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O sucesso é você fazer o melhor que você pode, nas diversas maneiras que você 

puder; é sempre se deter para o que está à frente e nunca para o que ficou para 

trás; é nunca se dar por vencido naquilo que você faz; é acreditar no melhor que 

você pode ser e ter fé nas coisas que você faz. Olhar para trás, após uma longa 

caminhada, pode fazer perder a noção da distância que percorremos. Mas, se 

nos detivermos em nossa imagem, quando a iniciamos e ao término dela,  

certamente nos lembraremos de quanto custou chegar até o ponto final,  

e hoje, temos a impressão de que tudo começou ontem; não somos os mesmos.  

Digamos, então, que nada se perderá, pelo menos dentro de nós.  

Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. 
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RESUMO 

 

Com o avanço do paradigma de Computação em Nuvem, um único serviço 

oferecido por uma plataforma de nuvem pode não ser suficiente para satisfazer 

todos os requisitos da aplicação. Para satisfazer tais requisitos, ao invés de um único 

serviço, pode ser necessária uma composição que agrega serviços providos por 

diferentes plataformas de nuvem. A fim de gerar valor agregado para o usuário, essa 

composição de serviços providos por diferentes plataformas de Computação em 

Nuvem requer uma solução em termos de integração de plataformas, envolvendo a 

manipulação de um vasto número de APIs e protocolos não interoperáveis de 

diferentes provedores. Nesse cenário, este trabalho apresenta o Cloud Integrator, uma 

plataforma de middleware para composição de serviços providos por diferentes 

plataformas de Computação em Nuvem. Além de prover um ambiente que facilita o 

desenvolvimento e a execução de aplicações que utilizam tais serviços, o Cloud 

Integrator funciona como um mediador provendo mecanismos para a construção de 

aplicações através da composição e seleção de serviços Web semânticos que 

consideram metadados acerca dos serviços, como QoS (Quality of Service), preços etc. 

Adicionalmente, a plataforma de middleware proposta provê um mecanismo de 

adaptação que pode ser disparado em caso de falha ou degradação da qualidade de 

um ou mais serviços utilizados pela aplicação em questão, a fim de garantir sua a 

qualidade e disponibilidade. Neste trabalho, através de um estudo de caso que 

consiste de uma aplicação que utiliza serviços providos por diferentes plataformas 

de nuvem, o Cloud Integrator é avaliado em termos da eficiência dos processos de 

composição de serviços, seleção e adaptação realizados, bem como da potencialidade 

do seu uso em cenários de nuvens computacionais heterogêneas. 
 

Palavras-chave: Computação Orientada a Serviços. Computação em Nuvem. 

Workflows semânticos. Composição de serviços Web semânticos. Seleção de serviços 

de nuvem. Adaptação. 
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ABSTRACT 

 

With the advance of the Cloud Computing paradigm, a single service offered by a 

cloud platform may not be enough to meet all the application requirements. To fulfill 

such requirements, it may be necessary, instead of a single service, a composition of 

services that aggregates services provided by different cloud platforms. In order to 

generate aggregated value for the user, this composition of services provided by 

several Cloud Computing platforms requires a solution in terms of platforms 

integration, which encompasses the manipulation of a wide number of non-

interoperable APIs and protocols from different platform vendors. In this scenario, 

this work presents Cloud Integrator, a middleware platform for composing services 

provided by different Cloud Computing platforms. Besides providing an 

environment that facilitates the development and execution of applications that use 

such services, Cloud Integrator works as a mediator by providing mechanisms for 

building applications through composition and selection of semantic Web services 

that take into account metadata about the services, such as QoS (Quality of Service), 

prices, etc. Moreover, the proposed middleware platform provides an adaptation 

mechanism that can be triggered in case of failure or quality degradation of one or 

more services used by the running application in order to ensure its quality and 

availability. In this work, through a case study that consists of an application that use 

services provided by different cloud platforms, Cloud Integrator is evaluated in terms 

of the efficiency of the performed service composition, selection and adaptation 

processes, as well as the potential of using this middleware in heterogeneous 

computational clouds scenarios. 

 

Keywords: Service-Oriented Computing. Cloud Computing. Semantic workflows. 

Composition of semantic Web services. Cloud services selection. Adaptation.  
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1 Introdução 

Nos tempos modernos, serviços de utilidade pública como água, eletricidade, 

gás e telefonia são considerados essenciais nas rotinas diárias, de modo que eles 

estão geralmente disponíveis sempre que os consumidores necessitam [1]. Esses 

serviços são providos por companhias específicas de maneira transparente para 

residências, empresas, instituições, etc., que consomem tais serviços e pagam apenas 

pela quantidade utilizada dos mesmos. Aplicando essa lógica de negócio à 

Computação, a Computação em Nuvem, do inglês Cloud Computing [2, 3, 4], pode ser 

definida como um modelo que possibilita o acesso ubíquo, conveniente e sob 

demanda, via rede, a um conjunto de recursos de computação compartilhados e 

configuráveis (e.g. redes, servidores, facilidades de armazenamento, aplicações e 

serviços) tipicamente denominado nuvem [5, 6]. Tais recursos podem ser 

rapidamente provisionados e liberados com o mínimo de esforço de gerenciamento 

ou interação com o provedor de serviços e são oferecidos sob demanda para o 

usuário, que passa a pagar pelo seu uso (pay-per-use model). 

Supercomputadores com uma alta produtividade de computação e um grande 

volume de memória são bastante utilizados na solução de algumas de problemas 

complexos em diferentes campos da Ciência, mas o seu alto preço por vezes limita 

sua aquisição e utilização comercial. Assim, o desenvolvimento de sistemas de 

computação distribuída mais baratos que executem praticamente as mesmas funções 

vem sendo amplamente aplicado ao redor do mundo [7]. Nessa perspectiva, a 

Computação em Nuvem vai ao encontro dessas questões no contexto atual de 

Tecnologia de Informação (TI), exigindo um avanço que praticamente os atuais 

modelos de computação não conseguem acompanhar de maneira plenamente 

satisfatória. Outra desvantagem do atual modelo de computação 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 [8]. 

Segundo esse novo paradigma, desenvolvedores de serviços na Internet não 

precisam mais investir muito capital em hardware e em recursos humanos para 

manter o serviço em operação. Mais do que isso, organizações que necessitem de um 

alto poder de processamento podem obter seus resultados tão rapidamente quanto 

seus programas possam ser dimensionados, 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 elasticidade de recursos sem a necessidade de pagar mais 

por usar poder computacional em alta escala é inédita na indústria de TI [2]. Do 

ponto de vista do usuário, infraestruturas de Computação em Nuvem 

disponibilizam sistemas operacionais que possibilitam que os usuários, utilizando 
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qualquer tipo de dispositivo conectado à Internet, possam ter acesso aos serviços, 

arquivos, informações e programas situados na nuvem, de modo que esses 

dispositivos utilizados pelos usuários não necessitam de grandes recursos 

computacionais, aproximando-se assim 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 novo modelo no qual o consumo de recursos 

computacionais (e.g. armazenamento, processamento, largura de banda, entrada e 

saída de dados, etc.) é realizado através de serviços, que podem ser acessados de 

modo simples e pervasivo [8]. Esses recursos podem estar disponíveis e serem 

usados sob demanda, praticamente sem limitações, 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. 

1.1 Motivação 

Apesar de a Computação em Nuvem propiciar benefícios ausentes nas 

tecnologias atuais, como a elasticidade das aplicações, que podem rapidamente 

aumentar ou diminuir o uso de infraestrutura computacional sem incorrer em custos 

desnecessários com recursos ociosos ou subutilizados, o desenvolvimento da 

Computação em Nuvem ainda está em emergência [9] e há vários novos desafios que 

precisam ser tratados. Um deles diz respeito à composição de serviços, que se torna 

uma questão relevante no contexto de Computação em Nuvem visto que, com o 

avanço desse novo paradigma, pode ser necessária uma composição de serviços que 

agrega serviços providos por diferentes plataformas de nuvem para satisfazer os 

requisitos de uma aplicação. A fim de gerar valor agregado para o usuário, essa 

composição de serviços providos por diferentes plataformas de Computação em 

Nuvem requer uma solução em termos de integração de plataformas para, 

consequentemente, possibilitar essa integração de serviços. 

Em geral, plataformas de nuvem prometem uma alta disponibilidade para 

seus clientes e, de acordo com Armbrust et al. [2], a única solução plausível para se 

prover uma disponibilidade realmente alta seria utilizar múltiplos provedores de 

serviços de nuvem. Contudo, as plataformas de Computação em Nuvem atuais não 

são implementadas utilizando padrões comuns, de modo que cada uma possui sua 

própria API (Application Programming Interface), ferramentas de desenvolvimento, 

mecanismos de virtualização, características de governança, etc. [10]. Isso torna 

difícil para os usuários realizarem tarefas integrando informações ou serviços 

providos por diferentes plataformas, como, por exemplo, utilizar um serviço de 

armazenamento de dados provido por uma plataforma de nuvem X e transportar 

esses dados para uma plataforma Y na qual esses dados serão processados para 

serem finalmente utilizados por uma aplicação implantada em outra plataforma de 

nuvem Z. Isso acontece porque a Computação em Nuvem ainda é uma área 
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emergente e não possui modelos tecnológicos comuns, padronizados, de modo que 

cada provedor oferece suas próprias tecnologias de desenvolvimento, implantação e 

gerenciamento dos recursos que disponibilizam. Consequentemente, os usuários 

desses recursos devem implementar suas aplicações visando um conjunto específico 

de tecnologias, tornando-as assim altamente dependentes de um único provedor de 

nuvem, problema conhecido como cloud lock-in [2]. 

Nesse processo de composição de serviços, não apenas a funcionalidade dos 

mesmos deve ser considerada na seleção dos serviços a serem incluídos na composição. 

Além do cumprimento de SLAs (Service-Level Agreements) [11, 12], que são contratos 

estabelecidos entre o provedor de serviço e o cliente, é necessário considerar 

metadados acerca dos serviços, tais como QoS, preços, etc., uma vez que podem existir 

vários serviços equivalentes oferecidos pelo conjunto de plataformas de nuvem que 

estão sendo integradas. Por exemplo, considere-se uma situação na qual uma 

aplicação necessita fazer uso de um serviço de armazenamento de dados e, dentre as 

plataformas de nuvem disponíveis, duas delas, A e B, oferecem esse tipo de serviço, 

porém com diferentes tempos de resposta, que é o tempo entre o envio de uma 

requisição de serviço pelo cliente e o recebimento da resposta. Sendo o tempo de 

resposta do serviço provido pela plataforma A menor que o provido pela plataforma 

B, no processo de seleção de serviços é preferível que o serviço provido por A seja 

escolhido para entrar na composição a ser executada. Todavia, não só esse critério 

deve ser levado em consideração, mas também os preços de utilização desses 

serviços, outros parâmetros de qualidade, e os próprios requisitos da aplicação. 

Como no contexto da Computação em Nuvem o pagamento é baseado no uso 

dos serviços, o custo deles pode ser algo tão relevante para o usuário que, para a 

composição, seja considerado um custo máximo como fator limitante. Assim, se for 

especificado pelo usuário que a composição não deva custar mais que um dado 

valor, o mecanismo de composição de serviços deve levar esse fator em consideração 

no momento da composição a fim de incluir serviços cujos custos somados não 

ultrapassem o valor estabelecido pelo usuário. Se for considerado tanto o fator custo 

como também parâmetros de qualidade de serviço (e.g. disponibilidade, tempo de 

resposta, etc.), esse mecanismo poderá fazer um trade-off entre esses metadados 

possibilitando que seja feita uma melhor escolha levando em consideração esses 

fatores.  

Por fim, além desses mecanismos relacionados à composição e integração de 

serviços providos por diferentes plataformas de nuvem, é necessário também prover 

meios de adaptação para garantir que, em caso de falha ou degradação de qualidade 

de um serviço que esteja envolvido em uma composição, a aplicação possa ser 

adaptada, i.e. possa usar automaticamente outro serviço equivalente, se possível, 

ainda considerando os requisitos estabelecidos pelo usuário. 
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A fim de mitigar essas questões, este trabalho propõe o Cloud Integrator, uma 

plataforma de middleware orientada a serviços para composição, execução e 

gerenciamento de serviços providos por diferentes plataformas de Computação em 

Nuvem. O cerne do Cloud Integrator fundamenta-se na integração complementar dos 

paradigmas de Computação Orientada a Serviços [13] e de Computação em Nuvem, 

que, em conjunto, têm o potencial de gerar uma grande sinergia [14]. Nessa 

perspectiva, o Cloud Integrator é baseado no paradigma de Arquitetura Orientada a 

Serviços (SOA – Service-Oriented Architecture, em inglês) [15] e sua implementação 

utiliza a tecnologia de serviços Web, explorando assim padrões e linguagens abertos e 

possibilitando a integração de serviços providos por vários provedores de maneira 

transparente e automática, além de oferecer um ambiente que facilita o 

desenvolvimento e a execução de aplicações que fazem uso de serviços de nuvem.  

A composição de serviços realizada pelo Cloud Integrator é especificada em 

termos de um workflow semântico que descreve de forma abstrata a ordem na qual um 

conjunto de tarefas deve ser executado por vários serviços de nuvem a fim de 

atender aos objetivos de negócio da aplicação. No contexto do Cloud Integrator, tais 

serviços podem ser classificados como recursos de nuvem, que se referem a recursos de 

nuvem propriamente ditos providos por plataformas de nuvem, ou como serviços de 

aplicação, que são serviços de mais alto nível que podem ser serviços de terceitos que 

utilizam recursos de nuvem ou mesmo serviços tradicionais que não utilizam 

recursos de nuvem. 

Como será apresentado posteriormente, o modelo de composição de serviços 

adotado pelo Cloud Integrator é baseado na funcionalidade de cada serviço bem como 

nos seus respectivos metadados (como parâmetros de qualidade e preços), permitindo 

uma melhor escolha entre os serviços disponíveis. Além disso, a fim de garantir a 

disponibilidade e a qualidade da aplicação, esse mecanismo de composição 

contempla a adaptação de aplicações em situações típicas que podem ocorrer no 

cenário de serviços de nuvem, tais como: (i) falha de um serviço disponível no 

momento da composição e que se torna indisponível em tempo de execução; (ii) 

degradação de qualidade de algum serviço envolvido na composição, ou; (iii) 

surgimento de novos serviços. Desses três casos, os dois primeiros são endereçados 

neste trabalho. 

1.2 Objetivos 

Considerando as questões supramencionadas, o objetivo principal deste 

trabalho é propor, especificar, implementar e avaliar uma plataforma de middleware 

para composição, execução e gerenciamento de serviços oferecidos por diferentes 

plataformas de nuvem de maneira transparente para o usuário. Tal plataforma deve 

oferecer: 
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(i) estratégias de composição e seleção de serviços que considerem tanto 

requisitos funcionais (i.e. funcionalidades propriamente ditas) 

quanto não funcionais (e.g. metadados dos serviços como 

parâmetros de QoS, preços, etc.) dos serviços, de modo que a própria 

plataforma seja capaz de escolher, de acordo com as preferências do 

usuário e/ou requisitos das aplicações, que serviços devem ser 

utilizados; 

(ii) um mecanismo de adaptação eficiente que garanta a disponibilidade e 

a qualidade das aplicações em condições que afetem a sua execução, 

tais como falha ou degradação da qualidade de um serviço 

envolvido na composição em questão, ou ainda em caso de adição ou 

remoção de serviços no ambiente, de modo que outro serviço 

equivalente possa ser utilizado, ainda considerando os requisitos do 

usuário; 

(iii) um ambiente que facilite o desenvolvimento e a execução de 

aplicações que utilizem os serviços providos pelas plataformas de 

nuvem que estão sendo integradas, permitindo inclusive que tais 

aplicações sejam construídas em um alto nível de abstração, 

independentemente dos serviços concretos que possam ser 

utilizados, e; 

(iv) a integração, transparente e automática do ponto de vista do usuário, 

de serviços providos por diferentes plataformas, em um cenário de 

nuvens computacionais heterogêneas. 

1.3 Organização do trabalho 

A presente Dissertação de Mestrado possui seis capítulos que se somam a esta 

introdução. O Capítulo 2 apresenta os conceitos básicos que alicerçam a matéria 

apresentada neste trabalho, basicamente organizados em termos de SOA, serviços 

Web, Web Semântica e composição de serviços Web semânticos. O Capítulo 3 trata 

acerca do Cloud Integrator, sendo apresentados os elementos básicos necessários ao 

seu entendimento e a arquitetura da plataforma, bem como descritos os processos de 

composição e seleção de serviços, monitoramento de metadados e adaptação. No 

Capítulo 4 são detalhados aspectos relacionados ao funcionamento e implementação 

do Cloud Integrator. No Capítulo 5 é reportado um estudo experimental realizado 

com o objetivo de avaliar os processos de composição, seleção e adaptação realizados 

pelo Cloud Integrator. No Capítulo 6 são relacionados propostas existentes na 

literatura em integração de plataformas, composição e seleção, e mecanismos de 

adaptação para serviços em Computação em Nuvem. Por fim, no Capítulo 7 são 

delineadas algumas considerações finais, contribuições e limitações deste trabalho, 

bem como apontadas as direções para os trabalhos em andamento e futuros. 
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2 Fundamentação teórica 

2.1 Computação Orientada a Serviços 

A Computação Orientada a Serviços (ou, em inglês, SOC – Service-Oriented 

Computing) é um paradigma que utiliza serviços como elementos fundamentais para o 

desenvolvimento de aplicações/soluções. Nesse contexto, serviços são elementos 

computacionais autônomos, autodescritivos, reusáveis e altamente portáveis, 

diferindo assim de artefatos de software tradicionais. De maneira rápida e com um 

baixo custo, serviços podem ser descritos, publicados, descobertos e dinamicamente 

agregados para desenvolver sistemas distribuídos, interoperáveis e capazes de 

evoluir, podendo executar funções que vão desde responder a simples requisições 

até mesmo executar processos de negócio mais sofisticados [16, 17]. 

Qualquer pedaço de código e/ou qualquer componente de aplicação 

implantado em um sistema pode ser reusado e transformado em um serviço 

disponível na rede, reduzindo assim a necessidade de desenvolver novos 

componentes de software toda vez que um novo processo de negócio surge [14]. 

Assim, serviços refletem uma abordagem de programação orientada a serviços baseada 

na ideia de compor aplicações através da descoberta e invocação de serviços 

disponíveis através da rede para realizar alguma dada tarefa [13, 17, 18]. Em geral, 

serviços são construídos de maneira a serem independentes do contexto no qual eles 

são utilizados e de linguagens de programação ou sistemas operacionais específicos, 

ou seja, o provedor de serviço e o cliente que o consome são fracamente acoplados. 

2.1.1 SOA e serviços Web 

Dentro da Computação Orientada a Serviços, o paradigma de SOA, acrônimo 

de Service-Oriented Architecture (Arquitetura Orientada a Serviços, em português), 

estabelece que as aplicações sejam construídas através de serviços (ou operações) 

específicos e bem definidos, serviços esses disponibilizados por um ou mais 

provedores de serviço. Essa abordagem arquitetural é particularmente conveniente 

quando múltiplas aplicações que são executadas em diferentes tecnologias e 

plataformas precisam comunicar-se umas com as outras [19]. Assim, SOA promove a 

interoperabilidade entre esses elementos de software fundamentais para o 

desenvolvimento de aplicações mediante a utilização de tecnologias e protocolos 

padronizados, de forma que o acoplamento seja mínimo entre eles devido ao fato de 

que cada elemento responsável por uma unidade lógica de software define sua 

própria interface de acesso, na qual a implementação é isolada da interface, ficando 

assim transparente aos clientes. Além disso, a abordagem permite que serviços 

individuais sejam combinados para fornecer funcionalidades agregadas e de mais 

alto nível de abstração. 
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Em SOA, os agentes de software trocam mensagens entre si. Os clientes são os 

agentes que requisitam a execução de um serviço enquanto que os provedores são os 

agentes que proveem os serviços. Um provedor de serviços é responsável por 

publicar a descrição dos serviços que provê, de modo que, como explicam Papazoglou 

e Georgakopoulos [20], em SOC/SOA, tais descrições de serviços são utilizadas para 

publicar funcionalidades, interface, comportamento e qualidade dos mesmos. A 

publicação de tais informações acerca dos serviços disponíveis fornece assim os 

meios necessários para a descoberta, seleção, ligação (binding) e composição de 

serviços. Em particular, a descrição das capacidades de um serviço declara o 

propósito conceitual e os resultados esperados do mesmo. A descrição da interface 

de um serviço publica a sua assinatura, em termos de seus parâmetros de entrada, 

saída e erro e tipos de mensagem. O comportamento de um serviço durante a sua 

execução é descrita pela descrição de seu comportamento, por exemplo, como um 

processo de workflow. Por fim, a descrição da qualidade de um serviço (QoS) publica 

atributos funcionais e não funcionais importantes relacionados à qualidade de um 

serviço, tais como custo, medidas de desempenho (e.g. tempo de resposta), atributos 

de segurança, integridade, confiabilidade, escalabilidade e disponibilidade. 

Por sua vez, clientes devem ser aptos a encontrar a descrição dos serviços 

requisitados e receber as respostas a estas requisições. Desse modo, em SOA: (i) 

serviços são publicados pelos provedores de serviços em um mecanismo de 

descoberta de serviços, denominado registro (registry), que gerencia as descrições de 

serviços; (ii) clientes buscam pelos serviços nesse registro, e; (iii) ocorre a ligação 

entre o cliente e o provedor do serviço escolhido. A Figura 1, adaptada de Dan et al. 

[21], ilustra esses relacionamentos existentes entre os elementos envolvidos em SOA. 

 

Figura 1. Relacionamentos entre os elementos envolvidos em SOA. 

Em toda essa perspectiva, SOA expressa abstratamente os conceitos que 

regem a orientação a serviços. Qualquer tecnologia padronizada baseada na Web 

pode ser usada para implementar SOA, porém a mais largamente utilizada pela 

comunidade é a tecnologia de serviços Web, definida pelo W3C (World Wide Web 

Consortium) como um sistema de software identificado por um URI (Uniform Resource 
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Identifier) cujas interfaces e ligações são definidas, descritas, publicadas e descobertas 

via um contrato de uso e que interage com outros sistemas usando mensagens 

transportadas por protocolos de Internet. 

A tecnologia de serviços Web surgiu como uma nova forma de desenvolver 

aplicações distribuídas baseadas em SOA. Por ser uma tecnologia totalmente baseada 

em padrões abertos, os serviços Web possibilitaram a integração de aplicações 

heterogêneas justamente por proverem interoperabilidade entre elas via Internet. 

Cada serviço Web é construído de modo a ser independente do contexto no qual será 

empregado, possuindo assim um baixo acoplamento. Qualquer parte de código ou 

componente de um sistema pode ser transformado em um serviço Web, o qual pode, 

portanto, oferecer desde uma simples funcionalidade, como operações aritméticas ou 

conversão de temperaturas, por exemplo, até funcionalidades mais complexas e que 

envolvem a interação e composição com outros serviços. 

Com o objetivo de garantir interoperabilidade, a tecnologia de serviços Web 

apoia-se em três padrões derivados de XML (eXtended Markup Language) [22]: 

(i) SOAP (Simple Object Access Protocol) [23], um protocolo para o envio 

de mensagens e fazer chamadas remotas de procedimentos (RPCs – 

Remote Procedure Calls) que funciona sobre um protocolo de 

transporte da Internet (por exemplo, HTTP – HyperText Transfer 

Protocol); 

(ii) WSDL (Web Service Description Language) [24], uma linguagem 

utilizada para descrever serviços Web e especificar algumas de suas 

propriedades, como o que ele faz, onde está localizado e como deve ser 

invocado, e; 

(iii) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) [25], um 

diretório público que armazena as especificações WSDL dos serviços 

Web disponíveis a fim de permitir a descoberta dos mesmos. 

Juntos, esses três padrões permitem que os serviços Web sejam implementados e 

acessados de qualquer plataforma usando qualquer linguagem de programação. 

Como ilustra a Figura 2, adaptada de Barry [26], tipicamente um serviço Web 

tem a sua funcionalidade descrita em WSDL, publicada em um repositório UDDI por 

um provedor de serviço. O cliente faz consultas ao repositório UDDI para obter a 

localização desse serviço Web utilizando como critérios o nome do provedor ou o 

tipo de serviço desejado, e esse repositório então retorna a descrição WSDL do 

serviço Web requisitado pelo cliente, que finalmente realiza a chamada remota ao 

serviço Web com base na descrição obtida. Toda a comunicação entre o cliente, o 

provedor de serviço e o repositório UDDI é realizada por meio de trocas de 

mensagens SOAP. 
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Figura 2. Uso de padrões baseados em XML para relacionamento entre os elementos em SOA. 

2.2 Web Semântica 

A Web Semântica [27, 28] é considerada por muitos uma evolução da Web 

tradicional (sendo inclusive denominada Web 3.0) que busca melhorar a qualidade 

de acesso às informações a partir do processamento de conteúdo semântico das 

mesmas. Ao adicionar um significado (i.e. semântica) bem definido a qualquer recurso 

disponibilizado na Internet (uma página Web, por exemplo), a Web Semântica torna 

mais fácil para uma máquina inferir um novo tipo de informação que envolva um 

determinado recurso, pois ela elimina ambiguidades no tratamento desses 

significados. 

Para prover a estruturação semântica do conteúdo da Internet, a Web 

semântica propõe o uso de três tecnologias, ilustradas na Figura 3, adaptada de Silva 

[29]. A primeira tecnologia é a metalinguagem XML, que torna possível a estruturação 

e organização de conteúdos na Internet de forma customizada através de marcações. 

A segunda tecnologia tem como propósito atribuir sentido lógico às informações, 

sobre as quais são aplicados esquemas sintáticos como, por exemplo, RDF (Resource 

Description Framework) [30], que é um modelo de representação para fazer asserções 

sobre XML a respeito dos recursos disponíveis na Web. Por fim, a terceira tecnologia 

principal são as ontologias, utilizadas explicitamente para conceituar e representar um 

determinado domínio, utilizando mecanismos de inferência para a realização de 

consultas sobre tais ontologias. No contexto da Web Semântica, inferir representa a 

capacidade de extrair um conhecimento que está armazenado de maneira implícita 

em uma base de conhecimento através de um raciocínio lógico. 
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Figura 3. Principais tecnologias da Web Semântica. 

Nas subseções a seguir serão apresentadas algumas noções básicas sobre 

ontologias e como elas agregam semântica às descrições de serviços Web de modo a 

favorecer a descoberta e a composição automática dos mesmos. 

2.2.1 Ontologias 

Uma ontologia é definida como uma especificação formal e explícita de uma 

conceituação compartilhada [31]. Em outras palavras, uma ontologia tenta descrever 

de maneira exata um modelo abstrato do mundo real a partir de conceitos, 

propriedades, relações, funções e regras, todos definidos explicitamente por seres 

humanos com o propósito de tornar esse modelo interpretável por agentes de 

software. O diferencial de se utilizar ontologias é que elas fornecem um vocabulário 

comum para a representação de um domínio específico, cujos termos são descritos 

formalmente sem haver interpretações ambíguas. As ontologias permitem também 

que o conhecimento seja compartilhado por outras ontologias como forma de reusar 

e aperfeiçoar o vocabulário definido.  

Para poder representar um dado conhecimento através de uma ontologia, é 

necessária a utilização de linguagens formais baseadas em lógica capazes de 

expressar satisfatoriamente o conhecimento desejado e de inferir sobre o mesmo. O 

W3C desenvolve um conjunto de linguagens que têm como objetivo principal 

promover a interoperabilidade entre aplicações na Web. Dentre essas linguagens, 

OWL (Web Ontology Language) [32] é a linguagem de marcação semântica proposta 

como padrão para ser utilizado pela Web Semântica para descrever ontologias; 

devido ao seu nível suficiente de expressivade e pelo fato de ser um padrão para a 

Web Semântica, essa linguagem foi escolhida para ser utilizada neste trabalho. 

Fundamentada em RDF [30], que permite a identificação de recursos e construção de 

predicados sobre eles, OWL permite que usuários escrevam o vocabulário de um 

dado domínio em termos de classes, indivíduos e propriedades. 

Dependendo do grau de expressividade desejado para descrever um 

determinado domínio, OWL pode limitar ou não a utilização de seus construtores e, 

por consequência, sua capacidade de inferência pode se tornar mais ou menos 
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eficiente. A rigor, quanto maior o grau de expressividade da linguagem, mais rica é a 

sua semântica e menos eficiente é a sua capacidade de inferência e, assim, OWL pode 

ser dividida em três sublinguagens (espécies ou dialetos), a saber, OWL-Lite, OWL-

DL e OWL-Full, ilustradas na Figura 4. OWL-Lite é a menos expressiva e destina-se a 

situações em que apenas são necessárias restrições e uma hierarquia de classes 

simples.  OWL-Full é a mais expressiva e apropriada para situações nas quais se ter 

uma alta expressividade é mais importante do que garantir a decidibilidade ou a 

completude da linguagem, pois não é possível realizar inferências sobre a mesma. 

Por sua vez, OWL-DL situa-se entre essas anteriores e é a que melhor apresenta 

equilíbrio entre expressividade semântica e poder de raciocínio. OWL-DL é baseada 

em lógica descritiva, que representa um conjunto de formalismos para representação 

de conhecimento que são baseados em lógica de primeira ordem, possibilitando a 

especificação dos construtores da linguagem OWL e para o desenvolvimento de 

métodos automáticos de dedução utilizados pelas máquinas de inferência durante as 

consultas aplicadas sobre as ontologias [33]. 

 

Figura 4. Dialetos da OWL, definidos pelo de expressividade que representam. 

Apesar de possuir um conjunto rico de construtores, OWL não provê formas 

de expressar associações envolvendo apenas as propriedades descritas em uma 

ontologia. Por exemplo, seja temPai uma propriedade que representa a relação pai e 

filho entre duas pessoas e sejam A, B, C e D instâncias da classe Pessoa. Para 

representar as relações A é pai de B e B é pai de C, as propriedades das instâncias que 

representam os filhos são definidas respectivamente como sendo temPai(B, A) e 

temPai(C, B) (lê-se: B tem pai A e C tem pai B). Nesse caso, como se trata de uma 

hierarquia, é possível inferir que A é avô de C devido à transitividade da propriedade 

temPai sem a necessidade de criar a propriedade temAvo. Todavia, se existir uma 

propriedade temIrmao na qual seja definido que D é irmão de B, não se pode inferir 

que D é tio de C, pois não existe uma regra que represente a propriedade temTio. Para 

solucionar esse problema, a linguagem SWRL (Semantic Web Rule Language) [34] foi 

desenvolvida para representar predicados de regras através de OWL. As regras 

aumentam a capacidade de inferência das linguagens de ontologias, permitindo 

expressar associações entre propriedades e inferir informações implícitas a partir de 
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axiomas (sentenças verdadeiras) embutidos nas próprias ontologias. No caso do 

exemplo anterior, ao invés de criar uma propriedade temTio para todas as instâncias 

da classe Pessoa, pode-se definir a regra temPai(?x, ?y) de modo que temIrmao(?y, ?z), 

implica em temTio(?x, ?z) para representar a propriedade desejada. 

2.2.2 Serviços Web semânticos 

A necessidade de acrescentar conteúdo semântico às descrições de serviços 

Web fez com que as tecnologias dos serviços Web e da Web Semântica fossem 

combinadas resultando nos chamados serviços Web semânticos [35]. Um serviço Web 

semântico é definido por uma ontologia de serviço que permite interpretar 

semanticamente as funcionalidades providas pelo serviço Web, bem como a 

integração da descrição do serviço Web com o conhecimento de domínio (ou seja, a 

terminologia de negócio).  

Uma das propostas que estão sendo utilizadas com frequência na literatura da 

área de Web Semântica como solução para o problema da descoberta e composição 

dinâmica de serviços é OWL-S (Web Ontology Language for Web Services) [36]. OWL-S 

descreve semanticamente as propriedades e as funcionalidades de um serviço Web 

através da linguagem OWL, visando facilitar a automatização de tarefas na Web 

Semântica, incluindo a descoberta, execução, interoperabilidade, composição e o 

monitoramento da execução de serviços Web. OWL-S foi escolhida para este 

trabalho, em detrimento de outras ontologias para descrição de serviços Web 

semânticos (a exemplo de WSMO – Web Service Modeling Ontology [37]), devido à 

simplicidade de OWL-S e pelo fato de utilizar OWL, padrão adotado pelo W3C. 

A ontologia OWL-S consiste de três subontologias, a saber, ServiceProfile, 

ServiceProcess e ServiceGrounding, ilustradas na Figura 5. 

 

Figura 5. Ontologia OWL-S. 
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A subontologia ServiceProfile é uma superclasse para todos os tipos de 

descrição em alto nível a respeito de um serviço. Essa classe contém as informações 

básicas necessárias para vincular qualquer instância de Profile, uma subclasse da 

subontologia ServiceProfile, com uma instância de Service, que representa o serviço em 

si. A classe Profile especifica de maneira global as funcionalidades que o serviço 

oferece, em termos de suas entradas (inputs) e saídas (outputs), bem como as 

precondições (preconditions) requeridas e os efeitos (effects) esperados da execução do 

serviço. 

Para especificar detalhadamente como interagir com um serviço, tem-se a 

classe Process, uma subclasse da subontologia ServiceModel. Para efeito de 

entendimento, uma instância da classe Process pode ser vista como um processo que 

define a interação com o serviço Web. É possível descrever o funcionamento de um 

serviço de três maneiras: (i) como um AtomicProcess (processo atômico), contendo um 

único passo de execução; (ii) como um CompositeProcess (processo composto), 

composto de vários passos, ou; (iii) um SimpleProcess (processo simples), uma visão 

comum abstrata dos dois primeiros.  

Por último, a subontologia ServiceGrounding fornece os meios necessários para 

representar os dados semânticos serializados em mensagens XML a serem 

transportadas pela rede, e também especifica como o receptor pode interpretar essas 

mensagens XML e transformá-las novamente em dados semânticos. Para tal, tem-se a 

subclasse WsdlGrounding que especifica os detalhes de como acessá-lo em termos de 

detalhes acerca do protocolo e formato de mensagens que são utilizados, 

serialização, transporte e endereçamento. Além disso, essa subclasse também pode 

ser vista como um mapeamento da especificação abstrata para uma concreta dos 

elementos que compõem a descrição WSDL do serviço que são necessários para 

interagir com o mesmo. 

A Figura 6, adaptada de Mendes Júnior [38], apresenta parte da ontologia de 

um serviço de reserva de voos denominado ReservarVooService, mostrando assim um 

exemplo de como OWL-S descreve semanticamente um serviço Web que exibe parte 

da ontologia de um serviço. Esse serviço é apresentado por um ReservarVooProfile, 

descrito por um ReservarVooProcess e suportado por um ReservarVooGrounding. O 

primeiro elemento da ontologia contém informações sobre a utilidade do serviço, 

enquanto o segundo descreve o funcionamento do serviço como um processo de um 

único passo, que exige as entradas Origem, Destino, Data, Hora e Voo, e produz a saída 

Localizador. Finalmente, o último elemento descreve a forma de acessar esse serviço 

via WSDL, especificando a URI da operação (reservarVoo) que deverá ser invocada. 
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Figura 6. Trecho da ontologia OWL-S do serviço Web ReservarVooService. 
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2.1.3 Composição de serviços Web semânticos 

O enfoque dado ultimamente às tecnologias de serviços Web e da Web 

Semântica tem proporcionado o desenvolvimento de vários projetos de pesquisa 

abordando de diferentes maneiras a composição de serviços Web. Uma composição de 

serviços é uma agregação coordenada de serviços que são montados para prover 

alguma funcionalidade requerida para automatizar um processo ou tarefa específicos 

de negócio [15]. Nessa perspectiva, a composição de serviços é necessária quando 

não existe um serviço que sozinho atenda aos requisitos solicitados pela aplicação, de 

modo que serviços podem ser compostos em um novo serviço para que em 

cooperação agreguem valor para satisfazer as necessidades dos clientes. 

Uma representação de composições de serviços ao lado de serviços simples 

pode ser vista na Figura 7, na qual os círculos no plano superior da figura 

representam serviços simples, atômicos, e os polígonos no plano inferior 

compreendem conjuntos de serviços simples que, juntos, satisfazem uma 

necessidade mais complexa. No paradigma de SOA, qualquer elemento definido no 

mesmo deve ser capaz de participar como membro de uma composição, a não ser 

que sejam explicitamente restringidos em suas especificações. 

 

Figura 7. Representação de serviços simples e compostos. 

Apesar de todos os esforços realizados nessa área, a composição de serviços 

Web ainda é uma tarefa altamente complexa. Tal complexidade, em geral, deve-se: (i) 

ao crescimento do número de serviços Web disponíveis na Internet nos últimos anos, 

criando um imenso repositório de busca; (ii) aos próprios serviços Web que podem 

ser criados e atualizados de forma dinâmica (on-the-fly), tornando necessário que o 

processo de composição seja capaz de detectar essa atualização em tempo de 

execução com base na especificação atual do processo de negócio, e; (iii) ao fato dos 

serviços Web serem desenvolvidos por várias organizações, que usam modelos 

conceituais diferentes para descrever tais serviços, não se estabelecendo uma 

linguagem exclusiva para definir e avaliar os serviços Web de uma forma idêntica 

[39]. 

Como discute Mendes Júnior [38], em parte os problemas supracitados estão 
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diretamente relacionados à falta de significado na sintaxe de WSDL. Sem semântica, 

as descrições WSDL dos serviços Web não podem ser interpretadas por agentes de 

software, requerendo sempre a presença de pessoas para realizar tal interpretação. 

Consequentemente, a composição não pode ser feita de forma automática, pois não é 

possível para uma máquina de inferência compreender o real significado de uma 

operação provida pelo serviço simplesmente analisando os tipos de dados descritos 

na interface WSDL do mesmo. A solução para esse problema está nas ontologias de 

serviço OWL-S sugeridas pela Web Semântica, que proveem descrições semânticas 

para os serviços Web. 

De fato, as ontologias de serviço agregam significados às descrições WSDL 

tornando os serviços Web interpretáveis tanto para máquinas de inferência quanto 

para seres humanos, além de elas oferecem aos agentes de software a possibilidade de 

compor serviços Web de forma automática. Tal composição pode ser dividida em 

quatro etapas: (i) a descoberta e combinação (ou matching) dos serviços; (ii) a geração 

do plano de composição; (iii) a execução do plano gerado; e (iv) o monitoramento da 

execução. Na primeira etapa os serviços Web são descobertos e combinados com 

base nas suas propriedades funcionais (entradas, saídas, precondições e pós-

condições) e não funcionais (qualidade do serviço, custo, etc.), as quais são 

requeridas por um dado processo de negócio. Com isso, os mecanismos de 

inferências aplicados sobre as ontologias de serviço permitem a um raciocinador 

(reasoner) concluir que serviços são adequados para implementar um processo de 

negócio. A segunda etapa consiste em gerar o plano de composição que atenda às metas 

ou objetivos de um processo de negócio, i.e. sintetizar uma especificação de como 

coordenar os serviços Web descobertos inicialmente para atender tal processo de 

negócio. Já na terceira etapa, o plano de composição gerado é instanciado por uma 

máquina de execução da qual serão invocados os serviços Web escolhidos para realizar 

o processo de negócio. Na última etapa, o plano de composição é monitorado em 

tempo de execução para que seja possível substituir um dado serviço Web que 

porventura ficou indisponível ou mudou de descrição WSDL, sem ter que modificar 

a especificação atual desse plano [38]. 

2.1.3.1 Composição baseada em workflows 

A necessidade de combinar serviços simples para gerar serviços compostos 

despertou interesse em encontrar soluções que suportem a composição de serviços e, 

com isso, várias técnicas de composição têm sido propostas na literatura. Uma delas 

é a técnica de composição baseada em workflows [40], que são automações de 

processos de negócio ou de parte deles. Um processo de negócio é um conjunto de 

atividades interligadas e que coletivamente realizam um objetivo ou uma meta de 

negócio [38]. 

Para que seja possível realizar a especificação de um serviço composto, é 
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necessário incluir um conjunto de serviços atômicos juntamente com o controle e o 

fluxo de dados entre esses serviços; do mesmo modo, a definição de processo em um 

sistema de workflow precisa descrever o fluxo de atividades. Para facilitar a tarefa de 

especificar um workflow, o agente compositor permite a busca por um serviço Web 

que implemente uma funcionalidade desejada pelo processo de negócio. Esse 

processo de busca envolve quatro etapas: (i) identificação da funcionalidade 

requerida; (ii) combinação semântica de serviços Web; (iii) criação ou atualização do 

workflow, e; (iv) execução e monitoramento do workflow. 

Workflows podem ser concretos ou abstratos. Um workflow é dito concreto 

quando define o próprio processo ou plano que define a execução da composição de 

serviços. Já um workflow é dito abstrato quando define um processo abstrato através 

de atividades para cumprir um determinado objetivo de negócio do usuário, de modo 

que essas atividades ainda não estejam ligadas diretamente aos serviços que as 

realizam. A separação em workflow concreto e abstrato é interessante uma vez que, 

para o usuário, o workflow concreto possui muitos detalhes que não necessitam ser 

conhecidos e nem muito menos descritos por esses usuários. Assim, basta que os 

usuários descrevam um workflow abstrato contendo as atividades, de modo que esse 

workflow abstrato pode ser dinamicamente transformado em workflows concretos 

através de seleção de serviços em tempo de execução, permitindo ainda a adaptação 

dinâmica do workflow. 

Relacionando à Web Semântica, um workflow abstrato pode ser chamado de 

workflow semântico. Esses workflows semânticos são processados por uma máquina de 

workflow para transformá-los em workflows concretos, chamados planos de execução.  

Assim, um plano de execução consiste de um conjunto de serviços Web descobertos 

de compostos dinamicamente e em tempo de execução para realizarem as atividades 

especificadas no workflow semântico (abstrato). Para cada atividade do workflow 

semântico, é realizada uma busca por um serviço Web que seja capaz de atendê-la, e 

caso não exista um serviço que faça isso, tenta-se então compor um conjunto de 

serviços para atender a essa dada atividade.  
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3 Cloud Integrator 

Este capítulo apresenta o Cloud Integrator, uma plataforma de middleware 

orientada a serviços para composição, execução e gerenciamento de serviços 

providos por diferentes plataformas de Computação em Nuvem. O Cloud Integrator é 

baseado no paradigma de SOA e em workflows semânticos, integrando serviços de 

nuvem de maneira transparente e automática, além de oferecer um ambiente que 

facilita o desenvolvimento e a execução de aplicações que fazem uso desse tipo de 

serviço. Nessa perspectiva, plataformas de nuvem são provedores de serviços que 

proveem serviços às aplicações em nuvem (clientes), e o Cloud Integrator funciona 

como um mediador entre esses elementos, provendo mecanismos para a construção 

de aplicações através da composição e seleção de serviços Web semânticos. A Figura 

8 ilustra esse papel do Cloud Integrator como um elemento intermediário entre 

plataformas de Computação em Nuvem (nomeadas apenas para fins ilustrativos) e 

as aplicações que fazem uso dos serviços providos pelas mesmas. 

 

Figura 8. Ilustração do Cloud Integrator como mediador entre diferentes plataformas de 
Computação em Nuvem e as aplicações que fazem uso dos serviços providos por elas. 

A Seção 3.1 trata de termos e elementos necessários ao entendimento da 

operação do Cloud Integrator, cuja arquitetura é apresentada na Seção 3.2. A Seção 3.3 

apresenta o processo de monitoramento de metadados de qualidade, metadados 

esses que são utilizados pelo Cloud Integrator principalmente nos processos de 

seleção e adaptação, detalhados respectivamente nas Seções 3.4 e 3.5. 
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3.1 Elementos básicos 

No contexto do Cloud Integrator, uma aplicação é especificada através de um 

workflow semântico (ou simplesmente workflow), que é descrito em termos de atividades 

e define a sequência na qual tais atividades devem ser executadas a fim de satisfazer 

o objetivo de negócio da aplicação. As aplicações especificadas por workflows 

semânticos no Cloud Integrator tipicamente são aplicações determinísticas, i.e. com 

fluxo de atividades e início/término bem definidos. 

Cada uma das atividades que compõem um workflow semântico é especificada 

por uma tupla <tarefa, objeto> (e.g. <armazenar, arquivo>, <enviar, mensagem>, etc.) na 

qual uma tarefa representa uma operação implementada por um ou mais serviços, 

enquanto um objeto pode ser um elemento físico ou conceitual, incluindo pessoas, 

equipamentos, entidades computacionais, mensagens, locais, etc., bem como pode 

ser usado para descrever entradas, saídas, precondições e efeitos relacionados a uma 

tarefa. Dessa forma, os serviços que realizam cada atividade do workflow podem ser 

descobertos dinamicamente em tempo de execução apenas com base nas tuplas 

<tarefa, objeto>.  

Os conceitos tarefa e objeto são representados em termos de ontologias. O Cloud 

Integrator emprega duas modalidades de ontologias para a representação de 

conceitos no contexto de aplicações em Computação em Nuvem, todas descritas 

utilizando a linguagem OWL [32]. A primeira delas é chamada ontologia de domínio, 

que modela conceitos específicos relacionados a uma dada classe de aplicações e é 

estruturada em termos de tarefas e objetos [41]. A Figura 9 mostra uma representação 

parcial da ontologia de domínio Ecommerce, que descreve os conceitos tarefa e objeto 

relacionados a aplicações de comércio eletrônico (e-commerce). Essa ontologia 

apresenta relacionamentos do tipo tarefa–objeto, como o existente entre a tarefa 

Consult e o objeto Inventory, significando que o estoque de produtos pode ser 

consultado acerca da disponibilidade de produtos. Além disso, também podem ser 

observados nessa ontologia relacionamentos do tipo objeto–objeto, como o 

relacionamento purchase entre os objetos Client e Product, significando que um dado 

cliente adquire um dado produto. 
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Figura 9. Representação parcial da ontologia de domínio Ecommerce. 

A segunda modalidade de ontologias empregada pelo Cloud Integrator é 

chamada ontologia de nuvem (Figura 10) e se refere especificamente ao contexto de 

Computação em Nuvem. Essa ontologia genérica e extensível é inspirada na 

ontologia de nuvem proposta no trabalho de Han e Sim [42] e tem por objetivo 

representar os serviços providos por plataformas de nuvem e os relacionamentos 

entre eles. Na versão adotada pelo Cloud Integrator, tais serviços são classificados 

em1: 

(i) recursos de nuvem, que se referem a recursos propriamente ditos 

providos por plataformas de nuvem, como, por exemplo, serviços 

IaaS (Infrastructure as a Service)2, e; 

(ii) serviços de aplicação, que são serviços de mais alto nível que podem 

ser serviços de terceiros que utilizam recursos de nuvem, serviços 

SaaS (Software as a Service)3 e/ou PaaS (Platform as a Service)4, ou 

                                                             
 

1 A motivação principal para fazer essa distinção entre tipos de serviços providos pelas plataformas de 
nuvem se deve ao fato de que alguns tipos de recursos providos como serviços não podem entrar uma 
composição de serviços feita em tempo de execução e sim em tempo de projeto. 

2 Plataformas de nuvem classificadas como IaaS (Infrastructure as a Service, ou infraestrutura como um serviço, 
em português) tipicamente proveem recursos físicos tais como máquinas virtuais, servidores, redes, etc. A 
Amazon Web Services (AWS) [43] é um dos exemplos mais conhecidos de plataformas IaaS. 

3 Serviços SaaS (Software as a Service, ou software como um serviço, em português) basicamente consistem de 
aplicações de software que são executadas na nuvem e os usuários podem acessá-las acessando um 
navegador Web (browser), por exemplo. Um exemplo bastante popular de serviços SaaS é a suíte de 
aplicativos do Google, chamada Google Apps [68]. 

4 Plataformas PaaS (Platform as a Service, ou plataforma como um serviço, em português) tipicamente proveem 
uma infraestrutura subjacente para permitir o desenvolvimento, implantação, execução e gerenciamento 
de aplicações baseadas em nuvem. Um exemplo de plataforma PaaS é o Google App Engine (GAE) [44]. 
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mesmo serviços tradicionais que não utilizam recursos de nuvem. 

 Como mostrado na Figura 10, recursos de nuvem são representados 

genericamente nessa ontologia pelo conceito CloudResource, do qual derivam os 

conceitos que representam tais recursos, como os conceitos Storage e Database, que 

representam serviços de armazenamento e de banco de dados. Esses conceitos, por 

sua vez, se especializam em conceitos associados diretamente aos serviços específicos 

providos pelas plataformas de nuvem, como, por exemplo, os conceitos AmazonS3 e 

AmazonRDS que dizem respeito, respectivamente, aos serviços de armazenamento e 

de banco de dados relacional providos pela plataforma Amazon Web Services (AWS) 

[43]. Por sua vez, serviços de aplicação são representados genericamente pelo 

conceito ApplicationService, do qual derivam serviços de aplicação em nuvem. Os 

elementos presentes nessa ontologia de nuvem são utilizados para enriquecer a 

descrição dos serviços Web semânticos que realizam as atividades que compõem o 

workflow referente à aplicação. A descrição OWL dessa ontologia consta no Apêndice 

A.2 deste trabalho. 

 

Figura 10. Representação parcial da ontologia de nuvem CloudOntology. 

Os serviços que realizam as atividades especificadas são descritos como 

serviços Web semânticos [35] utilizando a ontologia de serviço OWL-S [36], que 

permite a descrição de serviços Web utilizando a linguagem OWL de maneira não 

ambígua e interpretável por máquina, possibilitando um aumento do grau de 

automação da composição de serviços. Além disso, máquinas de inferência podem 

ser utilizadas para descobrir automaticamente e compor serviços através de suas 

entradas, saídas, precondições e efeitos, de modo que o desenvolvedor de aplicações 

não necessita escolher diretamente, em tempo de desenvolvimento, os serviços 

concretos a serem utilizados. Quando um workflow é executado, o Cloud Integrator 
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realiza inferências considerando a especificação abstrata do workflow e os serviços 

Web semânticos, executando assim uma composição de serviços e identificando que 

serviços devem ser selecionados para satisfazer os objetivos de negócio do workflow 

em questão. Para fazer isso, o Cloud Integrator utiliza o algoritmo de composição 

apresentado no trabalho de Mendes et al. [47], que compõe serviços Web semânticos 

a partir da especificação abstrata de um workflow considerando as entradas e 

precondições requeridas e as saídas e efeitos produzidos para cada atividade. 

A fim de executar um workflow semântico, é necessário criar no mínimo uma 

especificação concreta para o mesmo, i.e. um plano de execução que contenha um 

conjunto de serviços Web orquestrados. Os planos de execução são construídos 

através de um processo dinâmico de descoberta e composição de serviços de acordo 

com a interface semântica dos serviços selecionados e a especificação do workflow 

semântico. Uma vez que o usuário tenha especificado abstratamente o workflow 

semântico que representa as atividades de sua aplicação, o Cloud Integrator realiza 

uma composição de serviços com base nessa especificação, i.e. procura pelos serviços 

que realizam cada uma das atividades especificadas no workflow com base na 

descrição semântica dos mesmos, e cria possíveis planos de execução compondo 

esses serviços. 

No Cloud Integrator, os planos de execução de um workflow são representados 

por um grafo direcionado acíclico no qual cada nó intermediário representa um 

serviço e as arestas direcionadas representam a sequência de execução dos serviços, 

de modo que um plano de execução é um caminho (sequência de nós) entre os nós 

inicial e final, que servem apenas para identificar respectivamente o início e o fim do 

grafo e não representam serviços em si. A Figura 11 mostra um exemplo de grafo 

direcionado acíclico que representa um conjunto de quatro possíveis planos de 

execução para um workflow com sete atividades (indicadas pelas raias). 

 

Figura 11. Grafo direcionado acíclico que representa um conjunto de possíveis planos de 
execução para um workflow. 
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Uma vez que diferentes serviços com funcionalidade similar podem estar 

disponíveis no ambiente em um dado momento, mais de um plano de execução pode 

ser criado para um workflow. Dessa forma, é necessário executar um algoritmo de 

seleção que seleciona um plano de execução, dentre os disponíveis, para ser 

executado. Para guiar essa seleção, o algoritmo de seleção executado pelo Cloud 

Integrator utiliza metadados acerca dos serviços, tais como parâmetros de QoS e preço, 

conforme apresentado na Seção 3.4 deste trabalho. Após selecionar um plano de 

execução, o Cloud Integrator executa-o invocando sequencialmente os serviços que 

compõem esse plano de execução. 

3.2 Arquitetura 

 
Figura 12. Arquitetura do Cloud Integrator. 
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A arquitetura do Cloud Integrator, apresentada na Figura 12, envolve duas 

camadas, a saber, Service Layer e Integration Layer, cujos componentes são descritos 

nas Seções 3.2.1 e 3.2.2. Este trabalho possui enfoque nos componentes da camada 

Service Layer, mais precisamente os responsáveis pelas atividades de criação, 

execução e gerenciamento de workflows, envolvendo os processos de composição e 

seleção de serviços, bem como o de adaptação de aplicações, conforme apresentado a 

seguir. 

3.2.1 Service Layer 

A camada Service Layer é responsável por gerenciar as abstrações (descrições 

OWL-S) dos serviços que são utilizadas pelos componentes dessa camada para criar 

e executar workflows e para os processos de composição, seleção e adaptação. 

Localizado no topo da camada Service Layer, o elemento Application Façade é 

responsável por receber requisições das aplicações que utilizam os serviços providos 

pelas plataformas de nuvem integradas pelo Cloud Integrator e as encaminhar para os 

componentes da camada Service Layer. Esse elemento implementa a interface 

Application Interface, ilustrada no trecho de código apresentado na Figura 13, que 

mostra as operações básicas providas pelo Cloud Integrator, que permitem o usuário 

criar, abrir e executar um workflow, bem como especificar suas preferências com 

relação aos parâmetros utilizados nos processos de seleção e adaptação (detalhados 

nas Seções 3.4 e 3.5). 

 

Figura 13. Trecho de código referente à interface Application Interface. 

O componente Workflow Manager gerencia workflows e é composto por quatro 

subcomponentes, que oferecem suporte à especificação de workflows semânticos e à 

geração e execução de planos de execução. O componente Service Manager é 

responsável por importar e validar descrições OWL-S e por prover capacidades de 

busca por conceitos na base de conhecimento utilizando entradas, saídas, 

precondições e efeitos dos serviços Web semânticos disponíveis. O componente 

Semantic Composer é responsável por descobrir e compor serviços Web de acordo com 

a especificação do workflow semântico, realizando o mapeamento entre atividades 

abstratas e serviços Web. Primeiramente esse componente tenta descobrir os serviços 

que podem ser utilizados para compor o plano de execução dentre os disponíveis no 
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componente Semantic Repository, que armazena as ontologias que descrevem os 

serviços Web e as especificações dos workflows e dos planos de execução. A seguir, 

ele tenta combinar os serviços descobertos a fim de consumir todas as entradas e 

precondições e produzir todas as saídas e efeitos especificados no workflow. Os 

serviços combinados são então orquestrados (organizados) de acordo com o fluxo de 

mensagem entre as saídas de um serviço e as entradas do serviço subsequente. Por 

fim, o componente Workflow Executor provê suporte à execução de workflows, 

recebendo os planos de execução selecionados pelos componentes Selection Manager 

(no processo de seleção, descrito na Seção 3.4) e Adaptation Manager (no processo de 

adaptação, descrito na Seção 3.5). No momento da execução do workflow, o 

componente Workflow Executor executa o plano de execução selecionado fazendo 

chamadas aos serviços providos pelas plataformas de nuvem integradas. 

O componente Metadata Manager é responsável por gerenciar os metadados 

acerca dos serviços de nuvem utilizados pelas aplicações e por torná-los disponíveis 

aos processos de seleção e adaptação executados respectivamente pelos componentes 

Selection Manager e Adaptation Manager. Exemplos de metadados são: (i) parâmetros de 

QoS, e.g. tempo de resposta, disponibilidade, desempenho, etc., e; (ii) preços (custos) 

dos serviços [48]. Para adquirir e monitorar esses metadados, o Cloud Integrator 

interage com um sistema de monitoramento externo chamado QoMonitor, 

brevemente apresentado na Seção 3.3. 

O componente Selection Manager é responsável por selecionar planos de 

execução com base nos metadados referentes aos serviços que compõem tais planos 

de execução. Quando esses planos de execução são gerados pelo componente 

Workflow Manager, o componente Selection Manager seleciona um deles para ser 

executado analisando os metadados providos pelo componente Metadata Manager e 

as preferências do usuário. Feito isso, o plano de execução selecionado é 

encaminhado para o componente Workflow Manager para execução. O processo de 

seleção realizado pelo componente Selection Manager é descrito com detalhes na 

Seção 3.4 e no trabalho de Cavalcante et al. [49]. 

Conforme descrito na Seção 3.5, o componente Adaptation Manager é 

encarregado de executar o processo de adaptação em caso de (i) falha de serviços, (ii) 

degradação na qualidade de serviço, ou (iii) surgimento de novos serviços. No 

contexto do Cloud Integrator, uma adaptação de uma aplicação significa substituir um 

plano de execução em estado de execução por outro que realize as mesmas 

atividades, a fim de cumprir o objetivo de negócio do workflow em questão. Esse 

componente funciona de maneira conjunta com os componentes Metadata Manager e 

Workflow Manager para identificar uma condição que possa disparar uma adaptação e 

para mudar automaticamente o plano de execução de uma aplicação. Neste trabalho, 

o processo de adaptação executado pelo componente Adaptation Manager endereça 
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apenas a substituição de serviços de aplicação. 

3.2.2 Integration Layer 

A camada Integration Layer é responsável por integrar plataformas de nuvem 

(provedores de serviços) que são ligadas ao Cloud Integrator através da interface 

Integration Interface, que é implementada pelo elemento Integration Façade para 

intermediar a interação entre o Cloud Integrator e as plataformas subjacentes. 

Para permitir a comunicação do Cloud Integrator com as plataformas de 

Computação em Nuvem que estão sendo integradas, faz-se necessário desenvolver 

binders para cada plataforma de nuvem. Esses binders abstraem as APIs específicas de 

cada plataforma, de modo a permitir o acesso a recursos providos, como, por 

exemplo, possibilitando iniciar e instanciar de maneira automática e/ou 

programática máquinas virtuais. Na Figura 12, por exemplo, os binders AWSBinder e 

GAEBinder referem-se respectivamente às plataformas de nuvem pública Amazon 

Web Services (AWS) [43] e Google App Engine (GAE) [44] que estão sendo 

integradas pelo Cloud Integrator. De maneira similar, o binder OCCIBinder é um binder 

de caráter mais genérico a ser utilizado por plataformas de nuvem que adotam a 

especificação OCCI (Open Cloud Computing Interface)5 [46], a exemplo da plataforma 

de nuvem privada OpenStack [45]. 

O componente Service Discovery é responsável por descobrir serviços de 

nuvem no ambiente e registrá-los no Cloud Integrator. Por sua vez, o componente 

Service Factory é responsável por criar serviços que encapsulam as APIs específicas 

das plataformas de nuvem, enquanto o componente Service Bridge insere-os no 

componente Semantic Repository, um dos subcomponentes do componente Workflow 

Manager na camada Service Layer. Assim, cada serviço provido através de uma API 

de plataforma de nuvem é representado por um serviço Web criado pelo 

componente Service Factory para representar a respectiva API do serviço, de modo 

que cada um desses serviços Web que são criados utiliza um binder desenvolvido 

especificamente para a plataforma de nuvem subjacente. 

3.3 Monitoramento de metadados de qualidade 

Após selecionar um plano de execução para uma aplicação, os metadados 

utilizados são ainda necessários para decidir se é preciso substituir um serviço 

                                                             
 

5 OCCI (Open Cloud Computing Interface) é uma iniciativa proposta pelo OGF (Open Grid Forum) como uma 
API padrão para acessar recursos IaaS providos por diferentes plataformas de nuvem. Na especificação 
OCCI, recursos podem ser identificados unicamente por um URI e acessados via REST (REpresentational 
State Transfer) através das operações (verbs) definidas no protocolo HTTP (POST, GET, PUT, DELETE). 
Maiores detalhes sobre a OCCI podem ser encontrados em: http://occi-wg.org/about/specification/. 

http://occi-wg.org/about/specification/
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selecionado anteriormente por outro serviço equivalente em casos de falha ou 

degradação de qualidade desse serviço, ou ainda caso surja um serviço alternativo 

com melhor qualidade, situações típicas de ambientes dinâmicos detalhadas na Seção 

3.5.1. Nessa perspectiva, é necessário prover meios eficientes para obter e monitorar 

periodicamente metadados referentes à qualidade dos serviços utilizados pela 

aplicação, bem como para detectar variações consideráveis em tais metadados. Com 

isso, esse monitoramento de metadados em tempo de execução permite que 

aplicações utilizem serviços que melhor satisfaçam seus requisitos de qualidade 

durante sua execução. 

Para adquirir e monitorar tais informações, o Cloud Integrator utiliza o 

QoMonitor [50, 51], um sistema genérico de monitoramento de metadados para 

computação distribuída implementado como um serviço Web. O QoMonitor recebe 

requisições de clientes (aplicações e/ou plataformas de middleware como, no caso, o 

Cloud Integrator), recupera metadados de qualidade (e.g. parâmetros de QoS) dos 

provedores de serviços e os encaminha para os clientes, de modo que, utilizando esse 

sistema de monitoramento, o Cloud Integrator passa a não ter a responsabilidade de 

lidar com as complexidades relacionadas ao monitoramento de metadados. No Cloud 

Integrator, os metadados providos pelo QoMonitor são encaminhados ao componente 

Metadata Manager, que é responsável por gerenciar tais metadados e os tornar 

disponíveis aos componentes responsáveis pelos processos de seleção e de 

adaptação. 

A Figura 14 apresenta a arquitetura do QoMonitor, detalhada no trabalho de 

Alves [51]. O QoMonitor consiste de dois repositórios: (i) o Repositório de Metadados, 

que persiste em uma base de dados todos os metadados de qualidade dos serviços 

monitorados, bem como os metadados disponibilizados pelos provedores de serviço, 

e; (ii) o Repositório de Serviços, que armazena informações acerca de todos os serviços 

que estão sendo monitorados e dos parâmetros necessários para se comunicar com os 

provedores dos mesmos.  
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Figura 14. Arquitetura do QoMonitor. 

O QoMonitor também contém um Tratador de Requisições, que trata requisições 

síncronas e assíncronas dos clientes, obtém os metadados requisitados e responde 

aos clientes. Associado ao Tratador de Requisições, o Módulo Publish-Subscribe é 

responsável por notificar clientes quando ocorre o evento especificado por uma 

determinada condição de retorno6 (fornecida na requisição assíncrona), ou seja, quando 

tal condição de retorno é satisfeita. 

O principal componente do QoMonitor é o Módulo de Aferição, que é 

responsável por efetivamente monitorar e aferir os metadados de qualidade dos 

serviços armazenados no Repositório de Serviços. Esse componente é basicamente 

composto por três tipos de subcomponentes: (i) aferidores; (ii) Blackboard, e; (iii) 

Controlador. Cada aferidor é responsável por aferir um parâmetro de qualidade 

específico a partir de informações capturadas através de requisições aos serviços 

monitorados, a saber, o tempo que a requisição levou para ser completada, se o 

                                                             
 

6 No contexto do QoMonitor, uma condição de retorno é uma tripla <expressão, tipo de comparação, valor> na 
qual: (i) a expressão é formada por variáveis e operações matemáticas que, aplicadas aos dados 
armazenados pelo QoMonitor, retorna um valor; (ii) o valor é um valor numérico qualquer, e; (iii) o tipo de 
comparação determina o operador de igualdade/desigualdade que será utilizado para fazer a comparação 
do valor da expressão com o valor fornecido pelo cliente. 

Provedor de 

Serviço A

Provedor de 

Serviço B

Provedor de

Serviço N

Cliente 1 Cliente 2

QoMonitor

Fachada Servidor

Fachada Cliente

Cliente N

IServidor

...

ICliente

...

Módulo de Aferição

Aferidor

Parâmetro X
Aferidor

Parâmetro Z

Blackboard

Controlador

...Aferidor

Parâmetro Y

Tratador de Requisições

Requisição

Assíncrona

Requsição 

Síncrona

Módulo Publish-Subscribe

Repositório de Metadados

Repositório de Serviços

Módulo de Ontologia



49 

serviço está disponível, e o momento em que a requisição foi feita. O componente 

Blackboard incorpora a ideia de um repositório de dados compartilhados, permitindo 

que aferidores de diferentes parâmetros de qualidade dos serviços utilizem as 

mesmas informações previamente listadas para calcular o valor desses parâmetros. 

Por fim, a ideia do componente Controlador é controlar o acesso às informações 

armazenadas no componente Blackboard e as informações obtidas a partir da aferição 

dos parâmetros, de modo que os aferidores não conhecem a origem dos dados que 

eles utilizam para aferição, modularizando assim a arquitetura. 

Apesar de o QoMonitor não apresentar, em sua implementação original, 

alguns aferidores necessários para que o mesmo possa ser plenamente aplicado no 

contexto de Computação em Nuvem (visto que, por exemplo, pode ser necessário 

monitorar o uso dos recursos das plataformas de nuvem integradas, tais como uso de 

processamento, memória, rede, etc.), neste trabalho foram utilizados os parâmetros 

de QoS que já são disponibilizados pelo QoMonitor, mais precisamente os parâmetros 

tempo de resposta e disponibilidade. Contudo, a arquitetura do QoMonitor, concebida 

para que ele seja um monitor genérico e possa então ser empregado em diferentes 

classes de ambientes distribuídos, permite que novos aferidores sejam facilmente 

implementados e acrescentados e/ou retirados, de modo que é possível desenvolver 

facilmente esses novos aferidores relacionados a recursos no contexto de plataformas 

de nuvem. 

3.4 Seleção de serviços 

Como mencionado anteriormente na Seção 3.1, uma vez que o usuário tenha 

especificado um workflow, o Cloud Integrator pode então fazer a composição dos 

serviços disponíveis para criar os possíveis planos de execução que atendam às 

atividades do workflow especificado. Mesmo havendo diferentes opções de planos de 

execução, apenas um deles deve ser selecionado para ser executado e assim satisfazer 

os objetivos de negócio da aplicação. No Cloud Integrator, essa seleção é feita com 

base em metadados dos serviços que estão envolvidos na composição, a saber: (i) 

parâmetros de QoS, e.g. tempo de resposta, disponibilidade, desempenho, etc., e; (ii) 

preços (custo) dos serviços [48]. 

Conforme apresentado no trabalho de Cavalcante et al. [48], o processo de 

seleção realizado pelo Cloud Integrator envolve duas operações básicas, a saber: (i) 

agregação, que computa o valor global de um dado parâmetro considerando um 

plano de execução como um todo, e; (ii) normalização, que enquadra os parâmetros 

em uma mesma faixa de valores para permitir uma medição uniforme da qualidade 

dos planos de execução. Feito isso, o algoritmo de seleção avalia a utilidade de cada 

plano de execução candidato com base nessas operações, considerando o custo e os 

parâmetros de qualidade de cada serviço de nuvem incluído no plano de execução. 
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Todavia, dado que o algoritmo proposto no trabalho de Cavalcante et al. [48] 

considera todos os serviços que compõem todos os planos de execução disponíveis, se 

uma aplicação requerer um número relativamente grande de serviços (como é o caso 

de aplicações em computação científica, por exemplo), o processo de seleção pode 

tornar-se impraticável devido ao aumento do tempo despendido pelo algoritmo de 

seleção de serviços, em termos de combinar tais serviços e calcular todos os valores 

agregados para cada um dos parâmetros considerados para cada plano de execução. 

De fato, a composição e seleção de serviços com base em parâmetros de qualidade é 

um problema combinatório de difícil solução em termos de tempo computacional 

para a determinação de soluções ótimas, como reportado em alguns trabalhos na 

literatura [52, 53, 54]. Dessa forma, uma vez que o desempenho de tal algoritmo pode 

ter influência considerável no desempenho geral do sistema [55] (i.e. o Cloud 

Integrator), é necessário prover um meio de otimizar o processo de seleção de 

serviços. 

Nessa perspectiva, no trabalho de Cavalcante et al. [49] é apresentada uma 

nova abordagem que tenta otimizar o processo de seleção realizado pelo Cloud 

Integrator, para isso desconsiderando dos cálculos todos os serviços coincidentes. Tais 

serviços coincidentes são serviços que estão presentes em todos os planos de execução 

e, portanto, contribuem igualmente com os mesmos valores de custo e de qualidade 

em qualquer plano de execução. Em não se considerando esses serviços, o processo 

de seleção de serviços seria teoricamente executado mais rapidamente, por envolver 

um número menor de serviços a serem considerados, porém com um trade-off em se 

executar um algoritmo adicional para identificar de antemão os serviços coincidentes 

para depois iniciar o processo de seleção de serviços. De fato, os resultados 

experimentais preliminares reportados no trabalho de Cavalcante et al. [49] mostram 

que essa nova abordagem de seleção de serviços é mais eficiente em termos de 

desempenho e promoveu uma redução entre cerca de 13% e 15% no tempo 

despendido pelo processo de seleção em si, em comparação à abordagem original 

[48]. Além disso, o algoritmo para identificação dos serviços coincidentes também se 

mostrou ser eficiente e capaz de fazer um bom trade-off entre o número de planos de 

execução a serem analisados e o número de serviços coincidentes entre eles. 

Contudo, é importante salientar que o algoritmo de seleção original apresentado no 

trabalho de Cavalcante et al. [48] não sofreu qualquer modificação, i.e. o algoritmo de 

identificação de serviços coincidentes é executado tão somente em um passo anterior 

ao algoritmo de seleção propriamente dito, que passa então a considerar apenas os 

serviços não-coincidentes ao invés de todos os serviços.  

O Algoritmo 1 a seguir apresenta o algoritmo para identificação de serviços 

coincidentes a serem desconsiderados dos cálculos realizados no processo de seleção. 

Dada uma lista A de atividades que compõem o workflow, para cada atividade a do 

workflow (a   A), os serviços que realizam essa atividade a são recuperados pelo 
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procedimento recuperarServiçosPorAtividade (linha 3). Assim, se existe apenas um 

serviço que realiza essa atividade a (linha 4), então tal serviço está necessariamente 

em todos os planos de execução e, consequentemente, ele é marcado como um serviço 

coincidente, sendo adicionado ao conjunto de serviços coincidentes SC (linha 5) a ser 

retornado pelo algoritmo. 

Algoritmo 1. Algoritmo para identificação de serviços coincidentes 

Entrada: A – lista de atividades que compõem o workflow 

Saída: SC – conjunto de serviços coincidentes 

1: SC ← Ø 

2: para cada atividade a   A faça 

3:       S ← recuperarServiçosPorAtividade(a) 

4:       se |S| = 1 então 

5:             SC ← SC   S 

6:       fim se 

7: fim para 

A Figura 15 ilustra um grafo direcionado acíclico que representa um conjunto 

com seis possíveis planos de execução para um workflow com seis atividades 

(indicadas pelas raias), sendo também destacados os serviços coincidentes nesses 

planos de execução. Os serviços A, C, D e F, que atendem unicamente às atividades 1, 

3, 4 e 6, respectivamente, estão presentes em todos os seis planos de execução e, 

portanto, são enquadrados como serviços coincidentes. 

 

Figura 15. Ilustração de workflow e de serviços coincidentes presentes nos planos de execução. 
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Após identificar os serviços coincidentes, o processo de seleção propriamente 

dito é iniciado, conforme sumarizado no Algoritmo 2. Esse algoritmo recebe como 

entrada uma lista PE com os planos de execução gerados para o workflow em questão, 

o conjunto SC de serviços coincidentes, e uma lista W de pesos atribuídos pelo 

usuário como preferências para os parâmetros. Os serviços coincidentes presentes no 

conjunto SC não são considerados nas operações realizadas nesta etapa do processo 

de seleção. Como será mostrado adiante, o processo de seleção de serviços com base 

em parâmetros de qualidade (mais especificamente parâmetros de QoS) já é aplicado 

em outros trabalhos na literatura, inclusive no contexto de Computação em Nuvem 

[81, 83, 86]. 

Algoritmo 2. Algoritmo de seleção de planos de execução 

Entrada: PE – lista de planos de execução gerados para o workflow 

               SC – conjunto de serviços coincidentes 

               W – lista de pesos atribuídos pelo usuário 

Saída: s   PE – plano de execução com utilidade maximal 

1: para cada plano de execução p   PE faça 

2:       calcularCustoAgregado(p, SC) 

3:       normalizarCustoAgregado(p, PE) 

4: fim para 

5: para cada plano de execução p   PE faça 

6:       para cada parâmetro de qualidade q 

7:             calcularQualidadeGlobal(p, q, SC) 

8:             normalizarQualidadeGlobal(p, q, SC) 

9:       para cada 

10:       calcularUtilidade(p, W) 

11: fim para 

O Algoritmo 2 começa com o cálculo do custo (monetário) de cada plano de 

execução p   PE (linha 2) através de uma soma simples do custo de cada serviço que 

compõe o plano de execução corrente. Feito isso, esse valor agregado é normalizado 

(linha 3) a fim de enquadrá-lo na faixa de valores entre 0 e 1, utilizando a Equação 1: 

minmax

minmax

imax
N cc 

cc

pcc
pc 




 ,

)( 
)(   (1) 

na qual cN(p) é o custo normalizado, ci(p) é o valor agregado de custo para o plano de 

execução p, e cmax e cmin são os maior e menor valores agregados dos planos de 

execução considerados, respectivamente (se cmax = cmin então cN(p) = 1). Conforme 

apontado no trabalho de Cavalcante et al. [48], os parâmetros de custo e de 

qualidade são considerados (nesta ordem) de maneira separada, visto que selecionar 

um plano de execução com menor custo não implica necessariamente que tal plano 

de execução tenha a melhor qualidade.  

Em algumas situações, o usuário pode estabelecer que o custo total de uma 
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composição de serviços de nuvem não ultrapasse um dado valor θ, a sua escolha. 

Dado que essa é uma restrição global para todo o workflow, planos de execução que 

apresentarem valor agregado de custo superior ao valor θ especificado deverão ser 

desconsiderados. Entretanto, com isso, é possível que muitos planos de execução, 

incluindo planos que possam ter uma alta qualidade, sejam desconsiderados. Para 

reverter tal efeito, o usuário pode configurar (previamente) algumas exceções, como, 

por exemplo, autorizar que o processo de seleção aceite planos de execução que 

extrapolem o limite  em no máximo x% caso a alta qualidade desses planos 

compense essa extrapolação. Dessa forma, se o usuário especificar o custo máximo , 

então cmax = . 

No próximo passo, o algoritmo calcula a qualidade de cada plano de execução 

como um todo, considerando os valores dos parâmetros de QoS providos pelo 

QoMonitor7 referentes aos m serviços que o compõem. Primeiramente, o valor global 

de cada parâmetro de qualidade q é computado para cada plano de execução p   PE 

(linha 7) através de funções de agregação específicas para cada parâmetro [53, 55], 

como as apresentadas na Tabela 1: 

(i) tempo de resposta é o parâmetro de QoS utilizado para medir o tempo 

de resposta para executar cada serviço, de modo que o valor global 

desse parâmetro qt(p) é dado pela soma dos valores qt(s) desse 

parâmetro para cada serviço s que compõe o plano de execução p 

considerado; 

(ii) o parâmetro de QoS disponibilidade representa a probabilidade (valor 

percentual) na qual o provedor de serviço está disponível, i.e. que o 

serviço está pronto para uso imediato; seu valor global qa(p) pode ser 

obtido através do produtório (multiplicação) do valor qa(s) de 

disponibilidade de cada serviço s que compõe o plano de execução p 

considerado; 

(iii) desempenho é o parâmetro de QoS que descreve a quantidade de 

requisições qd(p) atendidas pelo provedor de um serviço s em um 

dado período de tempo, de modo que o desempenho qd(p) de um 

plano de execução p é limitado pelo serviço s que apresente o menor 

valor para esse parâmetro. 
  

                                                             
 

7 É importante salientar que são solicitados, para o QoMonitor, apenas os metadados de qualidade de 
serviços não coincidentes, visto que são esses metadados que de fato serão considerados nos cálculos do 
processo de seleção. 
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Tabela 1. Exemplos de funções de agregação de parâmetros de qualidade. 

Tipo Exemplo de parâmetro Expressão 

Somatório tempo de resposta 



PEs

tt sqpq
 

)()(  

Produtório disponibilidade 



PEs

aa sqpq
 

)()(  

Mínimo desempenho )(min)(
 

sqpq d
PEs

d


  

Uma vez calculados os valores globais dos parâmetros para os planos de 

execução disponíveis, apenas esses valores globais para os planos de execução serão 

considerados e não mais os valores individuais dos parâmetros para os serviços. 

Entretanto, apenas calcular os valores globais não é suficiente, visto que cada 

parâmetro lida com diferentes grandezas, sendo, portanto, necessário fazer uma 

normalização dos mesmos a fim de enquadrá-los em uma mesma faixa de valores para 

permitir uma medição uniforme da qualidade dos planos de execução [53, 54, 55]. 

Dessa forma, no Algoritmo 2, o valor global dos parâmetros de qualidade é 

normalizado (linha 8) a fim de enquadrá-lo na faixa de valores entre 0 e 1 [54]. 

Dependendo de sua natureza, alguns parâmetros são positivos, i.e. quanto maior o 

seu valor, maior a sua qualidade (por exemplo, o parâmetro disponibilidade), e outros 

parâmetros são negativos, i.e. quanto menor o seu valor, maior a sua qualidade (por 

exemplo, o parâmetro tempo de resposta). As Equações 2 e 3 apresentam as fórmulas 

para normalização de parâmetros positivos e negativos, respectivamente. Nessas 

equações, qNi(p) é o valor normalizado para o parâmetro i, qi(p) é o valor global do 

parâmetro i para o plano de execução p, e qmax e qmin são os maior e menor valores 

para todos planos de execução considerados, respectivamente (se qmax = qmin então 

qNi(p) = 1). Nesse processo, qNi(p) resulta em um valor entre 0 e 1. 

minmax

minmax

mini
Ni qq 

qq

qpq
pq 




 ,

)(
)(   (2) 

minmax

minmax

imax
Ni qq 

qq

pqq
pq 




 ,

)(
)(   (3) 

Por fim, tendo-se os valores normalizados de custo e de qualidade, a utilidade 

u(p) de cada plano de execução p   PE (linha 10) é calculada como uma soma 

ponderada (Equação 4) entre os valores normalizados dos parâmetros e os 

respectivos pesos w   W atribuídos pelo usuário a esses parâmetros através de um 

arquivo de configuração em XML. A Figura 16 mostra um exemplo de arquivo de 

configuração XML no qual são atribuídos pesos iguais (valor 0.5) aos parâmetros de 
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QoS availability (disponibilidade) e response_time (tempo de resposta). 

 
Figura 16. Exemplo de arquivo de configuração XML com pesos atribuídos aos parâmetros de 
qualidade. 

Ao fim do processo de seleção, é selecionado o plano de execução com 

utilidade maximal, e se existir mais de um plano de execução com utilidade 

maximal, um deles é selecionado aleatoriamente. Na Equação 4, qNi(p) e cN(p) são, 

respectivamente, os valores normalizados para o parâmetro de qualidade i e para o 

custo considerando o plano de execução p, enquanto wi, wc   W são os pesos 

atribuídos pelo usuário a esses parâmetros, de modo que wi, wc   [0, 1] e 
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Uma vez que um plano de execução é selecionado, o Cloud Integrator está apto 

a iniciar a execução do mesmo através do componente Workflow Executor. 

3.5 Adaptação 

O modelo de composição de serviços adotado pelo Cloud Integrator é baseado 

na funcionalidade de cada serviço e em seus respectivos metadados (como parâmetros 

de qualidade e preço). Esse mecanismo de composição permite que o Cloud Integrator 

lide com situações nas quais um serviço está disponível em tempo de composição e 

se torna indisponível em tempo de execução, ou em caso de degradação de 

qualidade de qualquer serviço que esteja incluído na composição. Se dois ou mais 

serviços com funcionalidade similar estão disponíveis, o Cloud Integrator constrói 

diferentes planos de execução para o workflow em questão, cada um deles utilizando 

um desses serviços alternativos. Dessa forma, em caso de falha ou degradação de 

qualidade de um serviço, outro plano de execução que contém um serviço 

equivalente, de funcionalidade similar, pode então substituir o corrente a fim de 

garantir a qualidade e a disponibilidade da aplicação em questão. Nesta seção é 
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descrito o processo de adaptação que oferece suporte a essa facilidade. 

3.5.1 Fatores que disparam uma adaptação 

Existem três classes de mudanças em ambientes de nuvem que podem 

disparar um processo de adaptação: (i) falha de um ou mais serviços; (ii) degradação 

da qualidade de um ou mais serviços, e; (iii) surgimento de novos serviços. 

A perda da conexão entre o Cloud Integrator e um provedor de serviços ou 

mesmo erros internos no serviço são causas típicas de falhas de serviço. Em ambos os 

casos, o provedor de um serviço torna-se incapaz de responder a requisições e, com 

isso, todos os planos de execução ativos que possuam tal serviço devem ser 

analisados e substituídos por planos de execução alternativos que contenham 

serviços com funcionalidade similar ao serviço em falha, quando possível. Por 

exemplo, supondo que o plano de execução A → B → C1 → D → E está sendo 

executado e o serviço C1 torna-se indisponível, o mecanismo de adaptação, nesse 

caso, deve selecionar, da maneira mais transparente possível, um plano de execução 

alternativo com um serviço equivalente a C1 (por exemplo, C2), evitando assim a 

falha de toda a aplicação devido à indisponibilidade de C1. 

A segunda classe de eventos que podem disparar uma adaptação é a 

degradação da qualidade de um ou mais serviços. Ambientes de Computação em Nuvem 

podem apresentar condições de execução altamente dinâmicas nas quais flutuações 

na rede e uso extensivo de serviços podem afetar a qualidade dos serviços em 

execução. Nesse caso, um plano de execução alternativo contendo um serviço que 

proveja funcionalidade similar à do serviço degradado pode ser adotado se sua 

utilidade8 for significativamente maior que a utilidade do plano de execução em 

questão.  

Ambientes de nuvem também são bastante dinâmicos no que diz respeito à 

emergência de novos serviços, que podem ser dinamicamente descobertos. Uma vez 

que esses novos serviços podem propiciar outros planos de execução alternativos 

que sejam mais vantajosos às aplicações em execução, é necessário também analisar a 

necessidade e a conveniência em se substituir o plano de execução corrente por um 

alternativo que contenha um ou mais desses novos serviços. Como no caso de 

degradação de qualidade, é importante considerar os ganhos em termos de utilidade 

desses planos de execução alternativos e o impacto de se fazer a substituição do 

plano de execução corrente. 

No estado atual de desenvolvimento do Cloud Integrator, o processo de 

                                                             
 

8 Conforme apresentado na Seção 3.4, o cálculo da utilidade de um plano de execução considera tanto 
parâmetros de QoS quanto custos [monetários] dos serviços que o compõem. 
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adaptação é disparado apenas em casos de falha de serviços e degradação de 

qualidade, porém apenas o primeiro tipo de adaptação foi implementado. Adaptação 

de aplicações disparada pela descoberta de novos serviços é um tópico que poderá 

ser endereçado em trabalhos futuros. 

3.5.2 Fatores a serem considerados em uma adaptação 

Quando um processo de adaptação substitui um dado plano de execução para 

uma aplicação, é necessário garantir que os requisitos da aplicação continuem a ser 

satisfeitos. Embora a qualidade de planos de execução alternativos seja um fator 

essencial a ser considerado, ele não é suficiente para garantir uma adaptação 

eficiente. Além disso, uma vez que a substituição do plano de execução corrente 

pode levar à reexecução de serviços ou a outras ações de impacto considerável, a 

decisão acerca dessa possível substituição deve considerar o custo de adaptação9, que é 

o overhead decorrente da substituição do plano de execução corrente por um 

alternativo. Por exemplo, se algum dos serviços incluídos no plano de execução em 

questão já tiver sido executado, pode ser mais vantajoso selecionar um plano de 

execução alternativo que possua mais serviços em comum com o atual, de modo que 

esse plano de execução similar pode oferecer um baixo custo de adaptação devido ao 

reuso das saídas dos serviços previamente executados, evitando assim a necessidade 

de ações que possuam impacto considerável. 

Os custos de adaptação referentes aos planos de execução alternativos são 

tipicamente variáveis e o seu cálculo deve considerar os seguintes fatores: 

(i) reuso de serviços executados – considerando que alguns serviços 

possam estar presentes em dois ou mais planos de execução, pode 

ser conveniente priorizar planos de execução alternativos que 

reusem serviços que estejam incluídos no plano de execução corrente 

e já tenham sido executados; 

(ii) rollbacks – na substituição do plano de execução corrente, alguns 

serviços que já tenham sido executados podem requerer rollbacks 

para retornar a um estado de execução anterior10, e; 

(iii) ações compensatórias – quando o plano de execução corrente é 

substituído, se um serviço necessita retornar a um estado de 

execução anterior porém não oferece suporte a rollbacking, ações 

                                                             
 

9 No processo de adaptação, o custo de adaptação não envolve o custo [monetário] dos serviços, mas sim o 
overhead imposto pelas ações que devem ser executadas a fim de permitir a continuidade da aplicação 
após a substituição do plano de execução corrente. 

10 A descrição semântica do serviço registrado no Cloud Integrator deve informar se o serviço oferece suporte 
a rollbacking, de modo que o Cloud Integrator não é diretamente responsável por esse suporte. 
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compensatórias podem ser providas pelo componente Adaptation 

Manager a fim de restaurar um estado de execução anterior à 

execução de tal plano de execução. 

É importante salientar que nem todos os serviços incluídos em planos de 

execução requerem rollbacking ou ações compensatórias. Serviços que executam 

operações que não modificam o ambiente de execução (e.g. operações de leitura) não 

requerem tais ações. Por outro lado, serviços que modificam o ambiente de execução 

(e.g. serviços que executam operações de escrita) tipicamente requerem esse tipo de 

ações. A descrição da estratégia utilizada para rollbacks e ações compensatórias está 

fora do escopo deste trabalho. 

O cálculo do custo de adaptação de um plano de execução p começa com o 

cálculo do seu custo de adaptação absoluto cabs(p) (Equação 5), definido como a soma do 

número de serviços a serem executados após a substituição do plano de execução 

corrente (e), do número de serviços que requerem rollbacks (r), e do número de 

serviços que requerem ações compensatórias (a): 

arepcabs )(    (5) 

 Para determinar os valores das parcelas e, r e a na Equação 5, é adotada a 

estratégia empregada no trabalho de Lopes [69], que utiliza o grafo direcionado 

acíclico que representa o conjunto de planos de execução disponíveis para o workflow 

em questão (Seção 3.1), sendo necessário identificar o ponto de coincidência entre o 

plano de execução corrente, com o serviço em falha, e os planos de execução 

alternativos. Esse ponto de coincidência define pontualmente a mudança de caminho 

(dado que um plano de execução pode ser entendido como um caminho entre os nós 

inicial e final no grafo) entre um plano de execução e outro, de modo que o próximo 

serviço após tal ponto de coincidência é o primeiro serviço que precisa ser executado 

uma vez concluído o processo de adaptação. 

Por exemplo, considere-se o grafo direcionado acíclico mostrado na Figura 17 

com cinco opções de plano de execução para um workflow, das quais o plano de 

execução PE1: A → B1 → C1 → D1 → E1 → F tenha sido selecionado para ser 

executado. Supondo que o serviço E1 torne-se indisponível, têm-se ainda três planos 

de execução alternativos candidatos a substituir esse plano de execução, a saber: (i) 

PE2: A → B1 → C1 → D1 → E2 → F; (ii) PE4: A → B1 → C2 → D1 → E2 → F, e; (iii) PE5: 

A → B2 → C3 → D2 → E3 → F. 

Como mostrado no grafo da Figura 17, o ponto de coincidência entre os 

planos de execução PE1: A → B1 → C1 → D1 → E1 → F (com o serviço em falha) e, por 

exemplo, PE4: A → B1 → C2 → D1 → E2 → F é o nó que representa o serviço B1. 

Supondo que o serviço C1 requeira rollbacking em caso de adaptação, se o plano de 
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execução PE4 for selecionado para substituir o plano de execução PE1, as execuções 

dos serviços A e B1 serão reaproveitadas e os serviços a serem executados serão C2, 

D1, E2 e F, quatro no total. Assim, para o plano de execução alternativo PE4, e = 4, r = 

1 (visto que o serviço C1 requer rollbacking) e a = 0, resultando em cabs(PE4) = 5. 

 

Figura 17. Ponto de coincidência em um grafo direcionado acíclico que representa o conjunto 
de planos de execução para um workflow. 

Por fim, o custo de adaptação c(p) de um plano de execução p é calculado 

mediante uma normalização vetorial do valor do custo de adaptação absoluto cabs(p) 

desse plano de execução, conforme definido pela Equação 6: 
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na qual cabs(r) é o custo de adaptação absoluto de cada plano de execução r no 

conjunto de planos de execução PE. 

3.5.3 Disparando uma adaptação 

Uma condição de falha de serviço é identificada quando uma invocação de 

serviço não é realizada com sucesso. Nesse caso, o componente Workflow Manager 

notifica o componente Adaptation Manager e o processo de adaptação é iniciado 

imediatamente, visto que a execução da aplicação que realizou a invocação do 

serviço em falha só pode continuar se o plano de execução corrente for substituído 
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por um alternativo que contenha um serviço equivalente. Se o serviço em falha está 

presente em planos de execução utilizados por outras aplicações11, é também 

necessário disparar o processo de adaptação para todas as aplicações cujos planos de 

execução correntes contenham o serviço em falha. 

A Figura 18 apresenta um diagrama UML de sequência que ilustra o processo 

de adaptação realizado pelo Cloud Integrator em caso de falha de um serviço 

envolvido no plano de execução que está sendo executado. As operações 1, 2 e 3 

consistem na invocação de serviços que fazem parte desse plano de execução, porém 

a invocação referente à operação 3 não é completada uma vez que o serviço C está 

em situação de falha, ocasionada por algum dos fatores elencados na Seção 3.5.1. 

Assim, o processo de adaptação é disparado (operação 4) para efetuar a mudança do 

plano de execução atual por outro plano de execução. Na Figura 18, como os serviços 

C e C’ são equivalentes e o serviço C está em situação de falha, o plano de execução 

que contém o serviço C’ é selecionado para que assim o objetivo especificado pela 

aplicação possa ser alcançado.  

  

                                                             
 

11 O Cloud Integrator é idealizado para oferecer suporte à execução concorrente de múltiplas aplicações 
utilizando os serviços providos pelas plataformas de nuvem que estão sendo integradas. 
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Figura 18. Diagrama UML de sequência que ilustra o processo de adaptação disparado por falha de um serviço. 
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De maneira similar, a Figura 19 apresenta um diagrama UML de sequência 

que ilustra o processo de adaptação realizado pelo Cloud Integrator em caso de 

degradação de qualidade, mais precisamente com relação à utilidade do plano de 

execução corrente. Conforme apresentado na Seção 3.3, no momento em que o Cloud 

Integrator realiza uma requisição assíncrona ao QoMonitor, é fornecida uma condição 

de retorno que, caso seja satisfeita, faz com que o Cloud Integrator seja notificado pelo 

QoMonitor que o evento determinado por tal condição de retorno ocorreu. Dessa 

forma, para detectar se houve uma degradação de qualidade de um ou mais serviços 

e se essa degradação causou impacto significativo12 na utilidade inicial (computada 

no processo de seleção) do plano de execução corrente, a expressão referente ao 

cálculo da utilidade inicial é especificada na condição de retorno que é passada ao 

QoMonitor no momento da requisição assíncrona.  

Por exemplo, considere-se uma condição de retorno dada pela tripla 

<utilidade_inicial, menor, 0.9 * utilidade_original>, na qual utilidade_inicial é a expressão 

do cálculo da utilidade inicial. Se o valor da expressão utilidade_inicial, calculado com 

os valores atuais providos pelo QoMonitor, for menor que 90% que a utilidade_original, 

calculada ainda no processo de seleção, essa condição de retorno é então satisfeita. 

Com isso, o QoMonitor notifica o Cloud Integrator (operação 1 na Figura 19) de que 

houve tal degradação na utilidade inicial do plano de execução corrente (nesse caso 

superior a 10% do valor original) e o processo de adaptação é então disparado. 

  

                                                             
 

12 O valor que representa um decréscimo significativo, demandando assim o disparo do processo de 
adaptação, pode ser configurado pelo usuário através de um limiar (threshold) aceitável com relação à 
utilidade inicial do plano de execução corrente. Assim, por exemplo, pode ser configurado que o 
processo de adaptação seja disparado quando a utilidade inicial sofrer uma degradação de 10% com 
relação ao seu valor original, calculado no processo de seleção desse plano de execução. 
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Figura 19. Diagrama UML de sequência que ilustra o processo de adaptação disparado por degradação de qualidade. 
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3.5.4 Processo de adaptação 

O processo de adaptação executado pelo Cloud Integrator é inspirado no 

AdaptUbiFlow (Adaptive Ubiquitous Workflow) [57], um mecanismo de adaptação 

proposto no contexto de aplicações ubíquas. Esse processo basicamente consiste de 

dois passos consecutivos: (i) selecionar um plano de execução alternativo para 

substituir o plano de execução corrente, e; (ii) continuar a execução da aplicação após 

substituir seu respectivo plano de execução pelo alternativo selecionado no passo 

anterior. 

A seleção de um plano de execução alternativo considera dois parâmetros 

essenciais: 

(i) a utilidade inicial dos planos de execução candidatos (u), que expressa 

suas propriedades em termos de custo e dos parâmetros de 

qualidade, e para o qual se deseja um valor alto, e; 

(ii) o custo de adaptação (c), que pondera as ações que devem ser 

executadas quando ocorre a substituição de um plano de execução, 

para o qual se deseja um valor baixo. 

Quando o processo de adaptação é disparado, o componente Selection Manager 

é invocado para que seja refeito o cálculo da utilidade inicial dos planos de execução 

alternativos, considerando valores atualizados dos parâmetros de qualidade 

providos pelo QoMonitor (operação 4.1.1.1 na Figura 18 e operação 3.1.1 na Figura 19) 

e utilizando os mesmos critérios originalmente considerados para a seleção do plano 

de execução corrente, conforme a abordagem apresentada na Seção 3.4. Esse 

recálculo (operações 4.1.2 a 4.1.6 na Figura 18 e operações 3.2 a 3.6 na Figura 19) é 

necessário visto que é possível que alguns desses parâmetros considerados tenham 

tido seus valores alterados com o tempo, de modo que novamente são solicitados ao 

componente Metadata Manager os valores dos metadados (operação 4.1 na Figura 18 e 

operações 3.1 na Figura 19). Ao término dessa etapa, esses valores de utilidade são 

repassados (operação 4.1.7 na Figura 18 e operação 3.7 na Figura 19) ao componente 

Adaptation Manager para que este faça os cálculos referentes ao custo de adaptação e 

assim possa fazer a seleção do plano de execução substituto. 

A seguir, o componente Adaptation Manager calcula o custo de adaptação para 

cada plano de execução alternativo (operação 4.1.7.1 na Figura 18 e operação 3.7.1 na 

Figura 19) com base na Equação 2, apresentada na Seção 3.5.2. No contexto do 

processo de adaptação, a seleção de um plano de execução é baseada no cálculo da 

utilidade de adaptação (p) de cada plano de execução alternativo p. Essa utilidade de 

adaptação é definida como a soma ponderada da utilidade inicial u(p), calculada pelo 

componente Selection Manager, e do custo de adaptação c(p), calculado pelo 
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componente Adaptation Manager. O usuário pode priorizar esses critérios atribuindo 

diferentes pesos (prioridades) à utilidade inicial e ao custo de adaptação, a saber, wPE e 

wCA, sendo  1 0,, CAPE ww  e wPE + wCA = 1. Os valores atribuídos aos pesos wPE e wCA 

são definidos em termos de cinco diferentes configurações que correspondem a perfis 

de adaptação, apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Perfis de adaptação definidos para os pesos atribuídos à utilidade inicial e ao custo 
de adaptação. 

Perfil de 
adaptação 

Descrição 
Pesos atribuídos 

Utilidade 
inicial (wPE) 

Custo de 
adaptação (wCA) 

máxima utilidade 
inicial 

prioridade exclusiva à utilidade 
inicial do plano de execução 

1,00 0,00 

alta utilidade  
inicial 

prioriza a utilidade inicial do plano 
de execução, considerando também o 
custo de adaptação 

0,75 0,25 

balanceado 
configuração padrão, com pesos 
iguais aos critérios 

0,50 0,50 

baixo custo de 
adaptação 

prioriza o custo de adaptação, 
considerando também a utilidade 
inicial do plano de execução 

0,25 0,75 

mínimo custo de 
adaptação 

exclusiva prioridade ao custo de 
adaptação 

0,00 1,00 

A Equação 7 mostra o cálculo da utilidade de adaptação (p) para cada plano 

de execução alternativo p (operação 4.1.7.2 na Figura 18 e operação 3.7.2 na Figura 

19), no qual o plano de execução alternativo com utilidade de adaptação maximal é 

selecionado para substituir o plano de execução corrente (operação 4.1.7.3 na Figura 

18 e operação 3.7.3 na Figura 19). Se dois ou mais planos de execução possuem a 

mesma utilidade de adaptação, o processo de adaptação seleciona um deles de 

maneira aleatória. 

   CAPE wpcwpup  )()()μ(   (7) 

Quando a seleção do plano de execução alternativo é concluída, os rollbacks e 

ações compensatórias necessários são executados de maneira transparente para o 

usuário para que seja feita a substituição do plano de execução corrente. Feito isso, o 

componente Adaptation Manager retorna o controle para o componente Workflow 

Manager, que dá prosseguimento à execução da aplicação. 

3.5.4.1 Questões relevantes no processo de adaptação por degradação de qualidade 

Na Seção 3.5.3 argumentou-se que o processo de adaptação deve ser 

disparado apenas se o decréscimo na utilidade de um plano de execução for maior 

que um dado limiar provido pelo usuário. De maneira similar, pode ser conveniente 
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para o usuário definir outro limiar para filtrar o conjunto de planos de execução 

alternativos para substituir o plano de execução corrente, de modo que apenas os 

planos de execução alternativos que provejam um aumento significativo com relação 

à utilidade do plano de execução corrente (por exemplo, em no mínimo 20%) são 

candidatos a substituí-lo. Essa filtragem pode ser realizada pelo componente 

Adaptation Manager quando este recebe os valores de utilidade inicial referentes aos 

planos de execução alternativos, de modo que se não existe plano de execução 

alternativo que satisfaça esse critério de filtragem, então o processo de adaptação é 

abortado. O usuário também pode definir um limiar referente ao custo de adaptação; 

nesse caso, os planos de execução alternativos com custos de adaptação maiores que 

esse dado limite não serão então candidatos para a substituição do plano de execução 

corrente. 

Outra questão importante a ser ressaltada no contexto da adaptação de 

aplicações é que, quando o processo de adaptação é disparado por uma falha de 

serviço, a substituição dos planos de execução que incluem o serviço em falha é 

mandatória, de modo a de garantir a disponibilidade das aplicações que o utilizam. 

Entretanto, uma degradação na qualidade de um serviço, apesar de potencialmente 

afetar o desempenho das aplicações, não necessariamente implica em sua falha. 

Nesse caso, é importante analisar se os possíveis benefícios resultantes da 

substituição do plano de execução corrente realmente justificam o custo de 

adaptação decorrente de tal processo.   

Quando é possível se ter o controle dos recursos subjacentes que compõem o 

ambiente de execução do serviço (por exemplo, a instância de máquina virtual que 

executa o serviço), uma melhor qualidade para esse serviço pode ser obtida com a 

substituição de tais recursos. Nessa perspectiva, é possível fazer a distinção, no 

contexto do processo de adaptação, entre dois tipos de serviços de acordo com a 

disponibilidade desse controle. O primeiro deles são os serviços próprios, serviços que 

podem ser diretamente instanciados através do Cloud Integrator em uma plataforma 

de nuvem a fim de serem utilizados por uma aplicação, sendo possível ter o controle 

sobre os recursos utilizados para sua execução. Por exemplo, considerando uma 

aplicação de comércio eletrônico baseada em nuvem, o serviço de controle de 

estoque, responsável por permitir consultas e atualizações no estoque, é um serviço 

próprio provido por uma máquina virtual que está implantada em uma plataforma 

de nuvem e que pode ser instanciada pelo Cloud Integrator. Desse modo, se por 

algum motivo essa máquina virtual não estiver atendendo à demanda pelo serviço 

(por exemplo, se o processamento estiver próximo aos 100% da capacidade da 

máquina virtual), uma nova máquina virtual pode ser instanciada e o serviço 

migrado para essa nova máquina ou ainda o serviço pode ser provido por ambas as 

máquinas virtuais. 
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Por sua vez, o segundo tipo de serviço são os serviços de terceiros, previamente 

disponibilizados em plataformas de nuvem e utilizados para a composição de 

aplicações, de modo que, nesse caso, o Cloud Integrator não possui controle algum 

sobre os recursos utilizados para a execução dos serviços. Exemplos dessa categoria 

são serviços providos pelas diferentes plataformas de nuvem, como serviços de 

banco de dados ou logging. Além de serviços providos pelas próprias plataformas de 

nuvem, outro tipo de serviços de terceiros são aqueles serviços implantados por 

terceiros em máquinas virtuais em plataformas de nuvem. Utilizando ainda como 

exemplo uma aplicação de comércio eletrônico baseada em nuvem, um exemplo de 

serviço de terceiros seria o serviço de efetuar pagamento por cartão de crédito, que é 

de propriedade de uma instituição de crédito. Desse modo, o Cloud Integrator não 

possui controle sobre o serviço, ficando assim impossibilitado de criar novas 

máquinas virtuais para oferecer suporte a esse serviço. 

Conforme o tipo do serviço com qualidade degradada, têm-se então diferentes 

opções de substituição disponíveis ao processo de adaptação do Cloud Integrator. 

Quando a qualidade de um serviço de terceiro sofre uma degradação significativa, a 

única opção possível é a sua substituição por um serviço de funcionalidade 

equivalente, i.e. por outra implementação desse serviço, seja na mesma plataforma 

de nuvem ou em outra plataforma. Já no caso de um serviço próprio, é possível ter 

uma opção de qualidade superior tanto pela escolha de uma implementação 

alternativa desse serviço como através da substituição dos recursos de computação 

utilizados. Essa substituição de recursos pode ser realizada de duas formas: (i) 

através da migração do serviço para uma máquina virtual de configuração superior, 

explorando as facilidades de elasticidade (elasticity) providas pelas plataformas de 

nuvem, ou; (ii) através da criação de uma nova instância do serviço (replicação) em 

uma nova máquina virtual, explorando facilidades de balanceamento de carga (load 

balancing).  O processo de adaptação endereçado neste trabalho trata da substituição 

simples de serviços de terceiros, de modo que as facilidades de elasticidade e 

balanceamento de carga das quais pode se fazer uso para o caso de serviços próprios 

poderão ser abordadas em trabalhos futuros. 
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4 Implementação 

Este capítulo apresenta alguns aspectos de implementação do Cloud Integrator. 

A Seção 4.1 ilustra a especificação de workflows semânticos por meio de um assistente 

gráfico provido pelo Cloud Integrator. A Seção 4.2 apresenta a representação de 

serviços através das tecnologias WSDL e OWL-S. Finalmente, a Seção 4.3 ilustra a 

composição de plano de execução. 

4.1 Especificação de workflows semânticos 

O Cloud Integrator provê um assistente que permite ao usuário especificar 

(criar e/ou editar) um workflow semântico referente a uma aplicação selecionando as 

atividades abstratas que irão compor tal workflow. Essas atividades são ditas abstratas 

no sentido que a correspondência para os serviços concretos que irão realiza-las é 

feita em tempo de execução. Além disso, o usuário não necessita criar as atividades 

do workflow devido ao fato de que elas são predefinidas de acordo com o conjunto de 

tarefas e objetos especificados na respectiva ontologia de domínio. 

Para especificar um workflow, o assistente do Cloud Integrator mostra uma lista 

de possíveis tarefas e uma lista de possíveis objetos, ambos recuperados da ontologia 

de domínio, dentre os quais o usuário pode selecionar uma tupla <tarefa, objeto> para 

descrever cada atividade do workflow. A Figura 20 mostra uma captura de tela do 

assistente provido pelo Cloud Integrator para especificação de atividades (tarefas e 

objetos) a compor um workflow, para o qual já foram adicionadas duas atividades 

(Search_Flight e Select_Flight) e está sendo adicionada uma terceira atividade 

composta pela tarefa Generate e pelo objeto Booking. 
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Figura 20. Ilustração do assistente provido pelo Cloud Integrator para especificação de 
atividades (tarefas e objetos) a compor um workflow. 

Em seguida, o assistente mostra a lista de entradas, saídas, precondições e 

efeitos relacionados à atividade que está sendo definida, permitindo que o usuário 

selecione quais delas devam ser consideradas para essa atividade, para que, feito 

isso, a atividade seja efetivamente adicionada ao workflow. A Figura 21 mostra uma 

captura de tela do assistente do Cloud Integrator que, após a especificação da 

atividade representada pela tupla Generate_Booking (Figura 20), mostra que o usuário 

selecionou a entrada Client e a saída Booking para essa atividade. É importante 

salientar que, se uma determinada atividade A1 utiliza um conceito C como entrada 

ou saída, caso outra atividade subsequente A2 utilize esse mesmo conceito C, seja 

como entrada ou como saída, ele não necessita ser incluído novamente na 

especificação das entradas e saídas da atividade A2, pelo fato de já ter sido utilizado 

anteriormente por outra atividade (no caso, a atividade A1). 

Após confirmar a associação desses conceitos à atividade em questão, o 

usuário pressiona o botão Finish e a atividade é efetivamente adicionada ao workflow. 

Para adicionar uma nova atividade sequencial ao workflow em questão, o usuário 

pressiona o botão O na área de especificação do workflow (Specification). 
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Figura 21. Ilustração do assistente provido pelo Cloud Integrator para identificação de 
entradas, saídas, precondições e efeitos no momento de adição de uma atividade ao workflow. 

Conforme mostrado na Figura 20 e na Figura 21, o assistente do Cloud 

Integrator também disponibiliza fluxos de controle para a especificação workflows 

semânticos com nível de complexidade maior. São eles: (i) sequência (S), que 

estabelece a ordem de execução das atividades; (ii) divisão-junção (D), que possibilita 

a execução de atividades em paralelo; (iii) escolha (E), que cria a possibilidade de 

escolher uma dada atividade a ser executada dentre um conjunto de opções; (iv) 

condição (C), que estabelece regras (utilizando conceitos do tipo objeto) para que uma 

dada atividade seja executada, e; (v) repetição (R), que possibilita a criação de laços de 

repetição para um conjunto de atividades. Apesar de o usuário poder especificar, 

utilizando o assistente do Cloud Integrator, workflows com esses diferentes tipos de 

fluxo de controle, no presente trabalho são considerados apenas workflows com 

atividades sequenciais, visto que a máquina (engine) de execução atualmente 

utilizada oferece suporte apenas à execução desse tipo de workflow. 

Após especificar o workflow utilizando o assistente provido pela plataforma, o 

usuário pode solicitar a sua execução, pressionando o botão Execute (Figura 22). Para 

tal, o Cloud Integrator executa o processo de composição semântica, i.e. realiza 

inferências sobre as ontologias dos serviços disponíveis para descobrir que serviços 

atendem a cada atividade que compõe o workflow semântico que especifica o 

processo de negócio referente à aplicação em nuvem. Em seguida, os possíveis 

planos de execução são gerados e então o melhor deles em termos dos metadados 

relativos aos serviços que compõem tal plano é automaticamente selecionado e 
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exibido na tela. 

 

Figura 22. Ilustração da interface gráfica do Cloud Integrator que mostra: (i) o plano de 
execução selecionado para execução, acima; (ii) as entradas selecionadas pelo usuário, à 
esquerda; (iii) as saídas a serem produzidas, à direita, e; (iv) informações referentes aos 
processos executados. 

Para executar o plano de execução selecionado, o usuário insere as entradas 

requeridas e solicita a execução propriamente dita, pressionando o botão Start. Tais 

entradas referem-se às entradas de serviços que podem ser diretamente fornecidas, 

i.e. que não são geradas pela execução de algum serviço incluído no plano de 

execução corrente. Quando a execução é concluída, as saídas produzidas são exibidas 

na tela, tais saídas referindo-se às saídas dos serviços que não são aproveitadas como 

entradas de outros serviços incluídos no plano de execução em questão. 

4.2 Representação de serviços 

O Cloud Integrator integra diferentes plataformas de nuvem disponibilizando 

os serviços oferecidos pelas mesmas de modo transparente para as aplicações. Para 

tal, o Cloud Integrator abstrai esses serviços em dois níveis diferentes: (i) 

representando os serviços em WSDL [24], o que permite a descoberta, seleção, 

composição e invocação dos serviços de forma independente do ambiente e da 

plataforma de implementação, e; (ii) representando os serviços através de ontologias 
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de serviço OWL-S [36], o que adiciona semântica à descrição dos serviços e permite 

que as funcionalidades sejam descritas abstratamente, i.e. sem se referir diretamente 

a serviços específicos. Para que o Cloud Integrator possa ter conhecimento da 

existência dessas ontologias, elas são armazenadas no componente Semantic 

Repository, que funciona como uma base de conhecimento (knowledge base) e é 

responsável por armazenar as ontologias que são manipuladas pelos demais 

componentes do Cloud Integrator. No estado atual de desenvolvimento do Cloud 

Integrator, assume-se que os serviços já tenham sido previamente descobertos e 

disponíveis no ambiente da plataforma, mediante registro (i.e. importação) das 

ontologias de serviço OWL-S, como mostrado na Figura 23. Em trabalhos futuros, 

poderá ser desenvolvido um mecanismo de descoberta dinâmica desses serviços a 

ser realizado componente Service Discovery da camada Integration Layer do Cloud 

Integrator. 

 
Figura 23. Ilustração da interface gráfica do Cloud Integrator para registro (importação) de 
serviços Web semânticos (ontologias de serviço OWL-S). 

Para implementar o componente Semantic Repository, foi utilizada a OWL-S 

API [58], uma API na linguagem de programação Java (que é a utilizada na 

implementação do Cloud Integrator) que oferece suporte à manipulação de descrições 

OWL-S de serviços Web semânticos e de regras semânticas expressas em SWRL [34], 

utilizada para representar predicados de regras através da linguagem OWL para 

aumentar a capacidade de inferência sobre as ontologias. A OWL-S API é uma 

extensão do framework Apache Jena [59], um framework implementado na linguagem 

de programação Java que oferece suporte à manipulação de ontologias em OWL e a 

execução de consultas em RDQL (RDF Data Query Language) [60] e SPARQL 

(SPARQL Protocol and RDF Query Language) [61] sobre tais ontologias. 

A fim de ilustrar os dois níveis de abstração supracitados, considere-se o 
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serviço PaymentService, que representa um serviço de pagamento via cartão de 

crédito em uma aplicação de comércio eletrônico e cuja assinatura é mostrada na 

Figura 24. Nesta seção serão apresentadas as abstrações WSDL e OWL-S para a 

operação makePayment, responsável por efetuar o pagamento de uma compra que 

está sendo realizada. Essa operação recebe como entrada uma referência para o 

cliente que está realizando a compra e o valor da compra a ser debitado; caso a 

operação seja realizada com sucesso, é retornado o valor verdadeiro, e em caso 

contrário (e.g. alguma falha ocorrida durante a transação ou o saldo do cliente for 

insuficiente para realizar a compra) é retornado o valor falso. 

 
Figura 24. Assinaturas do serviço PaymentService e da operação makePayment. 

Depois de implementado, o serviço precisa ser implantado em algum 

framework de serviços Web. No contexto do desenvolvimento do Cloud Integrator, foi 

escolhido o framework Apache Axis [62] para a implantação de serviços Web pelo fato 

desse framework implementar o protocolo SOAP [23] e também disponibilizar 

bibliotecas de classes para facilitar a comunicação e a publicação de serviços Web, 

além de gerar automaticamente as descrições WSDL dos serviços implantados. A 

Figura 25 apresenta um trecho da descrição WSDL do serviço PaymentService, na qual 

estão destacadas a operação makePayment e suas respectivas entradas (c e v) e saída 

(return). 
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Figura 25. Trecho de descrição WSDL do serviço PaymentService, estando em destaque a 
operação makePayment e suas respectivas entradas (c e v) e saída (return). 

A Figura 26 mostra a ontologia de serviço OWL-S da operação makePayment, 

na qual está destacada a entrada c do serviço (identificada como MakePaymentClient) 

que faz referência ao conceito Client descrito na respectiva ontologia de domínio, no 

caso, a ontologia Ecommerce. 
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Figura 26. Ontologia OWL-S da operação makePayment (parte 1 de 3). 

A Figura 27 mostra outro trecho da ontologia de serviço OWL-S da operação 

makePayment, na qual está destacado o elemento Profile do serviço Web semântico, 

que especifica o que o serviço oferece através da representação dos seus parâmetros 

de entrada e saída, precondições e efeitos, além de conter informações sobre a 

categoria na qual o serviço se enquadra [36]. Dessa forma, tal elemento contém a 

informação necessária para que um agente de busca determine se o serviço satisfaz 

os requisitos de parte de uma dada especificação de processo. No trecho em destaque 

na Figura 27, é possível observar que o serviço em questão, cujo nome é MakePayment 

(dado pelo elemento serviceName), está associado à atividade composta pela tarefa 

Make (dada pelo elemento serviceClassification) e pelo objeto Payment (dado pelo 

elemento serviceProduct). Caso outro serviço também realize a atividade especificada 

pela tupla <Make, Payment>, o elemento Profile da ontologia referente a esse segundo 

serviço também possuirá referências à tarefa Make e ao objeto Payment. É a partir 

dessa especificação que o processo de composição executado pelo Cloud Integrator 

identifica que dois serviços realizam uma mesma atividade, i.e. são equivalentes. 
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Figura 27. Ontologia OWL-S da operação makePayment (parte 2 de 3). 

A Figura 28 ilustra outro trecho da ontologia de serviço OWL-S da operação 

makePayment, na qual está destacada uma especificação XSLT (eXtensible Stylesheet 

Language for Transformation) [63], que é uma linguagem declarativa para 

transformações de documentos baseados em XML em outros. No contexto das 

ontologias de serviço, especificações XSLT (transformações XSL) são utilizadas para 

fazer o mapeamento bidirecional entre os elementos presentes nas mensagens SOAP 

(requisição/resposta) e definidos na descrição WSDL do serviço, em elementos OWL 

(classes e propriedades) definidos nas ontologias. Esse mapeamento é necessário 

para que a máquina de execução do workflow possa invocar os serviços a partir das 

descrições semânticas dos mesmos. No trecho em destaque, é possível observar que o 

objeto c, que representa um cliente, possui as propriedades clientId (identificador), 

name (nome), email (endereço de e-mail) e creditCardNumber (número do cartão de 

crédito). 
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Figura 28. Ontologia OWL-S da operação makePayment (parte 3 de 3). 

4.3 Composição de serviços 

No Cloud Integrator, um workflow representa a composição de atividades 

abstratas que são responsáveis por atingir os objetivos do usuário, podendo ser 

construído pelo próprio usuário através de um assistente que facilita esse processo, 

conforme apresentado na Seção 4.1. Uma vez concluída a especificação de um 

workflow pelo usuário, o Cloud Integrator gera uma representação do workflow na 

linguagem OWL a ser persistida na base de conhecimento da plataforma. A Figura 

29 apresenta um trecho de uma descrição em OWL que representa as atividades de 

um workflow. Nessa figura é possível observar a atividade nomeada arbitrariamente 

de Activity_1, que é composta pela tarefa Consult (representado pelo elemento 

Task_2) e pelo objeto Inventory (representado pelo elemento Object_3), resultando na 

tupla <Consult, Inventory>, que descreve a atividade em questão. Além disso, 

também são especificadas a entrada requerida (Product, representado pelo elemento 

Input_4) e a saída produzida (ConsultInventoryReturn, representado pelo elemento 

Output_5). 
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Figura 29. Descrição de um workflow em OWL (parte 1 de 2). 

A Figura 30 ilustra outra parte de uma descrição OWL para um workflow, 

agora mostrando a configuração do processo de execução das atividades. Nesse caso 

específico, tem-se uma lista de atividades na qual a primeira atividade a ser 

executada é representada pelo índice Activity_1; em seguida, a atividade 

representada pelo índice Activity_7 é a próxima a ser executada, e assim 

sucessivamente. 
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Figura 30. Descrição de workflow em OWL (parte 2 de 2). 

Internamente, o Cloud Integrator utiliza o raciocinador (reasoner) semântico 

Pellet [64] para realizar inferências sobre as ontologias dos serviços Web semânticos 

disponíveis para identificar os serviços que atendem às atividades que compõem o 

workflow semântico que especifica o processo de negócio de uma aplicação. Um 

exemplo é ilustrado na Figura 31, que apresenta uma consulta semântica expressa em 

RDQL [60] para descobrir os serviços (variável service, que é uma instância do 

elemento Process utilizado nas ontologias de serviço OWL-S) que realizam a 

atividade <Consult, Inventory> (variáveis task e object, cujo relacionamento é definido 

pela propriedade concept:involves). 

 
Figura 31. Consulta semântica em RDQL que retorna os serviços que atendem à atividade 
<Consult, Inventory>. 

De maneira similar aos workflows, os planos de execução gerados também são 

descritos utilizando a linguagem OWL. A Figura 32 mostra parte da descrição de um 

plano de execução no qual, por exemplo, o serviço descrito pela ontologia de serviço 

SendMessage.owl é executado imediatamente após o serviço descrito pela ontologia de 
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serviço MakePurchase.owl. 

 
Figura 32. Descrição parcial em OWL de um plano de execução. 
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5 Avaliação 

Neste capítulo é reportado um estudo experimental realizado com o objetivo 

de avaliar o Cloud Integrator, utilizando como estudo de caso uma aplicação de 

compra de passagens aéreas que utiliza serviços em nuvem (Seção 5.1). A avaliação 

realizada contempla basicamente três aspectos: (i) os processos de composição e seleção 

de serviços (Seção 5.2); (ii) o processo de adaptação em caso de falha de um serviço 

envolvido no plano de execução corrente, de modo que outro plano de execução é 

selecionado para ser executado para a aplicação (Seção 5.3), e; (iii) o overhead gerado 

pelo Cloud Integrator (Seção 5.4), overhead esse que é natural pelo fato de a própria 

plataforma representar uma camada a mais de abstração entre as plataformas de 

nuvem que estão sendo integradas e as aplicações. 

5.1 Estudo de caso 

Considere-se uma aplicação simples de compra de passagens aéreas baseada 

em Computação em Nuvem que é operada por uma agência de viagens com o 

objetivo de gerenciar voos de diferentes companhias aéreas. Para reservar um voo, o 

usuário primeiro procura por voos disponíveis baseado em critérios como aeroporto 

e data de origem e de destino (atividade search flights). Se existem voos disponíveis, o 

usuário seleciona os voos desejados (atividade select flights) e o sistema gera uma 

reserva de acordo com os voos selecionados (atividade generate booking). Em seguida, 

o pagamento através de cartão de crédito deve ser realizado (atividade make 

payment), e uma vez que o pagamento é confirmado, o sistema deve gerar (atividade 

generate receipt) e armazenar um recibo de pagamento (atividade update information) 

contendo os dados dos voos reservados e do cliente. Finalmente, uma mensagem de 

confirmação é enviada ao usuário (atividade send message). A Figura 33 apresenta o 

fluxo de execução das atividades supracitadas. 

 

Figura 33. Fluxo de execução das atividades do estudo de caso. 
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Conforme apresentado na Seção 3.1, o Cloud Integrator usa duas modalidades 

de ontologias para representar os conceitos no contexto de Computação em Nuvem, 

a saber: (i) a ontologia de domínio, na qual são modelados conceitos específicos 

relativos a uma dada classe de aplicações, de modo que cada aplicação em nuvem 

teria seus conceitos descritos por uma ontologia de domínio de aplicação específica, 

estruturada em termos de tarefas e objetos, e; (ii) a ontologia de nuvem (ver Figura 10), 

que representa os serviços providos por plataformas de nuvem e serviços de 

aplicação que utilizam recursos de nuvem, de modo que os elementos presentes 

nessa ontologia são utilizados para enriquecer a descrição dos serviços Web 

semânticos que realizam as atividades que compõem o workflow referente à 

aplicação. A Figura 34 apresenta uma representação parcial da ontologia de domínio 

FlightBooking na qual estão descritas tarefas e objetos relacionados a esse tipo de 

aplicação. As descrições OWL da ontologia de domínio FlightBooking e da ontologia 

de nuvem CloudOntology constam respectivamente nos Apêndices A.1 e A.2 deste 

trabalho. 

 

Figura 34. Representação parcial da ontologia de domínio FlightBooking. 

Da Figura 35 à Figura 39 são ilustrados grafos direcionados acíclicos que 

representam conjuntos de possíveis planos de execução para o workflow do estudo de 

caso em questão, cujas atividades são representadas pelas raias. Nesses grafos, A 

abstrai um serviço de banco de dados relacional e contém operações para consultas e 

atualizações sobre esse banco de dados, B representa um serviço de aplicação 

responsável por fazer reserva de voos, C é um serviço de aplicação responsável por 

efetuar pagamento por cartão de crédito, D abstrai um serviço para armazenar 

arquivos referentes aos recibos gerados pela aplicação, e E é um serviço de aplicação 

responsável por enviar mensagens para os usuários. 

Na presente avaliação foram utilizados o serviço de banco de dados relacional 

Amazon RDS [65] e o serviço de armazenamento de arquivos Amazon S3 [66], ambos 
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providos pela plataforma AWS, para implementar as funcionalidades da aplicação. 

A fim de permitir um maior número de planos de execução, foram criadas réplicas 

das ontologias associadas a tais serviços (simulando assim serviços equivalentes 

providos por diferentes plataformas de nuvem), de modo que o processo de seleção 

pudesse ser avaliado considerando um número variável de planos de execução 

através da combinação desses serviços, resultando assim em configurações com 2, 4, 

8, 12 e 18 planos de execução, conforme mostrado da Figura 35 à Figura 39. 

 

Figura 35. Grafo direcionado acíclico com possíveis planos de execução para o workflow do 
estudo de caso em questão – 2 planos de execução e 6 serviços coincidentes. 

 

Figura 36. Grafo direcionado acíclico com possíveis planos de execução para o workflow do 
estudo de caso em questão – 4 planos de execução e 5 serviços coincidentes. 
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Figura 37. Grafo direcionado acíclico com possíveis planos de execução para o workflow do 
estudo de caso em questão – 8 planos de execução e 4 serviços coincidentes. 

 

Figura 38. Grafo direcionado acíclico com possíveis planos de execução para o workflow do 
estudo de caso em questão – 12 planos de execução e 4 serviços coincidentes. 
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Figura 39. Grafo direcionado acíclico com possíveis planos de execução para o workflow do 

estudo de caso em questão – 18 planos de execução e 4 serviços coincidentes 

5.2 Composição e seleção de serviços 

Para avaliar os processos de composição semântica e de seleção de planos de 

execução realizados pelo Cloud Integrator, foram realizados experimentos no sistema 

operacional Linux Ubuntu 12.10 64-bits, utilizando um computador com processador 

Intel® CoreTM i7-3612QM 2.10 GHz e 8 GB de memória RAM. Uma vez especificado 

o workflow referente à aplicação, os processos de composição e seleção de serviços 

foram executados vinte vezes. No processo de seleção de planos de execução, foram 

considerados os parâmetros de QoS disponibilidade e tempo de resposta providos pelo 

QoMonitor (apresentado na Seção 3.3), aos quais foram atribuídos pesos iguais (0.5) 

no cálculo da utilidade dos planos de execução. Nos experimentos realizados, o 

QoMonitor e o Cloud Integrator foram executados em computadores localizados na 

mesma rede, a fim de minimizar os efeitos da mesma sobre os resultados observados. 

O QoMonitor foi executado no sistema operacional Mac OS X 10.8.2, utilizando um 

computador com processador Intel® CoreTM i5-2410M 2.3 GHz e 4 GB de memória 

RAM. 

Como anteriormente mencionado, no processo de composição de serviços 

tem-se a transformação da especificação abstrata do workflow em termos de 

atividades em composições de serviços concretos, os planos de execução. Nesse 

processo, os serviços que atendem a cada uma das atividades que compõem o 

workflow em termos de suas entradas, saídas, precondições e efeitos são identificados 

a fim de serem compostos para formar os planos de execução. Feito isso, os serviços 

são orquestrados a fim de criar os planos de execução seguindo a sequência de 

atividades definida na especificação do workflow. Esse processo é o mais custoso 



86 

computacionalmente, visto que ele envolve a análise das ontologias de cada serviço 

disponível, além de incluir o processamento de documentos XML, o que é 

mandatório devido ao uso das tecnologias de serviços Web e Web Semântica. 

A Tabela 3 apresenta os valores mínimo e máximo, média e desvio padrão em 

milissegundos para o processo de composição de serviços, considerando diferentes 

configurações de possíveis planos de execução. Para a configuração mais simples (2 

planos de execução), o tempo médio despendido para o processo de composição de 

serviços foi 502 ms, enquanto para a configuração mais complexa (18 planos de 

execução) o tempo médio despendido 597 ms. Pelo exposto na Tabela 3, é possível 

observar que, apesar do aumento do número de possíveis planos de execução devido 

ao número de serviços disponíveis para atender às atividades do workflow, o tempo 

despendido para realizar o processo de composição de serviços não aumenta 

consideravelmente. 

Tabela 3. Valores mínimo e máximo, média e desvio padrão (em milissegundos) para o 
desempenho do processo de composição de serviços. 

Planos de execução Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

2 474 575 502 28,051 

4 493 578 524 28,688 

8 507 590 538 28,546 

12 535 614 563 25,554 

18 566 645 597 26,023 

A Tabela 4 apresenta os valores mínimo (coluna Min) e máximo (coluna Max), 

média (coluna Med) e desvio padrão (coluna DP) em milissegundos para a 

recuperação de metadados provenientes do QoMonitor e para o processo de seleção 

de planos de execução que desconsidera serviços coincidentes, considerando 

diferentes configurações de possíveis planos de execução. Como mostrado na Tabela 

4, para a configuração mais simples (2 planos de execução), o tempo médio 

despendido foi 0,62373 ms, enquanto para a configuração mais complexa (18 planos 

de execução) o tempo médio despendido foi 3,96914 ms, sendo possível concluir que 

o tempo despendido pelo processo de seleção que desconsidera serviços coincidentes 

é bastante pequeno. Além disso, a Tabela 4 também mostra o tempo despendido para 

a recuperação de metadados provenientes do QoMonitor, que representa a diferença 

de tempo entre o instante no qual a requisição é recebida pelo QoMonitor até o 

instante no qual o Cloud Integrator recebe a resposta. Como pode ser observado na 

Tabela 4, o tempo médio despendido para a recuperação de metadados também é 

pequeno (sendo mais influenciado pelo tráfego da rede), de modo que é possível 

concluir que o monitor de metadados não promove um impacto significativo no 

processo de seleção de planos de execução. 
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Tabela 4. Valores mínimo e máximo, média e desvio padrão (em milissegundos) para a 
recuperação de metadados do QoMonitor e para o processo de seleção de planos de 
execução. 

Planos de 
execução 

Recuperação de metadados do QoMonitor Seleção com serviços coincidentes 

Min Max Med DP Min Max Med DP 

2 27,07823 35,77460 29,49688 2,41745 0,44806 0,87891 0,62373 0,14964 

4 39,72010 54,66869 43,61931 4,11085 0,49448 1,23859 0,83472 0,24471 

8 57,99379 71,85802 62,81295 4,02870 0,74002 7,52759 1,65981 1,60678 

12 73,35953 97,71791 84,25034 7,22434 1,24627 4,76389 2,04417 0,82559 

18 95,91741 158,93924 123,97080 16,89134 2,44345 8,34136 3,96914 1,57054 

Uma questão importante envolvida no uso da abordagem de seleção que 

desconsidera os serviços coincidentes é o fato de que é necessário executar um 

algoritmo adicional para identificar, de antemão, os serviços coincidentes, dentre os 

disponíveis, que deveriam ser desconsiderados. Nessa perspectiva, a Tabela 5 

apresenta os valores mínimo e máximo, média e desvio padrão em milissegundos 

para o algoritmo de identificação de serviços coincidentes, considerando diferentes 

configurações de possíveis planos de execução. Além de os tempos médios 

despendidos serem pequenos, é possível observar que esse algoritmo consegue fazer 

um bom trade-off entre o número de planos de execução disponíveis a serem 

analisados e o número de serviços coincidentes existentes entre eles, conseguindo 

manter um comportamento relativamente constante entre o aumento do número de 

serviços coincidentes pela redução do número de planos de execução e a redução do 

número de serviços coincidentes pelo aumento do número de planos de execução. 

Além disso, outro aspecto de suma importância a ser destacado é que, por meio 

dessa abordagem que desconsidera serviços coincidentes no processo de seleção, o 

algoritmo de identificação de serviços coincidentes necessita ser executado apenas 

uma vez (logo após o processo de composição de serviços), o que pode beneficiar o 

processo de adaptação, que requer que os cálculos da utilidade dos planos de 

execução alternativos candidatos a substituir o plano de execução corrente sejam 

refeitos visto ser possível que os metadados considerados tenham tido seus valores 

alterados com o tempo. 

Tabela 5. Valores mínimo e máximo, média e desvio padrão (em milissegundos) para o 
algoritmo de identificação de serviços coincidentes. 

Planos de execução Serviços coincidentes Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

2 6 10,45439 14,60684 11,14205 0,91524 

4 5 10,78483 14,56085 15,43461 1,19659 

8 4 11,21423 12,56475 11,62411 0,30099 

12 4 11,49137 13,25725 12,25721 0,53397 

18 4 12,15510 19,58641 14,10156 1,62006 
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5.3 Adaptação 

Para avaliar o processo de adaptação realizado pelo Cloud Integrator, foi 

considerado o tempo despendido por esse processo em caso de falha de um serviço 

envolvido no plano de execução que está sendo executado, falha essa que é detectada 

quando é atingido um tempo limite (timeout) no qual o serviço não responde à 

requisição, significando que ele está indisponível. Nessa perspectiva, serviços 

envolvidos nesse plano de execução foram forçados a falhar para que o processo de 

adaptação fosse então disparado. Para a presente avaliação, foi considerada apenas a 

substituição de serviços de aplicação, de modo que a substituição de serviços 

classificados como recursos de nuvem poderá ser abordada em trabalhos futuros por 

ser uma questão não trivial. Por exemplo, ser muito complexo e computacionalmente 

custoso migrar uma base de dados implantada em uma plataforma de nuvem para 

outra plataforma visto que tal migração exige: (i) realizar a exportação (dump) de 

todos os dados existentes na base de dados, incluindo as estruturas das tabelas que o 

compõem; (ii) criar a mesma base de dados no serviço de banco de dados provido 

pela plataforma de nuvem para a qual se quer fazer essa migração, e; (iii) popular a 

nova base de dados com as tuplas originais. O mesmo problema acontece com a 

migração de uma máquina virtual criada em uma plataforma de nuvem que provê 

serviços de processamento, de modo que a nova máquina virtual a ser criada na 

plataforma de destino deve necessariamente disponibilizar as mesmas aplicações que 

estão instaladas na máquina virtual na plataforma original. 

Os experimentos (em um total de vinte execuções) foram realizados no 

sistema operacional Linux Ubuntu 12.10 64-bits, utilizando um computador com 

processador Intel® CoreTM i7-3612QM 2.10 GHz e 8 GB de memória RAM. Para esta 

avaliação, diferentes configurações dos workflows (número de planos de execução) 

referentes ao estudo de caso apresentado na Seção 5.1 foram consideradas. A Tabela 

6 apresenta os valores mínimo e máximo, média e desvio padrão em milissegundos 

para o processo de adaptação, contemplando a seleção de um plano de execução 

alternativo para substituir o plano em falha. Na configuração mais simples (2 planos 

de execução), o tempo médio despendido foi 0,4694 ms, enquanto na configuração 

mais complexa (18 planos de execução), o tempo médio despendido foi 7,2724 ms. 

Como mostrado na Tabela 6, esse tempo despendido para executar o processo de 

adaptação (mesmo considerando o processo para selecionar um plano de execução 

alternativo) é significativamente pequeno, sendo possível concluir que o processo de 

adaptação não impacta significativamente na execução da aplicação. Além disso, o 

processo de adaptação proposto funciona com o mínimo de ciência do usuário, 

promovendo assim a autonomia da aplicação (em caso de falhas ou outras condições 

que possam disparar uma adaptação) e garantindo que ela continue sendo 

executada. 
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Tabela 6. Valores mínimo e máximo, média e desvio padrão (em milissegundos) para o 
processo de adaptação. 

Planos de execução Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

2 0,2754 0,5950 0,4694 0,0708 

4 0,4598 0,9522 1,2352 0,1626 

8 0,7716 1,9416 1,7846 0,2574 

12 1,4680 3,7006 3,2596 0,5168 

18 4,0158 11,7134 7,2724 1,7644 

5.4 Execução de aplicações 

Outro aspecto analisado na avaliação realizada foi o tempo de execução da 

aplicação. Uma vez que o Cloud Integrator representa uma camada a mais de 

abstração entre as plataformas de nuvem subjacentes que estão sendo integradas e as 

aplicações, é de se esperar que a adoção do Cloud Integrator faça com que o tempo de 

processamento e, consequentemente, o tempo de resposta para os usuários aumente. 

Dessa forma, é importante medir o impacto da plataforma no tempo de execução da 

aplicação e se tal impacto é significativo ou não do ponto de vista do usuário. 

A fim de permitir essa avaliação, duas versões da aplicação utilizada como 

estudo de caso neste trabalho foram construídas. Na primeira delas, a aplicação foi 

especificada através de um workflow semântico utilizando o Cloud Integrator, de modo 

a ser executado o conjunto de serviços presentes no plano de execução selecionado 

pelo processo de seleção realizado pela plataforma. A segunda versão, por sua vez, 

consistiu de um código cliente implementado na linguagem de programação Java no 

qual os mesmos serviços presentes no plano de execução selecionado pelo Cloud 

Integrator eram invocados diretamente, através dos stubs gerados pelo Axis2 [62]. 

Ambas as versões da aplicação foram executadas vinte vezes no sistema operacional 

Linux Ubuntu 12.10 64-bits, utilizando um computador com processador Intel® 

CoreTM i7-3612QM 2.10 GHz e 8 GB de memória RAM. 

A Tabela 7 apresenta os valores mínimo, máximo, médio e de desvio padrão, 

em segundos, para o tempo de execução da aplicação nas versões com e sem o Cloud 

Integrator. Na versão da aplicação sem o Cloud Integrator o tempo de execução da 

aplicação foi, em média, 16,723 s, enquanto na versão da aplicação com o Cloud 

Integrator o tempo de execução da aplicação foi, em média, 17,342 s. Todavia, essa 

diferença de 0,619 s (i.e. 3,57% a mais) entre as duas versões da aplicação não é 

significativa para esse tipo de aplicação, visto que, de acordo com Nah [67], atrasos 

na ordem de 2 s são plenamente aceitáveis para aplicações Web. Além disso, foram 

necessárias 505 linhas de código-fonte para implementar a versão da aplicação que 

invoca os serviços de maneira direta, via código fonte, sendo necessário criar as 

instâncias dos stubs referentes a cada um dos serviços a serem utilizados. Mais ainda, 

é necessário conhecer os serviços disponíveis no ambiente e suas respectivas 
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interfaces, dificultando assim o desenvolvimento das aplicações, sem falar no fato de 

que os serviços são selecionados de maneira estática e a adaptação dinâmica e 

autônoma de tais aplicações quando ocorre uma falha ou degradação na qualidade 

de um serviço torna-se impossível de se fazer. Em contrapartida, utilizando o Cloud 

Integrator, o usuário apenas especifica abstratamente o workflow por meio das 

atividades (tuplas <tarefa, objeto>) referentes à aplicação em questão, de modo que os 

processos de composição de serviços, seleção de planos de execução e 

(principalmente) de adaptação de aplicações são realizados com o mínimo de 

intervenção do usuário e de maneira dinâmica, desacoplando-as dos serviços que 

podem ser utilizados pelas mesmas. 

Tabela 7. Valores mínimo e máximo, média e desvio padrão (em segundos) para o tempo de 
execução das versões das aplicações sem e com Cloud Integrator. 

Versões da aplicação Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

sem o Cloud Integrator 14,475 20,401 16,723 1,559 

com o Cloud Integrator 16,178 24,887 17,342 1,854 
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6 Trabalhos relacionados 

As seções a seguir apresentam algumas propostas existentes na literatura 

objetivando fornecer uma visão geral das mesmas e discutir aspectos que as 

diferenciam do Cloud Integrator no tocante a: (i) integração de plataformas de 

Computação em Nuvem; (ii) composição e seleção de serviços de nuvem, e; (iii) 

estratégias de adaptação para aplicações em nuvem. 

6.1 Integração/interoperabilidade entre plataformas de 

Computação em Nuvem 

Como anteriormente mencionado, dado que a Computação em Nuvem ainda 

é uma área emergente, as plataformas de nuvem atuais não são implementadas 

utilizando modelos tecnológicos comuns, padronizados [70, 71], de modo que cada 

uma possui sua própria API e tecnologias de desenvolvimento, implantação e 

gerenciamento dos recursos por elas providos, tornando difícil para os usuários a 

realização de tarefas integrando informações ou serviços providos por diferentes 

plataformas. Diante desse desafio, a literatura tem apresentado algumas iniciativas 

com o objetivo de definir uma estratégia para integração e interoperabilidade que 

não esteja atrelada a qualquer plataforma de nuvem específica, permitindo assim que 

clientes (consumidores dos serviços) podem ser capazes de comparar e escolher entre 

provedores de nuvem [72]. Contudo, o que se pode observar é que: (i) praticamente 

não existem propostas em termos de integração de serviços PaaS; (ii) as propostas 

que podem ser encontradas possuem maior enfoque em serviços IaaS, e; (iii) a 

integração de serviços SaaS pode ser feita de maneira relativamente simples, através 

do uso de serviços Web. Nesta seção são apresentadas algumas dessas propostas 

para integração e interoperabilidade entre plataformas de Computação em Nuvem. 

OCCI [46], acrônimo de Open Cloud Computing Interface, é uma iniciativa 

proposta pelo OGF (Open Grid Forum) que tem como objetivo propor uma API 

padrão para acessar recursos IaaS providos por diferentes plataformas de nuvem, 

sendo previstas futuras extensões para endereçar serviços PaaS e SaaS. A 

especificação OCCI é baseada em três modelos fundamentais: (i) OCCI Core 

Specification, que define uma representação de tipos que abstraem recursos reais 

(resources); (ii) OCCI HTTP Rendering Specification, que define que recursos definidos 

no modelo OCCI Core Specification podem ser identificados unicamente por um URI 

hierárquico e acessados via REST através das operações (verbs) definidas no 

protocolo HTTP (POST, GET, PUT e DELETE), e; (iii) OCCI Infrastructure Specification, que 

estende o modelo OCCI Core Specification e no qual são representadas as entidades de 

infraestrutura propriamente ditas, a saber, Compute para recursos de processamento, 

Storage para recursos de armazenamento e Network para recursos de rede. 
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Nessa mesma perspectiva de prover uma API que permita a utilização de 

recursos providos por diferentes plataformas de nuvem, o jclouds [73] é uma 

biblioteca open-source que permite o desenvolvimento de aplicações na linguagem de 

programação Java que façam uso serviços providos por diferentes plataformas de 

nuvem pública e privada, incluindo Amazon Web Services [43], GoGrid [74], 

OpenStack [46], Eucalyptus [75] e Windows Azure [76]. O jclouds é estruturado sobre 

duas APIs que podem ser utilizadas pelas aplicações, a saber: (i) Compute API, que 

provê uma abstração sobre serviços de computação, permitindo, por exemplo, a 

criação personalizada e o gerenciamento de máquinas virtuais de diferentes 

plataformas de nuvem, e; (ii) Blobstore API, que provê meios para o gerenciamento de 

serviços de armazenamento de arquivos, na forma de objetos binários (blobs). Para 

utilizar os métodos providos por essas APIs, é necessário que o desenvolvedor inclua 

(i.e. faça a importação, no código-fonte) os pacotes referentes às plataformas de 

nuvem cujos recursos serão utilizados pela a aplicação, de modo que ele necessita 

manipular apenas os tipos de dados e respectivos métodos providos pelas APIs do 

jclouds, que, internamente, abstraem as APIs específicas das plataformas de nuvem. 

O Cloudmux [77] é um serviço Web implementado na linguagem de 

programação Python [78] para gerenciar recursos IaaS de nuvens distintas, 

independentemente de suas interfaces específicas. O Cloudmux é fundamentado no 

estilo arquitetural REST e na especificação OCCI e seus principais componentes são 

basicamente: (i) o núcleo, que abstrai a localização dos recursos e apresenta a visão de 

uma única nuvem para os clientes, além de tratar as representações informadas nas 

requisições HTTP realizadas pelos mesmos, conforme o estilo arquitetural REST, e; 

(ii) os drivers, que são componentes plugáveis responsáveis por se comunicarem 

diretamente com as plataformas de nuvem a serem utilizadas. Assim, quando o 

núcleo recebe requisições HTTP dos clientes para gerenciar recursos de uma dada 

plataforma de nuvem, é feita uma chamada ao driver correspondente a essa nuvem, 

que efetua a requisição propriamente dita. 

Por fim, Maximilien et al. [79] apresentam o IBM Altocumulus, uma plataforma 

de middleware para Computação em Nuvem que provê uma interface orientada a 

serviços uniforme para implantação e gerenciamento de aplicações em várias 

nuvens, bem como facilidades para a migração de instâncias entre nuvens. O IBM 

Altocumulus, implementado utilizando o framework de desenvolvimento Web Ruby 

on Rails [80], utiliza uma arquitetura distribuída que divide a plataforma em três 

elementos básicos: (i) Dashboard, que permite aos usuários implantar e gerenciar 

aplicações em diferentes nuvens; (ii) API, que expõe uma API REST para o IBM 

Altocumulus, e; (iii) Core, que é o núcleo orquestrador da plataforma e contém um 

conjunto elaborado de scripts, regras e adaptadores (adapters) para permitir a 

execução de ações entre diferentes nuvens por diferentes usuários. São esses 

adaptadores que permitem a comunicação do IBM Altocumulus com as plataformas 
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de nuvem subjacentes ao mesmo, sendo necessário desenvolver um adaptador 

diferente para cada plataforma integrada. 

Como é possível observar, todas as propostas enumeradas nesta seção têm por 

objetivo prover algum elemento de abstração sobre as APIs das diferentes 

plataformas de nuvem que podem ser utilizadas por uma aplicação, permitindo que 

seja possível utilizar diferentes serviços apesar das especificidades de cada 

plataforma. No caso da especificação OCCI e da biblioteca jclouds, são providas APIs 

unificadas cujas operações fazem referência aos recursos propriamente ditos, 

enquanto no IBM Altocumulus, no Cloudmux e no Cloud Integrator tal abstração sobre 

os recursos se dá por meio de elementos adaptadores (respectivamente, adapters, 

drivers e binders) que objetivam permitir essa integração das plataformas de nuvem 

subjacentes à plataforma de middleware. Além disso, é importante salientar que esses 

mecanismos, sejam eles adaptadores ou APIs unificadas, não são mutuamente 

exclusivos e podem ser utilizados de maneira conjunta, como é o caso do binder 

genérico provido pelo Cloud Integrator que pode ser utilizado para plataformas de 

nuvem compatíveis com a especificação OCCI para acesso aos recursos de 

infraestrutura via REST, bem como o acesso a recursos IaaS de diferentes nuvens por 

intermédio do Cloudmux. Todavia, um diferencial importante proporcionado pelo 

Cloud Integrator é a integração de serviços de nuvem de diferentes níveis (IaaS, PaaS e 

SaaS) e, aliado a isso, a plataforma de middleware proposta neste trabalho também 

oferece mecanismos fundamentais de suporte ao desenvolvimento de aplicações que 

utilizam serviços providos por diferentes plataformas de nuvem, a saber, 

composição e seleção de serviços e adaptação de aplicações. 

6.2 Composição e seleção de serviços de nuvem 

Composição e seleção de serviços são tópicos de pesquisa que têm sido 

bastante estudados no contexto de serviços Web, e uma vez que a Computação 

Orientada a serviços é considerada como o conceito subjacente que serve de base à 

Computação em Nuvem, uma linha natural de pensamento seria estender ou 

aproveitar abordagens tradicionais de seleção de serviços a fim de endereçar serviços 

de nuvem, evidentemente considerando as especificidades introduzidas por esse 

novo paradigma [85]. Diante disso, nesta seção são discutidos alguns desses 

trabalhos e também destacadas algumas ideias interessantes apresentadas nos 

mesmos. 

Zeng et al. [10] propõem uma estratégia para composição de serviços Web 

que, de acordo com os autores, pode ser adaptada para serviços em Computação em 

Nuvem. Na abordagem proposta, primeiramente uma descrição de serviço em 

WSDL é processada por um interpretador WSDL e seus elementos principais (nome, 

função, descrição, operadores e parâmetros de entrada e saída do serviço) são 
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armazenadas em diferentes tabelas de bancos de dados relacionais, utilizadas no 

intuito de se prover certa eficiência no processo de composição de serviços. Em 

seguida, é utilizado um algoritmo que calcula o grau de casamento (matching) entre 

os parâmetros de saída de um serviço Web com os parâmetros de entrada de outro 

serviço Web, com base em consultas às tabelas relacionais. Esse problema de 

casamento entre serviços é representado como um grafo direcionado ponderado, no 

qual os nós representam serviços Web e as arestas ponderadas denotam o grau de 

similaridade semântica entre dois serviços Web. Assim, o problema da composição 

de serviços é reduzido ao problema de se determinar todos os caminhos entre dois 

nós do grafo, de modo que os resultados desse algoritmo são ordenados com base 

em informações de QoS acerca dos serviços, armazenados em uma tabela específica. 

Embora a proposta pareça promissora, os autores não a aplicam de fato a qualquer 

contexto de Computação em Nuvem. Além disso, há a ausência de mecanismos que 

permitam uma composição dinâmica de serviços bem como adaptação em caso de 

falha ou degradação de qualidade de serviços envolvidos na composição. 

Finalmente, apesar de os autores argumentarem no trabalho que descrições de 

serviços em WSDL podem não ser capazes atender completamente requisitos de 

composição de serviços em Computação em Nuvem, na abordagem proposta eles 

consideram apenas serviços descritos em WSDL. 

Wang et al. [81] propõem uma abordagem de seleção de serviços baseada em 

QoS para ambientes de nuvem. Os autores utilizam uma abordagem similar à 

adotada neste trabalho (ver Seção 3.4) para calcular, com base em parâmetros de 

QoS, a utilidade de composições de serviços (planos de execução) geradas, das quais 

uma será selecionada. Adicionalmente, a abordagem emprega uma técnica de 

Programação Linear Inteira Mista (PLIM) (ou, em inglês, MILP – Mixed-Integer Linear 

Programming) [82] para considerar restrições sobre os processos de composição e 

seleção. Entretanto, da maneira na qual essa abordagem é apresentada, é necessário 

conhecer as transações internas dos serviços, e nem sempre esse tipo de informação 

está disponível quando serviços de nuvem são considerados. Em contrapartida, na 

estratégia adotada pelo Cloud Integrator, os serviços de nuvem a serem incluídos nos 

planos de execução (processo de composição) a serem selecionados (processo de 

seleção) são tratados em um nível mais alto de abstração, sob a perspectiva de 

serviços Web semânticos. Além disso, em contraste à abordagem do Cloud Integrator, 

que é mais simples, a adoção de uma técnica PLIM pode dificultar o entendimento 

do problema, e um crescimento no número de variáveis inteiras pode fazer com que 

o modelo pareça inadequado em cenários práticos, tornando muito dispendiosa a 

resolução do problema sob o ponto de vista computacional, apesar de ser capaz de 

determinar soluções ótimas. 

Kouki et al. [83] propõem uma abordagem para endereçar a seleção de 

serviços de nuvem considerando parâmetros de QoS e SLAs, que são utilizadas pelo 
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usuário para especificar restrições sobre tais parâmetros a serem considerados no 

processo de seleção, restrições essas modeladas matematicamente em termos de 

Programação por Restrições (ou, em inglês, CP – Constraint Programming) [84]. Os 

autores também utilizam uma abordagem muito similar à adotada neste trabalho 

para calcular valores agregados (globais) e normalizados para os metadados de 

qualidade referentes aos serviços, de modo que o usuário pode especificar pesos aos 

parâmetros de QoS a fim de selecionar os serviços mais apropriados de acordo com 

as suas preferências. Todavia, a proposta de Kouki et al. [83] considera SLAs no 

processo de seleção de serviços, o que não é feito no Cloud Integrator no seu estado 

atual de desenvolvimento; SLAs são elementos muito importantes no cenário de 

serviços em Computação em Nuvem e poderão ser considerados em trabalhos 

futuros. 

Por fim, no trabalho de Bao e Dou [86], uma composição de serviços Web é 

modelada como uma máquina de estados finita (FSM – Finite State Machine), através 

da qual é realizada uma busca pelos serviços concretos que irão atender ao processo 

de negócio da composição (target process) utilizando uma árvore de composição, 

gerando os possíveis caminhos (planos) de execução (execution paths). Feito isso, um 

desses planos é selecionado utilizando uma estratégia bastante similar à empregada 

neste trabalho, chamada SAW (Simple Additive Weighting), proposta por Zeng et al. 

[56]. Primeiramente, os valores de um parâmetro de QoS são escalonados de acordo 

com o seu caráter, se negativo ou positivo; em seguida, tais valores escalonados são 

ponderados, sendo atribuído a cada parâmetro um peso, resultando em um valor de 

avaliação (score) para cada caminho (plano) de execução, de modo que, ao final, será 

escolhido o que apresentar maior valor de avaliação. Considerando a similaridade 

entre as estratégias de seleção empregadas no trabalho de Bao e Dou [86] e no Cloud 

Integrator, destacam-se, entretanto, algumas diferenças pertinentes. Primeiramente, a 

composição de serviços no trabalho dos autores é modelada como uma FSM para 

que, através dela, seja construída uma árvore de composição para possibilitar a 

descoberta dos serviços concretos que irão realizar as atividades do processo de 

negócio. Já no Cloud Integrator, esse processo de composição de serviços é feito de 

maneira consideravelmente mais simples, na qual o usuário apenas especifica as 

atividades do processo de negócio por meio de um workflow semântico e a própria 

plataforma encarrega-se de, dinamicamente, descobrir os serviços que irão realizar as 

atividades apenas com base na interface semântica dos mesmos e na especificação 

das atividades. Além disso, no processo de seleção de serviços realizado na 

abordagem de Bao e Dou [86] são considerados todos os serviços que compõem 

todos os caminhos (planos) de execução, enquanto que, no Cloud Integrator, tal 

processo de seleção procura ser otimizado (ver Seção 3.4) por não considerar serviços 

coincidentes, que contribuem igualmente nos cálculos realizados pelo processo. 
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6.3 Estratégias de adaptação para aplicações em nuvem 

Nesta seção são discutidos de maneira breve alguns trabalhos relacionados em 

termos de estratégias de adaptação para aplicações em nuvem que estão relacionadas 

à proposta do Cloud Integrator. 

Behl et al. [87] apresentam um mecanismo de tolerância a falhas para a 

execução de workflows baseados em serviços Web de nuvem, utilizando, para isso, 

replicação de tais serviços. A proposta é avaliada em comparação a um mecanismo 

de log associado a um workflow especificado na linguagem WS-BPEL (Web Services 

Business Process Execution Language) [91], porém o custo total para a estratégia não é 

endereçado. Além disso, a proposta não considera uma adaptação baseada em 

parâmetros de QoS, não oferece suporte a múltiplas plataformas de nuvem, e, pelo 

exposto no trabalho, não é possível dizer se diferentes modelos de serviços de nuvem 

(i.e. se serviços de infraestrutura ou serviços de mais alto nível) são considerados, 

como o Cloud Integrator se propõe a fazer. Por fim, o Cloud Integrator não se limita a 

utilizar plataformas de nuvem privada, como é feito no trabalho dos autores, mas 

sim possibilita utilizar plataformas de nuvem pública, que são mais suscetíveis a 

problemas externos e mudanças relacionadas a parâmetros de qualidade. 

Por sua vez, Merle et al. [88] propõem FraSCAti, uma plataforma de 

middleware adaptativa e reflexiva que possibilita o desenvolvimento e a execução de 

aplicações baseadas na abordagem de componentes SCA (Service Component 

Architecture)13 [89], utilizando serviços de diferentes plataformas de nuvem. De 

acordo com os autores, FraSCAti é capaz de realizar dois tipos de adaptação: (i) 

adaptação em tempo de projeto, no qual o usuário pode selecionar previamente os 

componentes em tempo de projeto, e; (ii) adaptação em tempo de execução, que é 

baseada na implantação dinâmica de scripts de reconfiguração que permite vincular 

ou desvincular componentes SCA em tempo de execução, porém com intervenção do 

usuário no nível de componentes. Na estratégia de adaptação implementada pelo 

Cloud Integrator, as aplicações não necessitam seguir um estilo arquitetural específico 

a ser interceptada pela plataforma. Além disso, os autores também não consideram 

adaptação baseada em parâmetros de qualidade ou mesmo em caso de falhas de 

serviço, além do fato de que o processo de adaptação dinâmica necessita de 

intervenção do usuário. Por fim, os custos da solução proposta ou uma descrição 

                                                             
 

13 SCA (Service Component Architecture) é um modelo de componentes que permite a construção de 
aplicações distribuídas baseadas em SOA, agregando diferentes tecnologias e especificações. Na 
abordagem SCA, os componentes são as unidades básicas (building blocks) para a construção das aplicações 
e podem ser compostos de serviços (ou interfaces providas), referências (ou interfaces requeridas) e expor 
propriedades. As referências de um componente são conectadas aos serviços de outros componentes por 
meio de conectores chamados wires. 
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mais detalhada do esforço necessário para o uso de tal plataforma de middleware não 

são apresentados. 

Por fim, Juhnke et al. [90] propõem uma abordagem para redundância de 

serviços baseados em nuvem a fim de promover a substituição de serviços em falha 

estrutural, como timeouts na rede e falhas de servidor. A abordagem dos autores é 

baseada em políticas para configurar uma reconfiguração automática sem a 

necessidade de adicionar mecanismos explícitos de tolerância a falhas a um processo 

BPEL, que modela um workflow. Em caso de falha, tais políticas são utilizadas para 

determinar a ação consecutiva a ser tomada, podendo ser a execução de uma nova 

chamada ao serviço ou a substituição do mesmo por outro serviço alternativo 

existente. Conforme apontado pelos próprios autores, a abordagem proposta não 

envolve o monitoramento de parâmetros de QoS nem o processo de adaptação 

disparado pela degradação dos mesmos. Por fim, não se é considerado o custo de 

adaptação envolvido na execução das operações de reconfiguração, como é feito no 

Cloud Integrator. 

 

 

 

  



98 

7 Considerações finais 

Apesar de a Computação em Nuvem surgir como um novo paradigma de 

computação que tem o potencial de proporcionar diversos benefícios ausentes nas 

tecnologias atuais, o seu desenvolvimento ainda está em emergência e há vários 

novos desafios que precisam ser tratados. Alguns desses desafios estão relacionados 

às principais vertentes endereçadas neste trabalho, a saber:  

(i) a necessidade de se realizar uma composição de serviços que agrega 

serviços providos por diferentes plataformas de nuvem, a fim de 

gerar valor agregado para o usuário e assim satisfazer os requisitos 

das aplicações; 

(ii) a necessidade de uma integração de tais serviços que permita o uso 

transparente de diferentes plataformas de nuvem e abstraia as 

especificidades de cada uma delas, em um ambiente 

consideravelmente heterogêneo; 

(iii) a necessidade de se considerar metadados acerca dos serviços (e.g. 

parâmetros de QoS, preços etc.) que guie a seleção de serviços a serem 

incluídos nas composições de serviços e possibilite escolher serviços 

dentre os equivalentes (i.e. que proveem as mesmas funcionalidades) 

oferecidos pelo conjunto de plataformas de nuvem que estão sendo 

integradas; 

(iv) a necessidade de meios de adaptação para garantir que, em caso de 

falha ou degradação da qualidade de um serviço que esteja 

envolvido em uma composição, a aplicação possa ser adaptada, i.e. 

possa usar automaticamente outro serviço equivalente, se possível, 

ainda considerando os requisitos estabelecidos pelo usuário, e; 

(v) a necessidade um ambiente que facilite o desenvolvimento e a 

execução de aplicações que utilizem os serviços providos pelas 

plataformas de nuvem que estão sendo integradas, permitindo 

inclusive que tais aplicações sejam construídas em um alto nível de 

abstração, independentemente dos serviços concretos que possam 

ser utilizados. 

De modo a contribuir na redução do esforço para desenvolver aplicações que 

façam uso de serviços de nuvem, facilitando assim a exploração de todo o potencial 

desse paradigma, esta Dissertação de Mestrado propôs o Cloud Integrator, uma 

plataforma de middleware orientada a serviços para composição, execução e 

gerenciamento de serviços providos por diferentes plataformas de Computação em 

Nuvem. O Cloud Integrator é baseado no paradigma de SOA e sua implementação 
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utiliza a tecnologia de serviços Web, explorando assim padrões e linguagens abertos 

e possibilitando a integração de serviços providos por vários provedores de maneira 

transparente e automática, além de oferecer um ambiente que facilita o 

desenvolvimento e a execução de aplicações que fazem uso de serviços de nuvem. 

De acordo com a abordagem SOA, plataformas de nuvem são provedores de serviço 

que proveem serviços a aplicações em nuvem (clientes), e o Cloud Integrator atua como 

um mediador entre esses elementos. 

Utilizando um assistente gráfico provido pelo Cloud Integrator, depois de o 

usuário especificar um workflow semântico composto por um conjunto de atividades 

abstratas referentes à aplicação, atividades essas que devem ser realizadas por 

serviços de nuvem a fim de satisfazer os objetivos de negócio da aplicação, o Cloud 

Integrator executa uma composição de serviços baseada nessa especificação, i.e. procura 

pelos serviços concretos que realizam cada atividade especificada no workflow, 

gerando assim possíveis planos de execução com tais serviços. Como tipicamente há 

mais de um plano de execução disponível, é necessário executar uma seleção de 

serviços para escolher um desses planos de execução disponíveis para ser executado, 

utilizando, para fazer tal seleção, metadados acerca dos serviços. Contudo, ambientes 

de nuvem são caracterizados por alta dinamicidade e assim podem apresentar 

condições que levem à falha ou degradação na qualidade dos serviços envolvidos na 

execução da aplicação, sendo necessário um mecanismo de adaptação que visa 

selecionar outro plano de execução que contenha um serviço equivalente para 

substituir o corrente, a fim de garantir a qualidade e a disponibilidade da aplicação 

em questão e que os serviços que estão sendo utilizados atendam aos requisitos da 

aplicação. 

7.1 Contribuições 

A principal contribuição deste trabalho é a proposição, especificação e 

implementação (ainda que parcial) do Cloud Integrator, para possibilitar a 

composição, execução e gerenciamento de serviços providos por diferentes 

plataformas de Computação em Nuvem, de maneira transparente para o usuário, em 

um cenário de nuvens computacionais heterogêneas. De maneira a alcançar os 

objetivos enumerados no início deste trabalho, foram desenvolvidas estratégias de 

composição e seleção de serviços que considerem tanto requisitos funcionais (i.e. 

funcionalidades propriamente ditas) quanto não funcionais (e.g. metadados dos 

serviços como parâmetros de QoS, preços, etc.) dos serviços, de modo que a própria 

plataforma seja capaz de escolher, de acordo com as preferências do usuário e/ou 

requisitos das aplicações, que serviços devem ser utilizados. Além disso, também foi 

desenvolvido um mecanismo de adaptação eficiente que garanta a disponibilidade e a 

qualidade das aplicações em condições que afetem a sua execução, tais como falha ou 

degradação da qualidade de um serviço envolvido na composição em questão, ou 



100 

ainda em caso de adição ou remoção de serviços no ambiente, de modo que outro 

serviço equivalente possa ser utilizado. Por fim, o Cloud Integrator, através de um 

ambiente gráfico, facilita o desenvolvimento e a execução de aplicações que utilizem 

os serviços providos pelas plataformas de nuvem que estão sendo integradas, 

permitindo inclusive que tais aplicações sejam construídas em um alto nível de 

abstração, independentemente dos serviços concretos que possam ser utilizados. 

Outra contribuição deste trabalho é a proposição de uma nova abordagem 

para a seleção de serviços em nuvem, apresentada originalmente no trabalho de 

Cavalcante et al. [49] e que se coloca como uma nova versão de um algoritmo 

apresentado em um trabalho anterior [48]. Conforme apresentado na Seção 3.4, no 

algoritmo de seleção original [48], todos os serviços que compõem todos os planos de 

execução eram considerados, de modo que, se uma aplicação requeresse um número 

relativamente grande de serviços, o processo de seleção poderia tornar-se 

impraticável devido ao aumento do tempo despendido pelo algoritmo de seleção de 

serviços. Essa nova abordagem proposta tenta então otimizar o processo de seleção 

realizado pelo Cloud Integrator, para isso desconsiderando dos cálculos todos os 

serviços coincidentes. Tais serviços coincidentes são serviços que estão presentes em 

todos os planos de execução e, portanto, contribuem igualmente com os mesmos valores 

de custo e de qualidade em qualquer plano de execução. Em não se considerando 

esses serviços, o processo de seleção de serviços seria teoricamente executado mais 

rapidamente, por envolver um número menor de serviços a serem considerados, 

porém com um trade-off em se executar um algoritmo adicional para identificar de 

antemão os serviços coincidentes para depois iniciar o processo de seleção de 

serviços. Essa hipótese é confirmada pelos resultados reportados no trabalho de 

Cavalcante et al. [49] e na Seção 5.2 deste trabalho, em que essa nova abordagem de 

seleção de serviços é mais eficiente em termos de desempenho com relação à 

abordagem original [48]. Além disso, o algoritmo para identificação dos serviços 

coincidentes também se mostrou ser eficiente e capaz de fazer um bom trade-off entre 

o número de planos de execução a serem analisados e o número de serviços 

coincidentes entre eles. Mais ainda, optando-se por utilizar a abordagem que 

desconsidera serviços coincidentes do processo de seleção, esse algoritmo para 

identificar serviços coincidentes só necessita ser executado apenas uma vez (logo 

após o processo de composição de serviços), o que beneficiou o processo de 

adaptação, conforme apresentado na Seção 5.3, por requerer que os cálculos da 

utilidade dos planos de execução alternativos candidatos a substituir o plano de 

execução corrente sejam refeitos, devido ao fato de que os metadados considerados 

tenham tido seus valores alterados com o tempo. 

Também pode ser destacada como contribuição deste trabalho a proposição 

de ontologias que podem ser utilizadas no contexto de Computação em Nuvem, de 

maneira a possibilitar um vocabulário comum para a representação formal de 
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elementos desse domínio e também o compartilhamento e reuso do conhecimento 

por elas expresso. Como descrito na Seção 3.1, o Cloud Integrator emprega duas 

modalidades de ontologias para a representação de conceitos no contexto de 

aplicações em Computação em Nuvem, todas descritas utilizando a linguagem OWL. 

A primeira delas é chamada ontologia de domínio, que modela conceitos específicos 

relacionados a uma dada classe de aplicações e é estruturada em termos de tarefas e 

objetos, que são os conceitos utilizados para especificar as atividades do workflow 

semântico referente à aplicação. A outra modalidade de ontologias empregada pelo 

Cloud Integrator é chamada ontologia de nuvem e se refere especificamente ao contexto 

de Computação em Nuvem. Essa segunda ontologia, genérica e extensível, tem por 

objetivo representar os serviços providos por plataformas de nuvem e os 

relacionamentos entre eles, de maneira que os conceitos presentes nessa última 

ontologia podem ser utilizados para enriquecer a descrição dos serviços Web 

semânticos que realizam as atividades que compõem o workflow referente à 

aplicação. 

De maneira adicional, este trabalho mostrou a integração do Cloud Integrator 

com um sistema externo de monitoramento de metadados, o QoMonitor [50, 51], que 

se mostrou ser eficiente para a recuperação de metadados referentes aos parâmetros 

de qualidade dos serviços, metadados esses utilizados fundamentalmente nos 

processos de seleção e adaptação realizados pelo Cloud Integrator. Além disso, o 

QoMonitor possui papel crucial no processo de adaptação disparado por degradações 

de qualidade dos serviços, visto que o Cloud Integrator pode ser notificado pelo 

sistema de monitoramento de metadados quando ocorre uma degradação de 

qualidade em um ou mais serviços que resulte em um impacto significativo na 

utilidade inicial (computada no processo de seleção) do plano de execução corrente. 

Por fim, conforme apresentado no Capítulo 5 deste trabalho, os processos de 

composição, seleção e adaptação realizados pelo Cloud Integrator foram avaliados de 

maneira a verificar o desempenho dos mesmos, de modo que foi possível concluir 

que os tempos despendidos pelos mesmos são consideravelmente pequenos, não 

impactando no desempenho da plataforma. Além disso, para avaliar o impacto (i.e. o 

overhead) do Cloud Integrator sobre o tempo de execução da aplicação, visto que ele 

representa uma camada a mais de abstração entre as plataformas de nuvem 

subjacentes que estão sendo integradas e as aplicações, foram construídas duas 

versões do estudo de caso empregado na avaliação (Seção 5.1). Na primeira delas, a 

aplicação foi especificada através de um workflow semântico utilizando o Cloud 

Integrator, de modo a ser executado o conjunto de serviços presentes no plano de 

execução selecionado pelo processo de seleção realizado pela plataforma, enquanto 

na segunda versão foi implementado um código cliente na linguagem de 

programação Java através do qual os mesmos serviços presentes no plano de 

execução selecionado pelo Cloud Integrator eram invocados diretamente. Os 
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resultados apresentados mostraram que a diferença observada com relação aos 

tempos de execução dessas versões não foi significativa, em média 0,617 s. Além 

disso, pôde ser observado um esforço considerável para desenvolver a versão da 

aplicação que invoca diretamente os serviços. Mais ainda, nessa segunda versão, é 

necessário conhecer os serviços disponíveis no ambiente e suas respectivas interfaces, 

dificultando assim o desenvolvimento das aplicações, sem falar no fato de que os 

serviços são selecionados de maneira estática e a adaptação dinâmica e autônoma de 

tais aplicações quando ocorre uma falha ou degradação na qualidade de um serviço 

torna-se impossível de se fazer. Em contrapartida, através do Cloud Integrator, os 

processos de composição de serviços, seleção de planos de execução e 

(principalmente) adaptação de aplicações podem ser realizados com o mínimo de 

intervenção do usuário e de maneira dinâmica, desacoplando-as dos serviços que 

podem ser utilizados pelas mesmas. 

7.2 Limitações 

Em seu estado atual de desenvolvimento, o Cloud Integrator apresenta algumas 

limitações, sendo as principais: 

(i) a arquitetura do Cloud Integrator, apesar de ter sido conceitualmente 

apresentada por completo na Seção 3.2, não está totalmente 

implementada; conforme explicitado nessa mesma seção, este 

trabalho concentrou-se nos componentes da camada Service Layer, 

mais precisamente os responsáveis pelas atividades de criação, 

execução e gerenciamento de workflows, envolvendo os processos de 

composição e seleção de serviços, bem como o de adaptação de 

aplicações, de modo que os componentes da camada Integration 

Layer, que é responsável por integrar as plataformas de nuvem 

subjacentes, não foram implementados, impossibilitando, por 

exemplo, a descoberta dinâmica de serviços a ser realizada pelo 

componente Service Discoverer; 

(ii) a interface de usuário da plataforma ainda é limitada no sentido de 

não permitir o uso, de maneira simultânea, por múltiplos usuários, 

além de necessitar de alguns aperfeiçoamentos; 

(iii) o algoritmo de composição de serviços atualmente empregado no 

Cloud Integrator, apresentado por Mendes et al. [47] possui limitações 

com relação ao fato de que ele considera fundamentalmente entradas 

e saídas para fazer a composição semântica dos serviços; dessa 

forma, por exemplo, se dois serviços Web semânticos S1 e S2 que 

realizam, respectivamente, as atividades A1 e A2 possuírem os 

mesmos tipos de entradas e saídas em suas especificações, o 
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algoritmo de composição considerará S1 e S2 como serviços 

equivalentes (i.e. capazes de atender à mesma atividade), o que pode 

gerar planos de execução incorretos; 

(iv) apenas um estudo de caso foi considerado na avaliação, utilizando 

apenas uma plataforma de Computação em Nuvem, de modo que é 

necessário aumentar o grau de avaliação do Cloud Integrator através 

da realização de outros experimentos com outros estudos de caso e 

utilizando de fato diferentes plataformas de nuvem, além de serem 

feitas comparações quantitativas com outras abordagens 

apresentadas na literatura principalmente no tocante à seleção de 

serviços, visto que boa parte das abordagens apresentadas na 

literatura é bastante similar à empregada neste trabalho (ver Seção 

6.2); 

(v) conforme explicitado na Seção 3.5, o escopo do processo de 

adaptação apresentado neste trabalho limita-se apenas à substituição 

de serviços classificados como serviços de aplicação, pelo fato de a 

substituição de serviços classificados como recursos de nuvem (ver 

Seção 3.1) não ser uma questão trivial; 

(vi) o processo de adaptação disparado por degradação de qualidade, 

apesar de completamente especificado neste trabalho, ainda não está 

completamente implementado e, portanto, não pôde ser avaliado; 

além disso, o processo de adaptação disparado pelo surgimento de 

novos serviços ainda precisa ser especificado, e; 

(vii) os workflows semânticos que podem ser especificados e executados 

utilizando o assistente provido pelo Cloud Integrator são 

essencialmente sequenciais, apesar de tal assistente permitir a 

especificação de workflows mais complexos, que fazem uso de fluxos 

de controle (e.g. repetição, divisão-junção, condição, etc.). 

7.3 Trabalhos em andamento e futuros 

Diante das limitações elencadas na Seção 7.2, diversos trabalhos futuros 

poderão ser desenvolvidos a partir deste trabalho, e alguns deles já estão em 

andamento. Por exemplo, para a aplicação de compra de passagens aéreas baseada 

em nuvem (ver Seção 5.1), estão sendo desenvolvidos serviços contemplando outras 

plataformas de Computação em Nuvem (visto que, na versão presentemente 

apresentada, apenas os serviços de nuvem da plataforma AWS estão sendo 

utilizados), de modo a permitir que o processo de composição de serviços possa 

considerar, na construção dos planos de execução, serviços providos por diferentes 

plataformas de nuvem, bem como, no caso de adaptação, um serviço de nuvem 
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provido por uma plataforma poder ser substituído por outro serviço provido por 

outra plataforma. Além disso, já se encontra em andamento o desenvolvimento de 

outros estudos de caso (inclusive utilizando serviços classificados como recursos de 

nuvem, para que seja possível a instanciação de recursos a partir da própria 

plataforma) que poderão ser utilizados em avaliações futuras dos processos 

realizados pelo Cloud Integrator. Nessa perspectiva de permitir o gerenciamento de 

recursos a partir da própria plataforma, pode ser criado um componente chamado 

Resource Manager que, através dos binders específicos das plataformas integradas, 

poderia interagir com as mesmas para gerenciar os recursos providos por elas. 

Também se encontra em desenvolvimento a mudança do protocolo utilizado 

para suporte a serviços Web. Conforme explanado na Seção 4.2, na implementação 

atual do Cloud Integrator é utilizado o protocolo SOAP [23] em conjunto com a 

linguagem WSDL [24] para descrição dos serviços Web. Para que seja possível 

invocar as operações de tais serviços Web a partir dos seus respectivos serviços Web 

semânticos descritos utilizando a ontologia OWL-S [36], são necessárias 

especificações XSLT [63] para fazer o mapeamento bidirecional entre os elementos 

presentes nas mensagens SOAP (requisição/resposta) e definidos na descrição 

WSDL do serviço em elementos OWL (classes e propriedades) definidos nas 

ontologias, de maneira que a máquina de execução do workflow possa invocar os 

serviços a partir das descrições semânticas dos mesmos. Todavia, a produção de tais 

especificações XSLT é um processo completamente manual, cansativo e altamente 

propenso a erros. Diante disso, encontra-se em estudo a mudança do protocolo 

SOAP para uma abordagem baseada em REST (REpresentational State Transfer) [97, 

98, 99] que, devido ao fato ser baseada nas operações básicas definidas no protocolo 

HTTP, pode proporcionar uma maior simplicidade por não ser necessário (pelo 

menos em teoria) realizar o mapeamento entre os elementos das ontologias de 

serviço e os elementos que descrevem os serviços propriamente ditos. Além disso, 

Ferreira Filho [95] propõe uma abordagem baseada em REST para serviços Web 

semânticos, estendendo a ontologia OWL-S para os serviços Web semânticos e 

utilizando a linguagem WADL (Web Application Description Language) [96] para a 

descrição sintática dos serviços, não impactando em mudanças profundas nas 

tecnologias da Web Semântica que são atualmente empregadas pelo Cloud Integrator. 

Finalmente, é necessário realizar uma atualização das tecnologias utilizadas na 

implementação do Cloud Integrator, principalmente com relação à OWL-S API [58], 

cuja versão empregada neste trabalho pode ser considerada desatualizada com 

relação aos lançamentos recentes da mesma. 

Outro trabalho futuro importante a ser desenvolvido é a implementação de 

uma interface de usuário Web para o Cloud Integrator. A ideia é implantar a 

plataforma de middleware em um servidor de aplicação de modo a permitir que um 

número maior de usuários possa utilizá-la simultânea e remotamente. Além disso, 
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através dessa nova interface, duas classes de clientes poderão ser contempladas: (i) 

os desenvolvedores de aplicações, que desejem criar aplicações que façam uso dos 

serviços providos pelas plataformas de nuvem subjacentes que estão sendo 

integradas pelo Cloud Integrator, sendo necessário prover meios para facilitar a 

criação, edição e execução de workflows, e; (ii) os desenvolvedores de serviços de 

nuvem, que porventura desejem integrar seus serviços ao Cloud Integrator, que, por 

sua vez, deve prover meios para facilitar essa tarefa. 

Por fim, um trabalho futuro a ser desenvolvido no âmbito do 

desenvolvimento do Cloud Integrator é a implementação do processo de adaptação 

que permite a substituição de serviços enquadrados como recursos de nuvem, 

conforme discutido na Seção 5.3. Para endereçar essa questão não trivial, 

checkpointers internos ao Cloud Integrator poderiam ser utilizados para armazenar o 

estado desses serviços entre a execução dos serviços envolvidos no plano de execução 

em questão. Checkpointing é uma técnica bastante conhecida no contexto de tolerância 

a falhas que basicamente consiste no armazenamento de estados de processos em 

determinados instantes de tempo (snapshots) [92, 93, 94]. Dessa forma, existiriam 

diferentes checkpointers para as diferentes classes de serviços que representam os 

recursos de nuvem (e.g. serviços de persistência em bancos de dados, 

armazenamento de arquivos, etc.) cujos estados poderiam ser armazenados e 

futuramente recuperados em caso de substituição de tais serviços na execução do 

processo de adaptação, a fim de possivelmente minimizar o custo (overhead) 

envolvido nessa operação. 
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