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Gerenciamento de aplicações 
compostas: Preenchendo a lacuna de 

visibilidade da TI em aplicações 
compostas complexas 

INTRODUÇÃO 

Conforme cada vez mais departamentos de TI implantam plataformas e estruturas 
de middleware multi-camada para o fornecimento de serviços de aplicações 
comerciais críticas, elas esperam acumular os benefícios da abordagem de 
arquitetura orientada a serviços (SOA) ou de desenvolvimento de aplicações 
compostas: agilidade, flexibilidade, produtividade e extensibilidade. Normalmente, 
esses benefícios são fornecidos aos desenvolvedores de aplicações através dos 
fornecedores de estrutura, usando protocolos proprietários ou com base em 
padrões. Essa flexibilidade para os usuários normalmente resulta em ambientes 
multi-camada complexos, e a responsabilidade de gerenciar essa complexidade tem 
sido assumida por desenvolvedores e pela equipe de TI.  

 
Figura 1: Benefícios esperados de uma abordagem de aplicação composta ou aplicação orientada a 
objetos  



Embora uma solução de gerenciamento de

desempenho de aplicações (APM) 

normalmente permita que uma organização

de TI obtenha métricas no código 

subjacente que suporta uma aplicação 

comercial, ela normalmente não permite

que a organização de TI defina métricas de

desempenho para esse determinado 

serviço da aplicação ou função de 

negócios e então forneça uma correlação

até o nível dos componentes de código que

suportam esse serviço. 

É esperado que a implementação de aplicações compostas ou SOA alinhe as áreas 
de TI e de negócios e se ajuste rapidamente a mudanças conforme as pressões da 
concorrência aumentam, como ilustrado na Figura 1. Entretanto, os produtos de 
gerenciamento de aplicações antigos que atualmente suportam essas aplicações 
críticas estão cada vez mais impedindo que essas organizações atinjam esses 
benefícios. Com a ampla aceitação do protocolo SOAP (Simple Object Access 
Protocol) e da REST (Representational State Transfer), as aplicações compostas são 
ampliadas ainda mais, especialmente porque elas permitem que a lógica da aplicação 
seja ainda mais subdividida ou fornecida por ambientes externos.  

Os produtos tradicionais de gerenciamento de desempenho de aplicações (APM) 
fornecem uma visibilidade detalhada do desempenho dos componentes de código 
da aplicação de uma empresa, mas essas ferramentas não conseguem correlacionar 
o desempenho do código e do componente de código com o desempenho dos 
serviços de aplicação fornecidos por essas complexas aplicações compostas. Por 
exemplo, uma aplicação implementada com uma estrutura de portal em um 
servidor de aplicações fornece serviços de aplicação específicos aos usuários finais, 
que são representados nas páginas do portal por combinações de fluxo de guias e 
páginas.  

Embora uma solução de gerenciamento de desempenho de aplicações (APM) 
normalmente permita que uma organização de TI obtenha métricas no código 
subjacente que suporta uma aplicação comercial, ela normalmente não permite que 
a organização de TI defina métricas de desempenho para esse determinado serviço 
da aplicação ou função de negócios, como uma consulta de saldo de conta, e então 
forneça uma correlação até o nível dos componentes de código que suportam esse 
serviço. Em aplicações compostas de n camadas, essa correlação dos serviços de 
aplicação com o código forneceria às organizações de TI a capacidade de 
diagnosticar e otimizar o desempenho de suas aplicações serviço por serviço. Isso 
é fundamental, porque um serviço de aplicação em uma determinada página de 
portal pode estar com um bom desempenho enquanto outro serviço de aplicação 
pode estar com um desempenho insatisfatório, mesmo que eles estejam usando 
componentes compartilhados da aplicação.  
As aplicações compostas do começo desta década tiraram proveito de uma 
arquitetura relativamente simples e estática, normalmente um banco de dados com 
um servidor de aplicações e uma interface gráfica do usuário. As aplicações 
compostas de hoje em dia estão muito mais complexas e dinâmicas. Hoje em dia, 
uma aplicação comercial SOA típica pode tirar proveito de uma plataforma Java 2, 
um servidor de aplicações com base em J2EE (Enterprise Edition) com um 
mecanismo de portal, um Enterprise Service Bus (ESB), um mecanismo de BPEL 
(Business Process Execution Language) e talvez uma estrutura de integração 
alternativa para se conectar a um back-end antigo. Cada um desses componentes de 
aplicação é, por sua vez, uma aplicação, e, com uma aplicação com base em SOA, 
os componentes estão vinculados para serem alterados constantemente. Além 
disso, os componentes de código de serviços compartilhados que constituem cada 
um desses componentes de aplicação (como beans de entidade, JavaServer Pages e 
portlets) suportam diversos serviços de aplicação, possivelmente através de várias 
aplicações. 

Usar produtos de APM tradicionais para fazer a correlação de um serviço de 
aplicação com os componentes de código de serviços compartilhados subjacentes 
que habilitam esse serviço se tornou impossível. Entretanto, essa correlação é 
essencial: o principal propósito de uma aplicação comercial é fornecer serviços 
comerciais e, se um problema com o desempenho ou a disponibilidade de um  



As aplicações compostas de hoje em dia

exigem uma nova abordagem de 

gerenciamento que faça, de forma 

dinâmica, a correlação dos serviços da

aplicação com os componentes de código

compartilhados que suportam esses 

serviços. 

determinado serviço de aplicação suportado por uma aplicação composta não 
puder ser rapidamente analisado, o valor da aplicação será em breve superado 
pelo custo das interrupções, do desempenho insatisfatório e do caos 
generalizado de manutenção associado ao suporte da aplicação.  

Além disso, as organizações de TI precisam de meios confiáveis para realizar a 
análise de impactos. Por exemplo, antes de uma mudança planejada ser realizada, as 
operações de TI precisam estar aptas a identificar todos os processos da aplicação, 
componentes da aplicação, sistemas, e assim por diante, que serão afetados pela 
mudança. Isso agrega valor de forma significativa somente através do contexto 
necessário para preencher a lacuna (a “lacuna de visibilidade da TI”) entre os 
serviços da aplicação e os componentes.  

As aplicações compostas de hoje em dia exigem uma nova abordagem de 
gerenciamento que faça, de forma dinâmica, a correlação dos serviços da aplicação 
com os componentes de código compartilhados que suportam esses serviços. 
Embora a abordagem de APM autônomo seja suficiente para aplicações J2EE 
relativamente simples, o APM isolado se tornou obsoleto para o gerenciamento de 
SOA e outras aplicações compostas complexas.  

Este artigo técnico descreve porque uma abordagem de Gerenciamento de 
aplicações compostas é essencial para fornecer às empresas a visibilidade da 
hierarquia necessária para gerenciar de forma efetiva as aplicações compostas de 
hoje em dia. Ele explica porque essa abordagem torna possível automatizar a 
instrumentação e a criação de painéis, desta forma simplificando e transformando 
em commodities tarefas do APM que antigamente exigiam extrema dedicação. 
Além disso, ele demonstra que, com as arquiteturas de aplicações compostas multi-
camada cada vez mais complexas de hoje em dia, as empresas precisam parar de 
investir em abordagens antigas de APM e começar a investir em soluções de 
GERENCIAMENTO DE APLICAÇÕES COMPOSTAS que abrangem recursos 
normalmente associados às soluções de APM ao mesmo tempo em que fornecem 
esses recursos de maneira automatizada e escalável.  

UMA HISTÓRIA DO GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO DE 
APLICAÇÕES  

 

Figura 2: Evolução das aplicações J2EE  



Durante os anos 90, a maioria das empresas desenvolveu suas aplicações críticas 
usando linguagens orientadas a objetos, como o C++. Gerenciar essas aplicações 
não representava um grande desafio porque as equipes de desenvolvimento de TI 
que as gerenciavam normalmente construíam as aplicações por inteiro e podiam 
facilmente desenvolver uma ferramenta que tivesse visibilidade por todas as 
aplicações.  
No final dos anos 90, o mercado de servidores de aplicações decolou, com o IBM 
WebSphere, o BEA WebLogic e outras plataformas de servidor de aplicações 
ganhando bastante espaço. Essas plataformas de servidor de aplicações forneciam 
boa parte da estrutura necessária para construir uma aplicação comercial escalável, 
deixando que os departamentos de TI investissem na lógica comercial e em 
recursos que os diferenciassem, que forneciam o maior valor agregado.  

Embora o crescimento do mercado de servidores de aplicações tenha acelerado 
substancialmente os cronogramas de desenvolvimento de aplicações, ele também 
tornou o gerenciamento de aplicações de produção um pouco mais desafiador. Pela 
primeira vez, uma parcela grande do código da aplicação não era escrita pela 
organização de TI que desenvolveu a aplicação, sendo necessária uma camada de 
tradução do gerenciamento do código do fornecedor do servidor de aplicações 
para os serviços de aplicação fornecidos pela aplicação. Um novo tipo de empresa 
surgiu aproximadamente no ano 2000 para atender essa necessidade, fornecendo 
pacotes de instrumentação em códigos de bytes manual que permitiram que os 
arquitetos de TI, equipes de operação e desenvolvedores analisassem 
detalhadamente as máquinas virtuais Java (JVMs) subjacentes dentro dos servidores 
de aplicações que continham lógica comercial e obtivessem dados de desempenho 
no código (consulte a Figura 2). Essas ferramentas de fornecedores normalmente 
executavam tudo dentro de uma infraestrutura de aplicações e, portanto, exigiam 
que consultores profissionais das empresas reconfigurassem a instrumentação e 
construíssem painéis personalizados, trazendo a sobrecarga de monitoramento a 
um patamar razoável e fazendo a correlação entre as métricas com base em código 
e os serviços fornecidos pela aplicação monitorada. Desde que as arquiteturas da 
aplicação não fossem extremamente complexas, essa solução funcionava 
razoavelmente bem, fornecendo às empresas muito mais visibilidade sobre o 
desempenho de sua aplicação do que elas haviam obtido sem essas ferramentas.  

UM NOVO CENÁRIO DA APLICAÇÃO  

No começo desta década, muitos CIOs começaram a ficar preocupados com o 
fato de que eles não podiam medir o retorno de seus investimentos em TI. 
Obviamente, as empresas gastaram muito com software e tecnologia no final dos 
anos 90 e os CIOs começaram a exigir que suas equipes de desenvolvimento e 
fornecedores de software demonstrassem retorno financeiro. Em 2002, a Mercury 
Interactive Corporation (agora parte da Hewlett-Packard Company, ou HP) 
identificou essa oportunidade e lançou um novo conjunto de produtos com base 
em um conceito chamado "Business Technology Optimization" (BTO). 
Essencialmente, a BTO tinha como objetivo fornecer aos CIOs e outros 
executivos de TI de alto nível visibilidade financeira sobre o desempenho de seus 
investimentos em aplicações para garantir que a área de TI estava alinhada com a 
área de negócios.  

A BTO rastreava os KPIs (key performance indicators), acordos de serviço (SLAs) 
e outras métricas de alto nível que se espalhavam pelos investimentos em 
aplicações, mas normalmente não analisavam as aplicações. A IBM Corporation, a 
Computer Associates, Inc. e a HP em breve deram andamento a suas próprias 
ofertas do tipo BTO. 



Em 2005, os principais fornecedores de

plataforma de middleware como a IBM, a

BEA Systems e a Oracle começaram a 

introduzir mecanismos especializados

sobre suas plataformas de servidores de

aplicações, o que forneceu muito mais

recursos para as empresas que 

esperavam construir aplicações mais

sofisticadas. 

Enquanto isso, a BMC Software liderava com o BSM (business service 
management), que foi construído para ajudar as organizações de TI a entender as 
relações comerciais entre os serviços de suas aplicações e o valor de TI que esses 
serviços forneciam. O BSM era baseado na automação de processos de ITSM (IT 
service management), o coração da ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library). Entretanto, nem a BTO nem o BSM fornecem a relação contextual entre 
os serviços de uma aplicação e os componentes de código que habilitam esses 
serviços.  

A Figura 3 mostra os desafios criados pela lacuna de visibilidade da TI.  

 
Figura 3: A lacuna de visibilidade da TI deve ser superada para que os processos de gerenciamento da BTO,  
do BSM e de outros serviços essenciais de TI possam ser atingidos.  

Sem esse contexto, as organizações de TI que estão implantando aplicações 
compostas complexas não podem alinhar de forma eficaz a área de TI com a área 
de negócios, tirando proveito de ferramentas e processos nos quais elas investiram 
tanto. A lacuna de visibilidade da TI surgiu como resultado da movimentação no 
sentido de componentes de aplicações compartilhados que, por natureza, ocultam 
as relações entre os componentes em múltiplas camadas de abstração. Com todos 
os benefícios esperados da SOA, novos desafios de gerenciamento de aplicação 
surgiram.  

No começo desta década, com o surgimento do mercado de servidores de 
aplicações e a implantação da primeira geração de aplicações compostas, tudo o que 
uma empresa precisava para gerenciar de forma eficaz suas aplicações compostas e 
os investimentos em aplicações era uma boa solução de APM e, talvez, uma solução 
de BTO. Em 2005, entretanto, os principais fornecedores de plataforma de 
middleware, como a IBM, a BEA Systems e a Oracle, começaram a introduzir 
mecanismos especializados sobre suas plataformas de servidores de aplicações, o 
que forneceu muito mais recursos para as empresas que esperavam construir 
aplicações mais sofisticadas. Estruturas de portais como o IBM WebSphere Portal e 
o BEA WebLogic Portal lidavam com as funções de front-end de interfaces Web 
homem-máquina. 



O maior desafio em relação ao 

gerenciamento de aplicações compostas

complexas é obter a visibilidade 

necessária para permitir que a TI execute

suas funções essenciais: gerenciamento

de incidentes e problemas, gerenciamento

de mudanças e versões, gerenciamento da

capacidade, gerenciamento da 

disponibilidade, gerenciamento do nível de

serviço e gerenciamento da configuração.

As estruturas de integração lidavam com a integração nos sistemas de back-end 
como aplicações de mainframe antigas. Ainda mais recentemente, as estruturas em 
SOA como os mecanismos ESBs e BPEL permitiram o fornecimento de serviços 
Web e a rápida introdução de novos serviços em uma aplicação sem a necessidade 
de uma mudança de atacado na arquitetura da aplicação.  

Em teoria, o efeito líquido de todas essas melhorias de middleware permite que 
uma equipe de TI construa rapidamente uma aplicação comercial sofisticada e 
implante constantemente novos serviços na aplicação sem ter que reescrever 
componentes essenciais da aplicação. Embora construir uma aplicação cheia de 
recursos e altamente sofisticada tenha se tornado mais fácil através desses 
componentes de n camadas, gerenciar a aplicação se tornou uma tarefa mais 
complexa.  

Especificamente, como os ambientes de middleware continuaram a se tornar mais 
sofisticados, eles criaram uma lacuna de gerenciamento entre o gerenciamento de 
recursos (APM) e o gerenciamento dos serviços de negócios (BTO). Hoje, as 
métricas se tornaram uma commodity. A maioria dos servidores de aplicações libera 
dados JMX (Java Management Extensions), tornando o desempenho no nível de 
código muito mais fácil. Com as aplicações compostas complexas, entretanto, a 
importância de entender as associações únicas, específicas e dinâmicas entre os 
serviços da aplicação e os componentes de código compartilhados que suportam 
esses serviços superou a importância de se ter métricas no código ou nos serviços 
da aplicação.  

A NECESSIDADE DO GERENCIAMENTO DE APLICAÇÕES 
COMPOSTAS  

O maior desafio em relação ao gerenciamento dessas aplicações compostas 
complexas é obter a visibilidade necessária para permitir que a TI execute suas 
funções essenciais: gerenciamento de incidentes e problemas, gerenciamento de 
mudanças e versões, gerenciamento da capacidade, gerenciamento da 
disponibilidade, gerenciamento do nível de serviço e gerenciamento da 
configuração.  

A Figura 4 ilustra como três fatores principais (camadas de abstração, 
conhecimento especializado e mudanças constantes) contribuem com a lacuna 
de visibilidade da TI.  
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Figura 4: O problema: aplicações compostas complexas sem visibilidade  

Conforme mencionado anteriormente, as diversas tecnologias de middleware e as 
organizações de componentes de código "off-the-shelf" investiram em ocultar as 
principais relações entre as funções comerciais. Isso fica mais evidente quando a 
equipe de desenvolvimento da aplicação libera a aplicação comercial para as equipes 
de operações temporária e de produção. As ferramentas para a construção dessas 
aplicações complexas não são construídas para as exigências de monitoramento, 
teste e gerenciamento em andamento das operações de TI.  

E, mais importante, as ferramentas tradicionais de APM e de gerenciamento do 
sistema não podem fazer a correlação entre os serviços fornecidos pela aplicação 
e os componentes de código subjacentes que suportam esses serviços, porque as 
ferramentas se concentram em abrir a JVM e coletar e exibir métricas no nível de 
código sem o contexto comercial. Infelizmente, a TI precisa então fazer 
manualmente o vínculo das relações e construir painéis para ilustrar as relações 
entre as métricas com base em código e os serviços da aplicação. Obviamente, 
tudo isso exige conhecimento detalhado de todos os diferentes componentes de 
código, tecnologias de middleware e relações entre aplicativos. Pior, as relações 
vinculadas manualmente se tornam rapidamente obsoletas conforme as aplicações 
se alteram.  

O ritmo de mudança das aplicações hoje em dia é medido em dias ou semanas, 
enquanto o tempo normal para análise de um problema de desempenho usando 
uma solução tradicional de APM é medido em semanas ou meses. Isso cria uma 
fórmula que simplesmente não funciona e uma lacuna extremamente dolorosa e 
onerosa na forma como as aplicações compostas são gerenciadas. Em muitos 
casos, os ganhos obtidos no desenvolvimento das aplicações compostas de hoje 
em dia são quase sempre deixados de lado durante as fases de implantação e 
gerenciamento de projetos.  
A Figura 5 ilustra uma aplicação de carrinho de compras na qual três funções 
comerciais são usadas pelo serviço comercial: pesquisa, cotação e pedido. A função 
de pesquisa pode ser aproveitada por um funcionário que está planejando comprar 
camisas pólo para clientes fiéis, conforme ilustrado pela linha vermelha. 



A função de cotação pode ser acionada por um dos distribuidores da empresa 
gerando uma cotação para um pedido indireto que fará em breve através de um 
canal de revendedores, representada pela linha azul. Observe que o caminho 
tomado utiliza um ou mais componentes de aplicação compartilhados. Finalmente, 
a função de pedido, mostrada pela linha preta, representa o pedido de um cliente 
diretamente da aplicação de carrinho de compras.  

 
Figura 5: A importância do contexto  

A Figura 5 mostra que, dependendo do contexto da solicitação, diversas funções 
comerciais usam um ou mais componentes da aplicação compartilhados, por 
diferentes caminhos, ao fornecer serviços aos usuários finais.  

Sem entender as relações entre os componentes da aplicação e os serviços que 
estão sendo oferecidos (“contexto”), como pode a TI alinhar efetivamente suas 
ações com as prioridades dos negócios? Como ela pode saber o que monitorar, o 
quanto monitorar e como interpretar as métricas? Como a TI pode efetivamente 
estar preparada para uma janela de tempo de inatividade quando ela não sabe quais 
outros serviços podem ser afetados pela mudança? E sobre o gerenciamento da 
capacidade ou a medição dos níveis de serviço? E sobre a identificação da causa 
raiz de um gargalo de desempenho?  

Consultando a Figura 5, imagine uma situação em que um dos distribuidores ou 
revendedores da empresa não pode receber cotações da aplicação de carrinho de 
compras, mas outras funções que estão sendo oferecidas pelos mesmos 
componentes de aplicação compartilhados funcionam normalmente. A 
identificação da causa do problema envolve a identificação de caminhos de 
código específicos e as associações entre os serviços no site da Web do 
revendedor e nos componentes de código do portal, de integração, de fluxo de 
trabalho e J2EE.  
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Para tornar ainda mais desafiador, as aplicações compostas complexas estão em 
constante mudança, juntamente com as relações de upstream e downstream entre 
os componentes.  

ORACLE COMPOSITE APPLICATION MONITOR AND MODELER  

 
Figura 6: Preenchendo a lacuna de visibilidade da TI  

A Oracle pode preencher a lacuna de visibilidade da TI fornecendo o 
gerenciamento de aplicações compostas, que faz a correlação entre os serviços 
fornecidos pelas aplicações e os componentes de código subjacentes que suportam 
esses serviços. Em outras palavras, o gerenciamento de aplicações compostas 
fornece o contexto necessário para gerenciar de forma efetiva o desempenho de 
aplicações compostas complexas.  

Tirando proveito do gerenciamento de aplicações compostas, o Oracle Composite 
Application Monitor and Modeler pode identificar de forma inteligente os pontos 
de monitoramento adequados, implantar os agentes necessários e exibir 
dinamicamente painéis com base em funções com métricas relevantes dentro do 
contexto dos serviços de aplicação que estão sendo fornecidos. Devido à falta de 
capacidade para capturar o contexto, ninguém mais no espaço de gerenciamento de 
sistemas pôde atacar esse desafio de gerenciamento de cima para baixo.  



 
Figura 7: O processo de modelagem do Oracle Composite Application Monitor and Modeler  

A Oracle consegue isso primeiro construindo um modelo topológico da arquitetura 
da aplicação, mapeando as funções comerciais até o nível dos componentes de 
código que as fornecem (consulte a Figura 7). Mais especificamente, o Oracle 
Composite Application Monitor and Modeler, uma vez conectado ao servidor de 
administração de um domínio Oracle WebLogic, uma célula do WebSphere ou 
outro ambiente de servidor de aplicações, descobre todas as JVMs e os servidores 
de aplicações associados sob o gerenciamento. Todos os arquivos críticos são 
copiados para o servidor de gerenciamento do Oracle Composite Application 
Monitor and Modeler e, em seguida, o Oracle Composite Application Monitor and 
Modeler executa análises estáticas e dinâmicas na aplicação. A análise estática 
identifica todos os caminhos de código possíveis disponíveis. A análise dinâmica 
identifica os caminhos de códigos reais que estão sendo usados em tempo de 
execução e as relações entre aplicações e colhe "on-the-fly" mudanças estruturais e 
de entidades que ocorrem.  
Ao criar um modelo de uma aplicação composta e entender como as transações 
comerciais fluem através das diferentes camadas, o Oracle Composite Application 
Monitor and Modeler automatiza as etapas principais do gerenciamento da aplicação 
composta (configuração, análise, gerenciamento de mudanças e geração de 
relatórios sobre o nível de serviço). Tirando proveito desse modelo, o Oracle 
Composite Application Monitor and Modeler usa algoritmos sofisticados para 
determinar os pontos de instrumentação ideais através da aplicação comercial, desde 
os serviços de aplicação que suportam a aplicação comercial até o detalhamento dos 
componentes de código. Além disso, o Oracle Composite Application Monitor and 
Modeler constrói automaticamente painéis de gerenciamento, habilitando recursos 
de análises mais detalhadas e menos detalhadas (consulte a Figura 8).  



 

O Oracle Composite Application Monitor

and Modeler modela automaticamente os

serviços de aplicação, configura a si 

próprio, relata o status dos acordos de
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Figura 8: Oracle Composite Application Monitor and Modeler, a solução de gerenciamento de aplicações 

compostas da Oracle  

Como o Oracle Composite Application Monitor and Modeler usa uma abordagem 
com base em modelo, as pessoas que estão executando operações de pré-produção 
e produção podem identificar imediatamente a causa raiz de um problema de 
desempenho em um determinado serviço de aplicação e, em seguida, identificar 
através dos recursos de correlação do Oracle Composite Application Monitor and 
Modeler quais outros serviços de aplicação poderão ser afetados. Além disso, o 
Oracle Composite Application Monitor and Modeler permite que as equipes de 
operações de TI definam métricas de desempenho no nível de serviço da aplicação, 
no nível de código ou em qualquer outro lugar intermediário, e o status dessas 
métricas é automaticamente correlacionado através dos painéis do Oracle 
Composite Application Monitor and Modeler.  
Em resumo, o Oracle Composite Application Monitor and Modeler modela 
automaticamente os serviços de aplicação, configura a si próprio, relata o status dos 
acordos de serviço e detecta mudanças. Ele beneficia toda a organização de TI 
através do ciclo de vida dos aplicativos comerciais: desenvolvimento, controle de 
qualidade e produção.  

CONCLUSÃO  

A combinação de diversas camadas de abstração, a necessidade de conhecimento 
específico e as constantes mudanças criam uma lacuna de visibilidade da TI, 
inerente às aplicações compostas complexas de hoje em dia, que pode ser resolvida 
somente através do Oracle Composite Application Monitor and Modeler, que 
preenche a lacuna. Sem esse contexto, é impossível diagnosticar com eficiência 
problemas de serviço em aplicações comerciais que tiram proveito de múltiplas 
camadas de middleware. Uma aplicação que não pode ser gerenciada, 
independentemente do seu nível de sofisticação ou quantidade de serviços, oferece 
pouco valor para uma organização. Além disso, uma equipe de operações de TI 
precisa entender a lógica da aplicação para conduzir de forma efetiva a análise de 
impacto necessária para ficar à frente de possíveis problemas da aplicação. Somente 
através de uma abordagem de gerenciamento de aplicações compostas, associada a 
um APM altamente automatizado, as organizações de TI podem obter o valor de 
seus investimentos em aplicações compostas.  



 
O Oracle Composite Application Monitor and Modeler tira proveito do 
gerenciamento de aplicações compostas para fornecer os seguintes 
recursos automatizados:  

• Mapeamento de contexto e detecção de mudanças automáticos 
• Identificação e implantação automáticas do ponto de 

monitoramento  
• Criação automática de painéis com base em funções  

Ao tirar proveito do gerenciamento de aplicações compostas, o Oracle Composite 
Application Monitor and Modeler permite que as empresas maximizem seus níveis 
de serviço de aplicação, reduzam o tempo médio para a resolução e alcancem o 
retorno do investimento esperado de seus investimentos em aplicações.  

Um investimento no Oracle Composite Application Monitor and Modeler não 
somente gerencia as diversas camadas de abstração voltadas para as operações 
atuais de TI da empresa, mas também se adaptará a uma das camadas de 
abstração que causam mais interrupções para a TI: a virtualização de servidores. 
Para obter mais informações sobre esse tópico e sobre como gerenciar de forma 
efetiva as aplicações compostas em cluster em múltiplos servidores virtualizados 
de amanhã, analise a abordagem do Oracle Composite Application Monitor and 
Modeler para o gerenciamento de aplicações compostas.  
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