
PCS - Departamento de Engenharia 
de Computação e Sistemas Digitais

Projeto de Formatura – 2020

Engenharia de Computação
ATLAS: FERRAMENTA DE TRACING EM ARQUITETURA DE MICRO-

SERVIÇOS

- Davi Cesar Correia Junior 
- Lucas Mafra Juliano Barros 
- Pedro Vanderlinde Darvas

- Prof. Dr. Jorge Luis Risco Becerra

Integrantes:

Professor(a) Orientador(a):

Objetivo

Melhorar a experiência de depuração e manutenção de 

software em aplicações baseadas em uma arquitetura de 

micro-serviços. 

Para isso, o grupo propõe e desenvolve o Atlas: uma 

ferramenta de tracing em arquitetura de micro-serviços, 

que auxilia engenheiros de software a entenderem 

melhor como os serviços se relacionam e apresenta o 

fluxo de uma requisição da aplicação de uma forma 

muito bem estruturada.

Arquitetura

O Atlas é composto por dois módulos principais, 

responsáveis por conectar aos dados de tracing de um 

sistema com arquitetura de micro-serviços e exibir os 

dados de um fluxo na tela por meio de um diagrama de 

sequência. 

O Atlas pressupõe um sistema equipado com uma 

plataforma de tracing que siga o protocolo OpenTracing, 

uma definição generalista de como os dados devem ser 

organizados. Para a implementação do Atlas, foi utilizado 

o Jaeger, uma implementação específica do OpenTracing. 

A figura 1 representa a arquitetura do sistema, com os 

módulos descritos acima e suas relações.

Figura 1 - Arquitetura de sistema instrumentado com o Atlas

Testes

Para testar o Atlas, o grupo criou a simulação de um 

sistema seguindo a arquitetura de micro-serviços. O 

sistema de teste simula um sistema bancário, 

responsável pela transferência financeira entre duas 

contas pessoa física de bancos diferentes. 

O cenário de teste envolve 15 serviços diferentes, com 

comunicações síncronas e assíncronas.

Resultados

O Atlas foi implementado com sucesso, sendo 

responsável pela busca e renderização de traces em 

diagramas de sequência. 

É possível buscar traces por alguns parâmetros, 

selecioná-los a partir de uma lista e então visualizar o 

diagrama. Então, é possível movimentá-lo, assim como 

dar zoom in e zoom out. A figura 2 mostra uma parte do 

diagrama para o cenário de transferência descrito acima.

Figura 2 - Atlas exibindo diagrama de sequência para cenário de teste
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