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Resumo

A arquitetura de microsserviços, ou simplesmente microsserviços, é um método de

desenvolvimento de sistemas de software que foca na construção de módulos de função única

com interfaces e operações bem definidas para que sejam mais flexíveis, escaláveis e com

manutenção mais simples (LEWIS; FOWLER, 2014). Estes sistemas podem ser formados por

dezenas, centenas e até mesmo milhares de microsserviços que interagem entre si. Associados

a nova tendência de arquitetura na nuvem, por exemplo a arquitetura serverless, um

microsserviço pode ser constituído por diversas funções serverless que a grosso modo pode

significar espalhar o código (do microsserviço) por diversos servidores ao redor do mundo, o

que gera novos desafios no que diz respeito à depuração (PARKER et al., 2020) que é uma

atividade que tem como objetivo identificar, entender e remover defeitos existentes no

código-fonte de um programa. O objetivo deste trabalho é propor uma ferramenta de

rastreamento automatizada a fim de facilitar a localização do defeito em sistemas baseados em

microsserviços (constituídos por funções serverless). Com a ferramenta, esperamos prover

observabilidade e apoiar o processo de depuração desses sistemas baseados em

microsserviços.

Palavras-chave: Microsserviços. Depuração de microsserviços. Rastreamento distribuído em

microsserviços. Observabilidade.
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Abstract

Microservice architecture, or simply microservices, is a method of developing software

systems that focus on building single-function modules with well-defined interfaces and

operations to be more flexible, scalable, and simpler to maintain. These systems can be

formed by tens, hundreds and even thousands of microservices that interact with each other.

Associated with the new trend of cloud architecture, for example serverless architecture which

could mean spreading the microservices (the code) across several servers around the world,

this creates a great challenge regarding code debugging. The objective of this work is to

propose an automatic tracing tool in order to facilitate the location of the defect in

microservice-based systems. With the tool, it is expected to provide observability and support

the debugging process of these microservice-based systems.

Keywords: Microservices, Debugging microservices, Distributed tracing in

microservice-based systems. Observability.
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1 INTRODUÇÃO

Sistemas são desenvolvidos por pessoas, e toda atividade desenvolvida por pessoas é

suscetível a erros humanos. Durante a etapa de desenvolvimento, os programadores de

software (também chamados de desenvolvedores de software) podem equivocadamente

inserir defeitos no sistema durante a programação. Portanto, durante o desenvolvimento de

sistemas, apesar de indesejado, é bastante comum ocorrerem falhas devido a defeitos

presentes na construção (código) do sistema. Faz parte do dia a dia do desenvolvedor, analista

ou engenheiro de software rastrear e corrigir tais defeitos para que o sistema volte a funcionar

da melhor forma possível.
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Contudo, com a evolução natural dos sistemas, surgiu a arquitetura baseada em

microsserviços no qual o sistema é dividido em pequenos serviços independentes. Esse

modelo de arquitetura está diretamente relacionado com as tecnologias de computação em

nuvem e conteinerização (LIMA et al., 2017). Apesar dos benefícios que essa arquitetura

proporciona, surgiu uma maior complexidade, pois a nova forma de organização e

decomposição do sistema em serviços tornou o rastreamento de defeitos um verdadeiro

desafio (BESCHASTNIKH et al., 2016). Essa é uma atividade fundamental no processo de

depuração de sistemas. Com isso, as ferramentas de monitoramento e depuração tradicionais

se mostram incompletas para lidar com este cenário distribuído.

No ambiente de nuvem, o monitoramento da aplicação requer que cada

microsserviço seja observável (NUNES, 2019). Cada instância deve então produzir dados

suficientes para suportar a detecção e o alerta de problemas automatizados, além da

possibilidade de depuração manual, quando necessária, permitindo entender não apenas o

comportamento atual do sistema, como também inferir sobre o comportamento futuro do

mesmo.

Para isso, é fundamental que existam ferramentas de apoio que possibilitem o

monitoramento e observabilidade desses sistemas distribuídos. Ao longo dos últimos anos têm

surgido diversas ferramentas para prover apoio automatizado a sistemas baseados em

microsserviços, em tarefas como rastreamento, monitoramento e registro de logs. Entre as

ferramentas temos AWS X-Ray, Sentry, Zipkin, entre outras.

Contudo, muitas dessas soluções são limitadas a sistemas construídos em certas

linguagens de programação. Além disso, em alguns casos as ferramentas são pagas e, em

outros casos, a solução é voltada para sistemas mais robustos, limitando a algumas poucas

ferramentas gratuitas e de fácil gestão.

Para lidar com os desafios expostos, a proposta deste trabalho é a elaboração de uma

ferramenta de apoio automatizado chamada MS-Tracing. Uma das funcionalidades que essa

ferramenta provê é o rastreamento distribuído que, por sua vez, é uma tarefa que ajuda a

obter observabilidade na operação de um sistema de software distribuído. A observabilidade

auxilia a depuração do sistema quando estiver implantado em ambiente de produção a fim de

analisar a causa raiz de falhas de sistemas baseados em microsserviços (SANTANA, 2019).

3



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Microsserviços

Um sistema baseado em microsserviços é um sistema onde os serviços são focados em

realizar uma única função, para que sejam mais flexíveis, escaláveis e com manutenção mais

simples do que as arquiteturas de sistemas monolíticas normalmente utilizadas (LEWIS;

FOWLER, 2014). Com isso, é possível quebrar algumas barreiras existentes no modelo de

arquitetura monolítica provendo benefícios como desacoplamento, flexibilidade e

escalabilidade.

O desenvolvedor de software e autor Martin Fowler é creditado com o surgimento da

ideia de dividir serviços em uma arquitetura orientada a serviços para microsserviços.

Segundo  LEWIS e FOWLER (2014):

O estilo arquitetônico do microsserviços é uma abordagem para o

desenvolvimento de um único aplicativo como um conjunto de pequenos

serviços, cada um executando em seu próprio processo e se comunicando

com mecanismos leves, muitas vezes uma API de recursos HTTP. Esses

serviços são construídos em torno de recursos empresariais e implementáveis

independentemente por uma engenharia de deploys automatizados. (LEWIS

e FOWLER, 2014a, p. 14–26)

2.1.1 Arquitetura monolítica x microsserviços

Sistemas baseados na arquitetura monolítica são projetados para criação de um único

executável monolítico e, mesmo que organizado em módulos, tais módulos são executados na

mesma máquina, compartilhando recursos como memória, processador, bancos de dados,

disco, entre outros. Com isso, a pilha de rastreamento de erros já fornece toda a informação do

caminho realizado nas operações realizadas no sistema.
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Já nos sistemas baseados em microsserviços, cada serviço tem seu próprio processo

que executa de forma independente, e podem estar executando em máquinas distintas, sem

compartilhar recursos. Dessa forma, depurar um sistema baseado em microsserviços possui

desafios diferentes, tendo em vista que depurar um serviço é depurar apenas uma parte do

sistema e obter a pilha completa do rastreamento não é uma tarefa trivial, pois o rastreamento

é distribuído entre os diversos serviços que compõem o sistema e seria necessário agregar

todas essas informações e construir uma pilha de rastreamento de ponta a ponta.

Outros desafios encontrados na arquitetura de microsserviços são o aumento da

complexidade da coordenação, pois para que os serviços funcionem corretamente, é

necessário uma orquestração muito bem planejada e executada. Além disso, por serem

independentes e poderem ser executados em máquinas diferentes, a comunicação entre os

serviços por si é um desafio a mais por questões de sincronia de chamadas e níveis de

permissão. Temos também, desafios relacionados à realização de testes de integração

relacionados às dificuldades apresentadas acima.

A Figura 1 apresenta um esboço das duas arquiteturas explicitando algumas de suas

principais diferenças.

fonte: Postagem no blog do Red Hat2

FIGURA 1 A - Vista de um sistema baseado na arquitetura monolítica B – Vista de

um sistema baseado em microsserviços (retirado de REDHAT, 2018 )

2 Disponível em: <https://www.redhat.com/pt-br/topics/microservices/what-are-microservices> Acesso em: 28
Set. 2021.
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2.1.2 Desafios em microsserviços

Com a implementação dos sistemas baseados em microsserviços, surgiram muitos

desafios, entre eles a necessidade de que esses sistemas sejam observáveis, ou seja, que

existam formas de monitorar e entender os sistemas distribuídos (CHRISTIAN POSTA,

2019). Um exemplo claro destes desafios é o acompanhamento de transações que representam

um único contexto, mas que são realizadas através de diversos microsserviços, espalhando as

informações de log (NUNES, 2019). Entre os principais desafios identificamos:

Testes mais complexos - pelo particionamento da lógica de execução dos

microsserviços, o trabalho de testar a execução de rotinas se torna bem mais desafiador. Além

disso, a dinâmica distribuída e baseada em conexões de rede dificulta a consistência dos testes

de performance das aplicações;

Consumo de recursos distribuídos - com o aumento de demanda no software, é

requerida a instanciação de novos contêineres3 de microsserviços em tempo de execução e

eles interagem entre si remotamente através de chamadas nas APIs. Isso aumenta o consumo

de recursos computacionais e de rede, sendo este último objeto de principal preocupação,

dado que qualquer falha nas conexões que impeçam a comunicação entre os microsserviços

pode causar falhas generalizadas na aplicação;

Logs distribuídos e depuração - a distribuição de serviços em diversos contêineres

naturalmente irá gerar logs espalhados em várias instâncias, complexificando o processo de

depuração, rastreio e identificação de causas e problemas na aplicação;

Complexidade de monitoramento - a operação de contêineres que podem ser

flexivelmente adicionados ou removidos, escalados ou migrados de um host para outro,

juntamente com a grande quantidade de microsserviços que formam uma aplicação torna

bastante desafiadora a tarefa de localizar, coordenar e monitorar as instâncias que compõem

uma aplicação. Além disso, se não devidamente isolada, uma instância em falha pode gerar

falhas generalizadas ou em cascata de outros serviços que dependem dela.

3 contêiner é uma unidade padrão de software, que empacota o código e todas as suas dependências, para que um
aplicativo seja executado de maneira rápida quando movido de um ambiente de computação para outro
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2.2 Conteinerização

O contêiner é a abstração do serviço executável, formado a partir de uma imagem

autônoma do software contendo o necessário para operá-lo de forma isolada ao sistema:

código, dependências, bibliotecas e configurações empacotados e disponibilizados em uma

única imagem (MATOS, 2018).

Considerados mais fáceis de usar e manter, contêineres podem ser executados em

qualquer distribuição de sistema operacional com suporte a ferramentas de geração, aquisição

e gerenciamento de contêineres (e.g., Docker4).

A aquisição de imagens se torna uma tarefa simplificada. As imagens são leves e

podem ser incorporadas rapidamente por conta da portabilidade oferecida. Em sua

virtualização, são capazes de compartilhar o kernel do sistema operacional onde são

executados e utilizam menos recursos computacionais do que uma máquina virtual

independente.

2.3 Funções serverless

A computação sem servidor (também conhecida como funções como serviço) é uma

nova abstração da computação em nuvem que torna mais fácil escrever serviços da web

robustos e em grande escala (JANGDA et al., 2019).

Na computação sem servidor, os programadores escrevem o que se chama de funções

serverless (sem servidor), que são programas que respondem a eventos externos. Quando a

demanda pela função sem servidor aumenta, a plataforma aloca automaticamente hardware

adicional e gerencia o balanceamento de carga; quando a demanda cai, a plataforma desaloca

silenciosamente os recursos ociosos; e quando a plataforma detecta uma falha, ela repete as

solicitações afetadas de maneira transparente.

4 https://www.docker.com/
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2.4 Depuração

Depuração é uma atividade que tem como objetivo identificar, entender e remover

defeitos existentes no código-fonte de um programa (software). A partir da análise da

estrutura do sistema, os erros podem ser rastreados para encontrar os defeitos, como por

exemplo trechos de código com defeitos sintáticos ou semânticos, além de outros associados à

arquitetura de microsserviços como erros de configuração, de chamadas assíncronas, de

instância, entre outros.

O processo de depuração é importante para que o analista da aplicação (software,

programa, etc) consiga identificar e corrigir defeitos com uma maior precisão, assim, além de

corrigir os defeitos, aumenta a qualidade do software desenvolvido, e consequentemente

aumenta as chances de uso da aplicação a médio e longo prazo, pois uma aplicação que

apresenta falhas dificilmente será utilizada por muito tempo.

O principal objetivo da depuração é encontrar e corrigir defeitos no código-fonte da

aplicação, assim durante o processo, todo o código é executado e cada funcionalidade passa

por um teste que tem como objetivo identificar se aquela funcionalidade entrega um bom

resultado dentro dos parâmetros esperados ou se ocorre um erro que será rastreado para um

defeito.

Durante o processo de depuração, um dos primeiros passos é identificar o tipo de erro

que ocorreu. Isso possibilita uma maior precisão na hora de encontrar um defeito para

corrigi-lo. Entre os tipos de erros que podem ocorrer temos, erros de sintaxe e erros de

semântica.

Erros de sintaxe ocorrem quando o código fonte foi escrito sintaticamente errado, ou

seja, não respeitando as normas sintáticas da linguagem utilizada. Os erros de sintaxe podem

ocorrer por erro de digitação, ou por falta de conhecimento sobre a linguagem de

programação utilizada.

Já os erros de semântica ocorrem quando a aplicação não possui erro de sintaxe e

nenhum erro ocorreu durante a execução, a aplicação foi executada com sucesso do início ao

fim, mas não apresentou o resultado esperado, o que indica um erro de lógica na aplicação

(DOWNEY; ELKNER; MEYERS, 2008).

8



2.4.1 Depuração de microsserviços

O processo de depuração de um microsserviço, em teoria não é muito diferente do

processo de depuração de sistemas monolíticos, mas sistemas baseados em microsserviços

distribuídos podem trazer alguns desafios maiores no rastreamento do serviço defeituoso.

Por exemplo, com o crescente uso de contêineres no desenvolvimento de

microsserviços, cada serviço pode estar num container separado, completamente independente

um do outro, tendo ambientes diferentes, configurações diferentes e até mesmo tendo sido

implementado em linguagens de programação distintas. No caso de uma falha em um destes

microsserviços temos que a pilha de rastreamento que é utilizada para depuração é distribuída

e não é trivial recuperar a pilha completa como em sistemas monolíticos.

Para lidar com este desafio, em muitos sistemas, é comum a utilização da técnica de

logging, que consiste no registro de logs de dados, que é o ato de coletar dados não

estruturados como uma trilha de auditoria para análise de causa raiz, bem como podem

registrar falhas, exceções, ajudar a depurar erros, identificar violações de segurança e fornecer

informações úteis para os desenvolvedores analisarem.

Apesar de muito úteis, logs não são baratos, consomem recursos, necessitam de

gerenciamento pois seu uso geralmente está associado a ferramentas de visualização/análise

de logs para que possam ser analisados, então além das ferramentas de logs terem um custo

elevado, também há um grande esforço do desenvolvedor para conseguir depurar um sistema

complexo e distribuído, tendo que investigar serviço a serviço para descobrir a causa raiz.

Quando falamos em depuração de microsserviços podemos encontrar uma grande

quantidade de ferramentas que tentam prover funcionalidades de apoio a esse processo,

evidenciando que há uma demanda grande por ferramentas que melhorem o desempenho do

processo de depuração de microsserviços. Entre algumas dessas ferramentas encontradas no

mercado, temos a AWS X-Ray, Sentry, ElasTest e Lumigo.

A AWS X-Ray (AWS, 2021) ajuda desenvolvedores a analisar e depurar aplicações

distribuídas de produção, como as criadas usando uma arquitetura de microsserviços. Com o

X-Ray, é possível entender a performance de aplicativos e de seus serviços subjacentes para

identificar e solucionar problemas e erros de performance. O X-Ray disponibiliza uma

visualização completa sobre as solicitações, conforme elas percorrem o aplicativo, além de

mostrar um mapa dos componentes subjacentes do aplicativo. É possível usar o X-Ray para
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analisar as aplicações em desenvolvimento e em produção, abrangendo de simples aplicações

de três níveis a aplicações complexas de microsserviços compostas por milhares de serviços.

O X-Ray, desenvolvido pela Amazon Web Services, tem como principal ponto forte a

capacidade de fornecer o rastreamento distribuído para sistemas baseados em microsserviços.

Por outro lado, seu ponto fraco é que a integração depende da linguagem de programação,

sendo limitado a Java, NodeJS (Javascript) e .Net. Além disso, para que seja feita a integração

com a ferramenta, os microsserviços precisam estar hospedados na provedora de serviços

AWS. Comparando com a ferramenta proposta neste trabalho, identificamos que o X-Ray é

uma ferramenta mais robusta, porém o MS-Tracing (apresentado com mais detalhes na Seção

5) funciona com qualquer linguagem de programação, desde que o serviço se comunique

através de chamadas HTTP.

O Sentry (CRAIG BUCKLER, 2018) é uma ferramenta que permite rastrear, priorizar,

identificar, reproduzir e corrigir erros de produção em cada aplicativo abordado. A ferramenta

utiliza stack traces5 e trilhas de eventos que levam a descobrir os defeitos da aplicação. O

Sentry mostra o código-fonte diretamente na pilha de rastreamento reduzindo em muito o

trabalho do programador.

O princípio da ferramenta é possibilitar a captura de erros/exceções e estruturar os

dados associados de forma que torne mais simples a tarefa de identificar os defeitos, além

disso há a possibilidade de gerar breadcrumbs que são “migalhas” que auxiliam no processo

de rastreamento.

O Sentry, desenvolvido pela Sentry, tem como principal ponto forte o uso de logs de

rastreamento do sistema, fornecendo dados importantes para o processo de depuração, além

disso a ferramenta conta com uma API bem documentada que facilita a integração com

sistemas escritos em qualquer linguagem de programação. Como ponto fraco, temos que

apesar da API de integração ser gratuita, a ferramenta que provê o monitoramento, as

informações e a observabilidade é paga.

A ElasTest (BERTOLINO et al., 2018) é uma plataforma destinada a facilitar o teste

de ponta a ponta (e2e) de sistemas distribuídos. Os principais recursos da plataforma são: (i)

Facilitar o processo de implantação, (ii) fornecer acesso aos serviços necessários geralmente

envolvidos em um teste e2e, (iii) fornecer ferramentas fáceis de usar para mostrar e analisar

registros e métricas de todos elementos envolvidos em um teste e2e. Por exemplo, suponha

5 “stack trace” ou rastreamento de pilha é um relatório dos quadros de pilha ativos em um determinado ponto no
tempo durante a execução de um programa
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que uma aplicação web típica de três camadas com um banco de dados. Um teste e2e básico

tem os seguintes componentes: O próprio teste, navegador da web, o aplicativo da web e o

banco de dados. Todos esses elementos devem ser devidamente implantados, vinculados e

executados, e todos eles podem gerar logs e métricas de vários tipos (CPU, memória, pacotes

de rede, etc).

Um teste sendo executado no ElasTest pode fazer uso direto de vários serviços

integrados (como navegadores da Web), e o testador pode ver todas as informações de

monitoramento na mesma interface gráfica do usuário e com recursos de análise avançados.

A ElasTest tem como ponto forte o apoio na criação de um ambiente de testes de ponta

a ponta, também possui boas ferramentas para análise de logs, e suas interfaces gráficas

tornam amigável a tarefa de análise otimizando o processo de rastreamento de defeitos. Mas

com relação aos pontos fracos, temos que a ferramenta de rastreamento distribuído ou

distributed tracing6 para sistemas distribuídos ainda está em desenvolvimento.

Em geral a ferramenta está em processo de desenvolvimento então erros podem ser

encontrados, pode não ser ideal para o ambiente de produção.

O Lumigo (LUMIGO, 2021) é uma ferramenta para rastrear e corrigir problemas em

sistemas serverless e sistemas baseados em microsserviços. A ferramenta possibilita o

rastreamento distribuído e automático que gera uma pilha virtual de todos os serviços que

participam de uma transação e exibe um mapa visual que pode ser pesquisado e filtrado.

Também possui análise preditiva para identificar e alertar problemas antes que afetem o

desempenho da aplicação.

Na integração do lumigo com aplicações serverless, pode ser adicionado aos

microsserviços marcadores (tracers) para posterior análise e visualização, além de tags de

execuções para facilitar o monitoramento de execuções específicas.

Entre os pontos fortes temos o processo de depuração visual, o que torna mais fácil e

rápido o processo de depuração, o rastreamento distribuído é feito de forma automática e

ajuda a encontrar “gargalos” no sistema. A ferramenta consegue visualizar toda a pilha de

execução do sistema serverless, o que ajuda muito no rastreio e observabilidade do sistema.

Como pontos fracos, temos que a ferramenta é paga e a solução é voltada para sistemas

6 tracing (rastreamento) envolve um uso especializado de registro para registrar informações sobre a execução de
um programa. Essas informações são normalmente usadas por programadores para fins de depuração
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serverless.

2.5 Observabilidade

O termo Observabilidade vem da engenharia elétrica, mais especificamente de

sistemas dinâmicos lineares da teoria de sistemas de controle (JOHANN BAUMEISTER;

ANTONIO LEITÃO, 2014). Nesse contexto, a definição de observabilidade diz que um

sistema é dito ser observável no instante t0 se, com o sistema num estado x(t0) qualquer, for

possível determinar este estado a partir da observação da saída durante um intervalo de tempo

finito (GOPAL, 1993). Em outras palavras, é uma medida que descreve quão bem pode-se

inferir os estados de um sistema a partir do conhecimento de suas saídas externas.

Assim, pode-se dizer que observabilidade é uma prática na qual utilizam-se

ferramentas para instrumentalizar sistemas para coletar dados viáveis que proporcionem uma

visão global sobre o estado do sistema, com o objetivo de descobrir erros para entender os

motivos que levaram a estes erros, visando ganho de disponibilidade, estabilidade, integridade

e outros conceitos fundamentais nos dias de hoje, que refletem diretamente em prejuízos

financeiros dado a ampla utilização desses sistemas (JOE KINSELLA, 2015).

A lacuna entre a crescente complexidade dos sistemas e a capacidade das ferramentas

de monitoramento tradicionais em gerenciar essa complexidade ainda é objeto de estudo na

comunidade acadêmica, em especial em pesquisas utilizando esse novo conceito chamado de

observabilidade, que apesar de se confundir com o conceito monitoramento, possuem

diferentes características, finalidades e objetivos (ARANTES, 2021)

Enquanto o monitoramento é a atividade responsável por mostrar dados relevantes do

sistema, a observabilidade é a tarefa de disponibilizar esses dados do sistema, ela é alcançada

através de técnicas como: rastreamento de dados, registros de logs e metrificação. Os

parágrafos a seguir apresentam mais detalhes  dessas técnicas.

Rastreamento de dados: Na engenharia de software, o rastreamento envolve um uso

especializado de registro para guardar informações sobre a execução de um programa. Essas

informações são normalmente usadas por programadores para fins de depuração e,

adicionalmente, dependendo do tipo e dos detalhes das informações contidas em um log de

rastreamento, por administradores de sistema ou equipe de suporte técnico e por ferramentas
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de monitoramento de software para diagnosticar problemas comuns com software (KRAFT;

WALL; KIENLE, 2010).

Registro de logs: É uma tarefa que consiste no registro de eventos importantes no

sistema. Esses registros poderão ser utilizados posteriormente para os processos de auditoria e

diagnóstico do sistema.

Metrificação: Consiste na tarefa de definição de parâmetros que serão usados para

medir o sistema, tais como velocidade de resposta, tempo de execução, consumo de memória,

custo, entre outras.

2.6 API

A Interface de Programação de Aplicativos (API) é um conjunto de definições e

protocolos usado no desenvolvimento e na integração de aplicações. Às vezes, as APIs são

descritas como um contrato entre um provedor e um usuário de informações, estabelecendo o

conteúdo exigido pelo consumidor (a chamada) e o conteúdo exigido pelo produtor (a

resposta).

É bastante comum em sistemas baseados em microsserviços que APIs sirvam como

ponto de interação (endpoints) entre os clientes do sistema e/ou os próprios microsserviços.

Isso é possível pois APIs podem ser gerenciadas e expostas a clientes da web que

acessam os microsserviços e recebem suas respostas através de um mecanismo de consultas

instantâneas, pelo qual as atualizações dos dados do banco de dados são comunicadas

instantaneamente aos clientes subscritores (GADEA et al., 2016)

3 PROPOSTA DE APOIO AUTOMATIZADO PARA DEPURAÇÃO DE

SISTEMAS BASEADOS EM MICROSSERVIÇOS

Conforme explicado anteriormente, quando uma operação é realizada em um sistema

baseado em microsserviços, essa operação pode acionar uma grande quantidade de

microsserviços para que a operação seja concluída. Para identificar gargalos, lentidão ou
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falhas durante a operação, uma análise deve ser feita envolvendo todos os microsserviços, o

que torna a tarefa de monitoramento mais complexa.

Além de não ser possível identificar de imediato a origem do problema, a tarefa de

análise dos logs é mais difícil, pois esses logs podem estar armazenados de forma

descentralizada, em diferentes contêineres, que podem estar distribuídos em diferentes

computadores. Assim não há garantia de que os logs possam ser acessados facilmente, pois

contêineres são voláteis, podem ser apagados, modificados, etc, fazendo com que os logs

sejam perdidos, dificultando ainda mais o rastreamento do defeito.

Por outro lado, mesmo que esses logs não tenham sido perdidos, eles estão

espalhados entre as diversas instâncias que compõem o sistema. Portanto, analisar cada um

desses logs em busca da origem da falha é um trabalho complexo, pois podemos estar lidando

com um sistema com dezenas ou mesmo centenas de microsserviços.

Assim, um dos fatores cruciais para o bom funcionamento de sistemas baseados em

microsserviços é a observabilidade. Mas não é suficiente tornar cada microsserviço

observável, é necessário que todo o sistema seja observável. Para isso, algumas técnicas são

necessárias, como por exemplo o tracing, que consiste no rastreamento das requisições

realizadas no sistema.

Nesse sentido, a proposta deste trabalho é apresentar a ferramenta MS-Tracing, que é

uma API que pode ser integrada aos microsserviços que compõem o sistema para realizar o

apoio automatizado a depuração da aplicação baseada em microsserviços.

3.1 MS-Tracing

Para lidar com os problemas que envolvem sistemas baseados em microsserviços

descritos acima, em geral, os praticantes recomendam a realização de algumas atividades,

como armazenar e pesquisar logs e documentar os registros de requisições (GRUPO MULT,

2018). Nesse sentido, a MS-Tracing provê as seguintes funcionalidades:

Correlação entre as requisições: Para encontrar um registro de uma ação executada no

sistema é necessário fazer uma correlação entre as requisições. Na MS-Tracing esse processo

é iniciado a partir de uma ação executada no sistema, é então atribuído um identificador para

essa ação. Uma vez armazenado, esse identificador é passado de microsserviço a

microsserviço, em todas as comunicações originadas por essa ação do usuário ao sistema.
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Dessa maneira, é possível rastrear todo o histórico daquela requisição mesmo que ela envolva

muitos microsserviços.

Armazenamento dos logs: Essa tarefa consiste em salvar os logs dos microsserviços

em um único local, diferente dos locais onde a aplicação é executada, de preferência em um

local seguro e confiável. A MS-Tracing realiza essa tarefa salvando em uma tabela do banco

de dados, a tabela de requisições que armazena as informações de cada requisição feita aos

microsserviços, incluindo informações de logs de execução, garantindo que mesmo que um

container seja removido, os logs de execução dos microsserviços serão mantidos, de forma

centralizada, permitindo que o programador realize filtragens e pesquisas, para que o processo

de rastreamento seja o mais otimizado possível.

Monitoramento das ações executadas no sistema: A MS-Tracing provê uma

ferramenta visual que permite monitorar as ações realizadas no sistema, tendo em vista que a

observabilidade é um fator crucial para sistemas distribuídos.

A Figura 2 apresenta a visão geral da integração da MS-Tracing, com um sistema

(Sistema X) composto por três microsserviços (microsserviço A, microsserviço B e

microsserviço C). Para utilizar a MS-Tracing, o desenvolvedor deve instrumentar os

microsserviços do sistema.

Fonte: o autor

FIGURA 2 Vista de um sistema baseado em microsserviços integrado com a

ferramenta MS-Tracing

A Figura 3 apresenta um exemplo de código fonte com uma função responsável por
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salvar uma nova requisição. Esse código deve fazer parte do microsserviço e essa função é

chamada nos pontos chaves do microsserviço instrumentado, conforme apresentado na

Figura 4. As chamadas para os endpoints da MS-Tracing são inseridas nos pontos chaves dos

microsserviços. Dessa forma, quando um usuário requisita um serviço, a MS-Tracing é

ativada através de requisições HTTPs para os seus endpoints.

Fonte: o autor

FIGURA 3 Vista da função que realiza uma chamada para o endpoint da MS-Tracing

para o salvamento de uma requisição
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Fonte: o autor

FIGURA 4 Vista da instrumentação do microsserviço com a chamada para função

newRequest que executa uma chamada para um endpoint da MS-Tracing

No momento que uma ação é disparada no sistema, através da requisição de um

serviço realizado por um usuário, é gerado um identificador da transação. Esse identificador é

então passado de microsserviço a microsserviço através de um cabeçalho de rastreamento

inserido no corpo das chamadas realizadas entre os microsserviços. Um exemplo de cabeçalho

de rastreamento é apresentado na Figura 5. Nessa figura, o campo transactionId

armazena o identificador da transação gerado pela MS-Tracing.

Todas as operações entre os microsserviços originadas por uma requisição são

armazenadas nas tabelas de rastreamento, que são tabelas onde são guardadas informações

que serão usadas no rastreamento dos microsserviços, representadas na Figura 2 como

Transações e Requisições. Em especial são realizadas as operações saveTransaction,

ação representada na Figura 2 por uma seta intitulada “salva transação”, e saveRequest,

representadas na Figura 2 pelas setas intituladas “salva requisição”. A operação
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saveTransaction possui a responsabilidade de salvar as transações7 realizadas no

sistema; já a operação saveRequest salva as respectivas requisições associadas a

transação.

Fonte: o autor

FIGURA 5 Vista de um cabeçalho de rastreamento

A tabela de “Transações” armazena os dados para rastreamento das transações, como:

identificador, data de criação e o status da transação. A Figura 6 apresenta um exemplo de

uma tabela de Transações  populada com essas  informações.

FIGURA 6 Vista da tabela de transações

A tabela de requisições armazena dados como: identificador da requisição,

identificador da transação, status, tipo, o microsserviço onde foi feita a requisição,

7 Transações são o caminho de ponta a ponta no sistema, desde a requisição inicial até a resposta final.
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informações de erro de execução, objeto de entrada e saída de dados da requisição e outras

informações importantes para o rastreamento. O campo tipo, representado na Figura 7 pela

coluna type, representa o tipo e indica a posição da requisição no caminho completo. Ele

pode assumir os valores cabeça (head), que representa a requisição inicial de uma ação, corpo

(body), que representa todos as requisições intermediárias, ou cauda (tail), que representa a

requisição onde a execução da ação termina com sucesso ou falha. As informações de erro de

execução são representadas na Figura 7 pelo campo errorTrace. Esse campo guarda um objeto

contendo as informações do erro, como pilha, nome, tipo, mensagem, e outras informações.

A Figura 7 apresenta um exemplo de uma tabela de requisições populada com algumas dessas

informações. Por questões de espaço, alguns campos foram omitidos.

Utilizando as informações das requisições salvas e disponibilizando essas

informações, é possível construir uma pilha de execução, ajudando assim o processo de

rastreamento e posterior depuração do sistema.

Fonte: o autor

FIGURA 7 Vista parcial da tabela de requisições

As tabelas de transações e requisições são utilizadas pela MS-Tracing para o

rastreamento que mantêm as transações com erros e as transações ainda não finalizadas. As

transações bem sucedidas são removidas no ciclo de limpeza das tabelas.
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Com as informações armazenadas na tabela de transações, especificamente a coluna

status, é possível identificar uma transação defeituosa, assim é possível recuperar o

identificador de uma transação defeituosa e utilizá-lo para realizar uma filtragem na tabela de

requisições, como demonstrado na Figura 8, e assim gerar a pilha de rastreamento com o

caminho ponta a ponta, com as informações de entrada e saída, status da requisição,

informações dos erros entre outras.

Fonte: o autor

FIGURA 8 Vista da tabela de requisições com filtro de identificador de transação

aplicado

Além das operações de salvar requisição e salvar transação, outras operações também

são realizadas pela MS-Tracing. Abaixo são descritas todas essas operações, que são expostas

através de endpoints:

Salvar requisição: operação responsável por salvar as informações de cada requisição

feita no sistema;

Salvar transação: operação responsável por criar e iniciar uma transação no sistema, na

qual requisições que fazem parte da mesma ação do usuário estarão relacionadas a essa

mesma transação.

Remover requisição: operação responsável por remover uma requisição e todas as suas

informações da tabela, como forma de manter somente as requisições necessárias para a

depuração do sistema, como requisições em aberto ou com erros.

Recuperar transação: operação responsável por recuperar todas as informações das

requisições pertencentes a uma transação.

Recuperar requisição: operação responsável por retornar todas as informações de uma

requisição.

A MS-Tracing também dispõe de uma ferramenta visual para disponibilizar de

maneira mais fácil as informações de rastreamento. A MS-Tracing fornece uma página web
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para que seja possível realizar o monitoramento das ações executadas no sistema. Com isso,

as ações monitoradas podem ser acessadas por um navegador web através das urls

disponibilizadas pela ferramenta. As páginas de acesso são: página de listagem de transações,

exemplificada na Figura 9, que disponibiliza as informações da tabela de transações; página

de listagem de requisições, exemplificada na Figura 10, que disponibiliza as informações

armazenadas na tabela de requisições; página de visualização de uma transação,

exemplificada na Figura 11, que disponibiliza o grafo que representa o caminho completo de

uma ação realizada no sistema.

Fonte: o autor

FIGURA 9 Vista da página de listagem de transações

Fonte: o autor
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FIGURA 10 Vista da página de listagem de requisições

Fonte: o autor

FIGURA 11 Vista da página de visualização do grafo que representa uma transação

3.2 Implementação da MS-Tracing

A ferramenta MS-Tracing foi desenvolvida como uma API Rest feita com NodeJS8

formada por funções serverless. As funções serverless são expostas através de endpoints

gerenciados por um serviço de gateway da Amazon Web Services (AWS), o API Gateway.

Como ela foi desenvolvida como uma API que recebe e devolve objetos JSON (JavaScript

Object Notation), a integração do sistema com a ferramenta independe da linguagem que o

sistema foi desenvolvido. Basta que o desenvolvedor utilize de alguma biblioteca de

requisições HTTP fazendo chamadas para os endpoints da API.

Conforme descrito na Subseção 3.1, uma parte fundamental da ferramenta é o

mecanismo de tabelas de rastreamento, pois é através dessas tabelas que são guardadas as

8 https://nodejs.org/pt-br/
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informações pertinentes ao processo de rastreamento. A ferramenta possui duas tabelas. A

primeira é a tabela de transações, que guarda as transações e seus respectivos status. Os

status podem ser do tipo ‘iniciado’, ‘sucesso’ ou ‘erro’. A segunda tabela é a tabela de

requisições, que guarda as informações das requisições como entrada, saída, nome do serviço,

nome da função, identificadores, data de criação, pilha de erro, entre outras.

Para criação e gerenciamento das tabelas de rastreamento foi utilizado o Amazon

DynamoDB que é um serviço de banco de dados NoSQL, que são, basicamente, bancos de

dados que não são relacionais. O Amazon DynamoDB é um banco de dados de valores-chave

e documentos totalmente gerenciado.

3.3 Integração

Para instanciar o MS-Tracing é necessário seguir os seguintes passos:

1. Baixar o repositório da ferramenta disponível no gerenciador de repositórios

GitHub910.

2. Criar uma conta no provedor de serviços AWS seguindo os passos disponíveis na

documentação do próprio provedor de serviços.

3. Realizar o fluxo de implantação de microsserviços utilizando o

serverless-framework11 e o serviço de provisionamento de recursos AWS

CloudFormation. Esse fluxo de implantação pode ser realizado seguindo o guia de

implantação disponibilizado na documentação do provedor12,

Ao seguir esses três passos é possível implantar a ferramenta na nuvem e

disponibilizá-la para uso através dos seus endpoints. A próxima etapa é integrar o

MS-Tracing na aplicação desejada. Para isso, o desenvolvedor deve conhecer todo o fluxo de

informações do sistema, além do caminho percorrido entre os microsserviços durante as

interações com o mesmo. Isso é necessário porque o desenvolvedor deve identificar os

pontos chave onde serão realizadas interações entre os microsserviços. Após realizar a

identificação, o desenvolvedor deve inserir chamadas HTTPs para os endpoints da ferramenta

12 https://www.serverless.com/framework/docs/providers/aws/guide/deploying
11 https://www.serverless.com/blog/official-guide-aws-http-apis
10 https://github.com/lipeflorentino/ms-tracing-frontend
9 https://github.com/lipeflorentino/ms-tracing
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MS-Tracing nos pontos chaves com as operações desejadas, passando os parâmetros

apropriados para as operações como exemplificado na Figura 4.

3.4 Limitações

Para integração da ferramenta é necessário que o desenvolvedor tenha bastante

conhecimento sobre o sistema e seus microsserviços para que a integração com a ferramenta

seja feita da forma correta, isso significa que o bom funcionamento do MS-Tracing está

associado a uma boa integração com os microsserviços.

As informações salvas no MS-Tracing se resumem a informações para rastreamento e

depuração de erros, não abordando ainda questões como performance, gargalos e outras

informações importantes.

Por ser um protótipo, o desempenho da ferramenta é melhor em sistemas pequenos e

de baixa complexidade, não recomendado para sistemas muito grandes e complexos, ou para

ambientes de produção.

Contudo, apesar do trabalho inicial para integração da ferramenta e a limitação nos

cenários de uso, a longo prazo a ferramenta se mostra útil para rastreamento e posterior

correção de erros, reduzindo drasticamente o tempo necessário para realização de provas de

conceito, ou para validação de protótipos, entre outras aplicações.

Na próxima seção é demonstrado como foi realizado a avaliação da ferramenta e os

processos envolvidos nessa avaliação.

4 AVALIAÇÃO

A fim de descobrir se a ferramenta traz observabilidade para um sistema baseado em

microsserviços foi realizado um estudo de caso. As subseções 4.1 e 4.2 apresentam,

respectivamente, a condução da avaliação e os resultados obtidos da avaliação.
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4.1 Condução do estudo

Para realizar a avaliação da MS-Tracing, foi implementado um sistema baseado em

microsserviços e que foi usado como objeto de estudo. Em seguida, foi feita a semeadura de

defeitos e a MS-Tracing foi executada para que fossem analisados os resultados. Esses passos

são descritos nos parágrafos a seguir.

4.1.1 Objeto de estudo

Como objeto de estudo, foi utilizado o sistema realty-manager-microservices que é um

sistema baseado em microsserviços composto por funções serverless. O sistema é uma

plataforma para registros de imóveis para aluguel e compra. Quando uma ação de registro é

disparada, o sistema inicia o processo de validação, registro e geração de status do imóvel.

Todo o processo é feito através de operações em microsserviços, o sistema é composto

por sete microsserviços que são iniciados através de eventos disparados durante o processo.

Os microsserviços são formados por funções serverless (lambdas) escritos em NodeJS,

recebendo e enviando objetos JSON.

Os microsserviços são:

Realty-manager: responsável pelo gerenciamento dos registros dos imóveis.

Realty-validator: responsável pela pré-validação dos imóveis

Realty-client: responsável pela comunicação com o frontend.

Realty-check: responsável pelo processo de checagens manuais dos imóveis.

Realty-status: responsável pela geração de status dos imóveis.

Realty-user: responsável pelo gerenciamento dos usuários do sistema

Realty-frontend: responsável pela comunicação dos usuários com o sistema.
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4.1.2 Semeadura de defeitos

Para que o objeto de estudo pudesse gerar execuções com falhas, algumas medidas

foram tomadas para que as falhas ocorressem de forma controlada e replicável. Entre essas

medidas temos:

A retirada da validação nos dados de entrada e saída dos endpoints dos

microsserviços, por exemplo verificações de restrição de tipo de alguns campos, verificação

de atributos requeridos, entre outros. Assim, dependendo dos dados enviados, poderiam

ocorrer erros propagados entre os microsserviços, durante as execuções das funções.

Tiveram também a retirada de permissões para tabelas específicas, o que geraria erros

de permissão durante a execução dos microsserviços que dependessem dessas tabelas.

E por fim, alterações em dados das tabelas para que ocorressem erros devido a

inconsistência de dados.

4.1.3 Execução da ferramenta

Após feita a integração com o MS-Tracing, foram realizadas ações no objeto de

estudo, essas ações consistem em interações com o sistema simulando uma interação que um

usuário realizaria com o sistema, especificamente o cadastro de imóveis, com diferentes

parâmetros de entradas de dados, exercitando os microsserviços realty-client, realty-validator,

realty-status, realty-check e etc.

Algumas das execuções resultaram em ações bem sucedidas como demonstrado na

Figura 12.
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Fonte: o autor

FIGURA 12 Vista de um cadastro realizado com falha, na página de cadastro do

sistema realty-manager-microsservices

Outras execuções, por apresentarem dados incorretos, demonstrado na Figura 13, onde

o campo registerCode possui um valor inválido e acabou ocasionando uma falha propagada

durante a execução.
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Fonte: o autor

FIGURA 13 Vista de um cadastro realizado com falha, na página de cadastro do

sistema realty-manager-microsservices

4.1.4 Resultados da execução

Após as execuções das ações (com sucesso e falhas) tivemos o preenchimento das

tabelas de rastreamento da ferramenta MS-Tracing. As requisições efetuadas foram salvas na

tabela de requisições, apresentada na Figura 7. As transações efetuadas foram salvas na tabela

de transações, apresentada na Figura 6.
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Após o preenchimento das tabelas foi possível consultar a página da aplicação para

monitorar o estado das transações e das requisições do sistema, conforme pode ser observado

na Figura 14.

Fonte: o autor

FIGURA 14 Vista da página inicial do sistema MS-Tracing

Na Figura 9 visualiza-se a página de listagem de transações, na Figura 10 visualiza-se

a página de listagem de requisições. A partir das informações salvas, podemos observar o

grafo gerado representado na Figura 11 que representa uma transação. Conforme vemos no

grafo, a transação teve início com uma ação realizada no sistema, passou pelo microsserviço

realty-client com sucesso, conforme o nó marcado de verde representa uma requisição bem

sucedida e ao passar pelo microsserviço realty-validator ocorreu uma falha, visto que o nó

marcado de vermelho representa uma execução com falha, assim a transação em questão é

uma transação com falha.

A Figura 8 apresenta as informações da tabela de requisições filtradas por um

identificador de uma transação. Essas informações foram utilizadas para montar o grafo visto

na Figura 11 e que são utilizadas para montar a pilha de rastreamento na qual será usada no

processo de depuração.
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4.2 Resultados

Os resultados esperados eram que a ferramenta provesse observabilidade não só para

os microsserviços, mas para todo o sistema, salvando e disponibilizando os logs de forma

centralizada e que fosse possível realizar pesquisas e filtragens de modo a otimizar o processo

de verificação dos registros de logs.

Além disso, com a parte visual da ferramenta, foi possível observar o resultados das

ações realizadas por interações de usuários com o sistema, dando uma visualização de como o

sistema performou do início ao fim da interação. Por exemplo, nos casos em que as interações

resultaram em falhas, foi possível acessar a página de transações e rapidamente verificar as

transações com falha e, ao acessá-la, em poucos segundos foi descoberto o microsserviço

onde ocorreu a falha. Além disso, acessando as informações salvas no banco de dados, foi

possível descobrir a causa raiz da falha.

Com as informações salvas nas tabelas e a visualização centralizada das informações

salvas, podemos dizer que a ferramenta trouxe observabilidade para as interações realizadas

no sistema, evidenciada pela geração do grafo do caminho realizado pela interação entre os

microsserviços, além disso foi provido os dados necessários para o processo de rastreamento e

depuração.

5 CONCLUSÃO

Durante o desenvolvimento de sistemas é comum a inserção de defeitos durante a

programação e é uma tarefa comum no dia a dia do desenvolvedor de sistemas a depuração

em busca de defeitos que podem comprometer o bom funcionamento do sistema. Além disso,

conforme as tecnologias e os sistemas evoluíram, surgiram novas formas de arquitetura de

sistemas, entre elas a arquitetura baseada em microsserviços. Assim a tarefa de depurar e

rastrear erros se tornou mais complexa e com isso as ferramentas tradicionais de apoio se

tornaram insuficientes. Nesse contexto, surgiu o conceito de observabilidade como uma

ferramenta indispensável para manter o bom funcionamento desses novos sistemas

complexos.
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Apesar dos testes de integração e testes unitários servirem de apoio ao processo de

rastreamento e correção de defeitos em sistemas, não são todos os sistemas que dispõem de

testes automatizados e, quando dispõem, não é possível garantir que esse conjunto de testes

seja adequado.. Além disso, existem erros específicos à abordagem de microsserviços e que

dificilmente são reproduzidos nos testes Exemplos desses erros incluem erros de

configuração, erros relacionados a assincronia de chamadas, erros decorrentes de memória ou

processamento insuficiente.

Assim se faz necessário o uso de ferramentas auxiliares para ajudar no processo de

rastreamento e correção de defeitos. Nesse sentido, foi proposto o desenvolvimento de uma

ferramenta de código aberto (MS-Tracing) que provê observabilidade para sistemas baseados

em microsserviços e,assim, fornece apoio automatizado ao processo de depuração.

Para testar o desempenho da ferramenta foi criado um sistema baseado em

microsserviços composto por sete microsserviços. Após a integração com a ferramenta

proposta, foram realizadas ações no sistema em estudo. Como resultados foi possível

observar que a ferramenta MS-Tracing proveu observabilidade para as ações executadas no

sistema, mapeando o caminho de ponta a ponta das ações. Além disso, com as informações

salvas nas tabelas, foi possível em poucos instantes rastrear e identificar o microsserviço

defeituoso e a possível causa raiz durante as execuções das ações.

Por fim, conclui-se que a ferramenta de fato trouxe benefícios para o processo de

rastreamento de defeitos, trazendo observabilidade e assim agilizando o processo de correção

dos defeitos. Entretanto, é necessário que sejam feitos estudos mais aprofundados para

estabelecer uma relação entre o custo da execução da ferramenta e o impacto da mesma na

performance do sistema.

Além disso, é preciso salientar que para que seja realizada a integração da

ferramenta com um sistema a ser apoiado por ela, é necessário um bom entendimento do

sistema e quanto maior e mais complexo o sistema, mais trabalhosa será a integração. Poŕem,

tendo em vista que é imperativo um desenvolvedor ter entendimento do seu sistema, os

benefícios obtidos a longo prazo superam o trabalho inicial realizado na integração.

Como trabalhos futuros, a ferramenta poderá ser estendida de modo a prover mais e

melhores funcionalidades como, por exemplo, lidar com informações de performance nos

microsserviços. Assim o desenvolvedor poderá identificar gargalos no sistema, entre outros

problemas relacionados.
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Outro trabalho futuro é automatizar a análise dos logs de erros de maneira a

categorizar os erros automaticamente. Nesse sentido, é possível sugerir correções para esses

utilizando técnicas de aprendizado de máquina.

Por último, também pretende-se disponibilizar outros gráficos e relatórios na

MS-Tracing, como gráficos e estatísticas relacionados à execução dos microsserviços, por

exemplo percentuais entre falhas e sucessos.
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APÊNDICE A – Lista de ilustrações

FIGURA 1 A - Vista de um sistema baseado na arquitetura monolítica  B – Vista de
um sistema baseado em microsserviços

FIGURA 2 Vista de um sistema baseado em microsserviços integrado com a
ferramenta MS-Tracing

FIGURA 3 Vista de uma função que realiza uma chamada para o endpoint da
MS-Tracing para o salvamento de uma requisição

FIGURA 4 Vista de uma chamada para função newRequest que executa uma chamada
para um endpoint da MS-Tracing

FIGURA 5 Vista de um cabeçalho de rastreamento

FIGURA 6 Vista da tabela de transações

FIGURA 7 Vista parcial da tabela de requisições

FIGURA 8 Vista da tabela de requisições com filtro de identificador de transação
aplicado

FIGURA 9 Vista da página de listagem de transações

FIGURA 10 Vista da página de listagem de requisições

FIGURA 11 Vista da página de visualização do grafo que representa uma transação

FIGURA 12 Vista de um cadastro realizado com falha, na página de cadastro do
sistema realty-manager-microsservices

FIGURA 13 Vista de um cadastro realizado com sucesso, na página de cadastro do
sistema realty-manager-microsservices

FIGURA 14 Vista da página inicial do sistema MS-Tracing
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