentes em tempo de execução. Considerando que modelamos os

serviços/plataformas de nuvem que podemos utilizar através de um modelo de features

estendidos, utilizando a técnica SCA, definimos componentes bases que implementam/des-

crevem os comportamentos comuns da aplicação e implementamos componentes que são

responsáveis por lidar diretamente com os serviços de nuvem (variabilidades). Com esse

propósito, o suporte a reconfiguração dinâmica de componentes é necessário, semelhante a

abordagem utilizada pelo framework FraSCAti (SEINTURIER et al., 2012, 2009). FraSCAti

é um framework que implementa a especificação SCA, oferecendo funcionalidades para

descrever componentes e as conexões entre eles, além da capacidade de reconfiguração

desses componentes e conexões.

Seguindo a mesma sistemática definida na implementação usando a técnica AOP,

é necessário escrever o artefato Implementation Description, contendo os componentes

da aplicação e as respectivas implementações de acordo com a plataforma/serviço de

nuvem utilizado. A Figura 35 descreve os componentes do código base da aplicação e as

respectivas implementações.

1 <?xml version ="1.0" encoding ="utf -8" standalone ="no"?>
2 <configuration implementationstrategy="SCA" app="Healthwatcher">
3 <feature name="FileStorage">
4 <commonpoints >
5 <component name="Storage" interface="healthwatcher.storage.IStorage"/>
6 </commonpoints >
7 <variability name="AmazonS3">
8 <bindings >
9 <implementation class="healthwatcher.frascati.storage.StorageAmazonS3"

reference="Storage"/>
10 </bindings >
11 </variability >
12 <variability name="Dropbox">
13 <bindings >
14 <implementation class="healthwatcher.frascati.storage.StorageDropbox"

reference="Storage"/>
15 </bindings >
16 </variability >
17 <variability name="RackspaceCloudFiles">
18 <bindings >
19 <implementation class="healthwatcher.frascati.storage.

StorageRackspaceCloudFiles" reference="Storage"/>
20 </bindings >
21 </variability >
22 </feature >
23 <!-- Demais features/servicos -->
24 </configuration >

Figura 35: Fragmento do artefato Implementation Description para a feature File Storage
usando a técnica SCA.

Semelhante a descrição na seção anterior, a linha 1 identifica qual a estratégia de imple-

mentação está sendo utilizada e qual aplicação está associado o artefato. Em seguida para
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cada feature existente no modelo de features estendido são descritos os elementos que re-

presentam os componentes SCA que devem implementar a funcionalidade descrita, no caso

File Storage (linhas 3 a 6). Para a funcionalidade em questão é definido um componente

SCA chamado Storage, cuja a interface é descrita por healthwatcher.storage.IStorage.

Essa interface apresenta os métodos storePhoto e load (linha 5). Dessa forma, para cada

variabilidade associada a feature temos as classes que implementam o componente Sto-

rage. Por exemplo, para a variabilidade AmazonS3, a classe healthwatcher.frascati.storage.

StorageAmazonS3 implementa a interface IStorage. O mesmo procedimento é realizado

paras as demais features e variabilidades.

Uma vez definido o artefato Implementation Description é necessário implementar as

funcionalidades definidas conforme o artefato. Como adotamos a estratégia baseada em

SCA, os componentes que são (des)conectados em tempo de execução são obrigados a

ter uma interface e as implementações devem cumprir com o estabelecido nessa interface.

Na versão original do HealthWatcher as funcionalidades de File Storage e Log System

não foram concebidas como componentes, ao contrário da funcionalidade de Persistence.

Dessa forma foi necessário criar duas interfaces chamadas de IStorage e ILog para definir

os métodos necessários para implementar as funcionalidades de File Storage e Log System

respectivamente. A Figura apresenta um trecho de código Java referente a implementação

do método storePhoto da funcionalidade de File Storage para a plataforma Dropbox.

1 public class StorageDropbox implements IStorage {
2 @Override
3 public void storePhoto(String code , File file) {
4 FileInputStream inputStream=null;
5 try {
6 Properties props=Constants.getProperties("dropbox.properties");
7 DbxRequestConfig config=new DbxRequestConfig("HW/1.0",Locale.getDefault ().toString ()

);
8 DbxClient client=new DbxClient(config , props.getProperty("token"));
9 inputStream = new FileInputStream(file);

10 DbxEntry.File uploadedFile = client.uploadFile(code ,
11 DbxWriteMode.add(), file.length (), inputStream);
12 } catch (IOException e) {
13 e.printStackTrace ();
14 } catch (DbxException e) {
15 e.printStackTrace ();
16 }
17 }
18 // Demais metodos
19 }

Figura 36: Fragmento de Código da Implementação do componente Storage usando a
plataforma Dropbox

A classe StorageDropbox implementa a interface IStorage, conforme definido, através

dos métodos storePhoto e load (linha 1). O método storePhoto recebe dois parâmetros
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que representam o código da foto e o arquivo associado ao sintoma, como descrito na

seção anterior. Para enviar um arquivo para armazenamento no Dropbox é necessário

criar um cliente a uma conta registrada no serviço, através de credenciais de segurança.

Para evitar o envio de credenciais, foi criado uma pasta chamada HW associada a uma

conta de desenvolvimento no serviço Dropbox e gerado um token de acesso para envio

de arquivos, sendo esse salvo em um arquivo de propriedades (linhas 6 a 8). Uma vez

estabelecida a conexão a referência do arquivo é utilizada para criar um objeto do tipo

FileInputStream (linha 9), para que o mesmo possa ser lido e enviado para o servidor do

serviço Dropbox (linha 10 e 11).

Com as implementações definidas e o artefato Implementation Description gerado,

da mesma forma que na técnica AOP, devemos implementar a classe ApplicationSpecifi-

cRestServer. Diferente das técnicas COP e AOP, o artefato Reconfiguration Description

para a técnica SCA é um arquivo que descreve um composite, não sendo necessário as-

sim um segundo processamento em termos do conteúdo XML do arquivo. Conforme visto

na Seção 2.3.3, um composite descrever os componentes, suas interfaces, conexões e im-

plementações. A Figura 37 ilustra um composite gerado a partir do modelo de feature

estendido da linha de produto HW-CSPL.

1 <composite xmlns="http: //www.osoa.org/xmlns/sca /1.0" name="reconfiguration">
2 <service name="Persistence" promote="PersistenceMechanism/lib.persistence.

IPersistenceMechanism"/>
3 <service name="Logging" promote="Log/lib.logging.ILog" />
4 <service name="FileStorage" promote="Storage/healthwatcher.storage.IStorage"/>
5 <component name="PersistenceMechanism">
6 <implementation.java class="healthwatcher.frascati.persistence.PersistenceAWS"/>
7 </component >
8 <component name="Log">
9 <implementation.java class="healthwatcher.frascati.logging.LoggingAWS"/>

10 </component >
11 <component name="Storage">
12 <implementation.java class="healthwatcher.frascati.storage.StorageDropbox"/>
13 </component >
14 </composite >

Figura 37: Artefato Reconfiguration Description para a técnica SCA.

Um composite ao ser declarado precisa de um nome, tendo esse trabalho padronizado

os nomes para reconfiguration. É através desse nome que um composite implantado no

FraSCAti deve ser referenciado. Como visto anteriormente, as aplicações SCA são orga-

nizadas através de serviços (sevices), que possuem uma interface definida que pode ser

implementado por vários componentes. Dessa forma, os serviços passam a ter o nome das

features e tem as interfaces de acordo com as definições contidas no artefato Implementa-

tion Description (linhas 2 a 4). Uma vez definido os serviços, os componentes associados

aos mesmos tem as informações sobre as implementações utilizando classes Java. É im-
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portante ressaltar que o framework FraSCAti permite implementação de componentes

usando diversas tecnologias e linguagens, por isso a tag implementation.java tem esse

nome.

Para efetivamente utilizar o framework FraSCAti, é necessário modificar todas as cha-

madas aos métodos contidos nos componentes para que necessariamente acessem a classe

FraSCAtiHandler, que é responsável por solicitar ao framework a implementação atual

de um determinado componente. Para ilustrar esse procedimento, a Figura 38 mostra um

fragmento de código contido na classe healthwatcher.view.command.InsertSymptom,

que é responsável por receber a requisição da interface web para registrar sintomas asso-

ciadas a uma doença, juntamente com fotos de ilustração desses sintomas. Nas linhas 1

e 2 as referências ao código do sintoma e do arquivo contendo as fotos são recuperadas.

Na linha 2 a classe FraSCAtiHandler é utilizada para retornar a implementação atual do

serviço FileStorage, através da interface IStorage (linha 3). Nesse momento o framework

FraSCAti processa o arquivo composite atualmente em uso. Caso ele seja diferente do

composite anterior ou seja usado pela primeira vez, é realizada uma compilação em tempo

de execução para montar a conexão, uma vez que a implementação utilizada ainda não

foi usada no contexto da aplicação. Recuperada a referência a implementação atualmente

disponível o método storePhoto é executado (linha 4).

1 String code=request.getInput("code");
2 File photo=new File(request.getInput("photo"));
3 IStorage store=FraSCAtiHandler.getService("FileStorage", IStorage.class);
4 store.storePhoto(code , photo);

Figura 38: Fragmento de Código da execução do componente Storage

6.1.3 Técnica COP

A técnica baseada em programação orientada a contexto (HIRSCHFELD; COSTANZA;

NIERSTRASZ, 2008), consiste na modularização da implementação do comportamento de

uma aplicação, normalmente relacionada a interesses transversais, de forma que esse com-

portamento seja ativado dinamicamente de acordo com informações relacionadas ao con-

texto dessa aplicação. Como visto na Seção 2.3.2, a implementação desse comportamento

é encapsulado em Layers, que são aplicadas a determinadas porções de código, de acordo

com as informações de contexto. Dentro do escopo desse trabalho, definimos como Layers

as implementações relacionadas a variabilidades constantes no modelo de features es-

tendido, cuja a ativação está relacionada a configuração multi-cloud selecionada. Para

a implementação utilizamos JCOP (RHO et al., 2011; SCHUSTER; APPELTAUER; HIRSCH-
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FELD, 2011; APPELTAUER; HIRSCHFELD, 2012b), que é uma extensão da linguagem Java

que adiciona construtores específicos que permite implementar os conceitos de programa-

ção orientada a contexto. Como se trata de uma extensão da linguagem, a implementação

JCOP é construída com base no compilador JastAdd (EKMAN; HEDIN, 2007), que im-

plementa conceitos de programação orientada a aspectos. Dessa forma, o processo de

compilação e geração de arquivo WAR para implantação foi configurado através de uma

arquivo de build, construído manualmente, usando a ferramenta Apache Ant1.

Seguindo o padrão estabelecido nas técnicas AOP e SCA, a primeira etapa é escrever

o artefato Implementation Description, que no caso da implementação COP, constará

para cada variabilidade associada a uma feature a relação de layers que implementam o

comportamento relativo ao serviço/plataforma de nuvem. Além disso contém os nomes

das classes contextuais, que são responsáveis por encapsular os mecanismos de ativação

das layers, de acordo com cada feature existente. A Figura 39 apresenta um fragmento do

artefato Implementation Description.

1 <?xml version ="1.0" encoding ="utf -8" standalone ="no"?>
2 <configuration implementationstrategy="COP" app="Healthwatcher">
3 <feature name="FileStorage">
4 <commonpoints >
5 <contextualclass > healthwatcher.cop.storage.StorageContextClass </

contextualclass >
6 </commonpoints >
7 <variability name="AmazonS3">
8 <bindings >
9 <layer >healthwatcher.cop.logging.LayerStorageAWS </layer >

10 </bindings >
11 </variability >
12 <variability name="Dropbox">
13 <bindings >
14 <layer>healthwatcher.cop.logging.LayerStorageDropbox </layer >
15 </bindings >
16 </variability >
17 <variability name="RackspaceCloudFiles">
18 <bindings >
19 <layer>healthwatcher.cop.logging.LayerStorageRackspace </layer>
20 </bindings >
21 </variability >
22 </feature >
23 <!-- Demais features/servicos -->
24 </configuration >

Figura 39: Fragmento do artefato Implementation Description para a feature File Storage
usando a técnica COP.

A configuração inicia pela identificação da estratégia utilizada, assim como a apli-

cação (linha 1). Para cada feature constante no modelo de features estendido, são iden-

tificados as entidades responsáveis por ativar as layers. Para a técnica COP é definida

uma nova tag chamada contextclass, que identifica as classes contextuais (APPELTAUER;
1Apache Ant - http://ant.apache.org/
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HIRSCHFELD, 2012a). Classes contextuais são responsáveis por encapsular mecanismos de

ativação de layers, através da definição de pointcuts, da mesma forma como utilizado na

técnica AOP. As versões iniciais das implementações de programação orientada a contexto

(HIRSCHFELD; COSTANZA; NIERSTRASZ, 2008; APPELTAUER et al., 2009) os mecanismos

de ativação das layers ficavam espalhados pelo código, ou seja, todo código que precisava

ser adaptado deveria obrigatoriamente estar envolto pelo bloco de ativação. Essa estraté-

gia dificultava a manutenção da aplicação, além de comprometer o reuso dos mecanismo

de ativação. A classe contextual healthwatcher.cop.storage.StorageContextClass (linha

5) deverá conter a definição dos pointcuts necessários, bem como qual(is) layer(s) serão

ativadas. Em seguida, para cada variabilidade existente, são identificada(a) a(s) layer(s)

que devem ser ativadas, caso a variabilidade correspondente faça parta da configuração

multi-cloud selecionada (linhas 7 a 21).

Uma vez que o artefato Implementation Description foi construído, é necessário im-

plementar as layers que irão encapsular os códigos relativos aos serviços de nuvem que

podem ser utilizados pela aplicação. A Figura 40 apresenta um trecho de código refe-

rente a layer LayerStorageRackspace, que é responsável por implementar as funcionali-

dades de armazenamento de arquivos usando o serviço RackspaceCloudFiles. Uma layer

na linguagem JCOP pode ser implementada da mesma forma que uma classe Java, po-

rém para distinguir esse elemento de um classe convencional, a linguagem introduz a

palavra reservada layer, conforme a linha 1 do código. Utilizando os construtores da lin-

guagem, os métodos que contém o código que será executado na adaptação dinâmica

da aplicação, tem uma assinatura diferente dos métodos tradicionais Java. O método

healthwatcher.storage.Storage.storePhoto (linha 2) representa a qualificação completa,

incluindo nome da classe e pacote, do método storePhoto. É através dessa declaração,

que no momento da ativação da layer a máquina virtual Java, que funciona com suporte

a linguage JCOP, consegue realizar o processo de adaptação do código. Para acessar o

serviço de arquivos do provedor Rackspace, utilizamos a API Apache JClouds2, que é

uma iniciativa para uniformizar acessos a diferentes serviços de nuvem. O primeiro passo

para utilização é criar um objeto do tipo ContextBuilder, que representa a conexão com

o provedor, através da autenticação do usuário habilitado para esse fim (linhas 6 e 7).

Em seguida é recuperada uma referência ao serviço de armazenamento, representado por

um objeto da classe Blobstore, que permitirá a abertura de requisições, tanto para es-

crita/leitura de arquivos armazenados na nuvem da Rackspace (linhas 8 a 10). Uma vez

recuperada, é necessário acessar o local específico que se deseja armazenar ou recuperar
2Apache JClouds - https://jclouds.apache.org/
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o arquivo, sendo necessário informar o nome do local, que é equivalente a um diretóri-

o/pasta e em qual região de servidores Rackspace esse diretório está armazenado (linhas

11 e 12). Utilizando a referência ao local de armazenamento, o conteúdo do arquivo, no

caso a foto relacionado ao sintoma, é encapsulado e em seguida enviado ao servidor para

armazenamento (linhas 13 a 15).

1 public layer LayerStorageRackspace{
2 public void healthwatcher.storage.Storage.storePhoto(String code , File file) {
3 Properties props;
4 try {
5 props = Constants.getProperties("rackspace.properties");
6 ContextBuilder builder = ContextBuilder.newBuilder("rackspace -cloudfiles -us")
7 .credentials(props.getProperty("username"), props.getProperty("apikey"));
8 BlobStore blobStore = builder.buildView(RegionScopedBlobStoreContext.class)
9 .blobStoreInRegion(props.getProperty("region"));

10 CloudFilesApi cloudFilesApi = blobStore.getContext ().unwrapApi(CloudFilesApi.class);
11 ObjectApi objectApi =
12 cloudFilesApi.getObjectApiForRegionAndContainer(props.getProperty("region"),

props.getProperty("bucket"));
13 ByteSource payload=ByteSource.wrap(com.google.common.io.Files.toByteArray(file));
14 ByteSourcePayload bsp=new ByteSourcePayload(payload);
15 objectApi.put(code ,bsp);
16 } catch (IOException e) {
17 e.printStackTrace ();
18 }
19 }
20 // Implementacao do metodo load
21 }

Figura 40: Fragmento de Código da implementação da layer LayerStorageRackspace

Uma vez implementada as layers, é necessário implementar a classe ApplicationSpe-

cificRestServer, da mesma forma que as demais técnicas de programação. A diferença

fundamental em relação as demais técnicas é que o processamento do artefato Reconfi-

guration Description não pode ser processado de forma automática ou com uso de API

específica, uma vez que a linguagem JCOP não permite que seja criadas instâncias de

classes contextuais através da Reflection API 3 da linguagem Java. Na técnica AOP, o fra-

mework JBoss AOP fornece as operações necessárias para processar os pointcuts contidos

no artefato Reconfiguration Description e na técnica SCA o próprio artefato é processado

diretamente pelo framework FraSCAti. A Figura 41 apresenta os códigos para criação

e ativação da classe contextual StorageContextClass. Na Figura 41a temos a definição

da classe contextual StorageContextClass. Esse tipo de classe podem conter as mesmas

definições de uma classe Java qualquer, exceto a criação de classes internas e anônimas

(APPELTAUER; HIRSCHFELD, 2012b), porém adiciona novos elementos que permitem a

definição de pointcuts e associação de ativação de layers a esses pointcuts. Como menci-

onado anteriormente, um pointcut na linguagem JCOP tem o mesmo significado usado
3Java Reflection API - https://docs.oracle.com/javase/tutorial/reflect/
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em linguagens que usam Aspectos, permite a definição de expressões de interceptação de

código, porém possui uma gama mais restrita de operadores se tomarmos como base a

gramática definida pelo framework JBoss AOP (a gramática para descrição pointcuts da

linguagem JCOP está descrita em (APPELTAUER; HIRSCHFELD, 2012b)). Pointcuts des-

critos usando o operador on significa que qualquer execução do método passado como

parâmetro deve ser interceptada. No caso do pointcut storageMethods, qualquer execu-

ção dos métodos storePhoto ou load da classe Storage deve ser interceptada (linhas 4 e

5). Uma vez definido o pointcut, devemos associar qual(is) layers devem ser acionadas,

através do operador with. A layer a ser ativada é recuperada pelo método getActiveLayer

da classe JCOPHandler, que instancia um objeto de acordo com a configuração contida

no artefato Reconfiguration Description, associada a feature FileStorage. Com a classe

contextual implementada, a classe JCOPHandler é responsável por ativa-lá, o que signi-

fica que os pointcuts definidos na classe contextual devem ser analisados a partir daquele

momento, sendo acionada a layer que está contida no artefato Reconfiguration Manager.

A Figura 41b mostra a criação de um objeto a partir da classe StorageContextClass

(linha 1) e a chamada ao método activate, que ativa os pointcuts definidos, concluindo

assim o processo de adaptação.

1 package healthwatcher.cop.storage;
2 import healthwatcher.JCOPHandler;
3 public contextclass

StorageContextClass{
4 pointcut storageMethods : on (

healthwatcher.storage.Storage
.storePhoto(String ,File)) ||

5 on (healthwatcher.storage.Storage
.load(String));

6 storageMethods : with (
JCOPHandler.getActiveLayer("
FileStorage"));

7 }

(a) Implementação da Classe Contex-
tual StorageContextClass

1 StorageContextClass
storageContextClass =new
StorageContextClass ();

2 storageContextClass.activate ();

(b) Ativação da Classe Contextual Sto-
rageContextClass

Figura 41: Implementação e Ativação da Classe Contextual StorageContextualClass

6.2 Configuração do Estudo

Nesta seção apresentamos a configuração de um estudo que teve como objetivo analisar

três diferentes técnicas de programação (AOP, SCA e COP) no contexto de adaptação

dinâmica de aplicações multi-cloud. A Seção 6.2.1 detalha os objetivos do estudo e os

procedimentos utilizados, enquanto que a Seção 6.2.2 apresenta o conjunto de métricas e
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ferramentas utilizadas para que fosse possível conduzir a avaliação e a discussão sobre os

resultados obtidos.

6.2.1 Objetivos do Estudo e Procedimentos utilizados

O objetivo desse estudo é analisar o impacto de três diferentes técnicas de programação

no que diz respeito a adaptação dinâmica de aplicações multi-cloud, sobre a ótica dos

atributos de qualidade modularidade e desempenho (consumo de memória). O foco da

análise proposta é explorar as relações de causa e efeito entre as técnicas AOP, SCA

e COP para os dois atributos, em vez de realizar testes estatísticos para validação de

eventuais hipóteses de pesquisa, o que leva a resposta da questão de pesquisa número 03,

definida na introdução desse trabalho:

Quais são os benefícios e limitações de cada técnica de programação, utilizadas no

processo de adaptação, quando analisados atributos de qualidade como modularidade e

desempenho?

Para responder essa questão de pesquisa, três passos principais foram definidos. Pri-

meiro, três versões da aplicação HealthWatcher foram desenvolvidas para cada técnica

de programação apresentada nas seções anteriores, tendo o cuidado para que a compara-

ção entre as técnicas fosse justa e equitativa. Realizamos o mesmo procedimento com a

aplicação WebBombeioMecanico, porém o foco do nosso estudo se concentrou na primeira

aplicação. Segundo, aplicamos o conjunto de métricas de modularidade para quantifi-

car Separação de Interesses (Separation of Concerns) (SURI; GARG, 2009) e Acoplamento

(Coupling) (BURROWS et al., 2010), dois atributos bem conhecidos para avaliar modu-

laridade. Terceiro, utilizamos a ferramenta VisualVM4 para quantificar o consumo de

memória da máquina virtual Java onde a aplicação foi executada e a ferramente Apache

JMeter 5 para gerar planos de teste de carga, que simulam acessos simultâneos à aplicação.

6.2.2 Métricas

As métricas utilizadas nesse estudo foram utilizadas em diversos outros estudos com

foco na análise de modularidade de software (GARCIA et al., 2006, 2003). Para quantificar

a Separação de Interesses, as seguintes métricas foram aplicadas (SANT’ANNA et al., 2003;

LOPES, 1997):
4VisualVM Tool - https://visualvm.java.net/
5Apache JMeter - http://jmeter.apache.org/
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Concern Diffusion over Components(CDC). Esta métrica quantifica o número de

componentes cujo o principal objetivo é implementar um interesse(concern). Além

disso quantifica o número de componentes que acessam esses componentes que tem

como objetivo implementar os interesses, ou seja, se esses componentes foram uti-

lizados como atributos, parâmetros, retorno de métodos ou variáveis locais. Essa

métrica é aplicada para cada interesse da aplicação, que no caso desse trabalho são

as features constantes no modelo de features estendidos, sendo o valor obtido uti-

lizado para verificar se em uma eventual modificação desse interesse, qual será o

esforço necessário para atualizar os componentes que colaboram na implementação

desse interesse.

Concern Diffusion over Operations(CDO). Essa métrica quantifica o número de

operações cujo único objetivo é colaborar na implementação de um interesse. Além

disso quantifica o número de méotodos(COP e SCA) e advices (AOP) que acessam

um componente que implementa um interesse. Essa métrica permite estabelecer

o nível de entrelaçamento do interesse em função das operações associadas a ele.

Quanto maior o número de operações afetar um determinado interesse, mais difícil

é reutiliza-ló e mais operações precisam ser modificadas em eventuais atualiações ou

ações de manutenção desse interesse.

Concern Diffusion over Lines of Code (CDLOC). Essa métrica quantifica o nú-

mero de pontos de transição entre interesses ao longo das linhas de código de uma

aplicação. Esses pontos de transição indicam a mudança de um interesse para outro,

ou seja, a alternância entre o código referente a um interesse e aos demais elementos

da aplicação. Para calcular essa métrica, é necessário analisar o código da aplicação

manualmente, realizando um processo de sombreamento de código (GARCIA et al.,

2003), que identifica os pontos em que houve transição de interesse. Quanto maior

o valor dessa métrica associada um interesse, significa que mais espalhado está a

implementação do mesmo, dificultando o reuso e sua manutenção.

Além das métricas de Separação de Interesses, aplicamos a métrica Coupling Between

Components(CBC) (BRIAND; DALY; WUST, 1999) para avaliar o acoplamento do código

que implementa a adaptação propriamente dita. Contabilizamos ainda o número de modi-

ficações (Changes) que foram necessárias para utilizar cada uma das técnicas e para cada

interesse implementado. Dessa forma, contabilizamos quantas classes foram modificadas

no código original da aplicação para que fosse possível utilizar cada uma das técnicas, com

isso esperamos avaliar o impacto de adoção e esforço de modificação do código original
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para cada uma das técnicas.

Para quantificar o desempenho (consumo de memória), o plano de teste foi criado

usando a ferramente JMeter. O plano foi configurado para realizar requisições HTTP do

tipo GET (a cada 5 segundos durante 10 minutos) para uma página WEB que aciona

as 3 funcionalidades implementadas (Persistence, File Storage e Log System). Durante

a execução desse plano de teste, utilizando a ferramente VisualVM, a cada 1 minuto,

coletamos o consumo de memória da aplicação. Para que pudéssemos analisar como se

comportava o consumo durante uma adaptação propriamente dita, deflagramos um pro-

cesso de adaptação de forma manual, conforme será apresentado na Seção 6.3.3.

6.3 Avaliação

Nesta seção, discutimos a implementação da aplicação HW-CSPL em termos de modu-

laridade e desempenho, utilizando as métricas definidas na Seção 6.2.2. O uso das técnicas

de programação AOP, SCA e COP permitiu a análise de modularidade em diferentes cená-

rios de implementação (Seção 6.3.1). Ainda dentro dessa perspectiva discutimos o impacto

das três técnicas do ponto de vista de mudanças realizadas no código base da aplicação,

para que fosse possível adicionar o suporte a adaptação propriamente dita (Seção 6.3.2),

o que pode indicar comprometimento de modularidade. Na Seção 6.3.3, discutimos o de-

sempenho das três técnicas de programação, com base no consumo de memória. Por fim,

apresentamos um resumo dos resultados (Seção 6.3.4).

6.3.1 Análise sobre modularidade

A modularidade relacionada a implementação dos códigos de adaptação dinâmica

foram avaliadas com base nas métricas de SoC e de acomplamento, como apresentado na

Seção 6.2.2. Foi observado que o uso da técnica AOP, associada ao processo de weaving

dinâmico, gerou uma implementação mais modular, do que comparada as demais técnicas,

o que significa que as técnicas COP e SCA geraram um maior número de dependências

entre os módulos envolvidos no processo de adaptação dinâmica.

Analisando as medições e as implementações, é possível observar a superioridade da

técnica AOP, implementada com o auxílio do framework JBoss AOP e o processo de

weaving dinâmico, conforme ilustrado na Figura 42. O diferencial da técnica AOP é jus-

tamente o processo de instrumentação em tempo de execução e o uso de uma API que

permite o processamento de expressões que definem pointcuts. A técnica COP, apesar de
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Figura 42: Acoplamento para adaptação dinâmica da HW-CSPL.

apresentar valores muito próximos, quando utilizamos a linguagem JCOP, a descrição dos

pointcuts precisa ser escrita através de código Java, aumentando assim a dependência de

módulos adicionais para o funcionamento.

O uso das diferentes técnicas não gerou diferenças significativas de modularidade. A

Figura 43 mostra que a falta de variação entre os valores obtidos para as métricas SoC,

indica que o desenvolvedor consegue isolar os códigos associados as classes e métodos

na mesma proporção, independente da técnica utilizada. A única variação percebida foi

obtida através da métrica CDLOC, especificamente para a feature File Storage, em relação

a técnica SCA. Como essa métrica quantifica os pontos de transição de interesses (no

caso das features) e na técnica SCA, as features e seus comportamentos são acionados

explicitamente, conforme visto na Seção 6.1.2, os valores obtidos são maior do que as

demais técnicas.

6.3.2 Análise sobre Modificações Invasivas

O esforço em termos de implementação para que a aplicação suporte a adaptação

propriamente dita é proporcional ao número de modificações invasivas no código original

da aplicação. Isso significa que o esforço de implementação, e consequentemente de manu-

tenção, aumenta a medida que aumenta o número de mudanças no código original. Nessa

perspectiva, calculamos o número de mudanças invasivas necessárias, para cada técnica

de programação e feature contidos no modelo de features estendido, a serem realizadas
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Figura 43: Métricas de SoC para adaptação dinâmica da HW-CSPL.

no código da aplicação HW-CSPL. Conforme definido na Seção 6.2.2, essa métrica conta

o número de classes modificadas ou elementos (interfaces ou classes) que foram criados

para que a aplicação suportasse a técnica de programação e a estratégia de adaptação

selecionada. A Figura 44 apresenta o número de mudanças invasivas organizadas por

funcionalidade (feature) e técnica de programação.

A ausência de mudanças invasivas na técnica AOP é possibilitada pelo framework

JBoss AOP e o processo de weaving dinâmico, assim como o modelo de descrição de

pointcuts suportado pelo framework. Já a técnica COP, através da declaração de classes

contextuais, com seu respectivo modelo de descrição de pointcuts, também evita a neces-

sidade de modificações no código base da aplicação. Essas duas técnicas permitem um

maior reuso do código que implementa os serviços de nuvem utilizados, sem a necessidade

de interferir no código origina da aplicação, diminuindo o esforço de implementação e

manutenção da aplicação.

6.3.3 Análise sobre desempenho

Utilizando os procedimentos estabelecidos na Seção 6.2.2 para medição de desempe-

nho, a Figura 45 apresenta um gráfico que contém a evolução do consumo de memória

ao longo de cada minuto que foi monitorado. Podemos observar ainda no gráfico que de-

terminados pontos estão marcados por um círculo. Esses pontos representam os instantes
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Figura 44: Modificações Invasivas para adaptação dinâmica da aplicação HW-CSPL.

em que um processo de adaptação foi deflagrado, para fosse possível avaliar como o de-

sempenho da aplicação era afetado durante a adaptação propriamente dita. Pelo gráfico

podemos observar que a técnica SCA possui a maior variação de consumo de memória,

com uma variação média de 21.95%, contra 12.23% da técnica AOP e 2.27% da técnica

COP. Observamos que as variações mais bruscas ocorrem na técnica SCA, que pelo testes

realizados, ocorre pelo processo de compilação em tempo de execução da composite pelo

framework FraSCAti, que logo em seguida chama o Garbage Collector da máquina virtual

Java, o que implica em liberação de memória. A técnica COP possui uma menor variação

de memória, em função do código que é adaptador ser compilado previamente e a má-

quina virtual Java executa com base na configurações estabelecidas pela linguagem. Já a

técnica AOP utiliza o mecanismo de instrumentação de código, em tempo de execução, o

que requer que a classe a ser adaptada seja analisada e seu bytcode modificado, o que gera

uma maior consumo de memória, sendo as variações mais bruscas ocorrendo no momento

da adaptação propriamente dita.

Para termos uma visão mais global do desempenho da três técnicas, a Figura 46

apresenta o consumo médio de memória das três técnicas de programação. A técnica

SCA, apesar de apresentar a maior variação ao longo do tempo, conforme observado

anteriormente, tem um consumo de memória, na média, 3.23% menor do que a técnica

COP e 6.91%menor do que a técnica AOP. Durante o processo de adaptação propriamente
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Figura 45: Evolução do Consumo de Memória para as três técnicas de programação uti-
lizadas.

dito, observamos um aumento médio do consumo de memória de 8.84% (Desvio-Padrão

de 6.27%), 1.06% (Desvio-Padrão de 1.05%) e 10.68% (Desvio-Padrão de 4.37%) paras as

técnicas AOP, COP e SCA respectivamente.

Figura 46: Consumo médio de memória das três técnicas de programação

6.3.4 Análise entre as técnicas

De acordo com os resultados encontrados, o uso de diferentes técnicas de programação

para o suporte propriamente dito de adaptação de aplicações, tende a ter graus distintos de
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modularidade e consumo de memória. Se o usuário/desenvolvedor tem maior preocupação

com o consumo de memória e o consequente desempenho da aplicação, a técnica SCA é

a melhor opção, quando analisado o consumo na média. Por outro lado, se ele/ela está

mais interessado em manter melhores índices de modularidade e diminuir o esforço de

implementação/manutenção, a técnica AOP apresenta melhores resultados. Já a técnica

COP apresenta um maior equilíbrio entre desempenho e modularidade, sendo esse último

atributo praticamente igual a técnica AOP.

Também é importante destacar alguns atributos não quantificáveis para cada técnica

de programação que foram observados durante a realização desse estudo empírico. A téc-

nica COP apresenta o melhor custo-benefício, considerando os atributos analisados, porém

ainda não é uma estratégia madura, principalmente quando se leva em consideração as

ferramentas e as implementações disponíveis publicamente. A última versão pública da

linguagem JCOP é de 2012 e o plugin da IDE Eclipse disponível6 apresentou uma quanti-

dade considerável de erros durante sua utilização. Dada a natureza da linguagem, que usa

um compilador modificado para a linguagem Java, foi necessário criar scripts para compi-

lação e implantação da aplicação, conforme visto na Seção 6.1.3. Já em relação a técnica

AOP e o framework JBoss AOP, apesar de proverem um alto grau de flexibilidade na

definição de pointcuts e na realização do processo de weaving dinâmico, percebemos que

a medida que o número de classes que precisam ser instrumentadas cresce, mais instável

fica a aplicação e o consumo de memória da máquina virtual Java. Na técnica SCA com o

framework FraSCAti, apesar a necessidade de compilar componentes em tempo de execu-

ção, gerando uma maior variação de performance, ele permite a utilização de componentes

ou serviços WEB que não necessariamente foram desenvolvidos usando a linguagem Java,

conferindo um maior grau de flexibilidade do ponto de vista a heterogeneidade de serviços

que a aplicação pode utilizar. Com essas considerações e com os resultados aqui descritos,

respondemos a questão de pesquisa número 03.

6.4 Ameaças à validade

Nesta seção discutimos as ameaças à validade do estudo realizado, que podem afetar

os resultados aqui apresentados.

Validade Interna. A Validade Interna diz respeito principalmente a fatores desco-

nhecidos que podem influenciar os resultados experimentais descritos. Para reduzir esse
6JCOP Eclipse Plugin - https://www.hpi.uni-potsdam.de/hirschfeld/trac/Cop/wiki/JCop
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tipo de ameaça, utilizamos uma aplicação cujos desenvolvedores não tinham conhecimento

sobre esse estudo, evitando assim algum a introdução de algum tipo de comprometimento

em função de conhecimento prévio do estudo. Além disso, nossos resultados podem ter

sido influenciados pelo desempenho das ferramentas em termos de precisão. Adicional-

mente, tentamos reduzir o número de falsos positivos através de uma a validação manual

dos dados obtidos, tanto paras métricas de modularidade como para a de desempenho.

Da mesma forma, os dados obtidos forma valiados por outro estudante de doutorado que

não estava a par dos objetivos do experimento.

Validade de Construção. A Validade de Construção refere-se ao relacionamento

entre conceitos e teorias por trás do experimento e o que é medido e afetado. Para que

fosse possível diminuir as ameaças relacionadas à validade de construção, nós utilizamos

métricas que são amplamente empregadas para quantificar modularidade. Mais ainda,

é importante considerar os resultados obtidos do conjunto de métricas e não de apenas

uma métrica específica. A análise multi-dimensional permitiu distinguir quais valores fora

do esperado eram significantes ou não. Quando discutimos as conclusões obtidas dos

resultados, nós consideramos todos os dados coletados e não apenas um subconjunto dos

mesmos.

Validade Externa. A Validade Externa tem como objetivo averiguar se os resultados

obtidos são genéricos o suficiente que se repitam em estudos diferentes. Nessa perspec-

tiva, problemas relacionados a validade externa podem surgir do fato de que todos os

dados coletados foram obtidos de uma única aplicação, que pode não representar práti-

cas utilizadas na indústria de software. A aplicação Healthwatcher, usado nesse estudo,

foi implementado na linguagem Java, uma das mais representativas, quando tratamos de

orientação a objetos. Adicionalmente a esse fato, a aplicação foi extensivamente utilizada

e avaliada em outros estudos (SOARES; BORBA; LAUREANO, 2006). Finalmente, as carac-

terísticas da aplicação selecionada consistem em um primeiro passo para a generalização

dos resultados aqui obtidos quando contrastados com as práticas atuais.

6.5 Trabalhos Relacionados

Apesar do crescente número de trabalhos abordando a adoção do paradigma de LPS

para desenvolver aplicações multi-cloud, é possível que pouca atenção tem sido dada à

adaptação e, tempo de execução dessas aplicações em um cenário altamente dinâmica

como o de computação em nuvem. Kumara et al.(2013) apresentar uma LPS dinâmica
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para lidar, em tempo de execução, com o compartilhamento e reconfiguração de instân-

cias para aplicações do tipo Software-as-a-Service (SaaS). Nesse trabalho, o gerenciamento

de variabilidade é proposta como uma técnica de composição em que uma determinada

configuração (produto) é descrita em termos de serviços e sua relação com os clientes e ins-

tâncias. Quando um novo produto é implantado, as conexões entre os serviços podem ser

reorganizadas em tempo de execução. No entanto, a grande desvantagem dessa abordagem

é que os próprios usuários precisam implantar um novo produto uma vez que a solução não

fornece qualquer mecanismo autônomo, forçando o usuário a monitorar e decidir quando

um processo de reconfiguração deve ter ocorrer. Por outro lado, a abordagem proposta

por essa tese consiste em uma solução autonômica responsável pelo acompanhamento e

realizando a adaptação dinâmica sem intervenção do usuário/desenvolvedor.

Schroeter et al.(2012b) propõem um processo de gerenciamento de configurações, uti-

lizando um modelo de features estendido, que expressa configurações para implantação

de aplicações SaaS. Esse modelo de features estendido é utilizado para modelar ações de

configuração, como por exemplo Implantar uma Máquina Virtual com 512MB de Memó-

ria RAM, e as relações entre essas configurações. Baseado em requisitos pré-definidos, a

solução proposta consegue encontrar uma configuração que atenda esses requisitos utili-

zando uma ferramenta de Constraint Satisfaction Problem(CSP). Entretanto, os autores

descrevem os passos necessários em um nível conceitual e não apresentam nenhuma dis-

cussão sobre os problemas relacionados a reconfiguração de aplicações SaaS ou detalhes

adicionais sobre a implantação. Nessa tese de doutorado apresenta uma implementação

de referência, focado no lado da aplicação, que não exige permissões adicionais do ponto

de vista do provedor dos serviços de nuvem. Nessa perspectiva, o trabalho desenvolvido

funciona de forma autonômica, sem acarretar perdas de performance significativas, além

de suportar diferentes técnicas de programação.

Shen et al.(2011) propõem um método baseado em análise de features para reconfi-

guração de LPS dinâmicas. Na proposta apresentada pelos autores, os autores precisam

especificar quais os possíveis cenários de reconfiguração, através da definição de um con-

junto de regras e ações, que são basicamente descritas em termos de adição/remoção

de variabilidades na configuração atualmente utilizada por uma aplicação. Semelhante

a nossa proposta, eles utilizam o framework JBoss AOP e todas as ações (inclusão ou

remoção de Aspectos) são programadas pelo desenvolvedor, uma vez que a solução por

eles proposta não contempla operações de reconfiguração propriamente ditas. O trabalho

também não apresenta avaliação sobre o processo, de forma avaliar o impacto do uso da

solução. Diferente dos autores, apresentamos uma avaliação detalhada do uso de diferentes
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técnicas de programação, com o objetivo de oferecer aos desenvolvedores elementos para

selecionar qual técnica deve ser utilizada ou mesmo a projeção em termos dos impactos

que cada uma gera. Além disso, os autores não apresentam detalhes sobre como as regras

são analisadas em tempo de execução.

Parra, Blanc e Duchien(2009) apresentam uma LPS dinâmica, ciente de contexto,

para construir aplicações orientas a serviço com suporte a adaptação dinâmica em tempo

de execução. A proposta apresentada pelos autores é focada na concepção de um modelo

de features, na qual as features são projetados como elementos da Service Component

Architecture (SCA), que podem ser (des)conectados em tempo de execução pelo framework

FraSCAti. Para que as informações contextuais gerem decisões de adaptação, os autores

utilizam uma solução de terceiros para realizar tal ação. Como resultado desse processo

é gerado um script de reconfiguração que é analisado pelo framework FraSCAti, que

executa a adaptação propriamente dita. Apesar do caráter flexível que a arquitetura SCA

e o framework FraSCAti fornecem, o desenvolver é obrigado a utilizar o framework, o

que pode incorrer em retrabalho e a necessidade de desenvolvedor novos componentes e

refatoração da aplicação. Além disso os autores não deixam claro como as informações

de contexto são processadas e nem apresentam avaliações sobre a técnica proposta. Nessa

tese de doutorado, propomos uma solução autonômica, que suporte diferente técnicas de

programação e que permita especificar e acompanhar de forma clara os requisitos definidos

por usuários e desenvolvedores.

6.6 Conclusão do Capítulo

Neste capítulo apresentamos detalhes sobre as três técnicas de programação usadas

neste trabalho: Programação Orientada a Aspectos (AOP), Programação Orientada a

Componentes e Servições através da especificação Service Component Architecture (SCA)

e Programação Orientada a Contexto (COP). Uma vez apresentado os detalhes de imple-

mentação e como os artefatos que dão apoio ao processo de adaptação são constituídos,

passamos ao estudo sobre modularidade e desempenho das três técnicas, em relação ao

processo de adaptação propriamente dito. Considerando as métricas de Separação de In-

teresses e de Modificações, observamos que a técnica AOP apresenta melhores resultados

do que as técnicas COP e SCA. A técnica COP tem boa parte da sua concepção inspi-

rada na técnica AOP, o que justifica os valores de modularidade serem muito semelhantes

entre as técnicas. Identificamos que esses valores são melhores para AOP em função do

framework utilizado, que realiza o processo de weaving em tempo de execução, através
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da instrumentação de código e de uma API que permite processar pointcuts armazena-

dos como cadeia de caracteres, enquanto que na técnica COP, os pointcuts precisam ser

escritos como código Java e disponibilizados junto com a aplicação. Porém, quando anali-

samos o desempenho, apesar de que no estudo realizado não existam grandes diferenças,

a técnica AOP tem um maior consumo de memória, na média, do que as demais técnicas,

o que é consequência da estratégia do framework JBoss AOP na realização do processo

de weaving. A técnica SCA apresentou um consumo de memória 6.91% menor do que

a técnica AOP e 3.23% menor do que a técnica COP, apesar de ter o maior índice de

variação ao longo do tempo (21.95%), valores que precisam ser levados em consideração

quando lidamos com computação em nuvem e principalmente pelo a forma em que os

serviços são cobrados, geralmente associados ao seu uso. Apesar da aplicação utilizada no

estudo gerar resultados que, analisando em valores absolutos, não justificariam de forma

determinante a escolha de uma técnica em função de outra, entendemos que a medida

que a complexidade do modelo de features estendido cresce, juntamente com a complexi-

dade da aplicação a diferença entre as técnicas tende a aumentar. A técnica AOP, apesar

de apresentar melhores índices de modularidade, pode não ser a técnica mais adequada

quando o número de classes e métodos que precisam ser interceptados para implementar

um interesse aumentar, pois o consumo de memória pode comprometer o uso da técnica.

A técnica SCA, tem um menor consumo de memória, mas requer mais modificações no

código base da aplicação, porém permite conectar componentes e serviços que não ne-

cessariamente foram escritos em Java, aumentando o grau de flexibilidade da aplicação.

Já a técnica COP oferece o melhor custo-benefício entre os atributos de modularidade e

desempenho, porém por ser uma técnica emergente, deve ser utilizada com atenção, além

de requerer mais intervenções manuais durante o processo de desenvolvimento, conforme

visto na Seção 6.1.3.

Dessa forma, este capítulo apresentou a última contribuição desse tese de doutorado.

No Capítulo 7 apresentamos as conclusões finais, onde revisitamos as contribuições pro-

postas ao longo dessa tese, além de discutir as limitações da soluções propostas e as

possibilidades para os trabalhos futuros.
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7 Conclusões

Dentro desse cenário em computação em nuvem, destacam-se as diversas plataformas

de nuvem, com uma variedade de serviços, que muitas vezes definem regras próprias,

além de API específicas para sua utilização. Quando um usuário compromete-se com um

único provedor, o mesmo pode acabar tendo o problema conhecido como vendor lock-

in, que é caraterizado pela dependência a um determinado provedor de nuvem, onde

nos momentos em que provedor pare de funcionar ou entregue serviços abaixo de níveis

esperados de qualidade, o usuário não consegue migrar com facilidade para outro provedor.

Nessa situação temos uma aplicação que é dependente da API oferecida pelo provedor e

da disponibilidade dos serviços oferecidos, além de uma série de fatores relacionados a

utilização de um único provedor de nuvem.

Para contornar esse problema principal e atender parte dos requisitos estabelecidos

para adoção do modelo multi-cloud para aplicações, esta tese de doutorado apresentou

uma solução dos problemas relacionados a adoção de um modelo Multi-Cloud, do ponto

de vista da aplicação. A solução AdaptMCloud tem enfoque na modelagem de serviços de

nuvem e na especificação de requisitos não-funcionais que permitam a seleção apropriada

de uma configuração de serviços, gerando uma configuração multi-cloud. Considerando

que a quantidade de serviços, bem como a complexidade da especificação do serviços,

pode crescer rapidamente, implementamos um algoritmo baseado na técnica B&B, para

conferir escalabilidade ao processo de seleção da configuração. Com a configuração se-

lecionada, o processo de adaptação é executado respeitando a técnica de programação

utilizada pela aplicação para esse fim, que nesse trabalho é exemplificada através de duas

técnicas baseadas em suporte de linguagem(Programação Orientada a Aspectos e Pro-

gramação Orientada a Contexto) e uma técnica que utiliza o framework FraSCAti para

reconfiguração de componentes.

A Figura 47 apresenta um fluxograma com as etapas que constituem a solução como

um todo. Para utilização da solução a primeira ação que deve ser realizada é a criação

do modelo de features estendido, que irá representar os serviços de nuvem e as opções
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Figura 47: Etapas da solução proposta.

de provedores existentes, com suas respectivas propriedades. Em seguida, é necessário es-

pecificar os requisitos não-funcionais, usando a linguagem DynamicNFR, para que sejam

estabelecidos os critérios para seleção da configuração multi-cloud. Com isso o loop de

controle tem elementos suficientes para executar o processo, monitorando as proprieda-

des, analisando qual configuração deve ser selecionada, planejando como o processo de

reconfiguração deve acontecer e, finalmente, executando a reconfiguração propriamente

dita.

Neste capítulo revisitamos as quatro contribuições propostas por esse trabalho, relem-

brando os principais elementos, os resultados obtidos e as questões de pesquisas propostas

como orientadoras do processo de construção a solução AdaptMCloud (Seção 7.1). Dis-

cutimos as principais limitações desse trabalho (Seção 7.2) do ponto de vista da solução

de uma forma geral e das contribuições propostas. Finalmente, apresentamos as possibi-

lidades de trabalhos futuros (Seção 7.3), como caminhos para extensão e para mitigar as

limitações existentes.

7.1 Revisitando as contribuições

Este trabalho apresentou uma estratégia que consiste na solução dos problemas rela-

cionados a adoção de um modelo Multi-Cloud, do ponto de vista da aplicação. A solução

apresentada tem enfoque na modelagem de serviços de nuvem e na especificação de requi-
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sitos não-funcionais que permitam a seleção apropriada de uma configuração de serviços

multi-cloud. Considerando que a quantidade de serviços, bem como a complexidade da

especificação do serviços, pode crescer rapidamente, desenvolvemos um algoritmo baseado

na técnica B&B, para conferir escalabilidade ao processo de seleção da configuração. Com

a configuração selecionada, o processo de adaptação é executado respeitando a técnica de

programação utilizada pela aplicação para esse fim, que nesse trabalho é exemplificada

através de duas técnicas baseadas em suporte de linguagem(Programação Orientada a

Aspectos e Programação Orientada a Contexto) e uma técnica que utiliza o framework

FraSCAti para reconfiguração de componentes.

Diante da proposta discutida ao longo desse trabalho, reapresentamos as contribuições

que foram originalmente propostas no Capítulo 1:

AdaptMCloud: Estratégia para Adaptação de Aplicações Multi-Cloud.

A estratégia, que foi apresentada em detalhes no Capítulo 3, descreve um loop de

controle autonômico, baseado no loop MAPE-K(IBM, 2006), que permite monito-

rar, analisar, planejar e executar o processo de adaptação dinâmica. Com elementos

independentes e flexíveis, a estratégia proposta permite um alto grau de modulari-

zação, além de suportar múltiplas técnicas de programação, sem a necessidade de

implementar novos componentes, para suporte ao processo de adaptação. Cada fase

do loop de controle funciona de forma independente da outra, de forma que qualquer

alteração em dos elementos que as compõe não afetam o funcionamento geral. Para

evitar sobrecarga da aplicação, assim como facilitar o processo de adoção da solução

proposta, desenvolvemos e implantamos os principais elementos do loop de controle

em um contêiner Docker, permitindo que desenvolvedores e usuários possam mi-

grar rapidamente a instalação do loop sem a necessidade de realizar configurações

de baixo nível. (CAVALCANTE et al., 2012), (ALMEIDA et al., 2013), (ALMEIDA et al.,

2012).

DynamicNFR: Uma Linguagem para Especificação de Requisitos Não-Funci-

onais.

A linguagem implementada e integrada ao ambiente Eclipse, juntamente com o mo-

delo de features estendido, permite especificar requisitos não-funcionais para seleção

de configuração geradas a partir do modelo construído. Na linguagem criada, usuá-

rios e desenvolvedores estabelecem limites mínimos e máximos para propriedades

usadas como base na especificação. Os resultados obtidos mostram que utilizando

a linguagem junto com o AdaptMCloud, o nível de satisfação do usuário, perante
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os requisitos especificados, ficou próximo a 92.73%. Com as avaliações realizadas,

chegamos a conclusão que a linguagem proposta, juntamente com o uso do modelo

de features estendido, permitiu o efetivo acompanhamento do nível de satisfação do

usuário, com relação a configuração multi-cloud selecionada, fato esse que responde

positivamente a questão de pesquisa número 01. (ALMEIDA et al., 2015).

Implementação B&B para seleção de serviços de nuvem.

Considerando que escalabilidade é um dos elementos chaves dentro da computação

em nuvem, o processo de seleção de serviços de nuvem deve ser construído sobre a

mesma perspectiva, entregando resultados dentro do tempo esperado e preparado

para adição de novas plataformas e serviços. Comparado a implementação tradicio-

nal, que analisa de forma exaustiva as possíveis combinações de serviços de nuvem

descritos pelo modelo de features, a implementação B&B apresentou um aumento

médio de tempo de execução de 53%, bem abaixo dos 260% do algoritmo conven-

cional. Para realizar medição, como mencionado anteriormente, foram construídos

diversos cenários de execução, com conjunto de configurações variando de 54 até

1080. Além disso, o algoritmo foi projetado para ser usado de forma independente

do AdaptMCloud, podendo ser adaptado para outros domínios, em especial no de

derivação de produtos construídos a partir de modelos de feature. Para responder a

questão de pesquisa número 02, aplicamos diversos métodos estatísticos para vali-

dação das hipótese levantadas, especificamente sobre a superioridade do algoritmo

B&B. Pelos resultados apresentados no Capítulo 5, todos os valores medidos são

estatisticamente favoráveis a melhor performance do algoritmo B&B, com valores

de p menores do que 0.05 (valor de significância adotado). Isso confirma a hipótese

de que o algoritmo B&B apresenta melhora de desempenho em relação ao algoritmo

convencional. (ALMEIDA et al., 2014b).

Estudo Empírico sobre a avaliação do uso diferentes técnicas de programação,

que dão suporte a adaptação dinâmica.

Através da implementação/adaptação de 2 aplicações exemplo, cada uma delas com

versões para cada técnica de programação apresentadas anteriormente, investigamos

o comportamento de cada técnica a luz dos atributos de modularidade e desempe-

nho. Os resultados obtidos mostram os pontos positivos e negativos de cada técnica

investigada, além de realizar uma co-relação entre as mesmas, fornecendo assim os

elementos necessários para que o desenvolvedor escolha uma técnica em detrimento

da outra, com base nas suas especificidades. A técnica AOP apresenta leve supe-

rioridade em relação a modularidade quando comparada com a técnica COP, fato
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esse justificado pela estratégia de weaving utilizada pelo framework JBoss AOP,

que permite a definição de pointcuts através de cadeias de caracteres, enquanto

que na técnica COP é necessário encapsular em classes contextuais a definição dos

pointcuts. A técnica SCA requer um maior número de adaptações do código base

da aplicação, já que as requisições aos componentes definidos são feitas de forma

explicita pelo framework FraSCAti. Quando comparado através dos atributo de de-

sempenho, essa mesma técnica apresenta leve superioridade em relação as técnicas

COP e AOP, apesar de ter uma oscilação no consumo de memória de 21.95%. Pelos

resultados obtidos e objetivando responder a questão de pesquisa número 03, chega-

mos a conclusão que a técnica COP apresenta o melhor custo benefício em termos

de modularidade x desempenho. Porém, diante das limitações das versões atuais das

linguagens orientadas a contexto, observamos que é necessário atenção adicional na

adoção dessa técnica. (ALMEIDA et al., 2014a).

7.2 Limitações do trabalho

Tendo como base os requisitos necessários para adoção de um modelo multi-cloud

(PETCU, 2013; GROZEV; BUYYA, 2012), este trabalho gerou contribuições para esse modelo

que ainda não foram atendidas pelos trabalhos atualmente em desenvolvimento. Porém,

dada a complexidade do modelo, ainda existem algumas limitações e pontos que não foram

abordados, tais como:

Replicação de Dados. Este trabalho não propõe uma solução para lidar com replicação

de dados, para serviços que trabalham com armazenamento. Partimos do pressu-

posto que algum mecanismo de replicação está funcionando e que no momento do

processo de adaptação os dados estarão disponíveis na plataforma selecionada pela

solução.

Monitoramento Inteligente. A versão atual do sistema de monitoramento integrado

a solução AdaptMCloud realiza o monitoramento em ciclos temporais bem defini-

dos, podendo o ciclo ser acionado pela aplicação em caso de falhas detectadas e

notificadas. Porém, como qualquer aplicação que faz uso do recursos de nuvem, o

sistema de monitoramento tem um custo associado, dado a quantidade de requisi-

ções e em momentos de estabilidade da qualidade dos serviços, esse ciclos poderiam

ser reduzidos para diminuir o custo de monitoramento. A utilização de técnicas de

análise temporal e predição (ADHIKARI; AGRAWAL, 2013) podem ser empregadas
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para redimensionar os ciclos de monitoramento.

Ambiente Integrado de Desenvolvimento e Gerenciamento. Apesar da linguagem

DynamicNFR estar integrado ao ambiente Eclipse, não existe uma ambiente de de-

senvolvimento completo, em que fosse possível especificar, desenvolver e gerenciar

aplicações que utilizam a solução AdaptMCloud. Seria necessário incluir dashboards

para monitoramento e gerenciamento das aplicações e serviços de nuvem. Na versão

atual o desenvolvedor/usuário precisam utilizar diversas ferramentas em paralelo

para manter o gerenciamento da aplicação, o que pode comprometer a adoção da

solução proposta neste trabalho

Gestão Integrada de Acesso e Autorização. Cada serviço/plataforma de nuvem tem

diferentes mecanismos de autorização e/ou acesso. Esses mecanismos variam desde

de uso de login e senha, utilização de tokens de acesso, como serviços de autorização

como o OAuth (HARDT, 2012). Na versão atual o desenvolvedor tem que gerenciar

de forma manual os acessos/autorizações e considerando a natureza de um aplicação

multi-cloud, esse processo pode se tornar complicado rapidamente.

Número de Aplicações Analisadas. Especialmente no Capítulo 6, o número de apli-

cações utilizadas não permite estabelecer conclusões que possam ser generalizadas,

ou seja, os resultados obtidos não garantem que utilizando uma aplicação diferente

as conclusões serão as mesmas.

7.3 Trabalhos futuros

Como trabalhos futuros, apresentamos as seguintes possibilidades para extensão e

resolver algumas das limitações existentes:

Integração de Soluções de Replicação de Dados e de Acesso/Autorização.

Consideramos que esses elementos são fundamentais para consolidar a adoção de

uma solução multi-cloud que atenda de forma ainda mais satisfatória os requisitos

estabelecidos para esse tipo de modelo (PETCU, 2013). Nesse trabalho futuro seria

necessário estudar as soluções existentes, estabelecer os elementos necessários para

a integração e a realização de testes.

Estudar a utilização de estratégias inteligentes para monitoramento.

Nessa extensão, seria necessário estudar as estratégias existentes relacionadas a
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aprendizado de máquina (ANDRIEU et al., 2003) e análise temporal para reduzir

os impactos decorrentes da limitação atual.

Permitir a inclusão de múltiplas estratégias para seleção de configurações mul-

ti-cloud.

Apesar da versão atual selecionar configurações em tempo de execução de forma

muito eficiente, podem existir cenários em que uma solução exata não seja sufici-

ente ou mesmo que o desenvolvedor queira utilizar outra estratégia exata que não

seja o algoritmo B&B. Para tal precisaríamos padronizar o processo de transforma-

ção da especificação dos requisitos não-funcionais e de monitoramento de dados, de

forma que os algoritmos receberiam entradas e produziriam saídas padronizadas.

Além disso, a decisão de adaptação é reativa, enquanto que mecanismos proativos,

através da análise de padrões de dados, pudesse permitir que a adaptação ocorresse

antes de algum problema ou variação de QoS ocorresse.

Estender a linguagem DynamicNFR.

A linguagem DynamicNFR apesar de ser flexível, precisa de limites numéricos bem

definidos quando se estabelece limites de qualidade. Em vez de utilizar construções

mais rígidas, seria possível estabelecer os limites com base em dados históricos. Além

disso, estabelecer prioridades entre os requisitos estabelecidos, com a utilização de

pesos, permitindo um maior grau de liberdade para a especificação dos requisitos.

Além das possibilidades de extensão e melhoria descritas anteriormente, no decorrer

do desenvolvimento desta tese de doutorado, das publicações obtidas e dos diversos fe-

edbacks recebidos, percebemos que a solução pode ser aplicada a qualquer domínio. O

loop de controle por sua natureza já independente de aplicação, assim como o modelo

de features estendido. Se a solução permitir a integração de qualquer tipo de sistema ou

solução de monitoramento, podemos aplicar as ações aqui definidas para qualquer tipo de

sistema ou domínio. Acreditamos que a solução construída, os resultados obtidos geram

contribuições contundentes para o contexto de computação em nuvem, especificamente

para o modelo multi-cloud, assim como abre caminho para novos domínios serem explora-

dos e aplicações diversas se beneficiem do trabalho gerada nesta pesquisa de doutorado.

Dentre esses domínios, podemos destacar o de Fog Computing (BONOMI et al., 2012), que

trás o conceito de Computação em Nuvem para as bordas das redes que interconectam di-

versos dispositivos, dentro do contexto de Internet das Coisas (ATZORI; IERA; MORABITO,

2010). Com essa proximidade, diversas informações coletadas pelos dispositivos podem ser

processadas na ponta, com serviços de nuvem oferecidos com baixa latência. Enxergamos
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que a solução aqui proposta pode gerenciar o uso desses serviços na ponta das redes que

interligam dispositivos, aprimorando o processo de coleta de informações e demais ações

necessárias para integração de dispositivos e informações.
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ANEXO A -- Especificação do Sistema
HealthWatcher

O HealthWatcher (HW) (SOARES; BORBA; LAUREANO, 2006) é um sistema de regis-

tro de queixas e informações sobre o sistema de saúde pública de uma cidade, tendo por

objetivo principal melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pelas instituições de saúde

ao permitir que o público reporte queixas sobre a qualidade desses serviços e obtenha

informações sobre unidades de atendimento à saúde. O HW foi selecionado como estudo

de caso pelo fato de ser uma aplicação real e não trivial, possuindo requisitos de qua-

lidade comuns encontrados em diversos sistemas de informação, como interface gráfica

Web, persistência, concorrência, distribuição e tecnologias de implementação como Java

servlets, JDBC (Java Database Connectivity) e RMI (Remote Method Invocation). Além

disso, o HealthWatcher foi desenvolvido em uma arquitetura em camadas bem definida

e documentada que se baseia no padrão arquitetural MVC (Model-View-Control), bas-

tante conhecido e utilizado para sistemas desenvolvidos para a Web. Nas próximas duas

subseções são descritas as funcionalidades e a arquitetura do HW.

A Figura 48 descreve, através de um diagrama UML de casos de uso, as principais

funcionalidades do HW. O HW foi desenvolvido para atender as necessidades de dois

atores: usuário e empregado. O usuário é qualquer cidadão que acessa o sistema através

da Internet e que pode fazer sua reclamação ou efetuar consultas sobre os serviços de

saúde oferecidos pelo sistema. Quando uma reclamação é cadastrada por um usuário, esta

é encaminhada para um departamento específico que irá tratar a reclamação e retornar

uma resposta quando a mesma for investigada. Esta resposta será registrada no sistema

e estará disponível para ser consultadas pelos usuários.

Os usuários podem registrar uma reclamação sobre diferentes elementos, havendo

três opções para efetuar o registro: (i) reclamação relacionada à alimentação, que são os

casos em que existe suspeita de que foi ingerido algum alimento contaminado; (ii) queixa

relacionada a maus tratos a animais ou doenças transmitidas por animais contaminados,
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Figura 48: Diagrama UML de caso de Uso que mostra as funcionalidades do HW

e; (iii) reclamação que cobre os casos não mencionados anteriormente (e.g. restaurantes

com problemas de higiene, vazamentos de esgotos, etc. Ao escolher um dos itens, um

formulário é apresentado para ser preenchido para que a queixa possa ser registrada no

sistema. O acesso as reclamações e consequentemente ao registro de soluções, só pode ser

realizada por funcionários que possuam permissão para tal.

A arquitetura do sistema, mostrada na Figura 49 adaptada de Greenwood et al.(2007),

é composta por 4 camadas:

•View Layer. Responsável pela interface com o usuário e pela solicitação de serviços

aos Java Servlets, sendo composta basicamente por páginas JSP (Java Server Pages);

•Distribution Layer. Externaliza os serviços providos pelo sistema, permitindo

que os dados relacionados às reclamações possam ser acessados por órgãos públicos

interessados, sem que para isso seja necessário acessar a interface web;
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•Business Layer. Define os elementos de regras de negócio do sistema, e;

•Data Layer. Responsável pelo armazenamento dos dados do sistema, além de lidar

com o controle de transações e concorrência; no HW a persistência (definida via

arquivo de configuração) pode ser implementada de duas maneiras, (i) utilizando

um banco de dados relacional, ou (ii) armazenando os dados em memória, utilizando

arrays.

Figura 49: Arquitetura da Aplicação Healthwatcher. Adaptado de Greenwood et al.(2007)
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APÊNDICE A -- Especificação do Sistema
WebBombeioMecanico

A aplicação WebBombeioMecanico foi construído com base no sistema BMMobile

(SOUSA, 2010). O sistema foi desenvolvido com base em uma linha de produto de software

para gerar configurações para dispositivos móveis. A versão web incorpora as mesmas

funcionalidades existentes originalmente e passa a incluir as funcionalidades descritas no

Capítulo 3. As funcionalidades incorporadas do sistema para dispositivos móveis são as

seguintes:

•A funcionalidade Carga de Cálculos que tem como objetivo determinar como os cál-

culos serão carregados em determinado produto. Os diapositivos móveis que apre-

sentam baixa capacidade de processamento deverão ter os cálculos realizados em

outro equipamento, como por exemplo, computadores, e os resultados mostrados

em dispositivo móvel. As aplicações que estão inseridas em aparelhos móveis de

considerável poder de processamento poderão executar os cálculos no próprio dis-

positivo.

•A funcionalidade Tipo de Transmissão de Dados determina a capacidade de uma

determinada configuração da aplicação gerar o cálculo para outro dispositivo cujo

usuário esteja realizando a configuração de um equipamento de elevação de petróleo.

Essa característica, assim como a carga dos cálculos, dependerá do aparelho móvel

no qual a configuração está implantada.

As demais funcionalidades são específicas da aplicação para dispositivos móveis, como

gerenciamento de configuração de tela e de acesso ao sistema. A Figura 50 apresenta um

diagrama de componentes UML com arquitetura do sistema WebBombeioMecanico. O

componente GUIWeb reune a implementação da interface web da aplicação, que utiliza

a twcnologia JSF, com a implementação Primefaces para renderização das telas. O com-

ponente Calculos reúne todas classes e métodos que realizam os cálculos do processo de
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bombeio mecânico. O componente Communication é responsável por receber as requisi-

ções do aplicativo móvel e repassar para o componente de cálculo, que pode ser gerenciado

pela interface web ou diretamente no dispositivo móvel. Esse componente ainda permite o

envio de mensagens a dispositivos cadastrados ou operadores de campo, que precisam re-

ceber informações atualizadas sobre os cálculos realizados. O componente Data encapsula

os elementos que realizam a persistência de dados, assim como a realização dos backups

das cartas de cálculo registradas.

Figura 50: Arquitetura da aplicação WebBombeioMecanico
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APÊNDICE B -- Exemplos completos do
Artefato Implementation

Description

Implementation Description para a aplicação HW com a técnica

AOP
1 <?xml version ="1.0" encoding ="utf -8" standalone ="no"?>

2 <configuration implementationstrategy="AOP" app="HealthWatcher">

3 <feature name="Persistence">

4 <commonpoints >

5 <pointcut name="pper">execution(lib.persistence.PersistenceMechanism ->

getCommunicationChannel ())</pointcut >

6 </commonpoints >

7 <variability name="RelationalAmazonRDS">

8 <bindings >

9 <before pointcut="pper" aspect="healthwatcher.aspects.persistence.

PersistenceRelationAmazonRDS" name="connect"/>

10 </bindings >

11 </variability >

12 <variability mandatory="true" name="RackspaceDatabases">

13 <bindings >

14 <before pointcut="pper" aspect="healthwatcher.aspects.persistence.

PersistenceRackspaceDatabases" name="connect"/>

15 </bindings >

16 </variability >

17 <variability mandatory="true" name="GoogleCloudSQL">

18 <bindings >

19 <before pointcut="pper" aspect="healthwatcher.aspects.persistence.

PersistenceGoogleCloudSQL" name="connect"/>

20 </bindings >

21 </variability >

22 </feature >

23 <feature name="LogSystem">

24 <commonpoints >

25 <pointcut name="plog">execution(lib.logging.LogMechanism ->addLog (*))</

pointcut >

26 </commonpoints >
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27 <variability name="Dropbox">

28 <bindings >

29 <around pointcut="plog" aspect="healthwatcher.aspects.logging.LogDropbox"

name="log"/>

30 </bindings >

31 </variability >

32 <variability name="AmazonSimpleDB">

33 <bindings >

34 <around pointcut="plog" aspect="healthwatcher.aspects.logging.

LogAmazonSimpleDB" name="log"/>

35 </bindings >

36 </variability >

37 <variability name="RackspaceCloudFiles">

38 <bindings >

39 <around pointcut="plog" aspect="healthwatcher.aspects.logging.

LogRackspaceCloudFiles" name="log"/>

40 </bindings >

41 </variability >

42 </feature >

43 <feature name="FileStorage">

44 <commonpoints >

45 <pointcut name="pstorageSave">execution(healthwatcher.storage.Storage ->

storePhoto (*))</pointcut >

46 <pointcut name="pstorageLoad">execution(healthwatcher.storage.Storage ->load

(*))</pointcut >

47 </commonpoints >

48 <variability name="AmazonS3">

49 <bindings >

50 <around pointcut="pstorageSave" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageAmazonS3" name="store" />

51 <around pointcut="pstorageLoad" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageAmazonS3" name="load" />

52 </bindings >

53 </variability >

54 <variability name="Dropbox">

55 <bindings >

56 <around pointcut="pstorageSave" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageDropbox" name="store" />

57 <around pointcut="pstorageLoad" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageDropbox" name="load" />

58 </bindings >

59 </variability >

60 <variability name="RackspaceCloudFiles">

61 <bindings >

62 <around pointcut="pstorageSave" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageRackspaceCloudFiles" name="store" />

63 <around pointcut="pstorageLoad" aspect="healthwatcher.aspects.storage.

StorageRackspaceCloudFiles" name="load" />

64 </bindings >

65 </variability >

66 </feature >
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67 </configuration >

Implementation Description para a aplicação HW com a técnica

SCA
1 <?xml version ="1.0" encoding ="utf -8" standalone ="no"?>

2 <configuration implementationstrategy="OOP" app="HealthWatcher">

3 <feature name="Persistence">

4 <commonpoints >

5 <component name="Persistence" interface="IPersistenceMechanism"/>

6 </commonpoints >

7 <variability name="RelationalAmazonRDS">

8 <bindings >

9 <intent class="healthwatcher.frascati.persistence.PersistenceAWS"

reference="Persistence"/>

10 </bindings >

11 </variability >

12 <variability mandatory="true" name="RackspaceDatabases">

13 <bindings >

14 <intent class="healthwatcher.frascati.persistence.

PersistenceRackspaceDatabases" reference="Persistence"/>

15 </bindings >

16 </variability >

17 <variability mandatory="true" name="GoogleCloudSQL">

18 <bindings >

19 <intent class="healthwatcher.frascati.persistence.

PersistenceGoogleCloudSQL" reference="Persistence"/>

20 </bindings >

21 </variability >

22 </feature >

23 <feature name="LogSystem">

24 <commonpoints >

25 <component name="Logging" interface="ILog"/>

26 </commonpoints >

27 <variability name="Dropbox">

28 <bindings >

29 <implementation class="healthwatcher.frascati.logging.LoggingDropbox"

reference="Logging"/>

30 </bindings >

31 </variability >

32 <variability name="AmazonSimpleDB">

33 <bindings >

34 <implementation class="healthwatcher.frascati.logging.

LoggingAmazonSimpleDB" reference="Logging"/>

35 </bindings >

36 </variability >

37 <variability name="RackspaceCloudFiles">

38 <bindings >

39 <implementation class="healthwatcher.frascati.logging.

LoggingRackspaceCloudFiles" reference="Logging"/>

40 </bindings >



151

41 </variability >

42 </feature >

43 <feature name="FileStorage">

44 <commonpoints >

45 <component name="Storage" interface="healthwatcher.storage.IStorage"/>

46 </commonpoints >

47 <variability name="AmazonS3">

48 <bindings >

49 <implementation class="healthwatcher.frascati.storage.StorageAmazonS3"

reference="Storage"/>

50 </bindings >

51 </variability >

52 <variability name="Dropbox">

53 <bindings >

54 <implementation class="healthwatcher.frascati.storage.StorageDropbox"

reference="Storage"/>

55 </bindings >

56 </variability >

57 <variability name="RackspaceCloudFiles">

58 <bindings >

59 <implementation class="healthwatcher.frascati.storage.

StorageRackspaceCloudFiles" reference="Storage"/>

60 </bindings >

61 </variability >

62 </feature >

63 </configuration >

Implementation Description para a aplicação HW com a técnica

COP
1 <?xml version ="1.0" encoding ="utf -8" standalone ="no"?>

2 <configuration implementationstrategy="COP" app="HealthWatcher">

3 <feature name="Persistence">

4 <commonpoints >

5 <contextualclass > healthwatcher.cop.persistence.PersistenceContextClass </

contextualclass >

6 </commonpoints >

7 <variability name="RelationalAmazonRDS">

8 <bindings >

9 <layer >healthwatcher.cop.persistence.LayerPersistenceAWS </layer >

10 </bindings >

11 </variability >

12 <variability mandatory="true" name="RackspaceDatabases">

13 <bindings >

14 <layer >healthwatcher.cop.persistence.LayerPersistenceRackspace </layer>

15 </bindings >

16 </variability >

17 <variability mandatory="true" name="GoogleCloudSQL">

18 <bindings >

19 <layer>healthwatcher.cop.persistence.LayerPersistenceGoogleSQL </layer>

20 </bindings >
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21 </variability >

22 </feature >

23 <feature name="LogSystem">

24 <commonpoints >

25 <contextualclass > healthwatcher.cop.logging.LogSystemContextClass </

contextualclass >

26 </commonpoints >

27 <variability name="Dropbox">

28 <bindings >

29 <layer >healthwatcher.cop.logging.LayerLogSystemDropbox </layer>

30 </bindings >

31 </variability >

32 <variability name="AmazonSimpleDB">

33 <bindings >

34 <layer >healthwatcher.cop.logging.LayerLogSystemAWS </layer>

35 </bindings >

36 </variability >

37 <variability name="RackspaceCloudFiles">

38 <bindings >

39 <layer >healthwatcher.cop.logging.LayerLogSystemRackspace </layer >

40 </bindings >

41 </variability >

42 </feature >

43 <feature name="FileStorage">

44 <commonpoints >

45 <contextualclass > healthwatcher.cop.storage.StorageContextClass </

contextualclass >

46 </commonpoints >

47 <variability name="AmazonS3">

48 <bindings >

49 <layer>healthwatcher.cop.logging.LayerStorageAWS </layer >

50 </bindings >

51 </variability >

52 <variability name="Dropbox">

53 <bindings >

54 <layer >healthwatcher.cop.logging.LayerStorageDropbox </layer >

55 </bindings >

56 </variability >

57 <variability name="RackspaceCloudFiles">

58 <bindings >

59 <layer >healthwatcher.cop.logging.LayerStorageRackspace </layer>

60 </bindings >

61 </variability >

62 </feature >

63 </configuration >
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APÊNDICE C -- Exemplo completo do XSLT
usado na fase de
Planejamento

XSL para transformação do artefato Multi-Cloud Description e

do artefato Implementation Description no artefato Reconfigura-

tion Description para a técnica SCA
1 <?xml version ="1.0" encoding ="ISO -8859 -1"?>

2

3 <xsl:stylesheet version="1.0"

4 xmlns:xsl="http://www.w3.org /1999/ XSL/Transform">

5 <xsl:output method="xml"/>

6 <xsl:template match="/">

7 <xsl:variable name="configuration" select="(/ | document(’configuration.xml ’))"/>

8 <composite xmlns="http: //www.osoa.org/xmlns/sca /1.0" name="reconfiguration">

9 <xsl:for -each select="product/feature">

10 <xsl:variable name="v" select="variability"/>

11 <xsl:variable name="confnode" select="document(’configuration.xml ’)/configuration/

basecomponent/implementation[@name =$v]"/>

12 <service name="{@name}" promote="{$ confnode /../ @name }/{$ confnode /../ @interface}"/>

13

14

15 </xsl:for -each>

16 <xsl:for -each select="product/feature">

17 <xsl:variable name="v" select="variability"/>

18 <xsl:variable name="confnode" select="document(’configuration.xml ’)/configuration/

basecomponent/implementation[@name =$v]"/>

19 <component name="{$ confnode /../ @name}">

20 <implementation.java class="{$ confnode}"/>

21 </component >

22 </xsl:for -each>

23 </composite >

24 </xsl:template >

25 </xsl:stylesheet >


