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Streszczenie
SOA jest paradygmatem budowy heterogenicznych systemów rozproszonych zorientowanych

biznesowo. Wyróżnić można dwa popularne modele takich systemów. Pierwszy z nich to Web
Services, bazujące na zbiorze standardów WS-* oraz protokole SOAP. drugi natomiast to model
REST, zorientowany zasobowo i opierający się na infrastrukturze HTTP. Zarządzanie w systemach
SOA, ze względu na ich złożoność oraz wielowarstwową budowę jest zadaniem nietrywialnym.
Standardy zarządzania dla Web Services wprowadzają dodatkową złożoność. Model REST może
natomiast korzystać z metod zarządzania już wypracowanych dla infrastruktury HTTP. Jednakże,
z uwagi na jego zorientowanie na usługi, metody te mogą nie być wystarczające. Aby sprostać
wyzwaniom, niesionym przez zadanie zarządzania w systemach SOA, możliwe jest wykorzystanie
koncepcji wspomagających, takich jak systemy autonomiczne, złożone przetwarzanie zdarzeń oraz
diagnostykę awarii.

1 Wstęp
Architektura zorientowana na usługi (ang. SOA, Service Oriented Architecture)[1] jest zyskującym
coraz większą popularność paradygmatem budowy heterogenicznych systemów rozproszonych. Pod-
stawowym pojęciem związanym z SOA jest usługa, niezależny, autonomiczny fragment oprogramowa-
nia, udostępniający swoją funkcjonalność poprzez jasno zdefiniowane interfejsy, ukrywające szczegóły
implementacyjne przed klientami. Dostęp do tych interfejsów realizowany jest poprzez medium komu-
nikacyjne (np. sieć Internet) i zdefiniowany przez ustandaryzowane protokoły. Klient usługi jest zatem
niezależny od technologii, w jakiej dana usługa została zaimplementowana. Wystarczy, że korzysta z
tego samego protokołu dostępu oraz posiada wiedzę o interfejsie usługi.

Usługi w systemach SOA cechują się luźnym powiązaniem (ang. loose coupling). Oznacza to,
że stopień ich zależności od siebie jest minimalny. W efekcie kompozycja usług zachodzi jedynie
przez wspólny protokół, nie zaś programowo poprzez API (ang. Application Programmming Inter-
face). Można zatem myśleć o usługach SOA, jak o niezależnych blokach funkcjonalnych, które mogą
być ze sobą dowolnie łączone, w celu uzyskania bardziej złożonej funkcjonalności. Dobrą analogią są
tu proste narzędzie i programy terminalowe znane z systemów UNIX, które poprzez mechanizm po-
toków (ang. pipe) mogą być ze sobą łączone w zaawansowane łańcuchy przetwarzania. W systemach
zorientowanych na usługi, tak połączone usługi tworzą procesy biznesowe, które mogą być opisane w
językach wysokiego poziomu, predestynowanych do definicji procesów biznesowych, takich jak BPEL
(ang. Business Process Execution Language). Łatwo zauważyć tutaj oczywistą zaletę takiego podejścia
— procesy biznesowe mogą być definiowane przez użytkowników nie posiadających wykształcenia in-
formatycznego, takich jak konsultanci biznesowi, czy kadra zarządzająca. Pozwala to na stosunkowo
łatwe przetłumaczenie procesów biznesowych zachodzących w firmie na język zrozumiały dla sys-
temów informatycznych. Aktualnie obserwuje się dwa wiodące podejścia w tworzeniu systemów SOA:
pierwszy z nich to systemy oparte na standardach Web Services [2] (WS-*), natomiast drugi to te
zbudowane w oparciu o usługi sieciowe REST (ang. RESTful Web services) [3, 4].
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Szkolnictwa Wyższego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
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Usługi Web Services tworzone są zgodnie z zaleceniami standardów, potocznie nazywanych WS-*,
z uwagi na ich ilość i złożoność. Standardy te rozwijane są przez firmy i instytucje związane z paradyg-
matem SOA, pod opieką organizacji standaryzujących, takich jak OASIS (ang. Organization for the
Advancement of Structured Information Standards) czy W3C (ang. World Wide Web Consortium).
Ponieważ każdy może zaproponować i rozwijać nowe standardy, często wiele z nich pokrywa tą samą
funkcjonalność, a czasami są ze sobą sprzeczne [5]. Skutkuje to stosunkowo dużą złożonością systemów
opartych na Web Services, co jest jedną z krytyk skierowanych w stronę tego modelu. Technologiami
charakteryzującymi systemy WS są dokumenty WSDL (ang. Web Services Description Language)
oraz protokół SOAP (ang. Simple Object Access Protocol). WSDL jest językiem opartym na XML,
używanym do opisu interfejsów usług wykonanych zgodnie ze standardami WS-*. Dokumenty stwor-
zone za pomocą tego języka zawierają między innymi definicje metod udostępnianych przez usługę,
a także jej adres dostępu, przeważnie w postaci URL. Tak zdefiniowany interfejs może zostać opub-
likowany w repozytoriach usług, lub udostępniony klientom, którzy korzystają z usługi [6]. SOAP jest
protokołem transportowym, używanym przez usługi Web Services. Komunikaty SOAP opierają się
na języku XML, dzięki czemu możliwe jest łatwe zakodowanie wywołań i odpowiedzi, zrozumiałych
przez wszystkie strony biorące udział w komunikacji. Komunikacja z użyciem SOAP realizowana
jest na poziomie warstwy aplikacji modelu ISO/OSI, dlatego protokół ten może być kapsułkowany w
ramach innych protokołów, jednak w praktyce najczęściej stosuje się HTTP. Konkurencyjnym mod-
elem dla modelu WS jest model RESTful Web services [3, 4], który w przeciwieństwie do WS-* miał
swój początek, nie w zbiorze standardów proponowanych przez producentów oprogramowania, a w
społeczności Internetu, która zaakceptowała go, jako lżejszy i bardziej wpisujący się w istniejącą ar-
chitekturę globalnej sieci [2]. Idea RESTful Web services bazuje na modelu REST, zaproponowanym
w pracy [3]. Przyjmuje on pojęcie zasobu, jako głównej jednostki abstrakcji. W ogólności w REST
wszystko jest zasobem, który może jednak posiadać różne reprezentacje. Analogią mogą być tu-
taj wiadomości publikowane w Internecie. Ta sama wiadomość, może posiadać wiele reprezentacji:
może być podana przez kanał RSS, opublikowana w zwięzłym formacie tekstowym lub jako dokument
HTML. Inną kluczową różnicą w stosunku do WS-* jest dostęp do zasobów. Gdy w WS-* usługi
mogą publikować dowolne metody, model REST przyjmuje, że dostęp do zasobów realizowany jest
za pomocą ograniczonego zbioru metod znanych z protokołu HTTP (GET, PUT, POST, DELETE).
Usługi RESTful Web services korzystają z tego popularnego protokołu, jako medium transportowego,
jednakże format danych może być tutaj dowolny i zależy głównie od programisty implementującego
daną usługę. Niesie to za sobą pewne konsekwencje; o wiele trudniej jest uzgodnić wspólny format
danych pomiędzy usługą, a klientem. Istnieją wszakże prace mające na celu wypracowanie pewnych
standardów opisu usług RESTful Web services. Standard WSDL w wersji 2.0 wspiera już zasobową
reprezentację usług, równolegle powstały języki WRDL (ang. Web Resource Description Language[7])
oraz WADL (ang. Web Application Description Language[8]). Dzięki zastosowaniu metod protokołu
HTTP w realizacji dostępu do usług RESTful Web services możliwe jest łatwe odczytanie zarówno op-
eracji, jaka zostanie dokonana na zasobie, jak i to, którego zasobu operacja ta dotyczy. Przykładowo
wywołanie GET /sprzet/drukarki/7 pobierze reprezentację zasobu drukarka o numerze identyfika-
cyjnym równym 7 .

Motywacja dla zarządzania w systemach SOA jest identyczna jak w każdym systemie informaty-
cznym. Jest to mianowicie zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości usług (ang. Quality of Service)
oraz utrzymanie wynegocjowanego przez umowy SLA (ang. Service Level Agreement) odpowiedniego
poziomu parametrów świadczonych usług. W systemach SOA, które są silnie zorientowane na biznes
kwestia ta jest kluczowa. Dostawcy usług muszą utrzymywać odpowiednią jakość usług, aby mogli
konkurować o względy klientów na rynku usług elektronicznych. Klienci wdrażający usługi SOA mogą
z łatwością zastąpić usługę niespełniającą ich oczekiwań inną, która oferuje lepsze parametry, czy jest
po prostu tańsza w użytkowaniu.

Cechy systemów SOA sprawiają, że zarządzanie nimi nie jest trywialne. Dodatkowo własność au-
tonomiczności usług sprawia, że systemy mogą składać się z części będących pod nadzorem różnych
dostawców. Rosnące wymagania klientów stymulują twórców usług do ciągłego rozwoju. Prob-
lematyka zarządzania dotyczy nie tylko sterowania wykonaniem usług, czy zapewnieniem niezawod-
ności i wysokiej dostępności. Także monitorowanie tak złożonych systemów staje się trudne, głównie
przez ilość informacji jaką trzeba mierzyć. Złożoność systemów SOA sprawia, że człowiek nie jest w
stanie okiełznać wszystkich niuansów związanych z zarządzaniem, nie jest też w stanie dostatecznie
szybko reagować na pojawiające się sygnały o problemach. Zachodzi zatem potrzeba wypracowania
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metod, które będą mogły odciążyć człowieka częściowo, jeśli nie całkowicie. Niniejszy artykuł ma na
celu prezentację metod wspierających zarządzanie systemami SOA. Metody te mogą być wykorzys-
tane zarówno do zarządzania na poziomie procesów biznesowych, aplikacji realizujących pojedyncze
usługi, ale także na poziomie samej infrastruktury.

2 Standardy zarządzania dla SOA
Systemy SOA charakteryzują się wielowarstwową budową (Rysunek 1). Podążając od najniższej
warstwy wyróżnić można warstwę sprzętową, warstwę systemów operacyjnych, warstwę środowiska
uruchomieniowego, w której skład wchodzą np. serwery aplikacyjne, czy częściowo platformy wirtu-
alizacji. Wyżej znajduje się warstwa usług atomowych, gdzie obecne są aplikacje implemetujące po-
jedyncze usługi, a nad nią warstwa procesów biznesowych, i dalej warstwa wirtualnych organizacji.
Zarządzanie, monitoring i bezpieczeństwo są pojęciami aspektowymi, obecnymi we wszystkich warst-
wach, jednakże w każdej mogą mieć inny charakter.

Rys. 1: Wielowarstwowa budowa systemów SOA

W systemach SOA opartych na modelu Web Services obserwuje się rozwój prac nad metodami
zarządzania oraz monitorowania na poziome procesów biznesowych[9, 10, 11, 12]. Wykorzystywane są
odpowiednie rozszerzenia języka BPEL wraz z wzorcami BPM (ang. Business Process Monitoring) [13]
dla zapewniania żądanego poziomu jakości (QoS). Istnieje także szereg podejść zbierania informacji
na poziomie szyny komunikacyjnej ESB (ang. Enterprise Service Bus)[14], która służy do integracji
różnych technologii z systemami SOA, trasowania wiadomości pomiędzy usługami oraz dynamicznego
transformowania komunikatów na różne formaty. Podejście z ESB jest wygodne do realizowania mon-
itoringu, gdyż każdy komunikat przechodzący przez szynę może zostać przekazany do odpowiedniej
sondy realizującej zbieranie danych.

Obok podejść zarządzania na poziomie języka BPEL oraz szyny ESB, wyróżnić można standardy
zarządzania rozwijane w ramach rodziny standardów WS-*.

WS-Management [15] (ang.Web Services for Management), rozwijany w ramach organizacji DMTF
(ang. Distributed Management Task Force) jest protokołem stworzonym do zarządzania systemami za
pomocą usług. W efekcie, środowiska z wdrożoną infrastrukturą WS-Management umożliwiają ad-
ministratorom dostęp do wszystkich komponentów, takich jak: serwery, urządzenia mobilne, a nawet
całe centra danych. Dostęp ten umożliwiony jest w zunifikowany sposób, dzięki protokołowi SOAP.
Aby być kompletnym, WS-Management korzysta z innych standardów rodziny WS-*, zapewniających
m.in. adresację zasobów oraz końcówek Web Services (WS-Addressing), iterację po składowych typów
agregujących (WS-Enumeration), subskrypcję zdarzeń monitorowania (WS-Eventing), bezpieczeństwo
operacji i komunikacji (WS-Security).

Operacje na zasobach zdefiniowane są w ramach standarduWS-Transfer, wnoszącego do przestrzeni
WS-Management operacje GET, PUT, DELETE oraz CREATE. To podobieństwo do modelu REST
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jest jednak niezamierzone, niemniej jednak można powiedzieć, że na poziomie operacji WS-Management
byłby w stanie spełniać założenia tego modelu. Poniższy przykład zaczerpnięty ze specyfikacji WS-
Management przedstawia wywołanie metody GET na zasobie reprezentującym dysk fizyczny i po-
branie informacji o węźle logicznym o numerze 2.
<s:Envelope
xmlns:s =" http: // www.w3.org /2003/05/ soap - envelope "
xmlns:wsa =" http: // schemas . xmlsoap .org/ws /2004/08/ addressing "
xmlns:wsman =" http: // schemas .dmtf.org/wbem/ wsman /1/ wsman .xsd">
<s:Header >
<wsa:To >http: //1.2.3.4/ wsman /</ wsa:To >
<wsman:ResourceURI >http: // example .org /2005/02/ physicalDisk </ wsman:ResourceURI >
<wsa:ReplyTo >

<wsa:Address >
http: // schemas . xmlsoap .org/ws /2004/08/ addressing /role/ anonymous

</ wsa:Address >
</ wsa:ReplyTo >
<wsa:Action >

http: // schemas . xmlsoap .org/ws /2004/09/ transfer /Get
</ wsa:Action >
<wsa:MessageID >

urn:uuid:d9726315 -bc91 -430b -9ed8 - ce5ffb858a87
</ wsa:MessageID >
<wsman:SelectorSet >

<wsman:Selector Name="LUN">2</ wsman:Selector >
</ wsman:SelectorSet >
<wsman:OperationTimeout >PT30S </ wsman:OperationTimeout >
</ s:Header >
<s:Body />
</ s:Envelope >

WSDM [16, 17] (ang.Web Services Distributed Management) jest zbiorem standardów, rozwijanych
w ramach organizacji DMTF (ang. Distributed Management Task Force), definiujących niezależny od
producenta i platformy sposób dostępu do zarządzalnych zasobów. WSDM stanowi rozszerzenie WS-
RF (ang.Web Services Resource Framework) — standardu definiującego zasoby, ich opis i dostęp do
ich własności. Dzięki temu każdy zarządzalny zasób WSDM jest także zasobem WS-RF.

Standard składa się z dwóch części: MUWS [18, 19](ang.Monitoring Using Web Services) opisu-
jącego sposób reprezentacji i dostępu do interfejsu zarządzania i monitorowania za pomocą Web Ser-
vices, oraz MOWS [20] (ang.Monitoring Of Web Services) poszerzającego MUWS o sposób zarządza-
nia i monitorowania zasobów będących usługami w technologii Web Services.

MUWS definiuje sposoby zarządzania i monitorowania zasobami używając technologii Web Ser-
vices. W trakcie definiowania standardu starano się wykorzystać jak najwięcej istniejących specy-
fikacji, dotyczących np. przesyłania wiadomości, opisu i wyszukiwania usług (ang. description and
discovery), dostępu oraz powiadomień.

Rys. 2: Koncepcja działania WSDM MUWS[18]

Rysunek 2 przedstawia ideę działania MUWS. Zasób podlegający monitorowaniu, np. drukarka
informująca o niskim poziomie tuszu w tonerze, udostępnia interfejs w technologii Web Services
– końcówkę komunikacji z systemem zarządzającym (ang. Web service endpoint). Klient usługi,
np. system zarządzający korzystając z usługi nazw i odnajdywania, łączy się z zasobem udostępni-
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ającym interfejs monitorowania lub subskrypcję zdarzeń diagnostycznych. W procesie komunikacji
mogą być stosowane takie jak np.WS-Addressing, WS-Security czy WS-Notification, dzięki czemu
można łatwo komponować technologie Web Services w warstwy, dodając nowe funkcjonalności do
monitorowanego interfejsu.

Standard MUWS opiera się na zdefiniowanym zbiorze właściwości, operacji, zdarzeń oraz kompo-
nentów, wspierających monitorowanie zasobem. Dla przykładu, drukarka (lub zasób będący reprezen-
tacją drukarki) może używać MUWS do opisu funkcjonalności zarządczych udostępnianych aplikacji
monitorującej, takich jak np.włączanie/wyłączanie urządzenia, czyszczenie kolejki wydruku, czy po-
bieranie danych o liczbie wydrukowanych stron papieru. Informacje te definiowane są poprzez tzw.
zdolności zarządcze (ang. manageability capabilities), które najłatwiej opisuje się jako interfejsy Web
Services. Zadaniem wspomnianych zdolności jest specyfikowanie możliwych operacji na zasobie, tak
by aplikacja monitorująca posiadała aktualną informację o dostępnych operacjach. Zdolności defin-
iowane są w języku XML; mogą współdzielić pomiędzy sobą pewne atrybuty. Standard MUWS zawiera
pewne definicje zdolności, takich jak: identyfikacja i opis zasobu, charakterystyki zarządcze, własności
podobieństwa, metryki, konfiguracje, stan oraz status dostępności.

Drugi ze standardów WSDM – MOWS stanowi rozszerzenie MUWS określające możliwości mon-
itorowani zasobów wykonanych w technologii Web Services. Specyfikacja MUWS definiuje sposób
dostępu do monitorowania zasobu, jednakże sam zasób nie musi być usługąWeb Service, a np. urządzeniem,
aplikacją czy serwerem baz danych. W specyfikacji MOWS zostały także zdefiniowane pewne opcjon-
alne metryki monitorowania dostosowane do Web Services, takie jak: liczba żądań obsłużonych przez
usługę, liczba prawidłowych i nieprawidłowych żądań, skumulowany czas obsługi wszystkich żądań,
maksymalny i minimalny czas odpowiedzi na żądanie, czas ostatniej odpowiedzi, maksymalny i mini-
malny rozmiar żądania [21].

WS-Management, MOWS oraz MUWS są dojrzałymi standardami, implementowanymi przez wielu
dostawców oprogramowania. Ich wadą jest jednak złożoność oraz koszt wdrożenia, w przypadku, gdy
nie wszystkie urządzenia oraz komponenty systemu posiadają wsparcie dla tych standardów.

Ponieważ model REST ma swoje początki głównie w społeczności Internetu, nie istnieją wypracow-
ane latami standardy, czy metody zarządzania tego typu systemami. Usługi RESTful Web services
bazują na protokole HTTP, dzięki czemu wpisują się idealnie w już istniejącą infrastrukturę sieci
WWW. Z uwagi na to, praktyki zarządzania systemami REST mogą być bezpośrednio zaadaptowane
z praktyk znanych w zarządzaniu infrastrukturą opartą na protokole HTTP. Dotyczy to głównie
praktyk zapewniania niezawodności oraz skalowalności systemów poprzez dynamiczne równoważenie
obciążeń (ang. load balancing), wirtualizację oraz monitoring.

3 Koncepcje wspierające zarządzanie
Jak wspomniano wcześniej, systemy SOA cechują się wielowarstwową strukturą. Można je także
scharakteryzować jako systemy generujące ogromne ilości danych, w tym diagnostycznych. W ta-
kich scenariuszach, człowiek może nie być dostatecznie wydajny, aby sprostać wszystkim wyzwaniom
związanym z zarządzaniem. Konieczne jest szukanie nowych metod zarządzania, ukierunkowanych na
odciążenie człowieka, takich jak na przykład systemy autonomiczne, złożone przetwarzanie zdarzeń,
czy diagnostyka awarii.

Niniejsza sekcja omówi koncepcje, które mogą wspomóc zarządzanie systemami informatycznymi
o złożonym charakterze, takimi jak SOA. Przedstawione zostaną pojęcia systemów autonomicznych
(ang. autonomic systems) or złożonego przetwarzania strumieni zdarzeń.

3.1 Systemy autonomiczne
Systemy autonomiczne (AS) to koncepcja zaproponowana przez firmę IBM w roku 2001 [22]. Głównym
założeniem jest tu stworzenie systemów samo-zarządzających, czyli takich, w których część lub całość
prac związanych z zarządzaniem wykonuje się sama. Inspiracją dla systemów autonomicznych miał
być ludzki wegetatywny układ nerwowy. IBM wyróżnia pięć faz dojrzałości, w których mogą znaj-
dować się systemy autonomiczne: faza podstawowa, faza zarządzania, faza predykcji, faza adaptacji
i faza autonomiczna. W fazie podstawowej znajdują się systemy, które są zarządzane w pełni przez
ludzi. Niezbędne jest utrzymywanie procedur zarządzania oraz dokonywania ręcznych przeglądów
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przez człowieka. W fazie zarządzania znajdują się natomiast systemy, w których rutynowe działania
logowania oraz skrypty automatyzujące powtarzające się czynności są wykonywane automatycznie.
Czynnik ludzki jest nadal niezastąpiony w analizie wyników dzienników systemowych oraz reagowania
na awarie. Do fazy predykcji system informatyczny wkracza, w przypadku, gdy posiada wdrożone
rozwiązania alarmowania o sytuacjach niebezpiecznych dla działania systemu i potrafi przewidywać je
z pewnym wyprzedzeniem. Faza ta zakłada także istnienie centralnej bazy wiedzy, obejmującej wzorce
zachowania w przypadku wystąpienia powyższych alertów oraz posiadającej możliwość zapamiętania
nowych wzorców. Faza adaptacji przewiduje, że system autonomiczny, w przypadku wystąpienia
alertu, sam podejmie odpowiednie akcje rekompensujące, czy też naprawcze. Ostatnią fazą jest faza
autonomiczna, w której systemy zarządzają się w pełni samodzielnie, w szczególności same alokują
zasoby potrzebne do ukończenia przetwarzania oraz ustalają odpowiednie priorytety działania.

Z pojęciem systemów autonomicznych skojarzone są następujące cechy samo-zarządzania[23]:

• samo-konfiguracja — cecha ta mówi o tym, że system autonomiczny posiada zdolność automaty-
cznego konfigurowania samego siebie, jest w stanie wykryć otoczenie w jakim się znajduje i zare-
jestrować swoje komponenty, tak aby były widoczne dla innych elementów biorących udział w
przetwarzaniu rozproszonym;

• samo-leczenie — zdolność wykrywania, diagnozowania oraz leczenia wszelakich błędów oraz
awarii występujących w systemie;

• samo-optymalizacja — zdolność do nieustannego poprawiania swojego działania, dotyczy to
planowania pojemnościowego, optymalizacji kluczowych parametrów wydajnościowych, ale także
optymalizacji cech samego samo-zarządzania;

• samo-obrona — zdolność do ochrony samego siebie przed zagrożeniami z zewnątrz, atakami oraz
anomaliami.

Rys. 3: Element autonomiczny[23]

Z systemami autonomicznymi związane jest pojęcie elementu autonomicznego (Rysunek 3), składa-
jącego się z zarządzanego zasobu (np. urządzenie, aplikacja, węzeł) oraz z zarządcy autonomicznego.
Ten ostatni odpowiada w pełni za monitorowanie poprzez sensory, analizę oraz wykonywanie odpowied-
nich akcji zarządczych na zasobie poprzez odpowiednie efektory. Logiczna budowa zarządcy opiera się
na zamkniętej pętli zarządzającej, potocznie zwanej MAPEK (ang. Monitor, Analyse, Plan, Execute,
Knowledge), która jest analogią pętli sterowania znanej z teorii sterowania. Pętla MAPEK skojarzona
jest z zasobem wiedzy posiadanym przez zarządcę (litera K w skrócie MAPEK), który przechowuje
wzorce zachowania, na podstawie których podejmowane są odpowiednie działania w fazie planowania
oraz oddziaływania poprzez efektory. Systemy autonomiczne mogą składać się z jednego lub więk-
szej liczby zarządców autonomicznych. W tym ostatnim przypadku rozproszone sieci niezależnych
zarządców powinny kooperować ze sobą, wymieniając się wiedzą oraz koordynować wspólne akcje
globalne.
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3.2 Złożone przetwarzanie strumieni zdarzeń
Przetwarzanie strumieni zdarzeń (ang. Event Stream Processing, ESP) to koncepcja skupiona wokół
technologii i metod zorientowanych na przetwarzanie złożonych strumieni danych, w których pod-
stawową jednostką jest zdarzenie. Zdarzenia mogą być generowane w bardzo dużych ilościach przez
systemy informatyczne, ale także urządzania. Istotne jest zatem, aby wypracować metody wyda-
jnego przetwarzania takich strumieni w czasie rzeczywistym, a także algorytmów, które pozwolą na
efektywną korelację, porównywanie, agregację oraz transformację zdarzeń. Przykładowym polem za-
stosowań są systemy informatyczne zorientowane biznesowo, generujące informacje giełdowe w czasie
rzeczywistym, czy sieci sensorowe znaczników RFID (ang. Radio frequence identification). Koncepcja
przetwarzania strumieni zdarzeń może zostać zastosowana w zarządzaniu systemami budowanymi
zgodnie z paradygmatem SOA. Tradycyjny metody monitorowania, oparte na mechanizmach odpy-
tywania okresowego (ang. polling) nie zdają tu egzaminu ze względu na niedokładność, spowodowaną
okresowością pomiaru. Dodatkowo wnoszą dodatkowe koszty komunikacyjne, związane z wysyłaniem
i odbieraniem komunikatów. W przypadku, gdy systemy składają się z tysięcy sond odpytywanych
co sekundę, koszt ten zaczyna być problematyczny dla dostępnych łączy komunikacyjnych. Wadą
tradycyjnych systemów monitorowania jest także rozdzielny sposób traktowania źródeł pomiarów oraz
dodatkowe operacje na danych (wyznaczanie transformacji czy korelacji danych musi być wykonywane
przez wyspecjalizowane komponenty oprogramowania, które dokonują statycznej analizy). Inteligentne
przetwarzanie strumieni danych pozwala na przeniesienie częściowo tych kosztownych operacji do el-
ementów zbierających dane. Komponenty ESP, zamiast na statycznych danych, działają na oknach
czasowych “żywych” strumieni danych. Można je porównać do bardzo zaawansowanych filtrów, które
wychwytują odpowiednie zdarzenia, korelują je ze sobą oraz dokonują transformacji za pomocą funkcji
matematycznych. Logika przetwarzania zdarzeń opisana jest za pomocą języków kwerend przetwarza-
nia zdarzeń, podobnych do języków SQL, używanych w bazach danych. Przykładem takiego języka
jest EPL[24], zaimplementowany w pakiecie Esper. Poniższy przykład prezentuje zapytanie w języku
EPL, wyliczające średnią cenę akcji z ostatnich 30 sekund, na podstawie zdarzeń typu StockTickEvent.

select avg(price) from StockTickEvent .win:time (30 sec)

Łatwo jest wyciągnąć wniosek, że inteligentne przetwarzanie zdarzeń może posłużyć jako metoda
wspomagająca monitorowanie systemów o dużej złożoności, takich jak SOA. Obszarem zastosowań
jest też wydajne monitorowania spełnienia poziomów parametrów umów SLA w ramach szyny ESB,
czy sieci serwerów pośredniczących. Wykrywanie anomalii związanych z niepoprawnym działaniem
systemu, czy monitorowanie zdarzeń generowanych przez użytkowników używających systemu może
także skorzystać z koncepcji przetwarzania strumieni zdarzeń.

3.3 Diagnostyka awarii
Awarie są nieuchronną konsekwencją użytkowania systemów informatycznych. Istnieje szereg mech-
anizmów i kierunków badań, mających na celu konstruowanie systemów odpornych na awarie. Nie
oznacza to jednak, że awarie w takich systemach nie mają miejsca, są jedynie niezauważalne dla
użytkowników i nie wpływają istotnie na działanie systemu w pojęciu całościowym. Systemy in-
formatyczne tworzone zgodnie z architekturą zorientowaną na usługi są systemami rozproszonymi
o wielowarstwowej i heterogenicznej budowie. Łatwo wyobrazić sobie, że zarządzanie awariami, w
szczególności zaś ich lokalizacja nie jest w takich warunkach prosta i stanowi poważne wyzwanie.

W przypadku wykrycia awarii, problematyczny komponent powinien zostać naprawiony lub zastą-
piony poprawnym. Nie zawsze jednak jednoznaczne określenie źródła problemu jest proste. Objawy
błędów zapisy dysku na jednym z węzłów mogą skutkować diametralnym pogorszeniem się parametrów
serwera HTTP, który odpowiedzialny jest za pośredniczenie w komunikacji z usługą SOA. W rezulta-
cie, niektóre żądania od klientów nie są obsługiwane, co skutkuje obniżeniem parametrów umów SLA.
W rezultacie tak ukrytego błędu, administrator prawdopodobnie wykryje prędzej czy później źródło
problemu, jednakże zająć to może mu wiele czasu.

Diagnostyka ma na celu analizę awarii po jej wykryciu i znalezienie jej źródłowej przyczyny, w celu
naprawy lub wymiany uszkodzonego komponentu. Jednym z podejść do diagnostyki awarii jest wyko-
rzystanie mechanizmów wnioskowania w sieciach Bayesowskich [25, 26, 27]. Podejście to polega na
skonstruowaniu sieci Bayesa odpowiadającej topologii systemu informatycznego. Połączenia między
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węzłami sieci opisują zależności pomiędzy komponentami systemu. Po wykryciu awarii, zaobserwowa-
niu symptomu, dokonywane jest wnioskowanie, mające na celu odkrycie źródła problemu. Analizowane
są komponenty oraz ich udział (miara prawdopodobieństwa) w zaistnieniu awarii. Wykorzystanie sieci
Bayesa wymaga pewnej wiedzy początkowej — a priori o systemie, takiej jak zależności pomiędzy
komponentami, wpływ błędów w jednym komponencie na inne oraz zależności pomiędzy symptomami,
a awariami. Wiedza ta może zostać dostarczona przez architektów systemu we wczesnej fazie projek-
towania, lub przez administratorów. W systemach SOA, które posiadają zmienną topologię połączeń
na poziomie procesów biznesowych, wiedza o zależnościach może zostać wyłuskana z języków opisu
procesów biznesowych, takich jak BPEL.

4 Podsumowanie
Artykuł miał na celu wprowadzenie w problem zarządzania w systemach SOA. Na wstępie przedstaw-
iono paradygmatu architektury zorientowanej na usługi. Omówione zostały dwa najpopularniejsze
modele wykorzystywane w SOA, model Web Services wykorzystujący rodzinę standardów WS-* i pro-
tokół SOAP oraz model REST bazujący na istniejącej infrastrukturze HTTP. W sekcji 2 omówione
zostały standardy zarządzania wykorzystujące paradygmat SOA: WS-Management, Monitoring of
Web Services oraz Monitoring using Web Services. Omówiono także zarządzanie z punktu widzenia
modelu RESTful Web services. Sekcja 3 wprowadza natomiast pojęcia systemów autonomicznych
oraz złożonego przetwarzania strumieni zdarzeń i diagnostyki awarii, które mogą zostać wykorzystane
jako wsparcie dla zarządzania złożonymi systemami, jakimi są bez wątpienia systemy SOA.
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