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RESUMO
Com o aumento da informatização, adoção à mobilidade, computação em nuvem e
softwares como serviço, os sistemas vêm requisitando diferentes características das
tradicionais implementações para adoção desses conceitos, pois tais atributos
trouxeram novos desafios para a arquitetura de sistemas, como flexibilidade no
escalonamento, alta disponibilidade e constantes integrações entre sistemas. A
partir de 2012, iniciou-se o surgimento de novas práticas de subdivisão de grandes
estruturas de softwares em pequenas estruturas, posteriormente nomeadas de
arquitetura de micro serviços, que apresentam conceitos de softwares flexíveis a
mudanças, a escalonamento e com integrações entre sistemas como essência.
Contudo, na maioria dos sistemas atuais, são aderidos o conceito de softwares
monolitos, nos quais toda solução se encontra em uma única estrutura de software,
o que ocasiona menor flexibilidade na arquitetura do sistema, para atingir as
características de softwares já mencionadas. A partir disso, esta pesquisa aplica os
conceitos de decomposição de softwares propostos pela arquitetura de micro
serviços, em duas diferentes abordagens, com comunicação síncrona e assíncrona,
por meio das quais são demonstradas as diferentes atuações das comunicações
entre os serviços, que possuem comportamentos distintos, como: maiores tempos
de execução, quando remotas e divergência no tamanho de código-fonte.
Comparada às soluções monolíticas, os micro serviços apresentam maior adesão às
características mencionadas acima de flexibilidade, escalonamento, alta
disponibilidade e integração com outros sistemas, pois sua essência é de uma
arquitetura com maior flexibilidade, no entanto há o custo a nível de código fonte
para adoção a essa estrutura flexível, onde o código fonte pode alcançar
quantidades de linhas de código e complexidade ciclomática superiores que o dobro,
quando comparadas. Com isso, a pesquisa apresenta a superioridade da arquitetura
de micro serviços em satisfazer características de modificabilidade,
interoperabilidade, disponibilidade e escalabilidade em relação a arquitetura
monolítica, contudo com elevada inferioridade no atributo manutenibilidade.
Palavras chave: Engenharia de Software. Arquitetura de Software. Monolítico. Micro
Serviços.
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ABSTRACT

With increased computerization, adoption of mobility, cloud computing and software
as a service, the systems have been ordering different characteristics of traditional
deployments for adoption of these concepts, as these attributes have brought new
challenges to the system architecture, such as flexibility in scheduling, high
availability and constant integration between systems. From 2012, began the
emergence of new practices of large software structures subdivision into small
structures, later named micro services architecture, which provide software concepts
flexible to change, the scheduling and integration between systems as essence.
However, in most current systems are adhered to the concept of software monoliths
in which the whole solution is in a single software framework, which leads to less
flexibility in system architecture to achieve the characteristics already mentioned
software. From this, this research applies the software decomposition concepts
proposed by the micro services architecture, two different approaches, with
synchronous and asynchronous communication, through which the different actions
of the communications are demonstrated between the services, which have different
behaviors, as longer execution times when remote and divergence in the source
code size. Compared to monolithic solutions, micro services have higher adherence
to the features mentioned above flexibility, scaling, high availability and integration
with other systems, because its essence is an architecture with greater flexibility,
however there is the cost to source code level for adoption of this flexible structure,
where the source code can achieve amounts of lines of code and higher cyclomatic
complexity than double compared. Thus, the research shows the superiority of micro
services architecture to meet changeability features, interoperability, availability and
scalability compared to monolithic architecture, yet with high inferiority in
maintainability attribute.
Keywords: Software Engineering. Software Architecture. Monolithic. Micro Services.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Atualmente, com o crescimento da informatização dos processos dentro das
empresas, os sistemas corporativos estão cada vez mais abrangentes, pois além de
gerenciadores de grandes processos corporativos e armazenadores de terabytes
dados passam a ser disponibilizadores de informações para qualquer dispositivo,
tornando-os cada vez maiores e mais complexos.
Além disso, novas características vêm surgindo nos projetos de softwares,
como a computação em nuvem (Cloud Computing) e softwares como serviço
(Software as a Service), que trouxeram conceitos de software por demanda com por
exemplo, o salesforces.com, a empresa pioneira em solução de software como
serviço já investiu mais de 4 bilhões de dólares em aquisições nos últimos 5 anos,
para se tornar o maior provedor de plataforma de aplicação como serviço (VICENT
et al, 2016).
Com a popularização desses conceitos surgem novos designs de software,
com o objetivo de propiciar na adoção dessas características, como é o caso da
arquitetura de micro serviços, que tem como objetivo decompor grandes soluções de
sistemas em pequenos serviços independentes, permitindo maior flexibilidade nas
funcionalidades e no gerenciamento dos recursos que envolve toda solução.
Em conjunto com o conceito de decomposição, as arquiteturas de micro
serviços oferecem aberturas em suas implementações, devido seu conceito estar
direcionado à forma como o software é estruturado, o desenvolvimento da aplicação
é livre para utilização de diferentes tecnologias, estabelecimento do tamanho dos
serviços e definição das estratégias de comunicações (NEWMAN, 2015).
Atualmente na indústria de software, a arquitetura mais utilizada nos projetos
de sistemas é a monolítica (VILLARREAL; VILLASANA; LAVARIEGA, 2013), por ser
mais acessível na fase inicial do desenvolvimento de sistemas ou pelos requisitos do
sistema não se importarem com atributos de flexibilidade e escalabilidade.
As arquiteturas monolíticas são aquelas em que todo contexto do sistema se
encontra em uma única estrutura (DMITRY; GLEB; OSSI, 2015). Geralmente são
desenvolvidas em apenas uma tecnologia e com possibilidade de escalonamento
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apenas por replicação e, dessa forma, a abordagem propicia grandes e complexas
estruturas e são pouco flexíveis para adotar esses novos conceitos.
Pode-se concluir que os projetos de softwares estão exigindo novos estilos
arquiteturais, de forma que, proporcionem características como flexibilidade,
escalabilidade e interoperabilidade, entre outras, com maior prontidão em relação
aos monolitos, os quais apresentam menor flexibilidade estrutural, por estarem em
uma única estrutura de software.
Com isso, a arquitetura de micro serviços tem o objetivo de decompor
grandes estruturas monolíticas em pequenos serviços independentes, permitindo
maior flexibilidade nas soluções de software para aderirem a esses novos conceitos
(NEWMAN, 2015).

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral do trabalho é um desenvolvimento prática da arquitetura de
micro serviços, para que se possa analisar seus benefícios e limitações na
construção de softwares, utilizando esse conceito e suas possíveis variações de
estilos arquiteturais em comparação aos monolíticos.
Por sua vez, os objetivos específicos consistem em:


Implementar soluções de softwares, utilizando as abordagens de

arquitetura monolítica, arquitetura de micro serviços com comunicação síncrona e
arquitetura de micro serviços com comunicação assíncrona, visando satisfazer um
cenário corporativo para emissão de pedidos de vendas, de forma que possam ser
comparadas.


Aplicar o método de avaliação ATAM (Architecture Tradeoff Analysis

Method) nas arquiteturas.


Eleger características de software que satisfaça aos novos conceitos

de software, durante o método de avaliação.


Analisar conforme as fases do método de avaliação os seguintes

pontos para análise comparativa entre as soluções de arquitetura:
o

Análise de características técnica de cada abordagem de

arquitetura.
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o

Métricas de código-fonte como: quantidade de linha de

código, complexidade ciclomática e percentual de duplicação
de código.
o

Análise de estrutura com diagramas de UML (Unified

Modeling Language), utilizando os diagramas de caso de uso,
classe, implantação e componente.


Classificar os resultados obtidos no método de avaliação em uma

escala de 0 a 5 por eixo de avaliação, em uma análise comparativa entre estruturas.


Concluir

a

arquitetura

de

software

que

maior

contempla

as

características dos softwares aderentes aos novos conceitos.

1.3 JUSTIFICATIVA

Devido a uma série de mudanças relacionadas ao aumento da
informatização, os softwares atuais estão exigindo novos comportamentos para
atender ao grande número de usuários, à diversidade de dispositivos interligados,
computação em nuvem e até novos modelos de negócios, baseados em serviços
oferecidos pelas soluções.
Para isso, os softwares atuais estão demandando mudanças em suas
características (JAMSUIDI; AHMAD; PAHL, 2013), como redução nas grandes
estruturas de projetos, reduzida dependência entre as funcionalidades e maior
flexibilidade no gerenciamento das estruturas.
Tais conceitos como flexibilidade, baixa dependência e pequenas estruturas
nos sistemas proporcionam qualidades nas soluções de softwares como alta
disponibilidade,

melhor

gerenciamento

dos

recursos,

possibilidade

de

escalonamento, entre outros atributos de qualidades (NEWMAN, 2015).
Com isso, a justificativa da pesquisa é a aplicação do conceito de
decomposição de softwares, proposto pela arquitetura de micro serviços, visando a
um comparativo com as estruturas monolíticas, de forma que possa ser avaliada a
abordagem que maior satisfaz as mudanças nas características, de acordo com os
novos conceitos de softwares.
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação é composta por 6 capítulos: introdução, fundamentação
teórica, estado da arte e trabalhos relacionados, materiais e métodos, validações e
resultados e conclusão e trabalhos futuros.
O primeiro capítulo é a introdução ao contexto atual de desenvolvimento de
software e às novas características que os sistemas atuais estão exigindo de suas
arquiteturas.
No segundo capítulo, aprofunda os assuntos de desenvolvimento de
softwares, arquiteturas de softwares e avaliação de softwares, para apresentar os
conceitos das duas abordagens comparadas na pesquisa, que são arquitetura
monolítica e arquitetura de micro serviços.
O terceiro capítulo apresenta o estado da arte da arquitetura de micro
serviços e os trabalhos relacionados e recentes que abordam esses conceitos.
O quarto capítulo demonstra os materiais utilizados para executar os
experimentos e os métodos de implementação das arquiteturas e o método de
avaliação de arquiteturas, o ATAM.
No quinto capítulo, há a apresentação das implementações das arquiteturas,
em seguida, as análises aplicadas de acordo com os métodos apresentados no
capítulo anterior.
No sexto e último capítulo, são apresentadas as conclusões do comparativo
das arquiteturas e os possíveis trabalhos futuros propiciados na extensão da
pesquisa.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

2.1.1 Softwares Corporativos

Os sistemas corporativos são aqueles que automatizam processos de
natureza administrativa, financeira, contábil e outros relacionados à gestão
empresarial. São responsáveis, também, por gerenciar informações e possibilitar
visões estratégicas dos dados obtidos, como por exemplo, os softwares
classificados como ERP

(Enterprise

Resource

Planning), CRM (Customer

Relationship Management), e-sales, telework e collaboration support systems
(KRYLOVSKIY; LOUKIS; ARVANITIS, 2016).
Os

softwares

corporativos

possuem

grande

relevância

dentro

das

corporações, pois são aplicados a diversos setores, visando à integração de
informações, podendo-se dizer que são a espinha dorsal dos processos de negócios
(BRUNNET; WISCHER; KRCMAR, 2014), assim possibilitando diversas visões
gerenciais da empresa. Pelo ponto de vista técnico, as características anteriores,
implicam desafios ligados a grandes volumes de dados e expressivo número de
usuários concorrentes no sistema (FOLWER, 2002).

2.1.2 Desenvolvimento de Software Corporativos

O desenvolvimento de sistemas corporativos não é uma tarefa tão complexa
quanto o desenvolvimento de software de automação ou telecomunicação, os quais
exigem grandes interações com os componentes de hardware. Entretanto, os
sistemas empresariais apresentam outros desafios, tais como trabalhar com
numeroso volume de dados, acompanhar o aumento no número de acessos ao
sistema e ser flexível às possíveis mudanças de requisitos (FOLWER, 2002).
O desenvolvimento de software é a implementação de requisitos em busca
de alcançar a solução de uma necessidade. Dentro desses requisitos, existem os
funcionais e não funcionais, os quais não interferem no objetivo final do negócio, no
entanto possuem grande importância na solução, por caracterizar pontos positivos e
negativos no software por estar relacionado a arquitetura do software, por exemplo
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em um sistema web é possível ter vantagens e desvantagens como: é facilmente
acessado pelo usuário sem a necessidade de instalação, no entanto há dificuldades
como segurança e trafego de dados em redes, comparados a um sistemas local. Na
maioria das vezes, esses requisitos estão de forma implícita no levantamento de
requisitos e não recebem tanta atenção, comparados aos requisitos funcionais
(FELLIR; NAFIL; TOUAHNIR, 2015).

2.1.3 Desenvolvimento Orientado a Objetos

Uma das formas de desenvolver software é adotar o desenvolvimento
orientado a objetos, o qual traz uma abordagem mais próxima ao mundo real, com
os conceitos de objetos, o que proporciona princípios de reutilização de códigosfonte e separação de responsabilidades. Abaixo seguem os principais conceitos na
orientação a objetos, segundo Eckel (2002):


Classe: Modelo de características e comportamentos definidos para

uma coisa. Exemplo: animal, pessoa e cidade.


Atributo:

Características do objeto. Exemplo:

cor, tamanho

e

localização.


Método: Ações em que as classes podem ser realizadas. Exemplo:

andar e procurar.


Objeto: Instância da classe, a qual pode armazenar dados, relacionar-

se com outros objetos e realizar ações em si mesmas. Exemplo: um cachorro
pertence à classe animal, tem informações como cor, quantas patas e pratica ações
como latir e andar.


Classe Abstrata: Classes que não são instanciadas, ou seja, não dão

origem a objetos, com isso seu objeto é abstrair implementações comuns entre
outras classes. Exemplo: pessoa é uma abstração de cliente e fornecedor, que pode
ser utilizada para armazenar os atributos em comum, como nome e telefone, assim
provendo maior reutilização das propriedades.


Interface: A interface é um contrato de atributos e métodos que podem

ser aplicados em outras classes, com o objetivo de implementar, obrigatoriamente,
os métodos definidos. Exemplo: uma interface chamada acessar sistema com o
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método

acessar,

assim

toda

classe

que

implementa

essa

interface,

obrigatoriamente, terá de definir o método acessar.


Pacotes: Similares às pastas de arquivos do sistema operacional, com

objetivo de organizar a localização das classes.
A aplicação do conceito orientado a objetos é um tradicional padrão de
desenvolvimento nos softwares corporativos atuais, sua adoção foi devido à
equivalência do conceito real com os objetos, do ponto de vista da metodologia de
orientação a objetos, o negócio das empresas é composto por uma variedade de
objetos (YAO; JIANDONG, 2010).
Há diversas linguagens de programação que adotam a orientação a objetos,
no entanto na pesquisa utiliza a linguagem Java, que é uma linguagem de
programação de código fonte livre, onde prove um conjunto de funcionalidades e
bibliotecas para lidar com tradicionais problemas de programação e sua execução é
na plataforma Java Virtual Machine (JVM) (ECKEL, 2002).

2.1.4 Reuso de Software

A aplicação do conceito de reuso proporciona grandes benefícios durante o
desenvolvimento de software, pois desenvolve elementos genéricos que podem
prover reutilização de outros elementos, de forma que não haja duplicação de
implementação, ou seja, com a adoção de implementações reutilizáveis no software,
funcionalidades passam a ser reaproveitadas por diferentes locais do código-fonte,
assim gerando benefícios com a centralização de execuções e a diminuição de
código-fonte. Com base nisso, Hunt e Thomas (1999) criou o princípio “DRY – Don’t
Repeat Yourselft”, que se concentra em minimizar ou eliminar duplicações de
recursos em projetos de softwares e afirma que é mais produtivo e eficiente manter
apenas uma cópia de recurso do que manter várias.
Um habitual problema no desenvolvimento de software é a duplicidade de
código-fonte, quando funcionalidades comuns não estão de forma centralizada,
ocasionando a repetição de trechos de código pelo projeto. A consequência desse
problema está em um potencial impacto negativo na manutenção, compreensão e
evolução do software (TSANTALIS; MAZINANIAN; KRISHNAN, 2015).
A aplicação do reuso é de natureza estrutural, já que ela envolve a forma
como o sistema é arquitetado, para que possa permitir o reaproveitamento. Isso
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implica que desenvolver um software reutilizável traz inúmeros benefícios, pois o
objetivo do reuso é reaproveitar o design, código e outro componentes de softwares,
para reduzir o custo e o tempo de desenvolvimento, visando aprimorar a qualidade
do produto de software (KESWANI; JOSHI; JATAIN, 2014).

2.1.5 Modelagem de Software

A UML é uma linguagem de modelagem, criada em 1994, com o objetivo de
ilustrar estruturas de projetos de softwares de forma padronizada. Segundo Haghani,
Abbasnejad e Harounabadi (2014), é uma linguagem para especificações,
ilustrações, construções e documentação de sistemas com objetivo de avaliar e
realizar o design de sistemas orientados a objetos.
A pesquisa limita-se na utilização dos diagramas de caso de uso, classe,
implantação e componente, pois, com exceção do caso de uso, que é utilizado para
apresentar o cenário de negócio dos experimentos, são diagramas que ilustram a
estrutura das arquiteturas, escopo do trabalho.
Os diagramas da UML utilizados na pesquisa, segundo a definição de
Rumbaugh, Jacobson e Booch (2004), são:


Caso de uso: É o diagrama que demonstra as funcionalidades em um

ponto de vista do usuário, em que não são apresentadas características técnicas.


Classe: Ilustra a estrutura de classes do conceito orientado a objetos,

demonstrando a quantidade classes e suas ligações e dependências.


Implantação: Exibe a infraestrutura e os artefatos gerados e utilizados

no projeto.


Componente: Apresenta a organização das estruturas de forma

modular, as quais são denominadas componentes e apresentam o objetivo de uma
visão organizacional das classes e suas interligações.

2.2 ARQUITETURA DE SOFTWARE

A origem do estudos de arquitetura de software foram no período de 1968 a
1970, onde em 1968, Edsger Dijkstra escreveu sobre a idéia de software estruturado
por camadas, em seguida, Fred Brooks e Ken Iverson começaram a falar do
conceito de estrutura de computadores no ponto de vista de programação e em
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1970, com uma das principais contribuições para a engenharia de software, David
Parnas descreve algumas das premissas e princípios da arquitetura de software,
demonstrando através de pesquisas, a importância da estrutura de sistemas (BASS;
CLEMENTS; KAZMAN, 1997).
Segundo Bass, Clements e Kazman (2012), a arquitetura de software é um
conjunto de estruturas que formam o sistema e suas relações entre si, com isso, a
arquitetura é primordial durante o processo de desenvolvimento do sistema, pois
quando se trata de estrutura é importante notar consequências decorrentes das
decisões, as quais podem gerar vantagens ou desvantagens na resolução de
problemas.
A arquitetura de software é um dos principais motivos por projetos de
softwares falharem, quando um sistema mal projetado ou um descuido durante o
planejamento pode ocasionar sérios problemas estruturais (HEESCH, 2014), por
exemplo: performance, alto acoplamento de funcionalidade, dificuldade de
integração com outros sistemas, etc.

2.2.1 Atributos da Arquitetura de Software

Entende-se que a arquitetura está relacionada à estrutura do software, com
isso, é de grande relevância durante um desenvolvimento de sistema, além de
contribuir para a qualidade do produto, pois padrões arquiteturais provem uma série
de soluções para comuns problemas de design de software (BASS; CLEMENTS;
KAZMAN, 2012).
Atributos arquiteturais nem sempre apresentam resultado direto para os
usuários, pois geralmente estão implícitos em seus requisitos, no entanto o resultado
da solução arquitetada pode ter impacto nas pessoas da organização ou no contexto
de negócio do software (BASS et al., 2008).
A arquitetura implica características para diferentes stakeholders, que são
todas as pessoas envolvidas no ciclo de desenvolvimento do sistema. Para os
usuários, implica performance, confiabilidade e disponibilidade (BASS; CLEMENTS;
KAZMAN, 2012). Para os arquitetos, a qualidade da estrutura do software; para
desenvolvedores, a facilidade de codificar no projeto e para gerente de projetos, a
produtividade e a flexibilidade à mudança durante o desenvolvimento.
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Uma das importâncias da arquitetura deve-se à sua relação com a
qualidade, uma vez que, em uma visão geral, atributos de qualidade, muitas vezes,
são alcançados por soluções arquiteturais, por exemplo, segundo a International
Organization for Standardization (ISO) 9126, norma para qualidade de produto de
software, a segurança é uma característica de qualidade, no entanto, do ponto de
vista técnico, é classificada como um requisito não funcional, de natureza
arquitetural.
Portanto, a arquitetura não é apenas responsável pela qualidade do
software, muito mais que isso, é responsável por caracterizar o produto
desenvolvido. Um exemplo dessa afirmação são os softwares como serviço (SAAS –
Software as a Service), que são um paradigma de entrega de software, hospedado
sob demanda em infraestrutura de nuvem e disponibilizado via web (GODSE;
MULIK, 2009).
Conceitos importantes no contexto de arquitetura de software são:


Acoplamento: O grau de dependência entre funcionalidades, no

contexto de programação orientada a objetos indica a dependência de uma classe
em relação a outra (MAHESHWARI; TRIPATHIA; KUSHWAHA, 2014).


Componentes: Um trecho de software independente, com o objetivo de

reaproveitar um trecho de código, segundo Kaur e Singh (2014) é uma estrutura de
software independente e fracamente acoplada, que compõe um sistema com
objetivo de trazer características de flexibilidade, reuso, produtividade, entre outras.


Serviços: Segundo Josuttis (2007), a definição de serviço no dicionário

pode ser a mesma para o contexto de arquitetura: "a apresentação do trabalho de
algum lugar para outro", ou seja, o serviço é uma funcionalidade de negócio,
disponibilizada através de uma interface para que outras tenham acesso.

2.2.2 Estilos Arquiteturais

Existem alguns padrões arquiteturais consolidados, porém, na arquitetura de
software, não há um estilo arquitetural que solucione todos os problemas, pois em
softwares além de suas particularidades por projetos, há também as constantes
mudanças de requisitos e a evolução contínua que dificultam a aplicação dos
padrões de design de softwares na tomada das decisões.
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Dentro das arquiteturas existentes, abaixo são listadas aquelas que
possuem maior relevância para sistemas corporativos atuais, com as definições de
Clements, Bachmann e Bass (2002):


Orientado a componentes: Os softwares são subdivididos em módulos

chamados de componentes, de forma que sejam compostos por determinada
funcionalidade isoladamente, que possibilita ser facilmente reaproveitado por outras
partes do software, reduzindo o baixo acoplamento entre as funcionalidades.


Multicamadas: O projeto é dividido em camadas, com o objetivo de

separar as responsabilidades, por exemplo no padrão Model-View-Controller (MVC)
é separado em 3 camadas, criando uma organização por modelo (Model): classes
de entidade e classes de serviços, nos quais se encontram o modelo de dados e as
regras de negócio; visão (View): os arquivos das páginas web, nos quais são feitas a
interação com o usuário e o controlador (Controller): as classes responsáveis por
interligar e controlar o modelo com a visão.


Cliente-Servidor: O projeto é dividido em duas camadas, fisicamente

separadas, em que o servidor é responsável pelo gerenciamento dos dados e o
cliente pela captura dos dados. O melhor exemplo é uma aplicação web, no qual o
sistema está implantado no servidor e o cliente de acesso é via o navegador de
internet.


Orientada a serviços (SOA): As funcionalidades são estruturadas de

forma que possam ser providas ou consumidas por outras funcionalidades,
independente da tecnologia, ou seja funcionalidades são compartilhadas através de
serviços, os quais podem ser web services nos padrões: Simple Object Access
Protocol (SOAP) ou Representational State Transfer (REST), Enterprise Services
Bus (ESB), entre outros métodos de integrações.
Com isso, os estilos arquiteturais apresentam padrões consolidados para
solucionar requisitos não funcionais de softwares, cabe escolher uma ou mais
dessas práticas de desenvolvimento para compor a arquitetura.

2.2.3 Design de Software

O design de software é contemplado pela aplicação de técnicas estruturais,
com o objetivo de estruturar software de maneira que atenda à solução desejada.
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Com isso, o design aborda padrões de arquiteturas existentes, para melhor
desenhar a implementação (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2012).
Pode-se afirmar que a arquitetura é um design, todavia nem todo design é
uma arquitetura (CLEMENTS; BACHMANN; BASS, 2002), já que esta é um conjunto
de designs, com a função de propor padrões de soluções a problemas frequentes,
sendo a forma de implementação das técnicas estruturais, ou seja, nem sempre
apenas um tipo de arquitetura contempla os requisitos, dessa forma é possível
combinar estilos arquiteturais para atingir o objetivo.
O design apresenta impacto direto na complexidade do software, pois
quanto maior a complexidade, mais dificuldades serão encontradas para alterar ou
expandir o software, no entanto o bom design pode ocasionar a exploração das
complexidades, em favor de novas implementações (EVANS, 2004).
Segundo Bass, Clements e Kazman (2012), os componentes de softwares
devem possuir as seguintes características:


Diminuir o tempo de mercado: As soluções prontas devem facilitar a

criação de novas soluções.


Aumento da confiabilidade: O software deve conter poucos bugs e,

caso ocorram, devem ser corrigidos imediatamente.


Menor custo: O projeto terá um custo menor devido à reutilização da

base já existente.


Flexibilidade:

Componentes

que

não

possuírem

um

propósito

específico terão mais valor de negócio por atender a uma abrangência maior.
Em arquiteturas modernas, o design de software pode estar inerente ao
negócio a que o sistema se refere. No caso de aplicações SaaS, os softwares são
comercializados por acesso do usuário e dessa forma o fornecedor do sistema
disponibiliza a solução como um serviço. Com isso, novas características são
exigidas na solução, como baixa tolerância a falhas, impacto de novas versões,
entre outras interferências internas e externas (BASS; WEBER; ZHU, 2015).

2.2.4 Arquiteturas Distribuídas

Arquiteturas distribuídas são aquelas cujos componentes possuem uma
relação, mesmo estando fisicamente separados, onde há uma organização lógica e
física para o funcionamento dessa abordagem, em que a lógica irá instrumentar a
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comunicação entre as estruturas, através da rede e a física irá compor a
infraestrutura descentralizada (COULOURIS et al, 2001).
Sistemas distribuídos são mais complexos, comparados aos sistemas de
uma única estrutura, pois são compostos por um conjunto de subsistemas
executados em paralelo e, por isso, algumas características complicadoras são
ocasionadas nas implementações dessa abordagem, tais como concorrência e
comunicação remotas entre as estruturas, apesar de ocasionar benefícios como
processamento paralelo e escalabilidade (LEUNGWATTANAKIT et al, 2014).
Uma das características de utilizar arquiteturas distribuídas é operar com
base de dados também distribuídas, o que implica em dados descentralizados entre
as estruturas, assim exigindo maior disponibilidade e confiabilidade da arquitetura no
tráfego entre os sistemas (JÖRG; HAUSER; ERB, 2014).

2.2.5 Comunicação entre Estruturas

Os

web

services

são

um

conjunto

de

padrões

que

provêm

a

interoperabilidade, na forma de protocolos que são usados para as comunicações e
o formato das interfaces é usado para especificar os serviços e as interfaces
(JOSUTTIS, 2007).
Uma das possíveis formas de realizar as comunicações entre estruturas
distribuídas é utilizar o conceito de web services, (JOSUTTIS, 2007). Há outras
alternativas para comunicação entre estruturas, como ESB, mensagens e eventos,
no entanto, nesta pesquisa, limita-se ao uso de web services para realização das
comunicações entre os serviços, uma vez que são a forma mais simples de
implementar arquiteturas, com menor acoplamento (SERRANO; HERNANTES;
GALLARDO, 2014).
As duas principais formas de implementar web services são utilizando os
padrões SOAP e REST, em que o primeiro é um protocolo de troca de informações
entre estruturas distribuídas e o segundo é um estilo arquitetural, baseado no
protocolo base da comunicação da internet, o HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
(SERRANO; HERNANTES; GALLARDO, 2014).
O SOAP é um protocolo baseado em XML (eXtensible Markup Language),
utilizado

para

transferência

de

informações

entre

aplicações,

inicialmente

desenvolvido pela Microsoft em 1998. Sua estrutura é dividida em três partes: um
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envelope com suas identificações de como processá-lo, um cabeçalho, com as
informações necessárias da integração e o corpo, com os dados a serem trafegados
(RAMANATHAN; KORTE, 2014).
Originado de uma tese de doutorado de Fielding (2000), surge um novo
estilo arquitetural para serviços web, o REST, o qual tem como objetivo realizar a
transição de estado representacional, através do HTTP, simplificando, assim, a
comunicação entre serviços web, por evitar a necessidade de utilização de
protocolos de integrações e usufruir do protocolo mais comum das comunicações de
internet.

2.2.6 Escalabilidade de Software

A escalabilidade é um requisito não funcional, relacionado à arquitetura de
software, que visa a flexibilidade do sistema em gerenciar seus recursos de
infraestrutura para suportar condições extremas.
Após a popularização da computação em nuvem, a escalabilidade tornou-se
acessível para quase todos os projetos, deixando de lado grandes desafios de
infraestrutura necessários anteriormente, para a simplicidade de escalonar recursos
no ambiente de nuvem.
Segundo Abbott e Fisher (2015), há 3 dimensões de escalabilidade:


Eixo x: É a forma de escalar mais comum, em que o software é

replicado horizontalmente, de forma que um balanceador de carga possa direcionar
os acessos para os recursos disponíveis. Essa estratégia é muito utilizada para
escalar softwares monolíticos na nuvem, onde seus artefatos são replicados entre
instância para suportar uma grande carga de acessos.


Eixo y: Escalar no eixo y deixa de ser uma tarefa apenas de

infraestrutura e passa a ter impacto na arquitetura do software, pois seu conceito é
desacoplar as funcionalidades em partes isoladas, para que possam ser
escalonadas de acordo com a necessidade de recurso das funcionalidades.


Eixo z: No eixo z, a base de dados é escalada, de forma que os dados

são desacoplados, o que minimiza a quantidade de dados a que os sistemas têm
acesso.
Em resumo, o eixo x é o escalonamento de infraestrutura, no y são os
serviços e no z, os dados da aplicação, demonstrados na Figura 1.
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Figura 1 – As 3 dimensões de escalonamento.

Fonte: Adaptado de Abbott e Fisher (2015).

2.2.7 Boas Práticas de Design de Software

Durante o desenvolvimento do software, deve-se atentar às tomadas de
decisões arquiteturais, pois não há normas estabelecidas para a estruturação de
sistemas, apenas existem boas práticas e padrões de projetos consolidados, o que
leva, então, à decisão correta das soluções técnicas para a solução do escopo do
software.
Visando a uma concepção evolutiva, é importante alcançar uma arquitetura
flexível, com baixo acoplamento entre as funcionalidades no sistema, facilitando
mudanças futuras (KRYLOVSKIY; JAHN; PATT, 2015).
Outro conceito explorado pelas boas práticas é a separação de
responsabilidades, na qual cada alteração deve impactar o mínimo de elementos
possível (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2012).
A separação de responsabilidades, aplicada no design de software, impacta
em características como reuso, flexibilidade e baixo acoplamento - nas quais cada
funcionalidade executa apenas o que está sob sua responsabilidade - e ocasiona
menor dependência em outras funcionalidades. Esse conceito foi adotado após o
termo princípio de responsabilidade única (Single Responsibility Principle),
apresentado por Folwer (2002), posteriormente dando origem a padrões de projetos
como Separation of Concerns e Chain-of-responsibility, o que indica a grande
importância da adoção à flexibilidade dos softwares.
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2.3 ARQUITETURA MONOLÍTICA

O design monolítico preza a centralização da estrutura de código fonte do
sistema em um único local, segundo Dmitry, Gleb e Ossi (2015), é quando uma
aplicação é construída em uma grande e única estrutura, ou seja, independe da
complexidade, tamanho do código fonte ou mesma organizada em componentes,
sua estrutura é em apenas uma unidade, como demonstrado na Figura 2.
Figura 2 – Estrutura de um software monolitico.

Fonte: Adaptado de Dmitry, Gleb e Ossi (2015).

Normalmente, sistemas monolíticos aplicados a sistemas corporativos
utilizam banco de dados relacionais, que são armazenadores de atributos no formato
de tuplas, onde um conjunto de tuplas formam as linhas, os atributos as colunas e as
relações na forma de tabelas (JÖRG; HAUSER; ERB, 2014), por operar com um
elevado volume de dados, em um grande número de tabelas de banco de dados
(LEWIS; FOLWER, 2014).
Em estruturas monolíticas podem ser encontradas algumas características
como baixa compreensão do código-fonte, funcionalidades com requisitos funcionais
diferentes entre si e as atualizações no sistema possuem impacto geral na
disponibilidade, (DMITRY; GLEB; OSSI 2015). Segundo Balalaie, Heydarnoori e
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Jamshidi (2015), softwares monolíticos complexos têm pelo menos um desses
atributos citados.
O conceito monolítico já existe há muitos anos, mas o termo começou a ser
usado em conjunto com o surgimento das arquiteturas distribuídas e teve maior
adoção pelos autores nos comparativos com micro serviços, nos quais é possível
enfatizar a comparação de única estrutura de software a um conjunto de estruturas
menores.
Segue abaixo, na Tabela 1, algumas das principais características do estilo
monolítico.
Tabela 1 – Principais características das arquiteturas monolíticas.
Característica
Base

de

código

Descrição
fonte

centralizada
Implantação

O código-fonte do software encontra-se em um único
repositório de código-fonte.

total

da

aplicação

Devido à base de código-fonte única, a implantação da
aplicação é referente ao sistema como um todo, o que
pode ocasionar indisponibilidade total do sistema por
maior tempo.

Permite

ser

escalado

horizontalmente

Em uma estrutura única, é possível escalar o software de
forma horizontal, em que o artefato gerado é replicado
horizontalmente, permitindo um balanceamento de carga
no acesso ao sistema.

Fonte: DMITRY; GLEB; OSSI (2015) e LEWS; FOLWER (2014)

Tradicionalmente, sistemas para internet utilizam o conceito de monolitos,
porque em cenários de menor complexidade possuem vantagens nas implantações
dos artefatos, nas comunicações locais entre as funcionalidades e na possibilidade
de escalonamento por replicação de artefatos múltiplas instâncias (MALAVALLI;
SATHAPPAN, 2015).

2.4 ARQUITETURA DE MICRO SERVIÇOS

A partir de 2014, o termo micro serviços, do inglês microservices, vem
ganhando adoção no mercado, após casos de sucesso no desenvolvimento de suas
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soluções de software. Foi iniciado pela empresa Netflix e posteriormente adotados
por outras corporações como Amazon, EBay, entre outras (LEWIS; FOWLER, 2014).
Micro serviços é um design arquitetural que decompõe suas funcionalidades
por responsabilidade em pequenos serviços. Segundo Newman (2015), são
pequenos serviços autônomos que trabalham em conjunto, o que os caracteriza
como estruturas reduzidas de software, que possuem interfaces padronizadas para
se comunicarem por meio de serviços.
Na Tabela 2, algumas das principais características da arquitetura de micro
serviços.
Tabela 2 – Principais características de arquiteturas de micro serviços.
Característica
Base

de

código

Descrição
fonte

O código-fonte do software é composto por um ou mais

distribuída

repositórios, possibilitando a separação por estruturas.

Implantação particionado

Cada base de código-fonte dá origem a um artefato
independente para ser instalado.

Permite

ser

escalado

horizontalmente
verticalmente

e

Mantém

a

mesma característica

de

escalabilidade

horizontal, embora com a vantagem da possibilidade do
escalonamento vertical, em que as funcionalidades
podem

ser

decompostas

para

ser

escaladas

isoladamente.
Fonte: LEWIS; FOLWER (2014) e NEWMAN (2015).

As características acima são representadas na ilustração da Figura 3. No
lado esquerdo da figura, é representada a solução monolítica escalonada em 3
artefatos idênticos por replicação. No lado direito, é demonstrada a solução de micro
serviços, os quais decompõem o sistema em pequenas estruturas independentes,
sinalizando

o

escalonamento

vertical

utilizado

na

decomposição

funcionalidades, possibilitando escalar apenas uma estrutura horizontalmente.

das
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Figura 3 – Comparativo de estruturas monoliticas e de micro serviços.

Fonte: Adaptado de Lewis, Fowler (2014).

O conceito de serviços pequenos varia de acordo com o autor, por exemplo,
para Evans (2004), o serviço deve ser pequeno a ponto de poder ser reescrito e
implantado em 2 semanas, para Folwer (2002), o tamanho deve ser suficiente para
respeitar o princípio de responsabilidade única (Single Responsibility Principle).
Micro serviços também têm uma relação com a lei de Conway, de acordo
com Newman (2015). Essa lei refere que a estrutura de um sistema projetado é uma
cópia da estrutura de comunicação da corporação, dessa forma, os micro serviços
do sistema podem refletir a estrutura da organização.
Em aplicações baseadas em computação nas nuvens, muitas vezes deparase com cenários críticos como necessidade de escalabilidade, baixa tolerância a
falhas, elevado tempo da disponibilidade e contínuas atualizações no sistema. Esse
cenário pode favorecer o uso da arquitetura de micro serviços, pois suas
características de serviços pequenos e independentes podem cooperar com a
minimização desses problemas, segundo Rahman e Gao (2015).
Micro serviços também possuem similaridade com a arquitetura baseada em
componentes, nos quais as funcionalidades são organizadas modularmente em
estruturas reaproveitáveis. Da mesma maneira, os micro serviços formam um
conceito de componentização como serviço (KRYLOVSKIY; JAHN; PATT, 2015), em
que cada componente se torna serviço em uma estrutura independente.
Essa arquitetura pode sofrer um acréscimo de complexidade e um
recorrente problema de sistemas distribuídos, que é lidar com a base de dados
descentralizada, pois a partir do momento que cada funcionalidade se torna um
serviço independente, seu modelo de dados é próprio. Em decorrência disso, é
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impactada na consistência dos dados entre as aplicações, quando o gerenciamento
dos dados deixa de ser um único ponto e passa a ser distribuído.
Em sistemas distribuídos, quando utilizado com banco de dados relacionais,
o gerenciamento torna-se mais complexo, devido ao controle transacional em
múltiplas bases de dados, com isso, há diferentes estratégias de gerenciamento de
transações distribuídas para resolver esse problema, como o protocolo Two Phase
Commit ou mesmo a mudança do conceito de consistências para métodos não
totalmente transacionais, como por exemplo, a execução de ações em caso de erro
durante o processo, quando é disparada uma nova ação para desfazer a primeira
ação devido a uma falha (NEWMAN, 2015).
Umas das diferenças das abordagens de micro serviços e monolíticas é que
os monolitos estão presos a um único tipo de banco de dados, já nas arquiteturas
distribuídas, cada aplicação pode ter o tipo de banco de dados que mais atende ao
cenário, o que faz com que os sistemas distribuídos estejam mais preparados para
utilizar soluções de bases de dados não relacionais como NoSQL (VIENNOT et al.,
2015).
É preciso algumas precauções para adotar o conceito de micro serviços no
desenvolvimento de sistemas, segundo Rahman e Gao (2015), pois a abordagem
oportuniza acréscimo de complexidade, devido às integrações entre os serviços que
ocorrem em tempo de execução, ao contrário dos monolíticos, cujos erros de
comunicação acontecem em tempo de compilação, por estarem na mesma
estrutura.

2.4.1 Comunicação entre os Serviços

A arquitetura de micro serviços possui as principais características:
pequenos serviços, autônomos e com interfaces de comunicação padronizadas, no
entanto são conceitos abrangentes em nível de implementação do software, o que
permite serem interpretados e implementados de diferentes formas.
Umas dessas amplas características é a interface de comunicação entre os
serviços, que pode ser síncrona ou assíncrona, ou seja, as trocas de informações
entre as estruturas podem ser em tempo real ou em processamentos gerenciados
pelos sistemas. Segundo Bass, Weber e Zhu (2015), às comunicações entre os
serviços são remotas, por estarem em estruturas distintas, e com a utilização de
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protocolos de comunicações como: HTTP, RPC (Remote Procedure Call), SOAP,
etc.

2.4.1.1 Comunicação síncrona

Uma das formas de fazer a comunicação entre os serviços é síncrona,
quando os serviços aguardam o estado de concluído entre eles, assim pode-se dizer
que as comunicações dos dados são em tempo real, pois as chamadas no servidor
serão bloqueadas até que a operação seja completada (NEWMAN, 2015).
Há várias formas de implementar serviços síncronos em aplicações
desenvolvidas em Java, entre elas: web services, serviços remotos da própria
linguagem Java, entre outros padrões de integração de sistemas.
Autores como Folwer, Lewis e Newman definem, como padrão de
comunicação dos micro serviços, o estilo arquitetural REST, segundo Kratzke
(2015), que acrescentou o estudo de R. T. Fielding em sua tese de doutorado, a qual
diz que em sistemas que utilizam computação em nuvem e são baseados em micro
serviços, muitas vezes são usados o protocolo de transferência, baseado em
hypertext (HTTP) e com estilo de estado representacional, o que permite o design de
sistemas escaláveis horizontalmente.
Em um experimento feito por Versteden, Pauwels e Papantoniou (2015),
concluiu-se que, criando uma arquitetura de micro serviços separados em camadas
e com a comunicação feita com padrões comuns de internet, protocolo HTTP e a
formatação de troca de dados com JSON (JavaScript Object Notation), a
combinação de tecnologias semânticas oferece conceitos claros de separação,
refletindo em micro serviços desacoplados.
A implementação dos micros serviços, em conjunto com a separação das
bases de dados, traz um novo conceito para solução: o micro base de dados,
segundo Harper et al. (2016), em que além dos serviços e os bancos de dados
serem pequenos e descentralizados, trazem três grandes benefícios que são a
redução da complexidade nas interfaces de comunicação, maior privacidade e
segurança nos dados e melhor gestão de conectividade.
Micro serviços trazem algumas características de escalabilidade e
disponibilidade para a solução. Segundo Balalaie, Heydarnoori e Jamshidi (2015),
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quando utilizado em conjunto com computação em nuvem essas características se
tornam naturais e facilitam as soluções sob demanda.
Um grande benefício das estruturas isoladas é a possibilidade de utilizar
qualquer tipo de linguagem de programação, desde que ela seja capaz de integrarse com a interface padronizada de comunicação entre os serviços, gerando maior
liberdade nas soluções de softwares, uma vez que, atualmente, estão surgindo
inúmeras linguagens e paradigmas de programação, com o objetivo de atender
melhor a cenários específicos, como afirma, Namiot e Sneps-Sneppe (2014): “há
um conjunto de benefícios acumulados utilizando o conceito de micro serviços
possibilitando a habilidade de expandir os serviços isolados em diferentes
linguagens e design de software”.
Como toda a arquitetura distribuída, há um custo envolvido na execução das
funcionalidades que é a latência de rede, pois os serviços estão descentralizados
em aplicações autônomas. É necessário um meio de integração dessas
informações, de acordo com Amaral et al. (2015), pois nessa abordagem há um
custo maior em relação a arquiteturas monolíticas, que é a sobrecarga
computacional, por executar os serviços em diversos processos distribuídos, e a
comunicação em rede, em vez de simples chamadas, dentro de um único processo.
2.4.1.2 Comunicação assíncrona

A comunicação assíncrona entre os serviços reflete uma abordagem em que
os serviços não dependem de respostas para continuar as ações (NEWMAN, 2015).
Dessa forma, fica a cargo do sistema gerenciar o momento em que ocorre a
sincronização das informações, todavia isso implica em não ser uma comunicação
em tempo real, o que possibilita dados replicados e desatualizados entre as
estruturas.
Execuções assíncronas geralmente são utilizadas em processamentos
paralelos, quando há um processamento de alto custo ou o usuário não necessita do
retorno da ação no momento. Segundo Newman (2015), comunicação assíncrona é
eficiente em processamentos que precisam manter a conexão aberta entre o cliente
e servidor, por um longo período de tempo e também em funcionalidades que
exigem baixa latência, quando o usuário fica bloqueado, aguardando resposta.
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Os benefícios de uma comunicação assíncrona são escalabilidade, maior
disponibilidade, maior paralelismo nos processamentos computacionais e menor
acoplamento entre as interfaces de comunicações (ALBOAIE; ALBOAIE; BARBU,
2014). Há várias estratégias para realizar a troca de informações entre os serviços
de forma assíncrona, por exemplo, implementações orientadas a mensagens,
orientadas a eventos, replicação de base de dados, entre outras.

2.4.2 Diferença de SOA

O Service-Oriented Architecture (SOA) é uma arquitetura distribuída voltada
para a utilização de serviços para comunicação entre sistemas, segundo Schleicher
at el. (2015), a abordagem tem como objetivo minimizar acoplamento, abstrair
lógicas, aumentar flexibilidade, aumentar reusabilidade e trazer características de
facilidade nas buscas paras os conteúdos e informações.
Com base nas características mencionadas é possível verificar uma grande
similaridade entre os objetivos de SOA e de micro serviços, no entanto Lewis e
Fowler (2014), afirmam que SOA é algo maior, que sua aplicação está voltada a
grandes integrações de sistemas, geralmente usado nas integrações de monolíticos
e que os micro serviços são uma evolução da arquitetura orientada a serviços, para
um estilo arquitetural refinado em pequenos serviços.

2.5 AVALIAÇÃO DE ARQUITETURAS DE SOFTWARES

Avaliação de arquitetura de softwares é uma forma eficaz e eficiente de
tomar decisões, avaliar e levantar riscos em estrutura de sistemas, com objetivo de
analisar as propriedades em busca de responder questões sobre a existência da
solução oferecida pelo sistema (KNODEL; NAAB, 2014).
Devido a essa importância no desenvolvimento de sistemas, surgem
empresas, institutos, entre outros criadores de métodos de avaliação, como exemplo
o Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) e Software Architecture Analysis
Method (SAAM), que são métodos maduros, confiáveis e acessíveis para
implementar em situações práticas (SZWED at el., 2013). Esses métodos guiam a
processos de levantamento de características a serem avaliados e questões a
serem respondidas, dessa forma não há uma regra de como obter essas
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informações analisadas.
Apesar das várias formas de avaliar a arquitetura de softwares, não há uma
grande adoção da indústria, que, embora saiba dos seus benefícios, não os praticam
por más gestões ou pela quantidade considerável de tempo e recursos para aplicar
esses métodos (HEESCH et al., 2014).

2.5.1 Características de Software

As características de softwares estão relacionadas aos atributos de
qualidade dos sistemas, os quais não são facilmente mensurados, por apresentarem
diferentes pontos de vista, de acordo com o problema a ser solucionado,
(SUGIYANTO; ROCHIMAH S., 2015). Em vista disso, surgiram as normas ISO 9126
e ISO 25010, que são normas referentes à qualidade em projetos de softwares, as
quais foram a base para as análises de características de sistemas na engenharia
de software (ADEWUMI; MISRA; OMOREGBE, 2015).
A ISO 25010 (ASSOCIAÇÃO..., 2011), que substituiu a ISO 9126, divide as
características
compatibilidade,

do

sistema
usabilidade,

em

8

atributos:

confiabilidade,

funcionalidade,
segurança,

performance,

manutenibilidade

portabilidade e 31 sub atributos das características, demonstrados na Figura 4.
Figura 4 – Características de produto de software.

Fonte: Adaptado da ISO 25010 (ASSOCIAÇÃO..., 2011).

39

Num estudo feito por Bellomo, Gorton e Kazman (2015), em que fazem
realizadas a análise de 31 projetos de software, com objetivo de levantar as
características de softwares mais avaliadas no decorrer de 15 anos, cujo resultados
são demonstrados na Figura 5.
Figura 5 – Distribuição dos atributos de qualidade analisados nos
dois estudos do ATAM.

Fonte: Adaptado de Bellomo, Gorton e Kazman (2015).

A pesquisa é dividida por período em dois conjuntos, o primeiro, entre 1999
a 2006 e o segundo, de 2006 a 2013, onde são observadas as divergências de
características avaliada entre os dois períodos.
No primeiro estudo a ordem de prioridade das características mais avaliadas
foram:

modificabilidade,

performance,

usabilidade,

interoperabilidade,

disponibilidade, segurança, escalabilidade e testabilidade, diferentes do segundo
estudo,

o

performance,

mais

recente,

que

disponibilidade,

foram:

modificabilidade,

implantabilidade,

interoperabilidade,

segurança,

usabilidade,

escalabilidade e testabilidade, com percentuais de aparição superiores para as
quatro primeiras características.
Com isso, conclui-se que as características avaliadas entre os dois estudos
mudaram de ordem de prioridade conforme o passar dos anos, onde no período
mais atual, atributos como interoperabilidade e disponibilidade passam a serem mais
avaliados nos projetos de software e o atributo usabilidade deixa de ter tanta
visibilidade, como no estudo 1, em relação as outras características.
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Também no segundo período há o surgimento de um novo atributo, a
implantabilidade, que apresenta um percentual de utilização nas avaliações superior
a outros atributos como: usabilidade, segurança, escalabilidade e testabilidade.
Dentre as 9 características eleitas no estudo, foram classificados os 20
conceitos de qualidade mais relevantes nos softwares avaliados de 2006 a 2013,
demonstrado na Tabela 3.
Tabela 3 – Os 20 conceitos de qualidades mais avaliados na base de dados do ATAM.
Posição
Atributo de qualidade
Conceito
1

Modificabilidade

Redução de acoplamento

2

Performance

Latência

3

Interoperabilidade

Evolução e integração com outros sistemas

4

Modificabilidade

Design portável

5

Usabilidade

Fácil de operar

6

Disponibilidade

Detecção de falhas

7

Interoperabilidade

Fácil de integrar com outros sistemas

8

Modificabilidade

Design para evolução

9

Disponibilidade

Recuperação a falhas

10

Performance

Gerenciamento de recursos

11

Implantabilidade

12

Modificabilidade

Minimizar duração de construção, testes e geração de novas
versões
Reusabilidade

13

Disponibilidade

Prevenção a falhas

14

Escalabilidade

Acrescentar processamento sob demanda

15

Segurança

Autorização

16

Interoperabilidade

Compartilhamento de dados e recursos

17

Segurança

Resistente a ataques

18

Implantabilidade

Gerenciamento de configuração e dependências

19

Modificabilidade

Configurabilidade e componibilidade

20

Implantabilidade

Compatibilidade com versões anteriores e estratégia de
reversão
Fonte: Adaptado de Bellomo, Gorton e Kazman (2015).

Entre os vinte conceitos mais avaliados, as características que melhor foram
avaliadas

são:

modificabilidade,

com

5

conceitos;

interoperabilidade

e

disponibilidade, com 3 conceitos e performance, implantabilidade e segurança, com
2 conceitos.
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2.5.2 Métricas de Software

As métricas de softwares têm como objetivo disponibilizar informações de
qualidade nos softwares, visando a possibilidade de mensurar custo, por exemplo:
tamanho, complexidade ciclomática, entre outras características da solução de
software (PADMINI; BANDARA; PERERA, 2015).
Há algumas métricas que são classificadas como de qualidade produto, pois
são aplicadas a todas fases de desenvolvimento de software, como por exemplo nas
métricas: número de linha de código e número de classe, onde é possível mensurar
o tamanho do programa, possibilitando medir características como complexidade,
manutenibilidade, entre outras (VIEIRA; FAUSTINI; COTA, 2014).

2.5.3 Métricas de Código Fonte

Projetos de sistemas geram um grande número de informações que
possibilitam análises, como: número de linhas de código, número de classes, entre
outros. Para que as métricas possam ser levantadas e acompanhadas, necessita-se
de sistemas para levantamento de informações (CAMPBELL; PAPAPETROU, 2013),
como o SonarQube, que é uma plataforma de código-fonte livre de gerenciamento
de qualidade de códigos-fonte de projetos de software.
Através de análises de código-fonte é apresentada uma grande quantidade
de métricas para o time de desenvolvimento (GRIGORIO; BRITO; ANJOS, 2014).
Três importantes métricas, para um comparativo de tamanho de estruturas obtidas
no SonarQube, segundo Campbell; Papapetrou (2013) são:


Linha de código: O número de linhas de código que compõe o software

como um todo. É uma das principais métricas que pode ser levantada em um projeto
de software, pois, além de quantificar o tamanho do software, ela também serve
como base para inúmeros cálculos de métricas mais avançados.


Complexidade: Também chamada de complexidade ciclomática, é a

quantidade de fluxos que determinado código-fonte pode executar. Essa métrica
pode ser para todo código fonte, por método, por classe ou por arquivo.


Percentual de duplicação: Percentual de trechos de códigos replicados,

dentro da estrutura de projeto.
A métrica de linha de código além de ser uma métrica quantitativa, por
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mensurar o tamanho do software, também apresenta uma relação com a quantidade
de erros do sistema, onde segundo McConnell (2004), a cada 1000 linhas de
códigos há uma média de 15 a 50 erros gerados nos sistemas desenvolvidos pela
indústria de software, dessa forma, quanto maior o número de linhas de código
maior a possibilidade de erros no software.
Na métrica de complexidade há uma relação com quantidade de linha de
código, pois quanto maior o número de código, maior a possibilidade de número de
fluxos que o código deve seguir, no entanto há outros fatores que podem contribuir
para o aumento da complexidade no software, pois a complexidade ciclomática é
calculada baseada nos fluxos que o código fonte pode possuir, com isso a estrutura
do código também tem impacto nessa métrica (SARWAR; SHAHZAD; AHMAD,
2014).
A alta complexidade é considerada um problema no desenvolvimento de
software, pois há um histórico de projetos de softwares falharem ou atrasarem suas
entregas devido a dificuldade de prosseguir o desenvolvimento com alta
complexidade, com isso a complexidade é uma métrica importante de ser estimada
e acompanhada durante o desenvolvimento do software (STROUD; ERTAS, 2016).
O percentual de duplicação de código é um indicador de manutenibilidade do
software, o que faz com que seu alto percentual prejudique a reusabilidade de
código fonte, assim trazendo aspectos negativos na manutenção e evolução do
sistema, pois compromete a compreensibilidade do código e possibilita novas falhas
(BARBOSA; AGUIAR, 2013).

2.5.4 Método de Avaliação de Software

O ATAM, é um método de avaliação de arquiteturas criado pelo SEI
(Software Engineering Institute). Esse método define modelos de qualidades para
possibilitar o trade off e os riscos das arquiteturas avaliadas (SZWED et al, 2013).
A metodologia sugere nove passos, divididos em 4 fases, segundo Mariotti e
André (2016):


Apresenta os cenários a e arquiteturas a serem avaliados.



Investiga e analisa os pontos apresentados.



Valida os dados coletados e prioriza os dados a serem avaliados.



Apresenta os resultados obtidos durante a aplicação do método.
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São apresentadas as quatro fases mencionadas na Figura 6, onde são
demonstrados os 9 passos do método de ATAM.
Figura 6 – Nove passos propostos pelo método ATAM separado por quatro fases.

Fonte: Adaptado de Mariotti e André (2016).

As 4 fases agrupam os 9 passos que a metodologia propõe que sejam
seguidos, como demonstrado na Figura 6. Inicia-se a primeira fase pela própria
apresentação da metodologia, seguida pela apresentação das regras de negócios e
das arquiteturas. Na segunda fase, identificam-se as abordagens de arquiteturas
para suprir o cenário apresentado, organiza as utilidades esperadas e analisa os
pontos levantados durante a fase. Em seguida, a terceira fase prioriza os cenários a
serem avaliados e aplica as análises nas arquiteturas baseadas nos itens
priorizados.

Por fim, na quarta e última fase, são apresentados os resultados

obtidos durante as análises.
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3 ESTADO DA ARTE E TRABALHOS RELACIONADOS

3.1 ESTADO DA ARTE

O conceito de micro serviços, diferente das outras tecnologias da área de
computação, iniciou-se primeiro no mercado de trabalho e posteriormente foi sendo
pesquisado no meio científico. Visto a necessidade de sistemas em atender às
novas demandas de softwares, o mercado adotou a arquitetura de micro serviços de
forma prática antes que pesquisadores aprofundassem validações sobre o assunto.
A seguir, na Figura 7, é apresentada a linha do tempo do termo de micro
serviço, que teve sua primeira aparição em 2011.
Figura 7 – Linha do tempo do termo micro serviços.

Fonte: Adapatado de (FOLWER; LEWIS, 2014), (NEWMAN, 2015), (BASS; WEBER; ZHU, 2015),
(PARSONS et al., 2014) e (PARSONS et al., 2016).

A primeira discussão do termo foi no final de 2011, em um workshop de
arquitetura de software em Veneza, onde foi discutida a necessidade de novos
estilos de estrutura de projetos de software devido à evolução dos sistemas (LEWIS;
FOWLER, 2014).
No início de 2012, James Lewis e Martin Fowler, na edição 33 da Degree
Conference, apresenta as ideias que vinham sendo estudadas pelo assunto, na
palestra Microservices – Java the Unix way e também demonstra a primeira aparição
do termo no radar de tecnologia da Thoughtworks, que é um famoso estudo
realizado anualmente pela empresa privada, no qual são demonstradas as
tecnologias em ascensão e as novas tendências (LEWIS; FOWLER, 2014).
Ainda em 2012, a empresa privada Netflix inicia a decomposição das
funcionalidades de seu grande sistema monolítico em estruturas menores, pois o
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grande monolito estava dificultando a possibilidade de escalar seu sistema em meio
ao grande crescimento do serviço de TV por internet.
No segundo semestre de 2013, a Netflix finaliza a migração de sua
aplicação monolítico para micro serviços, assim Adrian Cockcroft, arquiteto de
computação em nuvem na empresa, descreve o processo como “fine grained SOA”,
posteriormente nomeado como micro serviços, quando foi utilizado o design de
decomposição de estruturas monolíticas em pequenos serviços, separados por
responsabilidades (LEWIS; FOWLER, 2014).
Em 2014, Martin Folwer, um dos principais autores do assunto, inicia uma
série de artigos e palestras, disseminando o novo estilo arquitetural. Em seu site
http://martinfowler.com/articles/microservices.html, em conjunto com James Lewis
estão disponibilizadas as referências pioneiras referentes ao assunto. Também em
2014, o termo surge novamente no radar de tecnologia da Thoughtworks
classificado como: em experiência, uma classificação que indica que as empresas
estão utilizando o conceito em fase de testes (LEWIS; FOWLER, 2014).
Em 2015, iniciam-se os estudos científicos sobre o termo, quando surgiram
artigos de grande relevância como “Microservices” e “Docker” na revista IEEE
Software. Nesse ano, também inicia-se a publicação de livros, com destaque para
“Building Microservices”, livro mais referenciado no assunto e o “DevOps: A Software
Architect's Perspective”, escrito pelo SEI, renomado centro de pesquisa na
universidade Carnegie Mellon.
Em 2016, surge uma série de publicações acadêmicas relacionada ao
assunto e o tema continua no radar da Thoughtworks, porém agora com um
posicionamento mais importante: como base para novas tendências de tecnologias
(LEWIS; FOWLER, 2014).

3.2 TRABALHOS RELACIONADOS

Há quatro trabalhos relacionados com relevância ao assunto da pesquisa,
são eles: o primeiro é artigo apresenta de forma prática a migração de uma
arquitetura monolítica para de micro serviços; o segundo é uma proposta de
pesquisa, que descreve o processo de adoção da arquitetura de micro serviços em
software monolíticos como uma modernização de arquitetura; o terceiro é um artigo
com pontos positivos e negativos das arquiteturas de micro serviços em comparativo
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as monolíticas e último descreve a arquitetura de micro serviços como um padrão de
desenvolvimento de software.
O primeiro artigo, “Monolith to Microservices Refactoring for Java EE
Applications” de Gupta (2015), demonstra, de forma aplicada, o processo de
migração de um sistema de carrinho de compras na arquitetura monolítica, para a de
micro serviços, concluindo que na arquitetura de micro serviços há uma quantidade
maior de arquivos de código de código fonte em relação a monolítica, demonstradas
na Tabela 4.
Tabela 4 – Comparativo da quantidade de arquivos entre as soluções.
Características

Monolítico

Micro serviços

Número de arquivos

1

5

Contratos
Pedidos
Usuários
Catálogos
Páginas de internet
Arquivos de configurações

Arquivos de classes
Fonte: Adaptado de Gupta (2015).

8
4

Interface gráfica
8
3 por estrutura

web.xml

web.xml

template.xhtml

persistence.xml

persistence.xml

carregamento.sql

carregamento.sql
12
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O segunto trabalho foi apresentando na International Conference on
Performance Engineering (ICPE) (KNOCHE, 2016), como o plano de pesquisa
“Sustaining Runtime Performance while Incrementally Modernizing Transactional
Monolithic Software towards Microservices”, que é um estudo para minimizar o
impacto da performance na transição incremental de arquitetura monolíticas para
micro serviços, cujo processo é chamado de modernização da arquitetura.
O terceiro trabalho é o artigo de Merson (2015), “Microservices Beyond the
Hype: What You Gainand What You Lose”, publicado no blog SATURN da SEI
Insights, no qual aponta os ganhos e desafios de utilizar micro serviços em relação a
monolíticos, os quais são apresentados a seguir:
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Os benefícios são mais agilidade nas instalações de novas versões, por
serem serviços menores; maior confiabilidade, por não ser um ponto único de falha;
maior disponibilidade, por reduzir o tempo de indisponibilidade da aplicação em
implantações menores; melhor escalabilidade, por serem serviços independentes;
arquitetura flexível, para usar novos recursos tecnológicos, que são fracamente
acoplados e modulares e uma melhor gestão dos serviços, o que permite o
desenvolvimento distribuído em equipes trabalhando em estruturas isoladas.
Os desafios são as instalações mais complexas, devido ao número de
recursos para implantação da solução toda; perda de performance na comunicação
dos serviços, que geralmente é feita através da rede, caso um serviço fique
indisponível, pode causar a indisponibilidade de outros serviços que se comunicam;
alterações nas interfaces de comunicação podem gerar necessidade de atualização
de

serviços

em

outras

estruturas,

gerando

manutenção

descentralizada;

complexidade para a realização de testes automatizados, porque o ambiente a ser
testado pode exigir a interação entre as estruturas distribuídas; a gestão dos
sistemas se torna mais custosa, devido ao número de estruturas que devem ser
monitoradas e o aumento de uso de recursos físicos, pois há um percentual de
replicação de funcionalidade entre as estruturas.
No quarto e último trabalho relacionado, o artigo “Evaluating the monolithic
and the microservice architecture pattern to deploy web applications in the cloud”,
Villamizar et al (2015), no qual avalia os dois padrões, monolítico e de micro serviço,
no ponto de instalação do software e concluem que o padrão de micro serviços
provê benefícios para atividades de negócio em que o software é aplicado a um
grande número de usuários (na casa de milhões), pela possibilidade de poder
implantar, escalar, realizar operações e monitorar as aplicações independentes.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 MATERIAIS

No desenvolvimento dos experimentos é adotada a linguagem de
programação Java, utilizando-se a plataforma Java EE (Java Platform Enterprise
Edition) na versão 7, por ser uma tecnologia consolidada no mercado corporativo
(SILVEIRA et al, 2012).
As análises de código-fonte são obtidas pela plataforma SonarQube, na qual
os códigos fonte dos experimentos são ligados à plataforma, que gera os relatórios
de indicadores de código-fonte de cada implementação, em uma plataforma de
código fonte livre (CAMPBELL; PAPAPETROU, 2013).
Os diagramas elaborados, durante a pesquisa, utilizam a linguagem de
modelagem UML, desenhados na ferramenta Astah, na versão comunidade, que é
uma ferramenta de design de software de código-fonte livre.
O tempo de implantação é coletado por meio do arquivo de log do servidor
de aplicação, o qual é o arquivo responsável por registrar os eventos relevantes,
aplicados ao servidor de aplicação a que o sistema está implantado e ao final da
instalação do artefato é registrado o tempo consumido em milissegundos.
Os tempos de execuções mensurados nos casos de uso são coletados
através de recursos próprios da linguagem de programação Java, na qual é
disponibilizada

a

função

que

retorna

o

tempo

atual

em

milissegundos

(System.currentTimeMillis), quando é possível subtrair o tempo final em relação ao
inicial, chegando ao valor total para execução da ação em milissegundos.
Os tempos de execuções e implantações são coletados no computador:
MacBook Pro, com processador Intel Core i7 2,3 GHz, memória 16 GB, no sistema
operacional OS X 10.11.4, utilizando a JVM

Oracle na versão 1.8.0-b132. A

aplicação está instalada no servidor de aplicação Wildfly na versão 8.2.0.Final e
utilizando o banco de dados Postgres na versão 9.3. No entanto, os requisitos
mínimos para execução dos experimentos são os que atendam os requisitos da JVM
1.8, Wildifly 8.2.0 e Postgres 9.3.
O servidor de aplicação utilizado é Wildfly, pois é o segundo servidor Java
mais utilizado desde 2015, segundo Tarnovski (2016), ficando atrás apenas do
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Tomcat, que é um web server, diferente do Wildfly, que é um servidor de aplicação,
característica pré requisto para utilizar a plataforma Java EE (SILVEIRA et al, 2012).
4.2 MÉTODOS

O método do trabalho é divido em duas partes: primeiro, o desenvolvimento
dos experimentos de software, implementando três diferentes abordagens de
arquitetura e, posteriormente, a aplicação de um método de avaliação de arquitetura
para obtenção dos resultados e direcionamento nas comparativos entre as
abordagens. A divisão da metologia é demonstrada na Figura 8.

Figura 8 – Divisão da metodologia.

Fonte: Autoria Própria (2016).

4.2.1 Desenvolvimento dos Experimentos
O desenvolvimento dos experimentos consiste na criação de três projetos de
software, com o objetivo de implementar o mesmo cenário de negócio, com
diferentes abordagens de arquiteturas.
As três arquiteturas aplicadas nos softwares são: monolíticas, micro serviços
com comunicação síncrona e micro serviços com comunicação assíncrona, o que
possibilita a comparação da arquitetura monolítica com as duas implementações de
micro serviços com diferentes características.
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Também no desenvolvimento dos experimentos são gerados os diagramas,
que ilustram as estruturas das soluções na forma padronizada das linguagens de
modelagens. A partir daí, são criados os diagramas de classe, componentes e
implantação para cada uma das três soluções de arquitetura.

4.2.2 Método de Avaliação

Com os experimentos desenvolvidos, começa a fase de avaliação dos
experimentos, a qual é composta pela adequação do método ATAM para o escopo
do trabalho. O método é divido em 4 fases: apresentação, investigação e análises,
validação e apresentação dos resultados, detalhadas na Figura 9.
Figura 9 – Passos do ATAM adaptados para a pesquisa.

Fonte: Mariotti e André (2016).

A primeira fase do método é a apresentação, quando é demonstrado o
escopo abordado nas soluções de software diante do cenário corporativo, a
demonstração das arquiteturas a serem comparadas e as possíveis características
de softwares a serem avaliadas no comparativo das abordagens das arquiteturas.
A apresentação do cenário é a demonstração dos requisitos funcionais que
os softwares compõem, em conjunto com os requisitos não funcionais, bases para
que os experimentos sejam implementados da mesma forma, mantendo-se o
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mesmo escopo nas abordagens comparadas e evidenciando apenas as diferenças
arquiteturais de cada implementação de arquitetura.
No item de apresentação das arquiteturas selecionadas, são comentadas as
abordagens de arquiteturas, posteriormente comparadas durante o trabalho. Nesse
ponto, são apresentados os conceitos priorizados no objetivo da pesquisa.
Encerrando a fase de apresentação, são apresentadas as características de
arquitetura de softwares que podem ser avaliadas durante o comparativo das
arquiteturas, desse modo é um conjunto de atributos que podem ser relevantes, de
acordo com o cenário de negócio, apresentado anteriormente.
Na investigação e análise, tem início, individualmente, a exploração das
soluções de arquiteturas, com o objetivo de caracterizar os pontos e coletar métricas
de cada abordagem para que, em seguida, sejam comparadas entre si.
A análise individual de cada arquitetura é baseada nos diagramas, na
análise de código-fonte, templo de implantação dos artefatos gerados e da coleta de
tempo de execuções dos principais casos de usos.
Os diagramas facilitam a visualização de características estruturais das
arquiteturas, o de componentes evidência a comunicação entre as funcionalidades,
permitindo avaliações de flexibilidade e acoplamento; o de implantação expõe o
resultado final das soluções, resultando em características de escalabilidade e
disponibilidade e o de classe resulta no modelo de dados permitindo análises de
características de banco de dados, flexibilidade, manutenibilidade e acoplamento
entre as entidades.
A análise de código-fonte aplicado nos experimentos disponibiliza algumas
métricas quantitativas de softwares, em que será priorizada a coleta das métricas
referente à quantidade de linhas de código, percentual de duplicação de código e
complexidade

ciclomática,

que

são

atributos

importantes

no

ponto

de

manutenibilidade.
Na análise de tempo de execução dos casos de uso, é apresentada uma
visão de performance das arquiteturas, com a seleção de um caso de uso de cada
estrutura relevante, para medir o tempo de processamento da funcionalidade no
servidor de aplicação.
As coletas do tempo de execução dos casos de usos são feitas pela
medição do tempo de início e fim da funcionalidade na camada do servidor, ou seja,
o tempo coletado é apenas do tempo de processamento do servidor. Assim, são
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selecionados os tempos iniciais e finais, fazendo-se a subtração deles, para se
chegar ao valor total do tempo de execução da funcionalidade. As execuções são
medidas cincos vezes e posteriormente é calculada a média do tempo de execução,
pois as funcionalidades podem apresentar variações no tempo de inúmeros fatores
internos e externos.
Da mesma forma que os casos de uso, o tempo de instalação das soluções
também é obtido cinco vezes e depois calculada a média do tempo de execução,
devido aos fatores computacionais que podem influenciar no tempo de execuções e.
Em continuidade às fases do método, na avaliação, inicia-se a priorização
das métricas a serem avaliadas no comparativo das arquiteturas e, posteriormente,
os comparativos referentes às análises realizadas na fase anterior, que são: o
comparativo das análises de arquiteturas, o comparativo das métricas coletadas e o
comparativo das características nas arquiteturas implementadas.
A fase de validação tem início na priorização das características a serem
avaliadas durante os comparativos das abordagens, nos quais foram apresentadas
as possibilidades, na primeira fase do método, em que são eleitos onze conceitos de
características de softwares com maior importância, de acordo com o escopo
definido na fase de apresentação. Em seguida, é apresentado o comparativo das
análises arquiteturais, no qual são comparadas as três abordagens, de forma geral,
apresentando-se as vantagens e desvantagens, de acordo com as análises
estruturais.
O próximo comparativo da fase tem como base as métricas coletadas, as
quais possibilitam comparativos gráficos, por serem características mensuráveis, o
que permite confrontar os dados numéricos entre as arquiteturas como: quantidade
de linha de código, complexidade ciclomática, percentual de duplicação de código,
tempo de implantação e tempo de execução de funcionalidades. Por fim, a análise
com base nos conceitos das características de software, priorizados no início da
fase, de forma que, em cada conceito é apresentado o diagnóstico das soluções de
arquiteturas, que satisfazem aos requisitos exigidos no conceito.
Na quarta e última fase do método ATAM, são apresentados os resultados
obtidos durante as análises e validações das arquiteturas, disponibilizados de duas
formas: a tabela comparativa e a apresentação detalhada das características.
A tabela comparativa apresenta uma classificação, numerada de 0 a 5, a
qual 0 não atende ao conceito e 5 atende completamente. Dessa forma, são listadas
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as características priorizadas na fase anterior e classificadas de forma tabular para
cada abordagem.
Após a classificação dos conceitos em cada arquitetura, é apresentado o
detalhamento das classificações realizadas nos comparativos das abordagens para
cada uma das características avaliadas. É possível, então, chegar à conclusão dos
resultados obtidos durante o comparativo das arquiteturas de micro serviços, em
relação às monolíticas.
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5 VALIDAÇÕES E RESULTADOS

5.1 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO

5.1.1 Apresentação do Cenário Corporativo

O cenário abordado para implementar os demonstrativos práticos das
soluções arquiteturais durante as pesquisas é um comum sistema corporativo, um
software para realização de pedidos de vendas, o qual tem como objetivo a emissão
de pedidos de automóveis, gerenciamento de dados bases para o funcionamento
dos pedidos e relatórios dos dados gerados pelas emissões de pedidos. O sistema é
organizado em 4 módulos por responsabilidade, são eles: portal, cadastros, pedidos
e relatórios, demonstrados no diagrama de caso de uso na Figura 10.
O módulo portal é o centralizador e responsável pelas funcionalidades bases
para o funcionamento de um software comercial. Ele é o encarregado pelo
gerenciamento de autenticação e controle de acessos dos usuários ao sistema. O
módulo de cadastros é onde se concentra o gerenciamento dos dados essenciais
para a realização dos pedidos, como: cliente, modelos e veículos. No módulo de
pedidos, como o nome já indica, é feita a emissão e consulta dos pedidos de
veículos. O módulo de relatórios é responsável por disponibilizar indicadores
referentes aos dados de pedidos, cliente e veículos coletados no sistema.
Figura 10 – Diagrama de caso de uso do cenário dos experimentos.

Fonte: Autoria Própria (2016).
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O portal é composto pelo caso de uso acessar sistema e é encarregado pela
autenticação no sistema; o módulo de cadastros possui os casos de usos manter
clientes, manter modelos e manter veículos que simbolizam o manuseio das ações
bases dessas informações (cadastrar, atualizar, deletar e listar); o módulo de
pedidos tem os casos de usos emitir pedidos e consultar pedidos responsáveis por
gerenciamento de todo fluxo de emissão de pedidos (cadastrar, atualizar, finalizar,
deletar) e pelas listagens; o módulo de relatório contém os casos de usos consultar
relatório de classificação de clientes e consultar relatório de classificação de
veículos, que são classificação dos clientes com maior número de aparição em
pedidos e de veículos com mais unidades contidas em pedidos.
O modelo de dados do cenário é representante das entidades ilustradas no
diagrama de classe, na Figura 11 cada experimento é composto por 8 entidades,
consequentemente, 8 tabelas no banco de dados, são elas: configuração, módulo,
cliente, pedido, usuario, item pedido, veículo e modelo. A marca, nesse caso, é
apenas uma representação estática, através de uma enum, classe estática da
linguagem Java para representações de valores fixos.
Figura 11 – Diagrama de classe referente as entidades utilizadas dos experimentos.

Fonte: Autoria Própria (2016).

A leitura do modelo de dados do cenário é:


O usuário possui um módulo, ou mais, que possui uma configuração;



O pedido possui um cliente, um usuário e um ou mais itens de pedido;
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O item de pedido possui apenas um veículo, que possui modelo e

marca.
A interpretação do modelo de dados para o contexto de negócio é que a
realização de um pedido é para apenas um cliente e é efetuada por um usuário do
sistema. Os itens de pedido são por veículo, assim, cada item pode ter apenas um
veículo e, posteriormente, é informada a quantidade desejada para cada automóvel.
Cada veículo tem um modelo e o modelo tem uma marca.
Independente das implementações das arquiteturas utilizadas nos
experimentos, o modelo de dados é sempre o mesmo que o demonstrado na Figura
10, podendo variar apenas os relacionamentos entre as entidades e os atributos, no
entanto a quantidade de tabelas e as entidades sempre são as mesmas.

5.1.2 Apresentação da Estrutura do Software

A arquitetura base utilizada nos experimentos é cliente-servidor e web, no
qual o usuário acessa o sistema por meio de navegador e o software se encontra
instalado dentro de um servidor de aplicação, como demonstrado na Figura 12.
Dessa maneira, o usuário do sistema é isento de instalação na própria máquina para
a utilização da solução.
Com essa abordagem é permitido que todo controle do software esteja no
servidor, proporcionando maior flexibilidade no gerenciamento dos recursos e do
próprio comportamento do sistema como escalonamento, acompanhamento de
performance, entre outras estratégias exigidas nos softwares modernos.
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Figura 12 – Diagrama de implantação do cenário dos experimentos.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Dentro da arquitetura cliente-servidor os códigos-fonte dos experimentos são
estruturados em camadas, seguindo o padrão MVC, que são separados por
responsabilidade: modelo, controlador e visão.
O armazenamento dos dados no sistema é feito em banco de dados
relacionado, conectado ao servidor de aplicação, que é encarregado pelo
gerenciamento das conexões entre o sistema e o banco de dados.
Com isso, os experimentos apresentam uma estrutura base comum,
independente

da

solução

arquitetura,

possibilitando

maior

evidência

nas

características das abordagens aplicadas.

5.2 ARQUITETURAS ELEGIDAS

Diante da estrutura base descrita no capítulo 5.1.2, há uma série de formas
de desenhar a arquitetura para atender o cenário englobado no projeto, com isso a
pesquisa aborda três designs de arquiteturas: a monolítica, a de micro serviços
síncrono e de micro serviços assíncronos.
A primeira arquitetura eleita é o ponto de comparação da pesquisa, que é a
arquitetura monolítica, onde todo o cenário, descrito anteriormente no capítulo 5.1.1,
encontra-se em um único local, com as funcionalidades se comunicando de forma
direta, dentro da mesma estrutura, caracterizando o conceito monolítico.
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As outras duas arquiteturas selecionadas utilizam os conceitos de micro
serviços, nos quais as funcionalidades são decompostas em pequenas estruturas
chamadas de serviços, com o objetivo de atender às novas características dos
sistemas modernos.
As arquiteturas de micro serviços apresentam uma grande abertura na
interpretação de implementação, por isso esse tipo de design de software apresenta
diferentes características, de acordo com a estratégia de comunicação entre os
serviços, dessa maneira, a segunda e a terceira arquiteturas eleitas foram duas
variações de micro serviços: a de micro serviços com comunicação síncrona e a
segunda arquitetura eleita e terceira é a de micro serviços com comunicação
síncrona.
Comunicações síncronas condizem com troca de informações entre os
serviços instantaneamente, ao contrário das assíncronas, em que, no momento das
ações, são disponibilizadas para o sistema realizar, quando tiver recursos
disponíveis. São comparadas aos monolitos essas duas diferentes implementações
do conceito de micro serviços.

5.3

ORGANOGRAMA

DE

CARACTERÍSTICAS

DE

AVALIAÇÃO

DE

ARQUITETURAS

Há diversas características que podem ser avaliadas para comparativo das
arquiteturas aplicadas nos experimentos, de acordo com o cenário de sistemas
apresentado. Como possíveis atributos para análise, foram selecionados dezesseis
conceitos, ilustrados na Figura 13, treze conceitos foram retirados da pesquisa
baseada nos atributos mais avaliados em projetos de softwares, utilizando o método
ATAM, nos últimos 15 anos, de Bellomo, Gorton e Kazman (2015).
Os outros 3 conceitos foram baseados em características constantemente
utilizadas na comparação de arquiteturas de micro serviços, em relação aos
monolitos, como, por exemplo, no trabalho relacionado de Gupta (2015) e no livro de
Lewis (2015).
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Figura 13 – Organograma de características a serem avaliadas.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Os conceitos são uma representação da característica aplicados a uma
determinada caracterização, os possíveis 16 são:
1.

Baixo acoplamento: As funcionalidades do sistema apresentam baixa

dependência entre si.
2.

Design portável: O sistema apresenta flexibilidade em seu código-

fonte, permitindo alterações de estrutura com facilidade.
3.

Quantidade de código-fonte: Quantidade de linhas de código-fonte que

o software apresenta.
4.

Percentual de duplicação: Percentual de duplicação de código na

mesma solução de software.
5.

Evoluções e integração com outros sistemas: O sistema permite

alterações em seu código, visando crescimento e integrações com outros sistemas.
6.

Facilidade de interagir com outros sistemas: A facilidade que o sistema

tem para trocar informações com outros sistemas.
7.

Detecção de falhas: O sistema apresenta facilidade na detecção de

falhas em suas funcionalidades.
8.

Recuperação a falhas: O sistema apresenta facilidade para sanar as

falhas encontradas em suas funcionalidades.
9.

Tolerância a falhas: O sistema consegue continuar operando, mesmo

que haja falhas.
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10.

Latência: Atrasos que o sistema pode ter na execução de suas

funcionalidades, devido a interferências.
11.

Gerenciamento de recursos: A facilidade de gerenciar os recursos do

sistema.
12.

Possibilidade de escalabilidade: A possibilidade de escalar o sistema,

conforme aumento ou redução de demanda de recurso.
13.

Processamento sob demanda: A possibilidade do sistema em

aumentar sua capacidade de processamento conforme a necessidade.
14.

Autorização: O sistema possui alguns mecanismos de controle de

acesso e autorização nas funcionalidades.
15.

Risco de ataques: O sistema está vulnerável a ataques que

prejudiquem a integridade da solução
16.

Fácil de usar: O sistema apresenta uma interface para o usuário de

fácil utilização.
5.4 INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE

Na fase de investigação e análise, inicia-se o estudo aprofundado em
cada uma das três implementações de arquiteturas, com base nos experimentos
desenvolvidos, de acordo com o cenário apresentado. Os códigos-fonte dos
experimentos estão disponíveis no apêndice do documento.

5.4.1 Arquitetura Monolítica

O estilo monolítico consiste em uma única estrutura de software, assim, o
sistema de pedidos de vendas é formado por apenas um projeto de software,
consequentemente, em um exclusivo repositório de código-fonte e uma única base
de dados.
Para melhor organização das funcionalidades, elas são dividas em módulos,
dentro da estrutura monolítica e a solução é composta pela estrutura de pacotes:
portal, cadastros, pedidos e relatórios, demonstrado na Figura 14.
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Figura 14 – Estrutura do experimento monolítico.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Os módulos, que compõem a única estrutura, caracterizam que a
comunicação entre as funcionalidades é feita de forma direta, através de chamadas
locais de métodos da própria linguagem Java, assim, quando solicitadas
informações entre módulos as funcionalidades, há o acesso para se utilizar as
funções de qualquer módulo, o que ocasiona maior dependência entre as
funcionalidades.
As comunicações entre as funcionalidades são ilustradas na Figura 15 pelas
setas tracejadas, que significam dependência entre os módulos. A ponta da seta
indica o componente de destino em que há a dependência da funcionalidade.
As dependências entre os módulos são: cadastros, pedidos e relatórios, que
dependem do portal para realizar a autenticação de usuário, pedidos depende do
cadastro, para a realização dos pedidos e relatórios depende das funcionalidades de
pedidos e cadastros para a construção dos relatórios.
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Figura 15 – Diagrama de componentes da implementação monolítica.

Fonte: Autoria Própria (2016).

O resultado do experimento monolítico é a geração de um único arquivo de
instalação, empacotado no formato padrão Java web (.war), a ser instalado no
servidor de aplicação, como ilustrado no diagrama da Figura 16.
Figura

16

–

Diagrama de implantação
implementação monolítica.

da

Fonte: Autoria Própria (2016).

O resultante de um único artefato é a possibilidade de escalar apenas por
replicação de todo artefato, já que não há a capacidade de escalonar
funcionalidades específicas, por estar dentro de uma única estrutura. Outra

63

consequência é que o gerenciamento dos recursos é todo em solução, pois o
manuseio do sistema é em torno de apenas um artefato.
No digrama de classe da Figura 17 é demonstrado o modelo utilizado na
implementação da arquitetura monolítica. A estrutura é composta por 8 classes de
entidades, que são similares às tabelas do banco de dados, 2 enums com valores
fixos e duas classes nomeadas com o prefixo Vo, devido ao padrão Value Object,
para a construção dos relatórios, com base em dados sintéticos do modelo.
Figura 17 – Diagrama de classe da implementação monolítica.

Fonte: Autoria Própria (2016).

A interpretação do modelo apresentado no experimento monolítico é o
mesmo que o apresentado na fase de apresentação, apenas as entidades estão
organizadas por módulos, representadas por pacotes e também há inclusão de duas
novas classes na estrutura de relatórios, as quais são classes que consolidam as
informações do banco de dados para um modelo representativo a ser apresentado,
Após a apresentação da estrutura da implementação inicia-se o levantamento dos
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dados físicos, por meio de relatórios do SonarQube, os quais possibilitam análises
mensuráveis dos experimentos.
Segundo o painel de métricas de tamanho, demonstrado na Figura 18, são
utilizadas 1.841 linhas de códigos-fonte, em 51 arquivos, que possuem 97 funções
(métodos), as quais são números relativamente baixos para uma solução de
software.
Figura 18 – Painel de métricas de tamanho, retirado do SonarQube, na análise de código fonte
da arquitetura monolítica.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Com base na quantidade de funções, a solução apresentou uma
complexidade ciclomática de 156, no painel de complexidade, Figura 19.
Figura

19

–

Painel de complexidade, retirado do
SonarQube, na análise de código fonte
da arquitetura monolítica.

Fonte: Autoria Própria (2016).

No painel de duplicação, na Figura 20, a implementação obteve um
percentual de duplicação de código-fonte de 2,8%, o qual é um valor comum nos
projetos de software.
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Figura 20 – Painel de duplicação, retirado do
SonarQube, na análise de código
fonte da arquitetura monolítica.

Fonte: Autoria Própria (2016).

A próxima etapa da análise é a coleta dos tempos de instalação da solução
e os tempos de execuções de alguns casos de usos, no experimento monolítico.
Iniciado pela coleta do tempo de implantação, o único artefato da solução
monolítica obteve uma média de 10,969 segundos, para ser instalada e
disponibilizada para utilização e com uma baixa variação entre as coletas, em que
obteve um desvio padrão de 0,314, segundo a Tabela 5.
Tabela 5 – Medidas do tempo de implantação no experimento monolítico.
Testes
Tempo (segundos)
Execução 1

10,905

Execução 2

11,334

Execução 3

11,073

Execução 4

11,052

Execução 5

10,478

Média: 10,968 segundos
Desvio padrão: 0,314 segundos
Fonte: Autoria Própria (2016).

Para as análises dos tempos de execuções dos casos de usos foram eleitos
os três módulos com maior envolvimento de funcionalidades de negócio, que são:
cadastros, pedidos e relatórios.
No módulo de cadastros, é coletado o tempo da ação de salvar um cliente, a
qual pertence ao caso de uso manter cliente, salvos cinco vezes na tela de cadastro
de clientes, preenchendo os campos nome e CPF, com os respectivos dados
“Cliente” e “09031484000100” e os resultados, segundo a Tabela 6 o caso de uso
cadastrar cliente obteve valores na faixa de 5 a 7 milissegundos nas outras
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medições, com uma média de 6 milissegundos, com desvio padrão de 0,6
milissegundos entre as medições.
Tabela 6 – Medidas do tempo de execução do caso e uso cadastrar cliente no
experimento monolítico.
Testes
Tempo (milissegundos)
Execução 1

7

Execução 2

6

Execução 3

6

Execução 4

5

Execução 5

6

Média: 6 milissegundos
Desvio padrão: 0,6 milissegundos
Fonte: Autoria Própria (2016).

No contexto de pedidos, é selecionado o caso de uso emitir pedido, que é a
efetivação de cadastro de um pedido após a tela já estar disponibilizada para o
usuário, assim foram emitidos cinco pedidos com 5 veículos, distribuídos em 2 itens
de pedido, apresentando uma média de 9,6 milissegundos, de acordo com a Tabela
7, quando execuções foram de 8 a 11 milissegundos.
Tabela 7 – Medidas do tempo de execução do caso e uso emitir pedido no
experimento monolítico.
Testes
Tempo (milissegundos)
Execução 1

11

Execução 2

10

Execução 3

8

Execução 4

9

Execução 5

10

Média: 9,6 milissegundos
Desvio padrão: 1 milissegundos
Fonte: Autoria Própria (2016).

Na estrutura de relatórios, é medido o caso de uso consultar relatório de
classificação de clientes, o qual foi executado cinco vezes, com a base de dados
contendo as informações de 11 pedidos e 17 veículos inseridos.
No caso de uso de consultar relatório de classificação de clientes, todas as
execuções apresentaram um valor de 9 a 15 milissegundos, com a média de 13
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milissegundos e com baixo desvio padrão de 2,387 milissegundos, de acordo com a
Tabela 8.
Tabela 8 – Medidas do tempo de execução do caso e uso consultar relatório de
classificação de clientes no experimento monolítico.
Testes
Tempo (milissegundos)
Execução 1

15

Execução 2

9

Execução 3

12

Execução 4

10

Execução 5

10

Média: 13 milissegundos
Desvio padrão: 2,387 milissegundos
Fonte: Autoria Própria (2016).

Com base nas análises anteriores, no experimento monolítico é possível
obter algumas características da solução implementada, utilizando um design
monolítico.
Todas as funcionalidades, mesmo separadas por módulos, estão dentro de
uma única estrutura, em quê:


Uma única base de código-fonte pode ser vantajosa em pequenos

projetos, em que há baixa quantidade de código pela centralização, mas pode se
tornar complexo conforme essa quantidade de código-fonte aumentar.


Um único artefato de instalação simplifica a implantação no sistema no

servidor, no entanto oferece pouca flexibilidade na instalação de novas
funcionalidades, o que exige a instalação completa da solução em atualizações e
propicia falhas de grande impacto ao sistema, por ser um ponto único de falha.


Escalonamento apenas horizontal, também característica do único

artefato, o escalonamento limita-se apenas à forma horizontal, em que o artefato
gerado pode ser replicado para outros servidores, limitando o gerenciamento dos
recursos em um único e grande artefato.


Devido à solução em uma única estrutura, a comunicação é local, feita

por meio de métodos da própria linguagem e implica uma solução mais simples e
mais performática, comparada a comunicações distribuídas que envolvem
integração entre sistemas, no entanto ocasiona um acoplamento maior entre as
funcionalidades.
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Em contrapartida, ao maior acoplamento entre as funcionalidades é

proporcionada maior performance na troca de informações entre as funcionalidades,
pois se comunicam diretamente por métodos da própria estrutura.


O tamanho do código-fonte gerado é pequeno em relação ao tamanho

de softwares, também produzindo um baixo valor de complexidade ciclomática, o
que propícia uma melhor manutenção do projeto pela baixa quantidade de código e
pela menor complexidade.


O percentual de duplicação de código baixo de 2,8% qualifica a

manutenibilidade do software, por evitar trechos de códigos repetidos, minimizando
o esforço e a complexidade das alterações, proporcionando um código mais
reutilizável dentro da arquitetura única.

5.4.2 Arquitetura de Micro Serviços

Com a utilização do mesmo cenário e estratégias implementadas do projeto
monolítico, as implementações com uso de micro serviços decompõem os módulos
citados em estruturas distintas, assim: portal, cadastros, pedidos e relatórios dão
origem a projetos independentes, que possuem seus bancos de dados também
independentes, como demonstrado na Figura 21.
A decomposição do cenário de negócios acontece de acordo com a
modularização, em que cada módulo dá origem a uma nova estrutura, independente
de software, formando uma solução composta por um conjunto de pequenos
serviços.
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Figura 21 – Estrutura da implementação de micro serviços.

Fonte: Autoria Própria (2016).

No experimento da arquitetura de micro serviços são desenvolvidos dois
implementações,

que

abordam

características

diferentes

em

função

das

comunicações entre as estruturas: uma de forma síncrona e outra assíncrona.

5.4.2.1 Caracteristicas comuns

Apesar da possibilidade de implementações técnicas diferentes, a
arquitetura de micro serviços apresenta algumas características comuns e por ser
uma arquitetura distribuída, já indica alguns atributos da estrutura do software.
Uma das características comuns na aplicação dos conceitos de micro
serviços são as interfaces de comunicações padronizadas, quando, devido ao
grande tráfego de dados entre as estruturas isoladas, há a necessidade de
padronizar as interfaces de comunicações entre as integrações.
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Nessa abordagem, há uma preocupação com a segurança das aplicações,
pelo fato de troca de informações entre as estruturas independentes, com isso é
necessário que a autenticação seja provida de forma transparente para os usuários,
ao mesmo tempo em que deve ser segura, para que não haja roubo dessas
informações.
Nos

experimentos,

foram

utilizadas

chaves

de

acesso

geradas

dinamicamente, que faz a transferências das credenciais dos usuários de forma
criptografada, provendo autenticação entre os serviços. Essa é uma das formas de
implementação, mas também existem formas de autenticação entre aplicações
distribuídas, mas não está no escopo do projeto as validações das implementações
de segurança.
O resultado final das implementações da arquitetura de micro serviço é um
conjunto de artefatos gerados, um para cada estrutura, o que possibilita flexibilidade
e escalabilidade, para a solução final do software. Nas implementações da pesquisa,
como são 4 estruturas, serão gerados quatro artefatos, os quais podem serem
instalados em um único servidor de aplicação, como na Figura 22 ou distribuído
entre servidores, como na Figura 23.
Figura 22 – Diagrama de implantação da
implementação micro serviços
com todos artefatos no mesmo
servidor de aplicação.

Fonte: Autoria Própria (2016).
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Figura 23 – Diagrama de implantação da implementação micro serviços com cada artefato em um
servidor de aplicação.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Durante os experimentos de micro serviços, os artefatos foram instalados
em um único servidor de aplicação, dessa forma a solução é executada localmente
em apenas uma máquina, assim evitando o fator comunicação em rede no
comparativo de tempo de execução dos experimentos, o que reduz a latência da
comunicação entre os serviços.
5.4.2.2 Comunicação síncronona

O primeiro experimento da arquitetura de micro serviços é pela utilização de
comunicação entre os serviços síncrona, que são feitas através de web services,
utilizando o padrão REST, para realizar a transição dos dados no formato JSON.
A solução adotada é similar à arquitetura orientada a serviços, pois os
serviços se comunicam em tempo real, através de web services, no entanto a
grande diferença está no tamanho das aplicações que hospedam os serviços, que
são menores em relação à arquitetura orientada a serviços e organizadas por
responsabilidades.
Um dos principais objetivos de uma arquitetura de micro serviços é reduzir o
acoplamento das funcionalidades, já que nessa solução as estruturas não têm mais
acesso direto em si, como demonstrado no diagrama de componentes, na Figura 24.
As estruturas deixam de ter ligação com as próprias estruturas, as linhas tracejadas
não ligam os componentes e passam a se comunicar através de interfaces
distribuídas, ilustrado pelos círculos de integração.
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Figura 24 – Diagrama de componentes da implementação de micro serviços
síncrona.

Fonte: Autoria Própria (2016).

As estruturas responsáveis pelo gerenciamento dos dados devem prover
uma interface, para que as outras estruturas que necessitem dessas informações
possam consultá-las. Com essa abordagem das estruturas provedoras de interfaces
e outras consumidoras de informações pode-se afirmar que a integração acontece
em tempo real, pois os dados requisitos são devolvidos, assim que completado o
processamento.
Segundo o experimento, as estruturas de portal e cadastro são apenas
provedoras de dados, a aplicação de pedido é consumidora e provedora e a
estrutura de relatório é apenas consumidora. Com isso, as estruturas proveem as
seguintes interfaces:


O portal disponibiliza a interface de autenticação, para que as

estruturas possam validar as credencias do usuário, utilizadas durante as
navegações entre as estruturas.


A estrutura de cadastro provê as interfaces de clientes e veículos,

dessa forma os clientes e veículos inseridos na estrutura podem ser consumidos por
estruturas externas.

73



A aplicação de pedido é a única que provê e consome informações

entre as estruturas, pois o pedido necessita dos dados de clientes e veículos para a
emissão do pedido e disponibiliza os pedidos criados para outras estruturas, através
da interface de pedidos.


A estrutura de relatórios é a única que não gerencia dados, o que faz

com que todos os dados necessários para a construção dos relatórios sejam
consumidos, assim, são requisitados os dados das interfaces de pedidos, clientes e
veículos para a realização dos relatórios.
A solução técnica utilizada durante o experimento para a realização da
comunicação síncrona, é a utilização de web services implementados no padrão
REST, o qual utiliza arquivos JSON para a troca de informações entre as estruturas,
pois é a forma de comunicação mais utilizada nas novas integrações de sistemas e
também foi considerado o padrão para comunicações nos micro serviços.
As interfaces ilustradas pelo círculo, no diagrama de classe, na Figura 23,
são construídas com web services, onde são providas as interfaces com serviços
web que retornam arquivos no formato JSON com as informações requisitadas.
Devido a cada módulo possuir sua estrutura independente e a cada
estrutura não ter acesso direto aos dados de outras estruturas, apenas através das
interfaces remotas, cada estrutura possui sua base de dados própria, como
demonstrado na Figura 25, com isso, cada estrutura apenas armazena as
informações que são inseridas e alteradas por funcionalidades, que fazem parte do
contexto da estrutura.
Figura 25 – Ilustração da base de dados da arquitetura de micro serviços com
comunicação síncrona.

Fonte: Autoria Própria (2016).
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Com a separação do banco de dados por contexto da aplicação, ocasiona
em base de dados menores, tanto em número de tabelas com em número de
registros, entretanto esse menor acoplamento dos dados reflete em menor
integridade referencial dos dados, ou seja, a consistência das informações deixa de
ser realizada por estratégias em banco de dados e passa a ser responsabilidade dos
sistemas.
Essa solução contém acréscimo de complexidade devido às informações
estarem distribuídas entre os bancos de dados não ser possível realizar os
convencionais tratamentos de transações locais para a consistências dos dados,
porém não está no escopo da pesquisa aprofundar soluções técnicas recorrentes à
base de dados, já que a pesquisa implementa uma solução menos coesa, que é o
acesso direto às informações através de web services sem a preocupação com
tratamento a falhas.
O modelo de dados da implementação de micro serviços síncrono,
apresentado pelo diagrama de classe, na Figura 26, demonstra uma modelagem em
que as entidades das estruturas não têm ligação, exceto com o componente
integrador.
O componente integrador é a unidade de software com o objetivo de
centralizar e padronizar as informações integradas entre os módulos, assim as
classes que são compartilhadas entre projetos estão no integrador. O projeto
integrador é compilado como um componente, com essa estratégia é possível
reduzir duplicação de código entre as estruturas e prover padronização na troca de
informações.
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Figura 26 – Diagrama de classe da implementação de micro serviços síncrona.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Como já mencionado, uma vez que as bases de dados são separadas por
aplicação, há uma menor consistência dos dados, a qual é refletida no modelo de
dados, nas classes de pedido e item pedido, que deixam de ter relacionamento entre
as entidades, que estão em estruturas distintas e passam a ter apenas o campo de
identificação do registro na outra estrutura. Por exemplo, no diagrama da Figura 26,
o item pedido não tem referência à entidade veículo, ele apenas possui a
propriedade veículo, o que implica não ter acesso às informações do veículo na
estrutura de pedido, tendo apenas o identificador do veículo para ser consultado na
outra estrutura.
Nessa abordagem, o módulo de relatórios não possui nenhuma classe de
modelo ou transferência de dados, pois as classes a que pertenciam esse módulo
foram transferidas para o integrador, para que pudessem ser reaproveitadas pelas
outras estruturas, sem que elas tivessem dependências, o que reduziria o
acoplamento e aumentaria a reusabilidade entre as aplicações.
Em seguida, tem início a análise do código-fonte da implementação de micro
serviços síncronos extraídos do SonarQube.
Nessa implementação, de acordo com a Figura 27, a quantidade de linhas
de códigos-fonte do experimento é de 4.014, em 132 arquivos, com um conjunto de
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250 métodos, que são valores razoavelmente baixos para a solução de software, no
entanto, maiores, se comparados com a solução monolítica.
Figura 27 – Painel de métricas de tamanho, retirada do SonarQube, na análise de código fonte da
arquitetura de micro serviços.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Devido ao maior número de funções, a complexidade, consequentemente,
aumentou, chegando a um número de 371, exibido na Figura 28.
Figura 28 – Painel de complexidade, retirada do
SonarQube, na análise de código fonte
da arquitetura de micro serviços.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Já nessa abordagem, o percentual de duplicação de código é de 8.5%, de
acordo com a Figura 29. Devido às estruturas estarem independentes, são
necessários arquivos de configurações de projetos para cada estrutura, o que
ocasiona a repetição dessas configurações por serem estruturas similares. Outro
fator que ocasiona o aumento da duplicação são as integrações entre as estruturas,
em que são necessárias conversões dos dados trafegados entre as comunicações
para o modelo de dados de cada estrutura, pois cada aplicação apresenta suas
particularidades no modelo de dados.
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Outro fator que ocasiona no aumento da duplicação é as integrações entre
as estruturas, onde são necessárias conversões dos dados trafegados entre as
comunicações para o modelo de dados de cada estrutura, pois cada aplicação
apresenta suas particularidades no modelo de dados.
Figura 29 – Painel de replicação, retirada do
SonarQube, na análise de código
fonte da arquitetura de micro
serviços.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Esse percentual de duplicação pode ser ainda maior caso não seja adotada
uma solução centralizadora de classes comuns entre as estruturas, por isso é criado
o componente integrador.
A próxima fase da análise é a coleta dos tempos de instalações e execuções
dos principais casos de usos no experimento de micro serviços síncronos.
A coleta do tempo de instalação na arquitetura de micro serviços é por
estrutura, quando são coletados quatro tempos, para 4 estruturas, posteriormente
somados para chegar ao tempo de implantação da solução. Segundo a Tabela 9, a
média geral da solução é de um tempo de 36,574 segundos para instalação, com
um desvio padrão de 2,387.
Tabela 9 – Medidas do tempo de implantação no experimento de micro serviços síncrono.
Testes
Tempo Individual(segundos)
Total(segundos)
portal

cadastros

pedidos

relatorios

Execução 1

4,935

7,067

9,104

11,069

32,175

Execução 2

5,201

7,752

9,841

11,902

34,696

Execução 3

5,521

8,607

10,985

12,987

38,100

Execução 4

5,927

8,732

11,227

13,463

39,349

Execução 5

5,650

8,696

10,993

13,215

38,554

Média: 36,574 segundos
Desvio padrão: 2,387 segundos
Fonte: Autoria Própria (2016).
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A execução do caso de uso de cadastrar cliente apresentou uma média de
4,9 milissegundos, segundo a Tabela 10, em que esse caso de uso é executado de
forma isolada no serviço de cadastros e não apresenta nenhuma ligação com outras
funcionalidades ou estruturas.
Tabela 10 – Medidas do tempo de execução do caso de uso cadastrar cliente no
experimento de micro serviços síncrono.
Testes
Tempo (milissegundos)
Execução 1

6

Execução 2

5

Execução 3

2

Execução 4

6

Execução 5

4

Média: 4,6 milissegundos
Desvio padrão: 1,5 milissegundos
Fonte: Autoria Própria (2016).

No caso de uso de pedido, a solução de micro serviço síncrono tem um
tempo maior no carregamento da página de pedido, pois ele faz a consulta dos
dados de cliente, veículo, modelo e marca na estrutura de cadastros, entretanto o
tempo de carregamento de tela não foi contabilizado nessas medições, pois o caso
de uso considerado é o de registrar pedido. A emissão do pedido apresentou um
tempo de 9 milissegundos e o desvio padrão apresenta as mesmas características
que o caso de uso anterior, de acordo com a Tabela 11.
Tabela 11 – Medidas do tempo de execução do caso de uso emitir pedido no
experimento de micro serviços síncrono.
Testes
Tempo (milissegundos)
Execução 1

8

Execução 2

10

Execução 3

10

Execução 4

8

Execução 5

9

Média: 9 milissegundos
Desvio padrão: 0,9 milissegundos
Fonte: Autoria Própria (2016).

O tempo de execução do caso de uso do relatório apresentou um valor
expressivamente superior nas execuções, já que nesse cenário há a comunicação
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com os serviços de clientes e pedidos, quando são requisitados os dados para
geração do relatório, dessa forma é obtida a média do tempo de execução em 30,2
milissegundos, segundo a Tabela 12.
Tabela 12 – Medidas do tempo de execução do caso de uso consultar relatório de
classificação de clientes no experimento de micro serviços síncrono.
Testes
Tempo (milissegundos)
Execução 1
31
Execução 2

30

Execução 3

31

Execução 4

30

Execução 5

29

Média: 30,2 milissegundos
Desvio padrão: 0,7 milissegundos
Fonte: Autoria Própria (2016).

No design de micro serviços síncronos, cada módulo dá origem para uma
estrutura independente que se comunica através de requisições síncronas, o que
implica as características a seguir:


Uma comunicação síncrona reflete em contar com integrações em

tempo real, ou seja, dados inseridos em um módulo estão disponíveis,
instantaneamente, quando consultados por outras aplicações, porém, em caso de
indisponibilidade de alguma estrutura, pode comprometer o andamento de
funcionalidades que necessitam do serviço disponível.


A comunicação síncrona também ocasiona em baixo acoplamento de

código entre as funcionalidades, pois como estão distribuídas entre as estruturas
são chamadas através de integrações, o que não elimina as dependências entre
funcionalidades, pois uma estrutura pode depender de serviços de outras estruturas.


Devido à distribuição do modelo de dados pelas estruturas ocasionar

as bases de dados distribuídas na solução, torna-se mais complexa a consistência
dos dados, na qual devem ser tomadas decisões, como reduzir a normalização dos
dados ou lidar com transações distribuídas.


A quantidade de linhas de código aumenta, conforme a necessidade

de mais estruturas, pois há as configurações dos projetos para que eles possam ter
funcionamento independente.


O percentual de duplicação de código também aumenta devido a

estruturas separadas, onde há replicação das configurações e das conversões de
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dados das interfaces padronizadas para o modelo de dados, que são similares entre
as estruturas.


O tempo de instalação da solução total é soma dos tempos de

instalação das estruturas, que gera um tempo maior no geral, mas possibilita
instalações com menor impacto na solução total.


No caso de uso de consultar relatório de classificação de clientes, há

um tempo maior, em relação aos outros casos de uso, isso acontece quando uma
funcionalidade depende de dados de outras estruturas, por isso, quando uma
funcionalidade precisar se comunicar com outros serviços, o tempo de execução
tende a ser maior, se comparado às comunicações que não se comunicam entre
estruturas.

5.4.2.3 Micro serviços assíncronona

Ainda com o mesmo cenário desenvolvido nos estudos anteriores, iniciamse as análises no experimento de micro serviços com comunicação assíncrona, a
qual faz a comunicação ser requisitada pelas funcionalidades, processadas a cargo
do sistema, ou seja, é o software que gerencia o momento de execução das
comunicações, para que o usuário não dependa de resposta do sistema para
continuar suas ações, no entanto não há garantia de que a comunicação seja
realizada instantaneamente.
A solução assíncrona visa a replicar os dados necessários entre os micro
serviços que necessitam das informações, de forma que cada serviço atue
totalmente, independente de outros serviços, eliminando a dependência de código e
funcionalidade durante a execução dos casos de usos.
A replicação dos dados acontece de forma transparente para o usuário, de
modo que o sistema dispara métodos de processamento internos para envio dos
dados, para as estruturas que necessitam dessa informação, quando o dado é
inserido ou atualizado.
O diagrama de componentes, demonstrado na Figura 30, ilustra como é
estruturada a estratégia que faz a replicação dos dados de forma assíncrona, em
que, ao contrário do micro serviços síncronos, as interfaces de comunicação estão
na estrutura que usa as informações e não na que coleta as informações.
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A chamada da comunicação entre as estruturas é acionada, após a
execução de algum caso de uso que gerencia a informação (insere ou atualiza
dados). Após essa execução, é acionado um método assíncrono que fará o envio da
nova informação para as estruturas que utilizam essa informação. Esse envio fica a
cargo do sistema, quando houver recursos disponíveis, em que não há uma solução
instantânea, possibilitando a indisponibilidade momentânea dos dados, pois como é
uma solução assíncrona, fica a cargo do sistema encontrar o melhor momento para
executar as replicações.
Figura 30 – Diagrama de componentes da implementação de micro serviços
assíncronos.

Fonte: Autoria Própria (2016).

De acordo com a Figura 29, a estrutura de cadastro envia informações de
clientes e veículos para as interfaces de clientes e veículos nas aplicações de
pedidos e relatórios e a estrutura de pedido envia as informações de pedidos para a
interface de pedidos na estrutura de relatórios.
A estrutura de cadastro envia informações de clientes e veículos para as
interfaces de clientes e veículos, nas aplicações de pedidos e relatórios e a estrutura
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de pedido envia as informações de pedidos para a interface de pedidos, na estrutura
de relatórios.
Como a implementação é baseada em replicação de dados no banco de
dados, a estruturas de dados também é replicada entre as estruturas. Na Figura 31,
é possível visualizar que há tabelas que são repetidas entre as aplicações, para que
cada estrutura tenha acesso aos dados a que suas funcionalidades têm acesso.
Figura 31 – Ilustração da base de dados da arquitetura de micro serviços com comunicação
assíncrona.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Como a base de dados é replicada, consequentemente, o modelo da
aplicação também é duplicado, ilustrado no diagrama de classe, na Figura 32. Cada
aplicação possui o modelo de dados que precisa para seu funcionamento,
totalmente independente, evitando qualquer tipo de integração no funcionamento
das ações do usuário.
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Figura 32 – Diagrama de classe da implementação micro serviços assíncrona.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Ao visualizar a abordagem de replicação de dados, na Figura 31, é
demonstrado o aumento no modelo de dados, em relação ao experimento síncrono
e a replicação de algumas entidades, entre as estruturas. Como por exemplo, a
entidade cliente encontra-se nas estruturas de cadastros, pedidos e relatórios, pois
todas essas estruturas têm funcionalidades que necessitam dos dados de clientes,
assim, quando inserido um cliente na estrutura de pedidos, ele é replicado para as
estruturas de pedidos e relatórios.
Em seguida, inicia a análise do código-fonte da implementação de micro
serviços assíncronos, extraídos do SonarQube. Nessa implementação, a quantidade
de linhas de códigos-fonte é de 5.218, em 155 arquivos, possuindo 328 métodos, de
acordo com a Figura 323 os quais continuam sendo valores relativamente reduzidos
para a solução de software, entretanto maiores, se comparados com as duas últimas
soluções, consequência da replicação do modelo de dados.

84

Figura 33 – Painel de métricas de tamanho, retirada do SonarQube, na análise de código fonte da
arquitetura de micro serviços.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Com os números de funções maiores, a complexidade também aumenta,
chegando a um número de 508, como apresentado na Figura 34. Além do aumento
no número de linhas de código, que também proporciona o aumento de funções, há
as lógicas de replicação dos dados, nas quais há o tratamento das informações, que
são replicadas entre as estruturas.
Figura 34 – Painel de complexidade, retirada do
SonarQube, na análise de código
fonte da arquitetura de micro serviços.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Já nessa solução, percentual de duplicação de código é de 21.4%. Segundo
a Figura 35, um aumento já é esperado devido à replicação do modelo de dados
entre as aplicações.
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Figura 35 – Painel de duplicação, retirada do
SonarQube, na análise de código
fonte da arquitetura de micro serviços.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Seguindo a coleta anterior, a coleta de micro serviços assíncrono também é
por estrutura, dessa forma, segundo a Tabela 13, a média do tempo de implantação
da solução é de tempo de 33,697 segundos e o desvio padrão é de 1,464 segundos.

Tabela 13 – Medidas do tempo implantação no experimento micro serviços assíncrono.
Testes
Tempo Individual(segundos)
Total(segundos)
portal

cadastros

pedidos

relatorios

Execução 1

5,687

8,315

10,860

13,402

35,636

Execução 2

5,163

7,533

9,796

12,045

32,167

Execução 3

5,588

8,291

10,553

12,798

34,527

Execução 4

5,648

8,201

10,365

12,910

34,571

Execução 5

5,023

7,470

9,679

11,861

31,586

Média: 33,697 segundos
Desvio padrão: 1,464 segundos
Fonte: Autoria Própria (2016).

O envio dos dados para os outros módulos não impacta nessa análise de
tempo de execução, porque os métodos de envio são assíncronos, ou seja, eles são
acionados durante a execução do processo de salvar, mas está a cargo do software
encontrar um tempo livre para a execução. Geralmente, elas serão executadas em
seguida ao processamento principal e, devido a isso, o tempo de realização do caso
de uso é de 5,6 milissegundos, com um desvio padrão de 0,5 milissegundos, de
acordo com a Tabela 14.
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Tabela 14 – Medidas do tempo de execução do caso e uso cadastrar cliente no
experimento micro serviços assíncrono.
Testes
Tempo (milissegundos)
Execução 1

6

Execução 2

5

Execução 3

6

Execução 4

5

Execução 5

6

Média: 5,6 milissegundos
Desvio padrão: 0,5 milissegundos
Fonte: Autoria Própria (2016).

Na implementação assíncrona, cada estrutura tem os dados necessários
para executar seus casos de uso, o que faz com que a emissão do pedido não
dependa de nenhuma outra funcionalidade, apenas que a sincronização dos dados a
tenha executado, assim, o caso de uso é efetuado em média 11,8 milissegundos, de
acordo com a Tabela 15, com um desvio padrão de 0,7 milissegundos.
Tabela 15 – Medidas do tempo de execução do caso e uso emitir pedido no
experimento micro serviços assíncrono.
Testes
Tempo (milissegundos)
Execução 1

13

Execução 2

12

Execução 3

11

Execução 4

12

Execução 5

11

Média: 11,8 milissegundos
Desvio padrão: 0,7 milissegundos
Fonte: Autoria Própria (2016).

Seguindo a mesma explicação do caso de uso anterior, o caso de uso de
consultar o relatório de classificação de clientes apresenta a baixa média de 9,8
milissegundos, no tempo de execução, conforme a Tabela 16, com um desvio
padrão de 0,7 milissegundos.
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Tabela 16 – Medidas do tempo de execução do caso e uso consultar
relatório de classificação de clientes no experimento micro
serviços assíncrono.
Testes
Tempo (milissegundos)
Execução 1

11

Execução 2

9

Execução 3

10

Execução 4

10

Execução 5

9

Média: 9,8 milissegundos
Desvio padrão: 0,7 milissegundos
Fonte: Autoria Própria (2016).

No design de micro serviços assíncronos, cada módulo dá origem a
estruturas independentes, com comunicações imperceptíveis ao usuário, no entanto
gerenciadas pelo sistema, após modificações nos dados, o que implica as
características a seguir:


Um conjunto de aplicações autônomas que se comunica de forma

assíncrona, por meio de rotinas de replicação dos dados.


A comunicação assíncrona faz com que a integração entre os serviços

não interfira no tempo de execução dos casos de usos, pois a replicação acontece a
cargo do próprio software.


Eventuais problemas de disponibilidade entre a comunicação e os

serviços são minimizados, devido às integrações não ocorrerem durante as ações
das funcionalidades, pois cada estrutura possui os dados necessários para
processar suas funcionalidades.


O número de tabelas e registros no banco de dados é maior, devido à

replicação dos dados entre as estruturas.


A quantidade de código tem um aumento significativo devido à

replicação dos modelos de dados e dos processos de replicação dos dados, entre as
estruturas.


O percentual de duplicação também aumenta em grande proporção

devido à replicação do modelo de dados nas estruturas, para que os dados possam
ser replicados nas bases de dados de cada solução, que tem necessidade de utilizar
as informações.
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O tempo de implantação da solução total é a soma do tempo de

instalação de cada módulo, gerando um tempo maior no geral, mas, caso avaliado
na flexibilidade de instalações independentes, os tempos são mais eficientes.

5.5 VALIDAÇÕES

Uma das formas de avaliar uma arquitetura de micro serviços é compará-la
ao tradicional conceito de monolítico (LEWIS; FOLWER, 2014), pois a arquitetura
monolítica é um estilo consolidado e com grande adoção no desenvolvimento de
softwares atual. Este capítulo tem como objetivo comparar os três experimentos
desenvolvidos, visando a uma análise dos pontos positivos e negativos das
abordagens de micro serviços, em relação aos monolitos.

5.5.1 Características Avaliadas

As características selecionadas para avaliar os experimentos são os quatro
primeiros atributos do estudo de Bellomo, Gorton e Kazman (2015) referentes aos
15 últimos anos na base de conhecimento: manutenibilidade, disponibilidade,
performance e interoperabilidade. Além dessas quatro características embasadas
nos estudos, também são avaliados conceitos relacionados ao tamanho e
duplicidade do código-fonte e a característica de escalabilidade, por serem
características frequentemente utilizadas nas comparações entre monolíticos e
micro serviços, demonstrado no organograma, na Figura 36.
Figura 36 – Organograma de características a serem avaliadas nos experimentos.

Fonte: Autoria Própria (2016).
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Essas características são selecionadas por serem os pontos que mais
evidenciam as diferenças entre estruturas monolíticas e micro serviços. Na
modificabilidade, há uma grande diferença de uma estrutura única para pequenas
estruturas, o que, consequentemente, impacta no tempo de disponibilidade e
escalabilidade do sistema, pois há uma grande diferença entre manipular um único
artefato de instalação, para pequenos artefatos, na manutenibilidade, onde é
possível analisar o custo de manter uma grande quantidade de pequenas estruturas,
em comparação a uma única estrutura e performance, que possibilita diferença de
desempenho em funcionalidade, em uma única estrutura, em relação a
funcionalidades distribuídas em diversas estruturas.
Há outros atributos que não foram eleitos na pesquisa, como segurança e
usabilidade, o que não indica que não são importantes, apenas não foram
priorizados em relação aos eleitos.
A característica de segurança é um importante atributo, mas, no estudo
levado como base na escolha das características, apresentou menor priorização em
relação aos atributos selecionados, já a usabilidade apresentou um alto grau de
prioridade no estudo, no entanto não se enquadra em um comparativo de
arquitetura, pois são características voltadas à interface dos sistemas, a qual
independe da estrutura arquitetural.

5.5.2 Comparativo Arquitetural

O primeiro comparativo entre as arquiteturas é em nível mais amplo, em que
serão comparadas as principais características levantadas nas análises individuais
de cada experimento, de forma geral.
A implementação da arquitetura monolítica resultou em uma única estrutura
de software e um único banco de dados, com maior acoplamento e pouca
portabilidade entre as funcionalidades, o que, consequentemente, traz menor
complexidade na integração das funcionalidades e na manutenção do projeto, para
atender os casos de usos do experimento, no entanto é uma solução que propicia ao
ponto único de falha, pois está em um único artefato, promovendo uma baixa
flexibilidade no escalonamento e no gerenciamento dos recursos.
A arquitetura de micro serviços síncronos decompõe os módulos em
pequenos projetos de softwares, que se comunicam por meio de web services em
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tempo real, assim é uma solução com menor acoplamento ao código-fonte e mais
portável, no entanto com dependência entre serviços, com mais possibilidade de
flexibilidade nas instalações, no escalonamento e no gerenciamento dos recursos.
Na arquitetura de micro serviços assíncronos as características são
similares aos micro serviços síncronos, no entanto a comunicação não é em tempo
real, mas através de serviços de replicação de bases de dados entre as estruturas, o
que proporciona serviços mais independentes, reduzindo ainda mais o acoplamento
e o aumento tempo de disponibilidade, em caso de falhas. Como a comunicação não
obtém resposta de forma síncrona, pode ocorrer a indisponibilidade de dados,
enquanto os serviços de replicação não forem executados.
Com base no comparativo arquitetural, em uma visão geral, pode-se afirmar
que cada abordagem de arquitetura proporciona seus pontos positivos e negativos
na solução de software.

5.5.3 Comparativo das Métricas Coletadas
5.5.3.1 Métricas de código fonte

O comparativo de métricas inicia-se pela análise dos dados obtidos por meio
dos relatórios da plataforma SonarQube, na qual foram realizadas coletas dos dados
de código-fonte em cada um dos experimentos.
O primeiro indicador comparado é a quantidade de linhas de códigos-fonte
dos projetos desenvolvidos nos experimentos, as quais obtiveram uma grande
diferença de valores na arquitetura monolítica para as de micro serviços. Segundo a
Figura 35, foi obtida uma diferença de 2173 linhas da arquitetura monolítica, para a
solução de micro serviços síncrona e 3377 para a de micro serviços assíncrona, com
isso, segundo os experimentos, o software em uma única estrutura reduz a menos
da metade o tamanho da solução, em quantidade de linhas de código fonte, número
de arquivos e número de funções.
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Figura 37 – Comparativo de linhas de códigos dos experimentos.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Outro valor obtido é a diferença de quantidade de linhas entre as
implementações de micro serviços, que teve uma diferença de 1204 linhas da
abordagem de micro serviços síncrona para assíncrona, nos experimentos, o que
indica que a forma de comunicação entre os serviços também tem impacto
significativo no tamanho do projeto de software.
Os resultados da análise da complexidade ciclomática foram similares ao
comparativo de linhas de código. Segundo a Figura 38, a monolítica, com uma
diferença de 215 da solução de micro serviço síncrona e 352 da assíncrona,
novamente, a implementação síncrona foi menor que a assíncrona.
Figura 38 – Comparativo de complexidade ciclomática dos experimentos.

Fonte: Autoria Própria (2016).
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Na análise de duplicação de código, a arquitetura monolítica continua com
vantagem em relação aos micro serviços, de acordo com a Figura 39. No entanto
apresentou uma diferença menor para a estrutura de micro serviços síncrona, cuja
diferença foi de 5,7%. Na arquitetura de micro serviço assíncrona continua a grande
diferença, em relação à solução de uma única estrutura, pois a diferença é de 18,6%
de duplicação de código em relação ao monolito.
Figura 39 – Comparativo de percentual de duplicação dos experimentos.

Fonte: Autoria Própria (2016).

Para obter os valores de percentual de duplicação de código nos
experimentos de micro serviços, foi criada uma nova estrutura para a centralização
das classes de comunicação de dados entre as estruturas e as classes de
configurações de projetos, para que a duplicação fosse reduzida entre as estruturas.
Caso não seja utilizada alguma técnica de reaproveitamento entre as estruturas, os
percentuais de duplicação para as estruturas distribuídas podem ser ainda maiores
que 8,5% para síncrona e 21,4% para assíncrona.
Com base nas análises de código-fonte, é possível visualizar que há um
esforço de desenvolvimento superior nas implementações de micro serviços,
comparada à monolítica, na qual a quantidade de linhas teve uma diferença de 2173
linhas de código, 215 de complexidade e 5,7% para a comunicação síncrona e 3377
linhas de código, 352 de complexidade e 18,6% de duplicação para a comunicação
assíncrona, o que permite afirmar que o custo de desenvolvimento e manutenção do
conjunto de estruturas independentes é maior em relação a uma única estrutura de
software.
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5.5.3.2 Métricas de tempo

Durante as análises de tempo, são coletados os tempos de execuções de
alguns casos de usos e implantações dos experimentos, em que é possível realizar
análises de performance e características das implantações das soluções.
O primeiro comparativo de tempo é de duração da implantação do sistema
no servidor de aplicação, ilustrado no gráfico da Figura 40.
Figura 40 – Comparativo de tempo de implantação dos experimentos.

Fonte: Autoria Própria (2016).

É possível visualizar, na Figura 40 a divergência de tempo entre a monolítica
e os micro serviços, quando foram gastos, em média, 10,968 segundos, na
monolítica; 36,671 segundos, no micro serviços síncrono e 33,697 segundos, na
micro serviço assíncrona. Essa diferença é devido à circunstância de inicializar
várias estruturas, em vez de uma, pois na estrutura monolítica é uma única a ser
inicializada, comparada às quatro estruturas dos micro serviços.
Entre as abordagens de micro serviços, os tempos de implantações
apresentam a pequena diferença de 2,874 segundos, que pode ser ocasionada por
interferência do sistema operacional, no momento das coletas. Pode-se afirmar que
o fator de maior influência no tempo de implantação da solução é a quantidade de
estruturas.
Após a análise de tempo de implantação dos softwares, são analisados três
casos de uso de diferentes módulos, nas três abordagens de arquiteturas.
O primeiro comparativo de tempo execução é do caso de uso cadastrar
cliente, no qual houve uma pequena diferença de milissegundos na execução entre
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as arquiteturas, conforme a Figura 41, em que o maior valor foi da monolítica de 6
milissegundos, seguido pelo tempo de 4,6 milissegundos do micro serviço
assíncrono e menor tempo de execução do micro serviço síncrono, 5,6
milissegundos.
Figura 41 – Tempo de execução do caso de uso cadastrar cliente dos experimentos.

Fonte: Autoria Própria (2016).

No caso de uso emitir pedido, a conclusão da análise de tempo foi similar ao
caso de uso de cadastrar cliente, em que a monolítica apresentou o maior tempo e a
micro serviço síncrona, o maior tempo, em razão dos resultados serem próximos,
em conformidade com a Figura 42, apresentando uma diferença de 2,2
milissegundos da execução em relação a execução mais rápida.
Figura 42 – Tempo de execução do caso de uso emitir pedido dos experimentos.

Fonte: Autoria Própria (2016).
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Os dois casos de uso analisados anteriormente apresentaram resultados
similares devido as funcionalidades não necessitarem de comunicação entre as
estruturas, pois para executar os casos avaliados as estruturas possuem todas as
informações necessárias.
No caso de uso consultar relatório de classificação de clientes, ocorre uma
grande divergência de tempo entre o micro serviço síncrono para as outras
arquiteturas, de acordo com a Figura 43, pois nesse contexto de geração do relatório
são utilizadas as informações de serviços que se encontram em outras aplicações, a
aplicação relatório precisa dos dados das aplicações cadastros e pedidos para
formar os dados para execução da funcionalidade de classificação dos clientes. A
solução obtida foi uma média de 30,2 milissegundos na execução do caso de uso,
enquanto a de micro serviço assíncrona levou apenas 9,8 milissegundos e a
monolítica, 13 milissegundos, isso porque essas duas aplicações não precisam de
comunicação externa para obter os dados, pelo fato de já os possuírem localmente,
em sua base.
Figura 43 – Tempo de execução do caso de uso consultar relatório de classificação de clientes
dos experimentos.

Fonte: Autoria Própria (2016).

A arquitetura de micro serviços assíncronos apresentou o melhor resultado,
em relação ao tempo de execução, no caso de uso de classificações de clientes, no
entanto isso pode ser um falso positivo, já que a execução da funcionalidade foi
eficiente, porém os dados podem estar desatualizados entre os módulos, porque os
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gerenciamentos das sincronizações assíncronas dos dados ficam a cargo da
aplicação coletora dos dados.
Pode-se afirmar que nos cenários que não necessitam de integração entre
os módulos, o monolítico teve um tempo de execução maior que os micro serviços,
no entanto quando adicionada a comunicação entre serviços nas funcionalidades
dos sistemas, o tempo de execução aumentou expressivamente. Por exemplo, no
caso de uso de classificação de clientes, utilizando a abordagem de micro serviços
síncronos, o tempo de execução foi aproximadamente 5 vezes maior que o de micro
serviços assíncronos e aproximadamente 4 vezes maior que o de monolitos.

5.5.4 Comparativo dos Atributos de Arquitetura

Com base nas características eleitas, no organograma da Figura 34, iniciase o comparativo dos onze conceitos de softwares entre as implementações de
arquiteturas, que são:

5.5.4.1 Manutenibilidade

Nos conceitos de manutenibilidade, há um equilíbrio no comparativo entre
monolítico e micro serviços, nos quais os atributos relacionados ao tamanho de
código, o monolito obteve vantagem e nos conceitos relacionados a tamanho de
código, no entanto a arquitetura de micro serviços se beneficia de suas
características

desacopladas

e

apresenta

vantagem

nos

conceitos

de

modificabilidade.

5.5.4.1.1 Tamanho de código fonte

5.5.4.1.1.1 Quantidade de código fonte

A menor quantidade de código nas implementações foi na arquitetura
monolítica, com menos da metade de linhas de código das outras soluções, o que
impacta em uma menor complexidade ciclomática, o que traz um ponto positivo à
manutenção da solução.
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Entre as arquiteturas de micro serviços também houve diferença significante
entre os valores, nas quais a solução com comunicação síncrona apresentou 1204
linhas a menos que a comunicação assíncrona, por causa da replicação do modelo
de dados entre as estruturas, para que a comunicação pudesse ser assíncrona, o
que potencializou alguns benefícios mas prejudicou no atributo de manutenibilidade.

5.5.4.1.1.2 Percentual de duplicação de código

A duplicação de código também teve a monolítica com o menor número, o
que indica que a implementação de uma única estrutura tem maior reutilização de
código, dentro do mesmo projeto.
Nas arquiteturas distribuídas, naturalmente, há replicações em arquivos de
configuração dos projetos e nos tratamentos de dados das integrações entre as
estruturas, pois as estruturas possuem configurações de projetos e conversões de
dados de comunicações similares ou idênticas.
No caso da solução de micro serviços assíncronos, o valor do percentual
apresenta um valor expressivamente maior, devido à replicação dos dados,
consequência da replicação das classes e funcionalidades entre os módulos, para
que funcionem independentemente.

5.5.4.2 Modificabilidade

5.5.4.2.1 Baixo acoplamento

As arquiteturas de micro serviços levam vantagem no conceito de baixo
acoplamento, pois uma de suas essências é a decomposição da estrutura, visando à
redução no acoplamento das funcionalidades. Na solução síncrona, há um baixo
acoplamento em nível estrutural, mas há a dependência das funcionalidades nas
comunicações; já na assíncrona, há uma redução ainda maior no acoplamento das
funcionalidades que não dependem de outras estruturas na ação de usuários,
apenas nas sincronizações.
Nos monolitos há um alto grau de dependência, em relação aos micro
serviços, devido a todas as funcionalidades estarem em uma única estrutura, assim,
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as funcionalidades que têm relacionamentos são acionadas por chamas de métodos
da linguagem de programação, ocasionando um maior acoplamento do código-fonte.

5.5.4.2.2 Design portável

O design portável é uma consequência do baixo acoplamento, pois quanto
menor dependência entre as estruturas, maior a portabilidade, tornando a arquitetura
de micro serviços específicos para esse tipo de contexto flexível. A arquitetura
monolítica não se limita à portabilidade, porém exige esforço muito maior em relação
a arquitetura de micro serviços.

5.5.4.3 Intereoperabilidade

Os atributos de interoperabilidade fazem parte da essência das soluções de
micro serviços, pois é um design que nasce com integrações entre os serviços e
com grande flexibilidade para evolução, ao contrário dos monolitos, que surgem com
o propósito de solucionar o todo sistema com uma única estrutura de software.

5.5.4.3.1 Evolução e integração com outros sistemas

As evoluções podem ocorrer em qualquer uma das abordagens, no entanto
cada uma com suas características. O monolítico evolui de forma isolada e, no
momento das integrações, é maior e mais complexo enquanto os micro serviços
evoluem mais desacoplados, distribuídos e facilmente integrados.

5.5.4.3.2 Facilidade de integrar com outros sistemas

A integração com outros sistemas torna-se natural nas abordagens de micro
serviços, por serem projetadas desde seu desenvolvimento, para se comunicarem
com outras estruturas. O monolítico também possibilita a integração com outras
estruturas, no entanto é mais complexa, por integrar uma grande estrutura a outro
sistema.
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5.5.4.4 Performance

Em questão de performance, há também um equilíbrio entre as soluções,
nos conceitos avaliados, pelo fato de que estruturas distribuídas possuem desafios
com

a

latência

das

comunicações,

entretanto

apresenta

flexibilidade

no

gerenciamento dos recursos.

5.5.4.4.1 Latência

Em sistemas monolíticos, a latência das comunicações tende a ser menor
em relação a sistemas distribuídos, por suas execuções serem locais, ou seja, os
processamentos acontecem em uma única estrutura.
Nos micros serviços, há alguns fatores que contribuem para que a latência
ampliei durante as comunicações, pois os dados precisam de conversão da
estrutura atual, para o modelo da integração e são enviados para outra estrutura, em
uma comunicação remota, o que proporciona um tempo de execução maior, em
comparação a uma comunicação local.
No caso dos experimentos das arquiteturas de micro serviço, as aplicações
são executadas em um único servidor de aplicação, o que eliminou a latência de
rede durante as coletas, por isso, em caso de execução em servidores distintos,
surge um novo o fator de complexidade que é a rede, pois pode gerar instabilidade
nas comunicações e aumento no tempo de execução dos casos de usos.

5.5.4.4.2 Gerenciamento de recursos

O gerenciamento de recursos torna-se mais efetivo, quando é aplicado a
estruturas menores, então os micro serviços levam vantagem, por possibilitarem um
acompanhamento isolado e pontual nos recursos por aplicação e também fornece a
opção de decompor estruturas mais custosas em recursos separados, para melhor
gerenciamento.
No monolítico, também é possível realizar o gerenciamento, mas de forma
geral, o que ocasiona operações mais delicadas, devido ao impacto de uma única
estrutura.
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5.5.4.5 Disponibilidade

As arquiteturas de micro serviços possibilitam pontos a favor na
disponibilidade, por não serem um ponto único de falha, o que acontece com o
monolito, dessa forma as falhas dificilmente atingem toda a solução e podem ser
tratadas de forma isolada nas estruturas.

5.5.4.5.1 Detecção de falhas

Detecção de falhas, normalmente, é mais complexa em estruturas
distribuídas, no entanto os micro serviços têm características que possibilitam
acompanhamentos, isoladamente, o que ocasiona detecções mais precisas, devido
a estruturas isoladas.
Nas estruturas monolíticas, as falhas podem ser detectadas mais
rapidamente, em virtude do maior impacto em uma única, mas também podem ser
incompreensíveis, devido à complexidade da grande estrutura.

5.5.4.5.2 Recuperação a falhas

A recuperação a falhas no monolito tende a ser mais impactante, devido a
toda solução estar em uma única estrutura, os micro serviços, nesse caso, levam
vantagem por terem a flexibilidade de tratar as falhas isoladas apenas nos locais
afetados.
Os micro serviços possuem menor impacto a falhas, por não serem um
ponto único de falha, ou seja, caso haja problema em uma aplicação, as outras
podem continuar funcionando e, no caso da implementação com replicação de base
de dados, pode ser ainda mais efetiva, por ter total independência na execução das
funcionalidades, ao contrário do monolito, que pode ter um impacto em toda
estrutura.
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5.5.4.6 Escalabilidade

5.5.4.6.1 Possibilidade de escalar

A possibilidade de escalar é possível em qualquer uma das três soluções
arquiteturais avaliadas, porém a forma como podem ser escaladas difere, quando
são desenhadas em uma única estrutura para um conjunto de pequenas estruturas.
No caso do monolito estar em uma única estrutura, é permitido apenas escalar de
forma horizontal, ou seja, replicando o software em outras instâncias; já nos micro
serviços, seu conceito de decompor as funcionalidades em pequenos serviços,
ocasiona o corte vertical das funcionalidades, permitindo maior flexibilidade no
escalonamento das soluções de micro serviços.

5.6 RESULTADOS

Com base nas análises anteriores das soluções, inicia-se a última fase do
método de avaliação, que é a apresentação dos resultados obtidos nas fases
anteriores. A primeira apresentação é um comparativo, através de classificações
entre as arquiteturas, demonstrando se a solução contempla a característica de
software esperada e, posteriormente, o detalhamento de cada classificação.

5.6.1 Classificação da Arquiteturas

Para que as arquiteturas possam ser comparadas de acordo com as
características eleitas, inicia-se uma classificação por conceito, na Tabela 17,
numerada de 0 a 5, em que 0 não atende ao conceito e 5 atende completamente.
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Tabela 17 – Comparativo dos conceitos de arquitetura entre os experimentos.
Característica
Conceito
Monolítica
Micro
serviços –
síncrono
Manutenibilidade
Quantidade
de
código fonte
5
2
Percentual
duplicação
Manutenibilidade
(modificabilidade)

Micro serviços
– assíncrono

1

de
5

3

1

1
1

4
5

5
5

3

5

5

1

5

4

5

1

2

2

5

5

3

2

1

2

5

5

3

5

5

31

42

39

Baixo acoplamento
Design portável
Evoluções
e
integração
com
outros sistemas

Interoperabilidade

Performance

Facilidade
de
integrar com outros
sistemas
Latência
Gerenciamento
recursos

Disponibilidade

Escalabilidade

de

Detecção de falhas
Recuperação
falhas

a

Possibilidade
escalar

de

Total:
Fonte: Autoria Própria (2016).

Conforme a classificação numérica da Tabela 17, a arquitetura de micro
serviços síncrono atingiu o maior número de pontos, seguida de micro serviços
assíncrona, com apenas 3 pontos a menos e a monolítica foi a última colocada com
11 pontos de diferença, em relação a primeira arquitetura. Pode-se afirmar, portanto,
que a abordagem de micro serviços com comunicação síncrona maior contempla os
conceitos de softwares modernos avaliados na pesquisa em relação à arquitetura
monolítica e à arquitetura de micro serviços assíncronos.

103

5.6.2 Resultado dos Atributos

Na Tabela 17, segue o detalhamento de cada classificação aplicada às três
arquiteturas, comparadas nos 11 conceitos eleitos:

5.6.2.1 Manutenibilidade

5.6.2.1.1 Tamanho de código fonte

5.6.2.1.1.1 Quantidade de código fonte

Apenas o monolito atende por completo a quantidade de código, devido aos
micro serviços apresentarem um valor de linha de código expressivamente maior,
chegando a quantidades de linha de código maiores que o dobro da solução, em
uma única estrutura.
A abordagem de micro serviços síncronos apresenta classificação superior à
de micro serviços assíncronos, porque apresenta 1204 linhas de código a menos.

5.6.2.1.1.2 Percentual de duplicação de código

A solução monolítica atende amplamente o atributo de percentual de
duplicação de código por apresentar o valor mais baixo de percentual de duplicação
de código, recebendo nota máxima nesse conceito.
A micro serviço síncrona recebe a classificação 3, pois inicia o crescimento
de código duplicado, devido ao tratamento dos dados entre a comunicação das
estruturas e os arquivos de configuração dos projetos, no entanto apresentou
apenas 5,8% de diferença da solução monolítica, que atingiu a maior nota.
A solução de micro serviços assíncronos recebe nota 1, por apresentar um
alto percentual de replicação, pois além dos itens mencionados na síncrona,
apresenta a replicação do modelo de dados entre as estruturas, o que eleva a
quantidade de duplicação de código.
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5.6.2.2 Modificabilidade

5.6.2.2.1 Baixo acoplamento

As arquiteturas de micro serviços atendem o baixo acoplamento, devido a
estar em sua essência esse objetivo e, de forma assíncrona, ela pode ser ainda
mais efetiva, por reduzir a dependência entre estruturas em suas funcionalidades, o
que lhe confere classificação máxima. A síncrona ficou com classificação 4, por
apresentar o baixo acoplamento em nível de código, no entanto possui a
dependência de serviços de outras estruturas.
O monolito não atende ao conceito de baixo acoplamento, em comparação
às arquiteturas de micro serviços. Por estarem em uma única estrutura, gera maior
acoplamento entre as funcionalidades que se comunicam, localmente, o que lhe
atribui classificação 1.

5.6.2.2.2 Design portável

Os micro serviços atendem ao conceito design portável, devido ao baixo
acoplamento entre as funcionalidades. Nesse ponto, as duas arquiteturas
distribuídas atendem o design portável na mesma intensidade, com classificação 5.
O monolítico também não atende a esse conceito de portabilidade devido a estar em
uma única estrutura, dificultando a portabilidade, em relação aos micro serviços,
resultando na classificação 1.

5.6.2.3 Intereoperabilidade

5.6.2.3.1 Evolução e integração com outros sistemas

Todas as três arquiteturas possibilitam evolução e integração com outros
sistemas, no entanto o conceito e evolução e integração com outros sistemas faz
parte da natureza das arquiteturas de micro serviços, por isso as duas abordagens
possuem classificação máxima, no entanto o monolito com a classificação 3, pois
comparado aos micro serviços apresenta maior complexidade para evolução e
integração com outros sistemas.
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5.6.2.3.2 Facilidade de integrar com outros sistemas

As soluções de micro serviços possuem facilidade de integração com outros
sistemas, com a comunicação síncrona, a integração ocorre de forma natural, pois
todos os seus serviços são disponibilizados através de interfaces de comunicação, o
que possibilita classificação máxima. O assíncrono também possui uma estrutura de
integração, no entanto é mais restrita em relação à síncrona, uma vez que a
integração das informações é realizada através de serviços de sincronização dos
dados, por isso recebe classificação 4. A monolítica não possui a flexibilidade por
causa de sua grande e única estrutura, o que torna muito mais complexa a
integração de sistemas em grandes estruturas, resultando na classificação 1.

5.6.2.4 Performance

5.6.2.4.1 Latência

A arquitetura monolítica é a única que recebe classificação máxima no
conceito latência, pois, quando comparada a comunicação entre as funcionalidades
locais e remotas, é possível ver a grande vantagem das comunicações locais, nesse
contexto.
Natural de arquiteturas distribuídas, a latência é um desafio para esse tipo
de estrutura, devido à comunicação entre estruturas isoladas, daí a micro serviços
síncronos apresentar a baixa classificação 1, pois quando não utiliza funcionalidades
que usam outras estruturas, apresenta resultado similar ao local.
A arquitetura de micro serviços assíncronos apresenta a classificação 2,
pelo fato de que a latência não fica evidente na execução das funcionalidades, no
entanto é executada em paralelo ao sistema, o que pode interferir em seu
desempenho.

5.6.2.4.2 Gerenciamento de recursos

Nas arquiteturas de micro serviços, o gerenciamento de recursos torna-se
mais flexível devido às funcionalidades estarem subdivididas em estruturas isoladas,
permitindo melhor manuseio dos recursos, por isso a classificação é máxima. Na
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arquitetura monolítica, é possível realizar o gerenciamento de recursos, apenas na
solução toda, o que traz pouca flexibilidade, gerando a classificação 2.

5.6.2.5 Disponibilidade

5.6.2.5.1 Detecção de falhas

A detecção a falhas tende a ser mais complexa em arquiteturas distribuídas,
pelo fato de que as falhas podem estar espalhadas pela estrutura, por isso a solução
de micro serviços síncronos recebe a classificação 2, já que com a comunicação
síncrona pode-se enfatizar melhor os problemas entre as comunicações, entretanto
quando aplicadas comunicações assíncronas pode torná-las ainda mais complexas,
pois muitas das integrações ocorrem em processos paralelos, gerenciados pelo
sistema, o que faz com que a micro serviços assíncrona se adeque a classificação 1.
Na arquitetura monolítica, as falhas podem ser evidenciadas com maior
intensidade, em relação aos micro serviços, entretanto podem ser complexas, por se
encontrem em uma única e grande estrutura, sendo-lhe atribuída a classificação 1.

5.6.2.5.2 Recuperação a falhas

A recuperação a falhas é mais eficiente nas arquiteturas de micro serviços,
pois não são um ponto único de falha, pelo fato de serem compostas por um
conjunto de estruturas independentes, o que possibilita a recuperação apenas na
estrutura com falhas, evitando impacto em todo o sistema. Na solução monolítica, a
recuperação a falhas é impactada em toda a estrutura, ocasionando uma
recuperação com maior impacto na solução.

5.6.2.6 Escalabilidade

A escalabilidade pode ser praticada por quase todas as arquiteturas,
inclusive a de micro serviços e monolíticas. A grande diferença, nesse atributo, é a
flexibilidade que as estruturas de softwares proporcionam para que possam ser
escalonadas.
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5.6.2.6.1 Possibilidade de escalar

Todas as soluções possibilitam escalabilidade, porém a monolítica
apresenta restrições devido à limitação de escalar apenas horizontalmente, ao
contrário dos micro serviços, que têm a capacidade de escalar horizontalmente e
verticalmente.

108

6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

6.1 CONCLUSÃO

Após as análises da pesquisa, é possível afirmar que as definições de micro
serviços permitem diferentes implementações na prática, pois suas características
deixam em aberto algumas interpretações, relacionadas ao desenvolvimento do
software. Foram aplicadas duas diferentes soluções de micro serviços, durante os
experimentos, para compará-las aos monolitos, os quais apresentaram diferentes
resultados, em função da comunicação entre os serviços.
Após o desenvolvimento dos experimentos, foi aplicado o método baseado
no ATAM, para direcionar o comparativo entre as arquiteturas implementadas, nos
quais foram priorizados 11 conceitos de 5 características de softwares, os quais são
utilizados nas análises comparativas, para classificar as arquiteturas, perante às
características dos softwares modernos.
Segundo os experimentos, os micro serviços obtiveram vantagem em 8 dos
11 conceitos e foram considerados moldados para as características disponibilidade,
interoperabilidade e escalabilidade, entretanto, em atributos de manutenibilidade e
performance, apresentaram alguns pontos negativos.
Nos outros três conceitos, o experimento de arquitetura monolítica
apresentou vantagem, principalmente no conceito de tamanho, em que obteve
valores muito abaixo, comparados aos micro serviços e, nos conceitos de latência e
duplicação de código-fonte, também classificação máxima.
Com base na classificação da arquitetura monolítica, nas características de
tamanho de código, pode-se afirmar que essa abordagem apresenta custo inferior
em relação aos micro serviços, pois atributos de tamanho de código, complexidade e
duplicação de código são associados a esforço de desenvolvimento e são
consequência do custo de desenvolvimento.
Conclui-se que decisões de implementações de arquitetura de software são
um trade off. Quando adotada uma solução, ela tem vantagens e desvantagens, em
relação a outra, por exemplo, na escolha de arquitetura de micro serviços, ocasiona
características desacopladas, flexíveis e escaláveis, no entanto, proporciona
desafios, como aumento de complexidade e alto volume de código-fonte.

109

Com isso, em projetos em que não existe a necessidade de escalar e não há
mudanças em funcionalidades constantes, a arquitetura monolítica atenderá às
soluções de software, com a vantagem de ser uma estrutura menor e menos
complexa de manter, no entanto, quando existir a necessidade desses requisitos de
escalabilidade e flexibilidade, a arquitetura de micro serviços é mais efetiva, com a
ressalva de maior complexidade e tamanho formado pelas estruturas decompostas
nos serviços autônomos.

6.2 TRABALHOS FUTUROS

Esta pesquisa limitou-se a um cenário de software corporativo e poderia ser
estendida a comparativos entre diferentes cenários corporativos, em busca de uma
média da variação de complexidade entre arquiteturas monolíticas e de micro
serviços. Em trabalhos futuros, poderia ser aplicada em diferentes linguagens de
programação, pois os experimentos foram desenvolvidos na linguagem Java.
Um próximo passo para os experimentos seria o comparativo aprofundado
entre diferentes formas de comunicação entre os micro serviços síncronos e
assíncronos, dado que, na pesquisa, apresenta diferenças entre as soluções
síncronas e assíncronas. Esse ponto poderia ser explorado, em busca da redução
do tamanho de projetos de softwares, em comparativo aos monolitos.
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APÊNDICE A
BIBLIOTECAS UTILIZADAS NOS EXPERIMENTOS

Nos experimentos foram utilizadas algumas bibliotecas para facilitar o
desenvolvimento dos experimentos, os principais deles são: JSF, Primefaces,
Hibernante, JPA, CDI, JAX-WS e Shiro, exibidos na Figura 43 em conjunto com as
versões utilizadas.
Dentro dos conceitos de monolíticos e micro serviços os projetos apresentam
um arquitetura cliente-servidor, demonstrada na Figura 43, onde o sistema é
acessado por um navegador, o qual faz a requisições no servidor de aplicação onde
está instalado o software, caracterizando um sistema web.
O servidor de aplicação utilizado é o Wildfly, um servidor de software livre
certificado Java EE 7 Full Platform Compatible Implementations, ou seja, como todo
suporte as tecnologias utilizadas nos experimentos. O banco de dados utilizado é o
Postgres, também uma solução de software livre para realizar o armazenamento dos
dados.

Figura 44 – Diagrama das principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento dos
experimentos.

Fonte: Autoria Própria (2016).
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APÊNDICE B
CÓDIGO FONTE DOS EXPERIMENTOS

Os códigos fontes dos experimentos estão disponíveis nos seguintes links:
1.

Experimento monolítico:

https://github.com/emmanuelneri/arquitetura-monolitica
2.

Experimento de micro serviço síncrono:

https://github.com/emmanuelneri/arquitetura-microservices/tree/microservicessincrono-rest
3.

Experimento de micro serviços assíncronos:

https://github.com/emmanuelneri/arquitetura-microservices/tree/microservicesassincrono-replicacao-base

