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RESUMO
A manutenção de sistemas de software em funcionamento é uma atividade
crítica para qualquer arquiteto de software. O aumento da complexidade dos
sistemas ao longo do tempo, motivado tanto pelo desenvolvimento de novas
funcionalidades quanto pela inclusão de novos requisitos não funcionais, contribui
para que seus atributos de qualidade se degradem. As ferramentas disponíveis para
avaliação da arquitetura de software, como o ATAM (Architecture Tradeoff Analysis
Method), suportam o projeto desses sistemas e a avaliação de sua qualidade, assim
como as metodologias de desenvolvimento atualmente em uso suportam bem os
processos de inclusão de novos requisitos. Sem uma correlação com valor de
contribuição dos sistemas de software para as organizações, porém, requisitos
técnicos para a evolução tecnológica dos sistemas terminam postergados, por não
contarem com um financiamento correspondente, muitas vezes reduzindo o valor
gerado pelo sistema em produção. O roteiro deste trabalho propõe a utilização das
ferramentas da arquitetura de software e da engenharia de software guiada por
valor, ou VBSE (Value-Based Software Engineering), para apoiar o processo
decisório e justificar a atualização da arquitetura, contribuindo para que o sistema
continue adicionando valor à organização por mais tempo.

Palavras-chave: arquitetura de software, requisitos não funcionais, atributos
de qualidade, valor de arquitetura, engenharia de software guiada por valor, VBSE.

ABSTRACT
Method for technological upgrade of legacy systems based on architectural
evaluation and value based software engineering
The maintenance of software systems is a challenging task for any software
architect. The continuous increasing in complexity of systems over the time, driven
both by developing new features, as by the inclusion of new non-functional
requirements, contributes to the degradation of its quality attributes. The methods in
use for evaluation of software architecture, such as ATAM (Architecture Tradeoff
Analysis Method), are capable to evaluate their quality, as well as development
methodologies currently in use could guide the process of adding new requirements.
Without a tight connection with the contribution of the software systems for
organizations, however, requirements related to guarantee technological evolution of
legacy systems are usually postponed, often reducing the value generated by the
system in production, although in a very slow and subtle pace. The method
presented in this paper approaches this issue through the use of tools of software
architecture evaluation and from value-based software engineering (VBSE), to
support decision making and justify the upgrade of the architecture, contributing to
the system to continue adding value to the organization any longer.
Key Words: Software Architecture, Maintenance of Legacy Systems, VBSE, Nonfunctional Requirements, Quality Attributes, Value of Software Architecture.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Ao longo do ciclo de vida, sistemas de software tendem a ter sua arquitetura
deteriorada, impedindo que esta atenda aos requisitos não funcionais originalmente
especificados da mesma maneira do que no início de sua vida útil. Isso acontece
tanto por pressão de agentes internos, como as manutenções efetuadas no sistema,
quanto de agentes externos, como a descontinuidade ou evolução de elementos de
infraestrutura (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003, capítulo 19.3).
Esse fenômeno da deterioração de arquitetura atinge sistemas tão diversos
quanto sistemas bancários em Cobol ou ERPs modernos, quando implantados já há
algum tempo em uma organização em particular.
A deterioração é particularmente sentida em dois atributos de qualidade: a
manutenibilidade, que tem como principal agente a própria evolução de
funcionalidades no sistema ao longo do tempo (agentes internos); e a eficiência,
comprometida tanto por agentes externos quanto pelos internos.
Esse efeito é particularmente sentido em sistemas de sucesso, nos quais o
conjunto de funcionalidades é extenso e percebido como positivo por usuários e
demais interessados1. Sistemas de sucesso costumam receber constantes
manutenções para a evolução de funcionalidades e introdução de requisitos não
funcionais não previstos pela arquitetura (novos meios de comunicação, por
exemplo).
Ao longo do tempo, intervenções pontuais no código e na arquitetura
reduzem a manutenibilidade do sistema, dificultando a introdução de novos
requisitos. Essas dificuldades frequentemente são confundidas com meras objeções
da área de manutenção ou sustentação do sistema. Isso porque, em fases
anteriores do ciclo de vida, novas funcionalidades eram agregadas sem tanto
obstáculo e com menor impacto (risco) para as funcionalidades existentes.

1 Utiliza-se a palavra “interessados” como uma tradução do termo stakeholders, que é
formado pelas forças que atuam diretamente sobre o projeto de software, incluindo seus
financiadores, usuários, desenvolvedores, entre outros.
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O inevitável represamento de novas funcionalidades, causado por essas
restrições de manutenibilidade, aumenta a pressão sobre a equipe técnica para que
esta encontre uma saída para que esse círculo vicioso seja rompido.
Do lado da engenharia, tivemos um avanço excepcional na compreensão
das questões que levam a essa deterioração da qualidade de um sistema de
software nos últimos dez anos.
Primeiro, a classificação dos atributos de qualidade pela norma ISO 9126
(2001) e o trabalho de CHUNG et al. (2000) sobre as interações entre os requisitos
não funcionais. Posteriormente, as pesquisas do grupo da SEI (Software
Engineering Institute, da Universidade Carnegie Mellon) trataram da análise e
medição da arquitetura, especialmente com o ATAM (Architecture Tradeoff Analysis
Method), que permite a avaliação de uma arquitetura de um sistema de software em
todas as fases iniciais do ciclo de vida (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003, capítulo
11), tratando cada decisão arquitetural como um compromisso2 entre as alternativas
disponíveis.
O CBAM (Cost-Benefit Analysis Method), apresentado em Kazman, Asundi e
Klein (2001), avançou na direção de identificar a relação custo-benefício das
decisões arquiteturais do projeto, baseado no conceito de que o benefício de um
sistema de software advém da interação entre as funcionalidades implementadas e
sua qualidade (como desempenho, usabilidade, segurança etc.).
Essas abordagens têm uma restrição comum, que ocorre na “maior parte
das pesquisas e da prática da engenharia de software, que é realizada em um
contexto independente de valor, no qual cada requisito, cada caso de uso, objeto,
caso de teste e defeito encontrados são tratados com a mesma importância” (BIFL,S
et al 2006, p. 3).
Elas falham ao tratar os requisitos funcionais e não funcionais como um
conjunto unidimensional, em que todos são trabalhados com a mesma profundidade
e o mesmo ferramental de análise e projeto.
No momento em que se tenta organizar um projeto de atualização
tecnológica mais abrangente ou o desenvolvimento de um sistema substituto,
2 Utiliza-se o termo “compromisso” para traduzir tradeoff, uma expressão-chave do ATAM
para designar as decisões arquiteturais.
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obtém-se um conjunto de requisitos extenso e linear, resultando em um projeto
grande e complexo a ser gerenciado. Muitas mudanças ocorrem durante a duração
desse processo, buscando a sincronização entre o trabalho de evolução funcional,
feito pelas equipes de manutenção, e os requisitos identificados. Frequentemente
essa complexidade resulta na falha de todo o projeto. Segundo o relatório Chaos
Report do Standish Group (2009), apenas 32% dos projetos de software cumprem
suas promessas de prazos e custos. E, pior, esse número não tem melhorado na
última década de pesquisas realizadas por esse instituto, variando entre 28% em
2000 e 34% em 2004, o melhor ano.
Em muitos projetos de sucesso, considerações de “bom senso” ou
“experiência” intervêm no processo de engenharia de software no intuito de evitar
excessos de atividades e buscar atalhos para os resultados. O problema é que
essas intervenções não são refletidas na metodologia e acabam sendo difíceis de
reproduzir.
A Engenharia de Software Guiada por Valor, ou VBSE (de Value-Based
Software Engineering), provê um ferramental para tratar esses requisitos de maneira
proporcional a seu valor, ou benefício, para a organização usuária, permitindo
identificar áreas do sistema que oferecem maior risco ou maior oportunidade de
geração de valor (BOEHM, 2006, p. 19).
Através da VBSE podem-se introduzir critérios objetivos para que as
decisões de projeto e priorização de requisitos sejam focadas na geração de valor, e
não em abstratos conceitos de bom senso das pessoas envolvidas.
Além disso, utilizou-se o ferramental da VBSE para identificar em um
Sistema de Software as partes ou os componentes que serão tratados com
diferentes ferramentas de processo, identificando aqueles que devem passar por
todo o processo de avaliação de arquitetura de um método formal como o ATAM, por
exemplo, enquanto outros elementos com menor risco recebem menos atenção em
termos de planejamento e análise (BOEHM, 2006, p. 19).
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1.2 Objetivo
Este trabalho estabelece um roteiro para a atualização tecnológica de um
sistema existente, com base em critérios de decisão focados no valor agregado por
suas funcionalidades ao negócio da organização.
Entende-se valor como a “Qualidade pela qual uma coisa se torna
importante para alguém” (iDicionário Aulete). Barry Boehm define valor de maneira
semelhante, como “relative worth, utility, or importance” (BIFFL et al., 2006, p. 7).

1.3 Resultados esperados e contribuições
O principal resultado deste trabalho está na definição de um roteiro que
possa ser utilizado por arquitetos e engenheiros de software para apoiar seu
processo decisório utilizando critérios de valor agregado para a organização cliente.
O roteiro aqui proposto deve fornecer um ferramental, composto de uma
seleção de ferramentas e processos existentes, um checklist de atividades a serem
executadas e resultados a serem aferidos, de modo que o valor do sistema em
produção possa ser mantido ou aumentado durante o processo de atualização
tecnológica e ao longo do ciclo de vida do sistema.

1.4 Estado da Arte
Durante a década de 2000, tivemos a sistematização das técnicas de
avaliação arquitetural, especialmente as conduzidas pelo grupo de pesquisadores da
SEI (Software Engineering Institute, da Universidade Carnegie Mellon, EUA),
consolidadas em dois livros que constam das referências deste trabalho: Evaluating
Software Architectures (CLEMENTS, KAZMAN, KLEIN, 2002) e Software
Architecture in Practice (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003).
Essas ferramentas têm evoluído continuamente, tanto nos aspectos de
aplicação prática, como em Ozkaya (2008), quanto nos modelos conceituais, como
em Wojcik et al. (2006).
A abordagem do grupo de pesquisa da SEI, no entanto, está muito focada
em sistemas altamente críticos e com grande grau de complexidade, que podem
suportar os custos da aplicação de métodos complexos para a avaliação de
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arquitetura. Projetos menores, nas corporações, tem tido maior dificuldade em
aplicar estes métodos, como demonstram MOORE, M et al (2003) e outros autores.
Os aspectos econômicos, que sempre constituíram uma questão importante
nas atividades exercidas por profissionais da área, são apenas marginalmente
focados nesses modelos. Nenhuma das abordagens identificadas trata a questão da
real de geração de valor do sistema de software, identificando, no máximo, uma
visão de custo para a construção do sistema versus o benefício imediato identificado
pela área de negócios. O valor do sistema para a organização é tratado como uma
entidade separada do processo de engenharia do software.
Nesse contexto, surge durante os anos 2000 a Engenharia de Software
Guiada por Valor, ou VBSE, na sigla em inglês. O artigo Value-Based Software
Engineering (BOEHM, 2003) é onde o termo foi identificado pela primeira vez neste
trabalho de pesquisa.
O livro de mesmo título, de BIFFL et al. (2006), é um compêndio de artigos
do início da década que sistematiza o trabalho de pesquisa de um grupo de autores
que continuam buscando maneiras de unir a visão do valor gerado por um sistema
requisito de software e o processo de engenharia que será utilizado para construí-lo.
A influência dessas frentes de pesquisas e de seus trabalhos derivativos,
inspirou o grupo de pesquisas de Métricas de Arquitetura do IPT, incluindo a
participação no 7º Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture, em
Vancouver, CA, e formou a base conceitual deste trabalho de pesquisa.
Diversas empregos da VBSE surgiram nos últimos anos, aplicando o
conceito em diferentes aspectos da engenharia de software. O trabalho de Falessi,
Cantone e Kruchten (2008), por exemplo, utiliza a VBSE para identificar as decisões
arquiteturais de um projeto que deverão ser exaustivamente documentadas e em
quais delas esse esforço não seria recompensado.
No domínio de aplicações corporativas, ou mais especificamente, aplicações
na área financeiras, existe um grande número de aplicações que encontram-se em
produção há muitos anos, já em fases avançadas do seu ciclo de vida.
Estes sistemas, que vem gerando valor para as suas organizações há muito
tempo, muitas vezes encontram-se esgotados, exibindo sinais de deterioração
arquiteturais, que serão descritos mais adiante (na página 23).
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Durante a pesquisa feita para a realização deste trabalho, não foi possível
encontrar uma ferramenta específica que permitisse traduzir a necessidade de
modernização de um sistema de software em um projeto que trouxesse, ao mesmo
tempo, o rigor da engenharia de software e a justificativa de valor que viabilizaria o
financiamento do projeto.
A ênfase das ferramentas de engenharia existentes está no processo e na
qualidade do processo e do produto, ficando a questão de valor como um resultado
do processo, apresentada na forma de custo para a execução do projeto.
Esse trabalho de pesquisa se concentra em unir a força das ferramentas de
avaliação e medição de arquitetura (como o ATAM) com os princípios da VBSE,
trazendo foco ao negócio e ao valor gerado pelo sistema à organização usuária, sem
perder o rigor dos processos da engenharia de software.
A busca de uma ferramenta capaz de suportar a visão de valor do sistema
para organização como uma ferramenta de decisão para os processos de
engenharia constitui o ponto de partida para este trabalho de pesquisa.

1.5 Método de trabalho
Para este trabalho foram executadas as seguintes atividades:
1. Leitura e análise da bibliografia relacionada a:
1.1.

Atributos de qualidade e requisitos não funcionais;

1.2.

Avaliação e documentação de arquitetura;

1.3.

Engenharia de Software Guiada por Valor;

1.4.

Trabalhos de pesquisa correlatos e congressos específicos na área.

2. Definição do roteiro proposto, apresentado no capítulo 3;
3. Apresentação do experimento de uso no capítulo 4;
4. Análise de resultados e propostas para continuidade do trabalho de pesquisa.
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1.6 Organização do Trabalho
No capítulo 2, “Contexto Geral da Pesquisa na Área”, são identificadas as
bases conceituais deste trabalho e as limitações dos trabalhos atuais, justificando a
linha de pesquisa adotada.
No capítulo 3, “Roteiro Geral”, é descrito o roteiro proposto.
O capítulo 4, “Experimento de Uso”, é apresentada a aplicação experimental
do método.
No capítulo 5, “Conclusões e considerações finais”, é feita a análise dos
resultados atingidos e a reflexão sobre eles, identificando as possíveis
oportunidades de melhorias e lacunas deixadas por este trabalho.
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2 CONTEXTO GERAL DA PESQUISA NA ÁREA
Este capítulo contém uma visão dos trabalhos na área de arquitetura de
software, requisitos não funcionais, atributos de qualidade e da engenharia de
software guiada por valor.
A primeira parte descreve os requisitos não funcionais, atributos de
qualidade e a formação e evolução de uma arquitetura de um sistema de software.
Essa parte está compreendida pelas subseções 2.1, 2.2 e 2.3. Na segunda parte,
são apresentados os trabalhos relacionados à engenharia de software guiada por
valor e suas aplicações práticas.

2.1 Requisitos não funcionais e os atributos de qualidade
Os requisitos não funcionais representam as necessidades de
comportamento desejadas para um sistema de software, que também podem ser
chamados de “requisitos de qualidade”. Inicialmente são identificados como
requisitos genéricos de negócio, e podem estar relacionados a uma funcionalidade
específica, ao processo de desenvolvimento ou ao processo de publicação do
sistema. Existe um certo consenso de que esses requisitos emergem de todos os
componentes do sistema e de suas interações (CYSNEIROS, YU; 2003, capítulo
2.1).
Uma das dificuldades para a avaliação desses requisitos está no fato de que
cada interessado no sistema interpreta de forma diferente um mesmo requisito,
dificultando a comunicação e qualquer outra atividade complementar.
O Non-Functional Requirements Framework, apresentado em Chung et al.
(2000), estabelece um mecanismo para identificar as conexões entre os RNF,
procurando antecipar os compromissos que deverão ser assumidos durante a fase
de projeto para o atingimento desses requisitos.
Esse framework utiliza dois conceitos primários para os RNF, que são os
softgoal e o conceito de satisfice. Softgoal consiste no marco a ser atingido, de certa
maneira atenuado ou amenizado pela própria natureza abstrata e subjetiva dos
requisitos não funcionais.
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O conceito de satisfice contém a noção de que um softgoal não foi
completamente alcançado, mas atendido da melhor forma possível no contexto do
projeto.
Esses softgoals são colocados em um grafo, no qual são decompostos em
subobjetivos, também estes softgoals. Essa decomposição é feita utilizando
conexões de contribuição entre os elementos. Essas contribuições podem ser do
tipo alternativa (ou) ou de dependência (e).
A figura 1 mostra um exemplo do gráfico de dependências onde é possível
identificar potenciais conflitos e dependências entre os diversos softgoals e
decomposições.

Figura 1: Exemplo de dependências entre softgoals
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

2.1.1 Atributos de Qualidade
O relacionamento entre requisitos não funcionais e atributos de qualidade é
direto e, em alguns casos, tratado de forma intercambiável. Um requisito não
funcional remete a um atributo de qualidade do sistema de software final, e viceversa.
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Uma boa taxonomia para esses atributos de qualidade favorece a
comunicação entre os membros do projeto e os interessados. A norma ISO 9126-1
(2001) fornece um modelo de qualidade que serve de base para essa classificação
dos atributos de qualidade. A norma estabelece seis características de qualidade
para um sistema de software, subdivididas em total de 21 subcaracterísticas,
conforme mostrado na figura 2.

Figura 2: Atributos de qualidade de software
Fonte: ISO/IEC 9126-1 (2001)

A utilização dessa terminologia estabelece uma linguagem comum entre os
interessados para definir termos genéricos ou subjetivos de qualidade.
2.1.2 Identificação dos Requisitos Não Funcionais
Uma metodologia para a extração de requisitos não funcionais baseada no
NFR Framework foi proposta por Cysneiros e Yu (2003). Nessa abordagem é
utilizada uma ferramenta chamada Language Extended Lexicon, ou LEL. O léxico
para um domínio específico pode ser reutilizado (se existir) ou ser construído
durante a própria extração dos requisitos para o projeto. Utilizando o NFR
Framework como ferramenta para identificar as correlações entre os requisitos não
funcionais, são montados catálogos, nos quais as alternativas de solução para
determinados atributos de qualidade são desdobradas em softgoals e cada um deles
novamente desdobrado em itens mais específicos.
Esses catálogos são, então, utilizados para estender o LEL. Os autores
partem da premissa de que “tanto os engenheiros de software quanto os demais
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interessados não estão acostumados a identificar os RNF. Por essa razão, os
catálogos são utilizados como uma base de conhecimento, a fim de guiar o trabalho
dos analistas de requisitos, através dos potenciais RNF e possíveis soluções para
cada RNF identificado” (CYSNEIROS; YU, 2003, capítulo 3.2).
A abordagem de catálogos para “elicitação” de requisitos não funcionais
também é utilizada por Clements, Kazman e Klein (2002), no contexto dos cenários
de atributos de qualidade, descritos a seguir.
2.1.3 Cenários de atributos de qualidade
Uma abordagem diferente e complementar para o levantamento dos RNF é
a identificação dos cenários de atributo de qualidade. “A técnica de cenários é
utilizada há bastante tempo em diversos contextos para identificação da interação
humano - computador, modelagem de desempenho e análise de inspeções de
segurança” (CLEMENTS; KAZMAN; KLEIN, 2002, p. 52).
Segundo essa abordagem, um cenário consiste em uma curta declaração
descrevendo a interação de um dos interessados com o sistema. Dessa forma, um
usuário descreverá uma interação funcional com o sistema, um desenvolvedor
poderá descrever a maneira como a arquitetura será utilizada para implementar uma
funcionalidade, assim como um membro da equipe de sustentação descreverá como
será feita uma intervenção de manutenção no sistema.
São utilizados três tipos de cenários nesse contexto:
•

Cenários de casos de uso.

•

Cenários de crescimento.

•

Cenários exploratórios.
Os cenários de casos de uso identificam atributos de qualidade embutidos

na interação entre os atores3 e o sistema construído. Os cenários de crescimento
exploram essas interações em situações previsíveis de evolução de volumes ou
utilização do sistema. Já os cenários exploratórios identificam condições extremas,
não previstas para o sistema.

3 O termo “ator” é usado aqui no contexto dos Casos de Uso da UML.
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Os cenários exploratórios são criados, principalmente, com o objetivo de
expor aos interessados os limites de atuação do sistema, de maneira que fique claro
para todos as fronteiras operacionais do sistema-alvo.
Essa técnica é utilizada, no método ATAM, em conjunto com a árvore de
utilidades, que “fornece uma visão de dependências e decomposição desses
cenários em atributos de qualidade concretos, forçando arquitetos e representantes
dos clientes a definir os requisitos de qualidade de forma precisa” (CLEMENTS;
KAZMAN; KLEIN, 2002, p. 50).

2.2 Formação da arquitetura de um sistema de software
A satisfação dos requisitos não funcionais e o atingimento de certos níveis
de qualidade são consequência de ações tomadas durante as fases de projeto,
construção e produção do sistema (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003, capítulo
4.2). A modificabilidade de um programa, por exemplo, é influenciada tanto pela
maneira como as funcionalidades são divididas dentro de um módulo do sistema
(decisão de arquitetura) quanto pelas técnicas de codificação empregadas e pela
legibilidade do código (construção).
Alguns atributos de qualidade são influenciados por um número ainda maior
de componentes. Tome-se a eficiência no tempo, por exemplo. Além da construção
(codificação), cada componente de software ou infraestrutura e a interação entre
eles afeta a eficiência total. A quantidade de chaveamentos de contexto feitas por
um driver de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados, por exemplo, pode ser
decisiva na escolha do próprio SGBD, dentre um conjunto de opções, em um
sistema de uso intensivo de banco de dados.
A arquitetura de um software resultante do conjunto dessas decisões,
explicitamente projetadas ou não, propiciará o nível de qualidade do sistema final
(BASS; CLEMENSTS; KAZMAN, 2003, capítulo 4.3). Essa observação é importante
para evidenciar que todo software possui uma arquitetura, mas nem sempre essa
arquitetura é resultado de um trabalho sistemático de planejamento e
documentação.
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2.2.1 A Arquitetura de Software e o Negócio
A relação entre a arquitetura de um sistema de software e os objetivos de
negócio de uma organização se dá através dos atributos de qualidade dessa
arquitetura.
Kazman e Bass (2005) tabularam os resultados da aplicação do método
ATAM em 25 organizações, privadas e governamentais, buscando catalogar casos
recorrentes de objetivos de negócio e suas consequências nos atributos de
qualidade de um sistema de software.
Cinco categorias de objetivos de negócio foram identificadas nesse estudo e,
dentro delas, os atributos de qualidade frequentemente associados. Abaixo as
categorias e um breve resumo das associações:
•

Redução do custo de propriedade: manutenibilidade, portabilidade e
funcionalidade (como interoperabilidade).

•

Incremento da capacidade ou qualidade do sistema: eficiência, funcionalidade
(segurança, internacionalização), portabilidade.

•

Melhoria do posicionamento de mercado do produto: portabilidade,
funcionalidade.

•

Suporte para melhoria nos processos de negócio: manutenibilidade e
funcionalidade.

•

Melhorar a confiança e a percepção do sistema: usabilidade.
Este trabalho fornece uma ferramenta para melhorar a comunicação entre a

equipe de projeto e os interessados das áreas de negócio, estabelecendo um
relacionamento entre objetivos de negócio e atributos de qualidade mais usuais e
trazendo questões comuns das áreas de negócio para o nível de abstração do
projeto de um sistema de software.

2.3 Identificação e Avaliação de uma Arquitetura de Software
Nesta dissertação, a Arquitetura de Software é tratada como uma visão
abstrata do comportamento e das interações entre diferentes componentes que se
conectam para compor a funcionalidade do sistema. Essa definição, elaborada por
Bass, Clements e Kazman (2003), se complementa com a visão, do mesmo autor,
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de que uma arquitetura é resultado de decisões tomadas durante o projeto,
especialmente para atender aos requisitos não funcionais.
O projeto sofre influências positivas e negativas da equipe envolvida, na
forma do conhecimento prévio do time sobre as tecnologias a serem utilizadas em
uma determinada escolha arquitetural. Pode-se ter pressões regulatórias, como a
obrigatoriedade de incluir facilidades de acessibilidade na interface humano computador. Mas o grande conjunto de influências vem do fato de que os recursos
são sempre escassos.
Seja por orçamento, seja por reduzido tempo para o desenvolvimento e a
entrega da solução, um projeto de software sempre tem limitações e, dessa forma,
uma escolha arquitetural estará sempre concorrendo com outra no mesmo sistema
(KAZMAN ; ASUNDI; KLEIN, 2001).
2.3.1 A Arquitetura de um Sistema Legado
Em muitos casos, o trabalho do arquiteto inicia com a investigação da
arquitetura existente. Nesses casos, técnicas e ferramentas para a extração de
informações do sistema em funcionamento fazem-se necessárias. Filtros de texto,
engenharia reversa de base de dados e ferramentas para avaliação do
comportamento dinâmico da aplicação, como profilers, são algumas das alternativas
de que o arquiteto dispõe para avaliar diferentes aspectos de uma arquitetura em
funcionamento (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003, capítulo 10.2).
Um caso específico do sistema em produção é quando um sistema passa a
ser chamado de “legado”, geralmente com uma conotação negativa, indicando um
sistema deteriorado. Segundo BIANCHI et al. (2003, p. 227) um sistema passa a ser
considerado decadente quando alguns dos seguintes sintomas são identificados:
•

Poluição: quando o sistema carrega funcionalidades não utilizadas ou dados
que não são necessários para executar suas funcionalidades.

•

Conhecimento embutido: quando a documentação é menos relevante do
que as regras de negócio presentes nos diversos componentes do sistema.

•

Terminologia inadequada: quando os nomes dos componentes têm pouco
significado ou, pior, são inconsistentes com o papel do componente na
arquitetura.
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•

Acoplamento: quando programas e componentes estão conectados a um
extenso conjunto de fluxos de processos ou de dados relacionados.

•

Sobreposição de arquiteturas: quando um sistema passa a entregar
diferentes soluções a partir da mesma arquitetura; apesar de o sistema ter
nascido com uma arquitetura bem definida, a sobreposição de outras funções
durante a manutenção degrada a qualidade de sua arquitetura.
Essa lista de sintomas parece definir bem o que é um legado e pode ser

considerado um gatilho para um trabalho de revisão arquitetural mais amplo de um
sistema.
O trabalho de Bianchi et al. (2003) propõe uma abordagem para tratar os
dados do sistema legado, fazendo uma separação do que é chamado de “dados
estruturais”,que devem ser migrados, e “dados residuais”, que devem ser eliminados
ou modificados no sistema novo.
A identificação desses dois tipos de dados, e dos fluxos de informação que
os utilizam no sistema, permitem modelar os componentes do novo sistema que
serão responsáveis pela coexistência com o legado durante um processo de
reengenharia incremental.
2.3.2 Táticas e padrões arquiteturais
Segundo Bass, Clements e Kazman (2003, capítulo 5.1) “uma tática é uma
decisão de projeto que influencia o controle a uma resposta de um atributo de
qualidade”.
Uma tática pode ser dividida em dois outros grupos:
•

Táticas que refinam outras táticas.

•

Padrões arquiteturais de táticas, compondo um conjunto de táticas que,
juntas, controlam um atributo de qualidade.

Figura 3: Táticas devem controlar as respostas a estímulos
Fonte: BASS; CLEMENTS; KAZMAN (2003)
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Nesse trabalho, os autores identificam um pequeno catálogo de táticas mais
usuais, concentradas em seis atributos de qualidade: disponibilidade,
modificabilidade, desempenho, segurança, testabilidade e usabilidade.
Para cada atributo de qualidade são apresentadas as táticas mais usuais,
organizadas de forma hierárquica, “mas é importante notar que cada hierarquia tem
apenas o objetivo de demostrar essas táticas e que qualquer lista de táticas é
necessariamente incompleta”, ainda segundo Bass, Clements e Kazman (2003,
capítulo 5.1).
A lista será incompleta em parte pela natureza recursiva das táticas, pois
sempre pode haver mais um nível de refinamento ou derivação de uma tática em um
projeto, e em parte porque diferentes domínios de problemas apresentarão
diferentes conjuntos de táticas pertinentes.

Figura 4: Táticas de modificabilidade
Fonte: Adaptado de BASS; CLEMENTS; KAZMAN (2003)

A figura 4 mostra as táticas catalogadas para o atributo de qualidade de
modificabilidade. Essas táticas estão agrupadas em três conjuntos, por afinidade.
Dessa forma, “esconder as informações”, “manter as interfaces”, “restringir as
comunicações possíveis” e “usar intermediários” são táticas que visam prevenir a
oscilação no sistema, uma das características do atributo de modificabilidade.
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Padrões arquiteturais, que também são chamados de “estilos arquiteturais”
ou “abordagens arquiteturais” no ATAM, são padrões de repetição de determinado
conjunto de táticas arquiteturais.
Padrões arquiteturais são análogos aos padrões de projeto, utilizados nas
etapas de programação. Ambos derivam de um conceito de mesmo nome
empregado na arquitetura de prédios e servem para descrever um conjunto de
soluções que, se aplicadas ao projeto final, irão conferir uma série de qualidades
estruturais ao produto final.
Os benefício de se utilizar esses padrões também são análogos: facilitam a
comunicação entre os membros da equipe, aumentam o reuso de componentes e
evitam decisões ad hoc sobre problemas enfrentados repetitivamente nos projetos.
Até o presente, no entanto, não foi possível identificar um catálogo de
padrões arquiteturais prontos para serem reutilizados ou mesmo uma linguagem
capaz de descrever esses padrões, utilizada em larga escala.
O trabalho de ZDUN e AVGERIOU (2008) propõe uma linguagem com esse
objetivo, estendendo a UML. No próprio trabalho os autores identificam duas
possíveis causas para essa lacuna: “1) a natureza recorrente de um padrão
arquitetural não tem uma correspondência direta nas linguagens de modelagem
atuais, e; 2) os padrões suportam uma grande gama de variações nas soluções, o
que torna difícil encontrar uma solução única de modelagem”.
Na falta de um catálogo mais universal, o arquiteto responsável pelo projeto
deverá criar ou reutilizar um catálogo de padrões arquiteturais específico e divulgá-lo
para os demais membros do projeto, seguindo a abordagem de que “essa questão
deve ser tratada como uma demanda específica para cada domínio de
conhecimento” (CLEMENTS; KAZMAN; KLEIN, 2002, p. 35).
2.3.3 Avaliando a Arquitetura com o ATAM
O processo de avaliação de arquitetura ATAM foi concebido para ser
executado como um projeto de consultoria, onde um grupo de avaliação externo ao
projeto avalia a arquitetura (ou proposta de arquitetura) do sistema-alvo com o
objetivo de identificar inconsistências ou gargalos potenciais (BASS; CLEMENTS;
KAZMAN, 2003, capítulo 11).
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O fluxo geral do processo de avaliação arquitetural do ATAM é mostrado na
figura 5.
Nele, para cada decisão arquitetural tomada, avaliam-se impactos, riscos e
não riscos para o projeto. Riscos são grupados em "Temas de riscos - O
agrupamento pode usar critérios como, complexidade, impacto, tipo de mitigacão,
tipo de causa raiz, etc." (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003, capítulo 11) onde são
avaliados e tratados de acordo com a criticidade para o atingimento dos requisitos
de negócio.
Não riscos, no jargão do método, são as decisões que não impõem riscos ao
atendimento dos requisitos de qualidade do sistema.
Após obter-se um conjunto significativo de decisões arquiteturais sem riscos
críticos aos requisitos de negócio, a avaliação pode ser concluída. Em outra fase do
projeto, novo processo de avaliação pode ser conduzido, com em um nível de
detalhamento diferente ou para avaliar a aderência da arquitetura a novos requisitos.

Figura 5: Fluxo Conceitual do ATAM
Fonte: Adaptado de Software Engineering Institute da Universidade Carnegie Mellon

Nesse trabalho de pesquisa o ATAM é utilizado de maneira contínua ao
longo do processo e não como uma ferramenta de avaliação da arquitetura como o
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método é colocado. Os detalhes do processo de aplicação do método, portanto, não
serão abordados aqui.
2.3.4 A perspectiva do custo e do benefício
O primeiro ponto de referência utilizado para esta análise foi o CBAM (Cost Benefit
Analysis Method), apresentado em Kazman, Asundi e Klein (2001) e refinado em
Bass, Clements e Kazman (2003). O método utiliza uma abordagem de custo versus
benefício como suporte para as decisões arquiteturais do projeto.
Nele, são propostos seis passos para a análise:
1. Escolha de cenários e Estratégias Arquiteturais.
2. Identificação de benefícios sobre os Atributos de Qualidade.
3. Quantificação dos benefícios das Estratégias Arquiteturais.
4. Quantificação dos custos e prazos para a utilização das Estratégias
Arquiteturais no projeto.
5. Cálculo da atratividade das decisões.
6. Tomada de decisões.
Nesse método, apenas o passo 4 depende somente da equipe de arquitetura.
O envolvimento intenso no projeto, por parte das áreas não ligadas diretamente ao
desenvolvimento do sistema, e que é necessário para a aplicação do CBAM, implica
uma fraqueza e uma limitação da aplicabilidade do método. Primeiro porque nem
sempre é possível contar com todos os interessados para a realização do trabalho
de priorização dos cenários e atributos de qualidade desejados para o sistema.
Segundo porque, como notou Moore (2003), por mais que se defina claramente o
conceito envolvido em um determinado atributo de qualidade, sempre há uma dose
de subjetividade muito grande na interpretação dos atributos de qualidade. Além
disso, os próprios atributos de qualidade aparecem diferentemente nos diversos
cenários, amplificando o problema da subjetividade das análises.
O trabalho de Ozkaya (2007) incorpora o conceito de padrões de projeto às análises
de valor. Tome-se o exemplo da implantação de um padrão de Proxy em um dado
sistema de software.
Segundo Gamma et al. (1995), a utilização de um padrão de Proxy aumenta a
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disponibilidade do sistema como um todo e contribui positivamente para a
manutenibilidade, através do desacoplamento entre cliente e servidor. Esse
conhecimento é utilizado, então, como um insumo para avaliar o impacto que a
adoção de um padrão trará para determinados atributos de qualidade do sistema.
Ozkaya identifica o custo para a introdução do padrão de projeto no sistema de
software e o relaciona ao custo que a não introdução trará ao longo do tempo, seja
em manutenção, seja em paradas do sistema ou outro custo relacionado aos
atributos de qualidade envolvidos.
O método proposto por ele exige um esforço maior dos responsáveis pela
arquitetura do sistema e menor dos demais interessados no projeto, lembrando-se
aqui que o termo “interessado” se refere ao amplo conceito de público afetado pelo
projeto.
A aplicação desses métodos, porém, ainda utiliza uma abordagem linear, em que
todos os requisitos e todas as decisões arquiteturais têm o mesmo peso. Se houver
a necessidade de qualquer priorização, ela se dará sem um suporte metodológico,
realizada pelo “bom senso” do gerente ou do responsável pelo projeto.

2.4 VBSE: A Engenharia de Software Guiada por Valor
A questão relacionada à valoração do sistema de software ou de seu
processo tem sido objeto de estudos e discussões mais recentemente. Durante o
WICSA 2008 (7º Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture), por
exemplo, pelo menos quatro apresentações ou workshops tratavam diretamente do
tema, inclusive o workshop conduzido pelo grupo de pesquisas Labmed do IPT4.
Até onde foi possível apurar, o termo Value-Based Software Engineering foi
cunhado por Barry Boehm em um artigo com esse mesmo título (BOEHM, 2003).
Durante os anos seguintes, vários outros trabalhos do mesmo autor foram
publicados e estão consolidados em um livro com o mesmo título (BIFFL et al.,
2006), que inclui esse artigo e o trabalho de diversos outros autores.

4 Workshop conduzido por Marcos Aurélio Pedroso e Sérgio Almeida Dias, sob a
orientação do Prof. Dr. Reginaldo Arakaki (http://www.isoarchitecture.org/wicsa2008/wval.html)
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Barry Boehm (2003) oferece a seguinte justificativa para a pesquisa da
VBSE:
A maior parte das atuais práticas e pesquisas na engenharia de software acontece em
um contexto independente de valor, no qual:
•

Cada requisito, caso de uso, objeto ou defeito é tratado com a mesma
importância;

•

Métodos (de desenvolvimento) são apresentados e praticados como atividades
lógicas de mapeamento e transformações (por ex.: OOP);

•

A “Análise de Valor Agregado” controla os custos e prazos do projeto, e não o
valor agregado para o negócio ou para os interessados;

•

A “separação de interesses” que é praticada, na qual as responsabilidades dos
engenheiros de software se restringem a transformar os requisitos em um
código testado.

Ainda de acordo com Boehm, as práticas atuais de engenharia de software
contrariam até mesmo a definição de engenharia constante nos dicionários. O
dicionário Houaiss da língua portuguesa define engenharia como a “aplicação de
métodos científicos ou empíricos à utilização dos recursos da natureza em benefício
do ser humano”. De acordo com essa definição, seria difícil que os métodos atuais
pudessem gerar esse benefício a diferentes grupos de pessoas sem levar em
consideração as diferentes propostas de valor para diferentes indivíduos.
A principal agenda de pesquisas proposta pela VBSE envolve a aplicação
desses conceitos em diversas áreas da engenharia de software, desde a engenharia
de requisitos e à arquitetura até a gestão de riscos, qualidade ou a gestão de
pessoas.
Parte dessa agenda é abordada por trabalhos complementares de diversos
autores, publicados no livro mencionado (BIFFL et al., 2006). Esse livro contém tanto
artigos teóricos quanto propostas e estudos de caso de aplicações práticas dos
conceitos. Em comum, pode-se identificar nesses trabalhos de pesquisa alguns
pontos em comum:
•

A utilização do valor como ferramenta de priorização e filtragem de atividades
ou artefatos.

•

A demanda por negociações ou, pelo menos, comparações constantes entre
as propostas de valor para os interessados.

•

A constatação de que incertezas e riscos são a regra, e não a exceção, nos
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projetos de software.
No livro são apresentadas várias técnicas para a resolução desses conflitos
de interesses. Dentre essas, a que se mostrou mais adequada no contexto desse
trabalho de pesquisa foi a abordagem de levantamento e reconciliação da proposta
de valor.
A técnica propõe que as propostas de valor para cada grupo de interessados
seja identificada e colocada em um diagrama de maneira a evidenciar os conflitos
existentes entre as propsotas de valor dos diversos grupos de interessador.
No exemplo mostrado no diagrama de teia na figura 6, foram representados
os fatores de sucesso para quatro grupos de interessados usuais em projetos de
software. Nesse diagrama, a linha pontilhada representa os conflitos existentes entre
os chamados fatores de sucesso dos diferentes grupos de envolvidos.

Figura 6: Diagrama de teia representando os conflitos de interesse nas Propostas de Valor
Fonte: Adaptado de BOEHM; PORT; AL-SAID (2000)

A proposta da técnica de levantamento e reconciliação é a de se evidenciar
os conflitos para os próprios grupos de interessados de maneira a tentar obter deles
os compromissos que deverão ser feitos para conciliar os interesses divergentes.
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No livro são apresentados diversos exemplos de aplicação, desde o
planejamento de versões, a priorização da rastreabilidade de artefatos e a formação
da base de conhecimento.
2.4.1 Aplicando a VBSE na Documentação de um Projeto
Uma aplicação da VBSE, apresentada em um artigo mais recente de
Falessi, Cantone e Kruchten (2008), propõe uma abordagem para a documentação
das justificativas de decisões de projeto, ou DDRD (Design Decisions Rationale
Documentation), priorizando tanto os artefatos quanto as decisões a serem
documentadas, baseadas no valor que elas oferecem ao sistema final.
As DDRD “contêm não apenas as decisões tomadas, mas as alternativas
avaliadas, os compromissos assumidos e as argumentações que levaram à decisão”
(LEE, J 1997 APUD FALESSI; CANTONE; BECKER, 2006).
Durante a pesquisa, Falessi, Cantone e Kruchten (2008) identificam sete
fatores inibidores para que essas atividades não sejam executadas durante os
projetos:
•

A pressão de tempo agora e benefícios em um futuro incerto: as decisões
arquiteturais geralmente são tomadas em um momento crítico para o projeto,
antes que o trabalho de construção seja iniciado, e a perspectiva de benefício
é pouco clara neste momento.

•

Imprevisibilidade das necessidades futuras de documentação: na maioria
dos casos, os projetistas de um sistema não são as mesmas pessoas que
serão responsáveis por sua manutenção. Por isso é muito difícil definir
exatamente o tipo de informação que deverá fazer parte da documentação e
seu nível de detalhe. Frequentemente, quando é feita, a documentação peca
pelo excesso, tornando-se difícil de manter e de utilizar.

•

Esforço extra: as técnicas de documentação focam-se mais no consumo do
que na geração da informação, por isso frequentemente representam um
ônus muito grande para os projetistas do sistema, sem um relacionamento
direto com o benefício do uso.

•

Benefício difuso: nem sempre está clara a razão pela qual uma
documentação deve ser feita.
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•

Falta de motivação: causada principalmente pela falta de clareza dos
benefícios diretos ou mesmo por não atender aos objetivos pessoais dos
envolvidos.

•

Falta de maturidade: tanto das técnicas quanto das ferramentas utilizadas.

•

Inconsistências potenciais: em razão da complexidade do trabalho e da
potencial defasagem entre a documentação e o sistema resultante, é comum
serem observadas inconsistências tanto entre decisões tomadas quanto entre
a documentação e a decisão implementada no sistema.
Na visão de Falessi, Cantone e Kruchten, a utilização de uma abordagem

independente de valor acentua esses fatores inibidores, pois, ao se recomendar a
documentação uniforme de todas as decisões, o desconforto só aumenta. Para
mitigar esses fatores inibidores, eles propõem que a documentação utilizada seja
completamente personalizada para o cenário do sistema em particular,
concentrando-se no que é importante para o projeto, e que seja percebido como
vantajoso para os envolvidos.
A proposta apresentada no artigo é a de se descrever casos de uso para
cada cenário de utilização da documentação. Cada um desses casos de uso
identifica claramente fornecedores e consumidores da informação, assim como o
contexto onde o cenário ocorre. Dessa forma pode-se obter uma métrica do esforço
requerido para a manutenção dessa documentação e relacionar esse esforço a cada
cenário de uso e aos atores envolvidos, avaliando elementos de documentação
obrigatórios, desejáveis e opcionais.
Outra ação de mitigação pode ser a de estender o próprio formato da
documentação, incluindo documentos de pré-projeto e o próprio código-fonte e a
documentação de usuário como parte integrante das documentações, reduzindo a
redundância.
O resultado final tem um efeito mitigador dos fatores inibidores descritos
anteriormente.
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Casos de Uso da DDRD
Ator

ID

Contexto

Atividade

Vantagem

Autor

Consumidor

Ambiente

Motivadores

1

Projetistas /
Arquitetos

Projetistas
/Arquitetos

Diversos
projetistas com
especialidade
semelhante e
diferentes níveis
de experiência

Sistema
Grande

2

Projetistas /
Arquitetos

Analista de
Requisitos

Requisitos interrelacionados
conflitantes ou
ambíguos

Sistema
Complexo

Identificação
da falta de
entendimento
dos requisitos

Esforço

3

Projetistas /
Arquitetos

Revisores

Contextopadrão

Contextopadrão

Validação e
avaliação do
Projeto
Técnico

Esforço

4

Projetistas /
Arquitetos

Mantenedores

Manutenção de Evolução do Identificação
um sistema
sistema
de conflitos
pronto
entre novos
requisitos e
decisões já
tomadas

Esforço

5

Projetistas /
Arquitetos

Projetistas
/Arquitetos /
Gerentes

Contextopadrão

Contextopadrão

Identificação Qualidade
da falta de
do Sistema
conhecimento
nas decisões

Avaliação de
impacto

Esforço

Tabela 1: Casos de Uso da Documentação de Decisões de Projeto
Fonte: Adaptado de FALESSI; CANTONE; KRUCHTEN (2008)

Pode-se identificar nesse trabalho os princípios da VBSE, que estão
presentes no artigo, da seguinte forma:
•

O emprego de casos de uso para identificar claramente os atores envolvidos
em um DDRD.

•

A matriz de rastreabilidade mantida para identificar os impactos cruzados
entre os diversos DDRDs e entre estes e suas implementações.

•

A necessidade de se adotar um método flexível, focado apenas nas
informações e nos conceitos necessários no âmbito de um determinado
domínio de problema ou tecnologia.

O resultado final dessa proposta é quem nem todas as decisões precisam ser
documentadas inteiramente, mas apenas aquelas onde a documentação resulte irá
gerar valor para um grupo de interessados.
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2.5 Conclusão
O NFR Framework e as ferramentas de análise de arquitetura, notadamente
o ATAM, formam uma base conceitual que permite correlacionar padrões de
arquitetura a valores agregados ao sistema de software resultante.
Utilizando essas ferramentas, é possível identificar riscos e potenciais
conflitos dos elementos arquiteturais ainda nas fases de projeto de um sistema de
software.
As limitações do emprego dessas técnicas geralmente estão relacionadas à
demanda por pessoal qualificado para executar esses processos, ao grande volume
de análises e documentações que precisam ser geradas e à natureza quase linear
do processo que impõe a este último uma etapa de planejamento muito longa no
início do projeto, postergando o início da geração de valor do sistema.
Os trabalhos na linha de pesquisa de engenharia de software guiada por
valor trazem a fundamentação conceitual para estabelecer prioridades e processos
que garantam que o sistema de software agregue valor à organização-cliente no
tempo e na medida esperados pelos interessados.
O somatório dessas visões complementares forma a fundação conceitual do
roteiro apresentado neste trabalho.
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3 ROTEIRO GERAL
Este roteiro propõe uma abordagem estruturada para uma questão comum
durante a execução das atividades de manutenção e sustentação de sistemas em
produção, que é a atualização tecnológica. A questão frequentemente torna-se um
problema para as organizações na medida em que não é possível resolvê-la de
forma satisfatória, e o sistema passa a contar com componentes arquiteturais
obsoletos, sem suporte de seus fornecedores ou impondo dificuldades
extraordinárias a sua equipe de sustentação.
A solução proposta procura atender a uma demanda de evolução de um
sistema que obedeça aos seguintes requisitos:
•

Sistema corporativo, na área financeira ou áreas correlatas;

•

O sistema deve estar em produção e possuir um conjunto de funcionalidades
que gerem valor para a organização usuária ou cliente.

•

A evolução do sistema deve acontecer sem impacto nas funcionalidades
atualmente implementadas.

•

Um ou mais atributos de qualidade do sistema em produção devem estar
significativamente deteriorados ou defasados.
Procurando atender a esses requisitos, e com base no trabalho de pesquisa

desenvolvido, foram identificadas três atividades relevantes para um processo de
evolução tecnológica de um sistema nestas condições:
•

Identificação e sistematização dos cenários de atributos de qualidade.

•

Identificação e priorização dos requisitos não funcionais para o projeto.

•

O projeto técnico em si.
O roteiro desenvolvido neste trabalho concentra-se nos processos

decisórios de um projeto dessa natureza, utilizando, principalmente, os conceitos da
Engenharia Guiada Por Valor.
Para todos os processos, utilizam-se as ferramentas existentes de
engenharia e arquitetura de software, tanto na avaliação de qualidade do sistema
quanto na execução do projeto. Nas atividades de avaliação e “elicitação” dos
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requisitos, este roteiro detalha um pouco mais as funções, instanciadas do método
ATAM, principalmente. Na fase de execução, as ferramentas da engenharia de
software estão mais consagradas e recebem um tratamento menos detalhado nesta
dissertação.
O foco está sempre nos requisitos não funcionais (ou simplesmente RNF), já
que a proposta é utilizá-lo em processos de atualização tecnológica de sistemas em
funcionamento. A premissa, aqui, é que um sistema em produção atende às
funcionalidades existentes, e as lacunas estão principalmente na aderência aos
requisitos não funcionais. Requisitos funcionais constituem-se, quase sempre, no
maior valor de um sistema existente, ou legado, e espera-se apenas que não haja
degradação de funcionalidade durante a evolução arquitetural.
O diagrama da figura 7 mostra as atividades do roteiro (ou “funções”, como
são chamadas na modelagem IDEFØ utilizada).

Figura 7: Atividades do Roteiro Geral
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

As atividades utilizam, principalmente, as ferramentas descritas no capítulo
anterior e reúnem os processos de avaliação arquitetural do ATAM, o conceito de
Suficiência no atendimento de requisitos não funcionais, introduzido originalmente
por Chung et al. (2000), e os conceitos de Engenharia de Software Guiada por Valor,
sistematizada em BIFFL, S et al (2006).
As três atividades são detalhadas a seguir, e no capítulo 4 o roteiro será
apresentado na forma de um Experimento de Uso, no qual as ferramentas foram
experimentalmente aplicadas, e seu resultado, monitorado. As saídas do processo
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podem ser usadas na Gestão de Projetos priorizada por relevância para o negócio,
utilizando o Scrum, mas isso não faz parte do núcleo deste roteiro.

3.1 Identificação dos Cenários
A primeira etapa do roteiro consiste na identificação dos cenários e atributos
de qualidade esperados para o sistema. A seguir serão descritas as entradas
esperadas, as atividades do processo e as saídas geradas.
3.1.1 Entradas
Os artefatos de entrada dessa atividade do roteiro são:
•

Demandas do negócio, especialmente quanto aos requisitos não funcionais;

•

Identificação dos requisitos funcionais que não podem ser atendidos em um
tempo razoável na arquitetura atual. Esses requisitos indicam as principais
lacunas arquiteturais do legado;

•

Contextos de execução em que o sistema será utilizado;

•

Sistema legado em si.
As demandas do negócio não precisam estar totalmente detalhadas nessa

fase, mas deve-se coletar o maior número possível de “desejos”. Um exemplo desse
tipo de registro são frases curtas como esta:
“É importante que os vendedores possam consultar a carteira de pedidos
quando estiverem visitando os clientes”.
A coleta desse tipo de demanda se dá através de entrevistas com os
principais interessados no projeto, especialmente os representantes do negócio. O
desdobramento dessas demandas em algo mais específico será feito durante as
atividades descritas na seção 3.3.2 e vai gerar um ou mais registros de requisitos.
A identificação de requisitos funcionais que estão pendentes de
implementação por limitações da arquitetura atual pode gerar mais requisitos não
funcionais para o projeto. Exemplos desse tipo de demanda podem ser coisas como
“inclusão de fotos no catálogo de produtos”, quando o sistema tem uma interface em
modo caractere. Num caso desdes, deve ser isolado o conjunto de requisitos não
funcionais associados a essa demanda para inclusão nas entradas do projeto.
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Restrições e benefícios econômicos também podem e devem ser
catalogados. Assim, se a organização tiver um orçamento fixo para o projeto, este
deve entrar como um requisito global para o projeto. Nas atividades descritas na
seção 3.2, essas restrições, descritas na forma de requisitos, serão priorizadas com
as demais.
Finalmente, ainda na fase preparatória, identificam-se os contextos de
execução do sistema, como “Este sistema também deverá ser executado em nossa
subsidiária da Argentina, sem modificações”. Ou “O programa deverá funcionar em
todos os smartphones utilizados por nossa organização”.
Quanto ao sistema legado, ele deve estar presente no projeto sob a forma
de documentação, o software em si e/ou desenvolvedores e arquitetos com
conhecimento de seu funcionamento. Geralmente é preciso um pouco de tudo isso
para captar todos os requisitos implementados no legado.
3.1.2 Os Cenários
Para a identificação dos requisitos não funcionais é utilizada, neste roteiro, a
metodologia de identificação de cenários propostas pelo método ATAM (CLEMENTS;
KAZMAN; KLEIN, 2002, capítulo 3.2.5).
Uma reunião com todos os interessados no sistema, organizada como um
brainstorm, serve de base para a identificação inicial desses cenários. Nessa
reunião devem estar presentes representantes de todas as áreas interessadas, e os
documentos levantados inicialmente (item 3.1.1) servem como estímulo e
moderação neste trabalho.
O foco desta etapa do projeto são os requisitos não funcionais, mas todas as
ideias geradas devem ser registradas e documentadas para serem utilizadas em
outras fases do projeto.
Reuniões complementares podem ser realizadas com todo o grupo ou
subgrupos de interessados, sempre com o mesmo objetivo e a mesma metodologia,
dependendo da extensão e complexidade do projeto.
Ao utilizar conceitos da preparação dos cenários previstos no método ATAM,
obtém-se, também, os bons efeitos secundários da aplicação do método. O principal
é apresentar aos interessados os conceitos de arquitetura de software de forma
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didática, através da reflexão sobre as ideias, inicialmente superficiais, de como o
sistema deve se comportar. Esse trabalho de refinamento sobre as ideias vagas ou
abstratas, transformando-as em visões concretas de requisitos ou processos do
sistema, ajuda a difundir o conhecimento de arquitetura e trazer uma linguagem
comum para a equipe de projeto, conforme demonstraram Andrade e Arakaki (2007)
em um contexto de ensino, que se aplica a este caso também.
Os diversos históricos profissionais e pessoais dos interessados geram
resultados mais objetivos, na medida em que aumentam a linguagem comum entre
eles. Essa linguagem comum melhora muito as contribuições cruzadas entre as
áreas presentes nas interações.
São levantados tanto os cenários oriundos do negócio, chamados de
“cenários de casos de uso”, quanto os cenários de crescimento e cenários
exploratórios.
Os cenários exploratórios são particularmente importantes e utilizados para
gerar consenso entre as diversas áreas envolvidas sobre demandas potencialmente
extremas do sistema. A própria reflexão sobre o que é extremo ou crescimento linear
já é bastante importante para alinhar as expectativas dos interessados sobre os
limites de atuação do sistema-alvo.
Os participantes são estimulados a atribuir uma relevância para cada
cenário, na visão do interessado ou da área interessada. Essa relevância é
identificada de forma subjetiva ou objetiva e não é objeto de consolidação nesta
etapa do processo. A relevância será utilizada apenas para descartar cenários que
não tenham valor para nenhum dos interessados no sistema, como é comum ocorrer
em reuniões de brainstorming.
3.1.3 A relevância e a VBSE
A identificação da relevância de cada cenário, para cada grupo de
interessados é de grande importância para manter o registro, objetivo ou subjetivo,
da importância de um determinado cenário para cada grupo de interessados. Além
disso, pode ser utilizada para o descarte dos menos relevantes já nesta etapa do
processo.
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Quando se trata de valor, é fácil intuir que é necessária a quantificação
monetária, mas seguindo a própria definição da palavra valor, já mencionada, que é
a “qualidade pela qual uma coisa se torna importante para alguém”, podemos
registrar qualquer noção de importância para uma pessoa ou grupo de pessoas.
Esse registro explícito será útil nas próximas etapas do roteiro.
3.1.4 Saídas
Desta atividade do roteiro obtêm-se a Lista de Requisitos identificada e os
Contextos de Execução aprovados.
Na lista de requisitos estão contidos também aqueles levantados nos
cenários de crescimento e cenários exploratórios.
Todas as referências ao valor desses itens para cada grupo de interessados
estão devidamente registradas, mas não é nesta fase que os valores são
confrontados com as diferentes percepções de cada grupo de interessados; isso
será feito na próxima atividade.
Todos os requisitos devem ser registrados na tabela 2, mostrada na próxima
seção (p. 42), e apenas os de maior relevância serão detalhados. Para decidir quais
requisitos deveriam ser detalhados, utilizamos as regras gerais do trabalho de
Flasse, Cantone e Kruchten (2008), referenciado no item 2.4.1 desta dissertação.
Para o detalhamento, podem ser usadas as ferramentas usuais de
documentação de requisitos utilizadas na organização, respeitando-se a
determinação de documentar o necessário para que toda essa interação entre os
interessados não seja perdida.

3.2 Classificação dos Requisitos Não Funcionais
Trabalhando na lista de requisitos e anotações de valores identificados na
atividade anterior, esta atividade vai gerar uma lista priorizada de requisitos a ser
utilizada nas próximas atividades.
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3.2.1 Preparação dos Dados de Entrada
Todos os requisitos devem estar relacionados aos atributos de qualidade do
sistema, como nas árvores de utilidades propostas pelo método ATAM (CLEMENTS;
KAZMAN; KLEIN, 2002, capítulo 3.2.5).
Essa relação direta entre atributos de qualidade e os RNFs melhora a
comunicação dentro da equipe de projeto e facilita o processo de avaliação das
arquiteturas.
No contexto deste roteiro, a lista de requisitos não funcionais deve ser
específica o suficiente para que a comunicação entre os interessados não seja
ambígua.
Os requisitos devem ficar registrados em uma tabela simples que os
identifique unicamente e os relacione aos atributos de qualidade afetados, conforme
exemplo na tabela a seguir:
Id

Requisito

Atributo de Qualidade

R1

Vendedores devem poder acessar a Funcionalidade /
carteira de pedidos de fora da empre- Confiabilidade
sa

Usuários / Clientes

R2

O sistema deve suportar o crescimento acelerado da força de vendas

Clientes /
Sustentação

Portabilidade /
Manutenibilidade

Interessados

Tabela 2: Registro dos Requisitos Não Funcionais
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Pode-se utilizar, alternativamente, a árvore de utilidades proposta pelo
método ATAM ou o gráfico de dependências proposto pelo NFR Framework em
Chung et al. (2000). Neste roteiro, geralmente preferiu-se utilizar de formas simples,
tabulares, de maneira que pudessem ser facilmente representadas em planilhas e
compartilhadas pela equipe. Todos os documentos de controle deste roteiro podem
ser compartilhados através de ferramentas simples de compartilhamento de
documentos, facilitando e acelerando a interação, mesmo quando alguns membros
da equipe estão em localidades distintas.
Representações gráficas podem ser utilizadas para melhorar o
entendimento, especialmente das dependências, apenas quando isso for
necessário.
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A tabela de requisitos, contendo os cenários de negócios e os cenários de
crescimento identificados em conjunto com os interessados será a base da
avaliação da arquitetura atual e do planejamento da evolução arquitetural dos
sistemas.
Toda essa atividade preparatória é realizada pela equipe técnica, com
analistas de requisitos e o grupo de arquitetura do projeto, que deverá analisar tanto
a clareza dos requisitos quanto classificar os RNF apropriadamente e,
eventualmente, desenhar os diagramas opcionais.
Para a classificação dos atributos de qualidade, optou-se pela taxonomia
proposta na norma ISO 9126-1.
3.2.2 Priorização
A priorização dos requisitos é realizada de tal maneira que as próximas
etapas do projeto possam ser executadas de acordo com aquelas definidas pelos
interessados no projeto.
A ferramenta utilizada para essa priorização é a identificação da proposta de
valor dos requisitos. Para a identificação desse valor é utilizada a abordagem de
levantamento e reconciliação, descrita por Barry Boehm (em BIFFL et al., 2006,
capítulo 6.2) e explorada na seção 2.4 deste trabalho de pesquisa.
Os requisitos levantados são apresentados em uma reunião com a presença
de pessoas de cada grupo de interessados (usuários, cliente, desenvolvedores,
sustentação etc.). O valor inicialmente atribuído pode ser aquele identificado na
etapa de identificação dos cenários (item 3.1.2) ou podem ser totalmente definidos
nesta atividade.
O(s) representante(s) de cada grupo apontam os requisitos de maior valor
para seu caso específico. Esse valor deve ser algum aspecto concreto para a
organização que ele representa, e não uma visão subjetiva de modernidade ou
qualquer outro fator. Os valores são específicos de cada organização e podem
representar atributos puramente econômicos (custo ou receita) ou questões
concretas como “Programadores com conhecimento da tecnologia X podem ser
contratados com melhor formação do que os que possuem o conhecimento Y,
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segundo nossa última experiência”. Nesta fase, identificam-se, também, os riscos e
antagonismos entre os requisitos levantados para o sistema.
O responsável pela segurança da informação, por exemplo, pode identificar
que o requisito “acesso universal à carteira de pedidos pelo pessoal de vendas”
anula o requisito “manter em estrito sigilo os dados sobre as vendas da empresa” e,
portanto, reduz o valor do sistema, em sua visão. Já o interessado da área
comercial, usuário do sistema, não vê essa implicação e considera que o acesso
universal aumenta o valor do sistema para ele, permitindo melhor gestão da carteira
pelos vendedores.
Conflitos são usuais e podem ser visualizados graficamente, se necessário,
utilizando um diagrama de teia, como o mostrado na figura 6 (na página 31).
Uma das formas de resolução desse tipo de conflito está na própria técnica
de confrontar os interessados com esse assunto. “Frequentemente, apenas pelo fato
de ficar sabendo da quantidade de conflitos existentes entre as diferentes propostas
de valor, os interessados relaxam um pouco suas exigências e seus desejos” (BIFFL
et al., 2006, p. 112). Outras técnicas de mitigação e resolução de conflitos são
sugeridas no mesmo capítulo desse livro, mas o fato é que, frequentemente,
impasses mais severos acabam sendo resolvidos simplesmente pela hierarquia dos
envolvidos na organização.
Ao final desta fase, os requisitos menos relevantes para todos os
interessados podem nem ser considerados nas próximas fases do roteiro, ainda que
todos fiquem registrados e façam parte do conjunto total de requisitos a serem
implementados, se houver tempo e dinheiro para tanto.
3.2.3 A Importância do Valor
O objetivo desta atividade é não continuar o projeto com requisitos
conflitantes significativos, que reduzirão a proposta de valor do sistema (ou da
arquitetura) para um ou mais dos grupos interessados.
Os conflitos entre os requisitos podem ser identificados pelos arquitetos ou
pelos próprios interessados, durante esta atividade. Identificar e resolver esses
conflitos nesta fase apresenta uma grande vantagem, já que nada foi codificado
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ainda, e qualquer alteração no projeto para encontrar uma solução convergente
envolverá apenas requisitos e cenários.
O critério de valor permite que a discussão saia de um plano abstrato para o
concreto e força os arquitetos a encontrarem soluções para todos os requisitos
relevantes. Também o oposto ocorre, com os interessados abrindo mão de requisitos
por entender claramente que o ganho não justificaria o esforço.
Um exemplo disso é a guarda de dados de pagamento em um site de
comércio eletrônico. Para armazenar o número de cartão de crédito em uma base de
dados, atendendo aos requisitos de sigilo imposto pelas regulamentações do setor, é
necessário que esses dados sejam criptografados, e que sejam utilizados
mecanismos seguros de guarda de senhas. Em um site de comércio eletrônico que
busca um relacionamento frequente com seus clientes, a guarda desse número
provavelmente se justifica para o atendimento ao requisito de check-out expresso,
por exemplo. Já em um site de renovação da anuidade de uma associação de
classe, o requisito de guarda seria facilmente descartado pela área de negócios ao
ser confrontado com o requisito de privacidade conflitante e os custos decorrentes.
3.2.4 Saídas
O registro das atividades desta fase poderá ser feito nos próprios
documentos de requisito, em um espaço complementar, e tem objetivo de auditoria e
rastreabilidade. A abrangência e formato desses registros depende das regras da
organização onde o roteiro for aplicado. Aderência a padrões de qualidade, como
CMMI ou ISO 9000 poderão implicar em demandas específicas para os registros das
atividades e decisões tomadas.
Esta etapa do roteiro gera uma versão modificada e aprimorada da tabela 2
(p. 42), que será ordenada na prioridade negociada durante o processo e conterá as
anotações de valor feitas por cada grupo de interessados.

46
Pr

Id

Requisito

Atributo de
Qualidade

Interessados / Proposta de
Valor

1

R2

O sistema deve suportar o
crescimento acelerado da
força de vendas

Portabilidade /
Manutenibilidade

Clientes /
Sustentação
Valor: atender à iminente expansão da área comercial.

2

R1

Vendedores devem poder
acessar a carteira de pedidos de fora da empresa

Funcionalidade /
Confiabilidade

Usuários / Clientes
Valor: aumentar o número de
clientes visitados pela redução do tempo de atendimento e dos custos de telefonia.

Tabela 3: Tabela de requisitos modificada após negociações de valor
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

A tabela 3 mostra um exemplo da anotação de valor que seria registrada ao final
desta etapa. A seguir, a área financeira ou de controladoria pode ser requisitada a
orçar os itens mencionados, na forma de valores financeiros, para subsídio da
gestão do projeto. Também as áreas de negócio podem demandar análises mais
complexas, como projeções financeiras ou orçamentos detalhados. O objetivo das
atividades aqui descritas é trazer essas questões para o foco central do projeto.

3.3 Evolução da Arquitetura
Esta etapa do roteiro concentra as atividades técnicas de avaliação e
engenharia para a evolução da arquitetura.
As subatividades internas desta atividade incluem a avaliação da arquitetura
atual e os métodos para detalhar e avaliar a arquitetura-alvo.
3.3.1 Avaliação da Arquitetura
A avaliação da situação atual da arquitetura é feita utilizando o conceito de
“suficiência” no atendimento dos requisitos não funcionais, tratando cada um deles
como um softgoal, conforme proposto em Chung et al. (2000) no NRF Framework.
Segundo esse Framework, os RNFs apresentam graus de atendimento ou
não atendimento dos softgoal e utilizam cinco estados para representar esse
atendimento:
•

Quebra (-2): quando uma decisão ou um componente arquitetural existente
impede o atendimento do requisito.
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•

Afeta negativamente (-1): quando uma decisão dificulta o atendimento de um
ou mais objetivos.

•

Neutro (0).

•

Ajuda (+1): contribui positivamente.

•

Implementa (+2): quando a decisão viabiliza o requisito ou o softgoal.
Neste roteiro, utiliza-se a lista de RNFs como ponto central da avaliação, e

os arquitetos de software identificam as decisões ou os componentes arquiteturais
mais diretamente relacionados a cada um dos requisitos.
Com essa lista, organiza-se uma tabela, indicando para cada requisito o
grau de atendimento da arquitetura ao requisito. Essa tabela utiliza uma escala de -2
a 2 para representar esses estados de atendimento.
A tabela 4 contém um exemplo de avaliação de um sistema hipotético em
arquitetura cliente/servidor convencional para os requisitos apresentados na tabela 2
(p. 42). A escala de atendimento deve representar um consenso entre os arquitetos
envolvidos quanto ao resultado do conjunto de elementos arquiteturais sobre o
requisito.
Pr

Id

Suficiência Decisões Arquiteturais relacionadas

1

R2

-1

- Bases de dados em servidor SQL central
- Aplicação cliente contém regras de negócio

2

R1

-2

· Interface com o Usuário escrita em Visual Basic

Tabela 4: Tabela de Suficiência da Arquitetura
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Essa tabela é utilizada ao longo de todo o processo de desenvolvimento
como uma forma de se fazerem avaliações exploratórias de decisões arquiteturais
que estão sendo tomadas.
O somatório simples da coluna “suficiência” não tem nenhum fundamento, já
que seria completamente neutro de valor para o sistema.
Um resumo dos itens por peso (itens com suficiência -2, 0 etc.), porém,
fornece uma boa avaliação preliminar do andamento do projeto e das decisões que
vão sendo tomadas ao longo do tempo. Isso porque enquanto houver requisitos com
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-2, por exemplo, ainda será necessário um trabalho de arquitetura para sua
eliminação.
3.3.2 Cenários de Atributos de Qualidade
A próxima atividade prevista no roteiro, e que pode ser feita durante o
processo de análise e detalhamento dos requisitos, é a identificação dos cenários de
qualidade. Os cenários podem ser documentados utilizando o modelo de estímulo e
resposta proposto em Bass, Clements e Kazman (2003, capítulo 4.4) e servem como
base para definição das táticas arquiteturais que serão empregadas no sistema-alvo.
Seguindo esse modelo, identificam-se, dentro das necessidades do sistema,
os cenários gerais pertinentes e a partir desses são detalhados os cenários
específicos, instanciados para o sistema analisado.
Um exemplo dentre os cenários gerais identificados por Bass, Clements e
Kazman (2003) é o Cenário Geral de Disponibilidade, representado na figura 8:
Cenário Geral de Disponibilidade

Figura 8: Cenário Geral de Disponibilidade
Fonte: Adaptado de BASS; CLEMENTS e KAZMAN (2003)

Na figura 8 os autores identificam alguns padrões de cenários ligados ao
atributo de qualidade de disponibilidade. No contexto de cada projeto,
especializações devem gerar um cenário desses para cada estímulo relevante e
cada estado no ambiente.
Estabelecidos os cenários dos atributos de qualidade para o sistema, o
grupo de arquitetura trabalha sobre os requisitos identificados, definindo as táticas
arquiteturais que serão utilizadas para implementar esses requisitos no sistema.
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Primeiramente definem-se as táticas com abrangência geral para o sistema
e, depois, as demais, na ordem das prioridades definidas para o projeto.
A taxonomia empregada para a classificação dos atributos de qualidade
proposta por Bass, Clements e Kazman não segue o mesmo padrão da ISO 9126-1.
Foi estabelecida, porém, uma relação entre essas duas classificações, baseada nas
próprias definições no texto de referência.
Os requisitos podem ser documentados na forma de uma planilha, por
simplicidade. A tabela 5 mostra uma planilha adequada a este tipo de registro:
Origem

Estímulo

Externa
Componente
ou interna ou situação que
falhou ou entrada de dados ou
mensagem recebida

Artefato

Ambiente

Respostas

Medição

Elemento do
sistema ou
da infraestrutura

Ambiente de
execução,
testes, desenvolvi-mento

Tanto eventos
Resultados
sistêmicos quan- aferidos e tato roteiros opera- bulados
cionais

Tabela 5: Planilha para a documentação dos Atributos de Qualidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

3.3.3 Definição da Arquitetura-Alvo
Com base nos cenários identificados e documentados e nos requisitos
priorizados, inicia-se a definição dos padrões arquiteturais gerais do sistema, de
maneira que decisões de projeto possam ser tomadas de forma consistente com as
diretrizes do negócio.
Para validar as decisões arquiteturais tomadas, utiliza-se o roteiro geral do
ATAM, porém de uma maneira incremental. Aproveitando-se o fato de o ATAM ser
um método recursivo, conforme descrito na seção 2.3.3 desse trabalho.
Para cada decisão arquitetural tomada, avaliam-se impactos, riscos e não
riscos para o projeto. Riscos significativos são avaliados e tratados imediatamente.
Depois de se obter um conjunto significativo de decisões arquiteturais sem riscos
críticos para os requisitos de negócio, a implementação das decisões tomadas até
esse momento podem ser iniciadas, enquanto o projeto prossegue em seu curso
normal.
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Decisões que dependem de pesquisa adicional, seja por parte dos
interessados do negócio seja do grupo de arquitetos, são postergadas para
avaliação em um próximo ciclo, sem prejuízo para o projeto como um todo.
Uma vez que o objetivo deste roteiro é obter uma ferramenta para melhorias
incrementais de uma arquitetura existente, pode-se evoluir a implementação das
partes conhecidas do problema sem que todo o trabalho precise esperar pela
avaliação completa, tendo-se em mente de que o processo é todo guiado pelas
prioridades estabelecidas nas atividades descritas na seção 3.2.2 desse trabalho.
A identificação de riscos ocorre durante todas as atividades de definição de
arquitetura e, dessa forma, também a mitigação destes se dá de forma incremental e
contínua.
Todo o processo de avaliação, porém, deve ser trabalhado em conjunto com
a questão econômica, chave em quase todos os contextos organizacionais, senão
todos.
Optou-se neste roteiro por identificar os custos dos grandes elementos
arquiteturais do sistema e pela apresentação desses valores para a decisão direta
do contratante (dependendo do contexto, o cliente ou o patrocinador). Assim, após
uma rodada de decisões, uma estimativa de custos de implementação é feita e
submetida à avaliação. Essa avaliação poderá ser feita pelos interessados,
diretamente, ou pelo gerente de projetos, dependendo da metodologia utilizada para
a gestão de custos.
Qualquer obstáculo identificado, aqui, é tratado no processo como um risco,
provocando a reanálise do problema, na qual novas alternativas podem ser
levantadas e outros compromissos de decisão podem ocorrer, afetando o resultado
ou relaxando os requisitos.
Restrições objetivas de custos podem e devem ser relacionadas como
requisitos não funcionais do sistema. Uma vez que requisitos econômicos sejam
colocados, os riscos de não atingimento da meta podem ser avaliados pela mesma
ferramenta. Assim uma definição como “O sistema X deve ser executado nos
mesmos servidores atualmente utilizados para a versão em produção” torna-se um
requisito econômico do sistema, e qualquer decisão arquitetural que impacte esse
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requisito será tratada como um risco para o projeto e avaliada pelos interessados em
conjunto com as demais decisões e compromissos.
3.3.4 Táticas Arquiteturais
Analisando os requisitos não funcionais e os cenários de um sistema de
software, identificam-se padrões de estímulo e resposta que se repetem em vários
deles.
Essas repetições identificam táticas arquiteturais que poderão ser utilizadas
no projeto.
As decisões tomadas devem ser documentadas na forma de um Descritivo
da Decisão Arquitetural, incluindo modelos UML e descritivos que deixem claras as
decisões tomadas e, principalmente, o racional de cada uma.
A importância desse registro é permitir que, na continuidade do projeto,
novos envolvidos possam entender não só as decisões tomadas, mas as
alternativas avaliadas e as razões pelas quais uma foi selecionada em detrimento de
outra.
Esse tipo de documentação, porém, consome muito esforço para ser
realizada e na maioria dos casos gera documentos de pouca utilidade futura, como
demonstraram Falessi, Cantone e Kruchten (2008). Dessa forma, apenas decisões
com impacto a longo prazo para o sistema e que impliquem valores significativos
para algum dos grupos de interessados devem ser documentadas e publicadas.
Em Bass, Clements e Kazman (2003, capítulo 5), pode-se encontrar um
pequeno catálogo de táticas, relacionadas aos atributos de Disponibilidade,
Modificabilidade, Desempenho, Segurança, Testabilidade e Usabilidade.
Os atributos de qualidade presentes na tabela de Suficiência da Arquitetura
(mostrada na tabela 4, p. 47) é um bom início para se identificar quais grupos de
táticas serão relevantes para um projeto em particular.
3.3.5 Padrões Arquiteturais
A utilização de padrões arquiteturais agrega diversos benefícios ao projeto,
principalmente promovendo o reuso de soluções e padronizando componentes de
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infraestrutura. Os padrões reunirão uma ou mais das táticas arquiteturais, descritas
na seção anterior.
A maior dificuldade para os arquitetos é identificar esses padrões no projeto.
Para isso, é preciso praticar um pouco na identificação desses padrões no sistema.
Esta atividade, portanto, exige experiência e interação entre os arquitetos,
para se classificar os padrões arquiteturais no domínio do sistema em questão.
Tentativas de estabelecer formas de documentação ou catálogos de padrões
arquiteturais têm sido limitadas até o momento, conforme discutido na seção 2.3.2
deste trabalho.
Optou-se, então, por utilizar a documentação das decisões arquiteturais
tomadas e, através disso, promover o reuso dessas soluções. O artigo
“Documenting Design Decision Rationale to Improve Individual and Team Design
Decision Making: An Experimental Evaluation” (FALESSI; CANTONE; BECKER,
2006) demonstrou a efetividade desse caminho.
Outras abordagens para essa questão da documentação dos padrões
arquiteturais poderão ser utilizadas, dependendo do grau de maturidade da equipe e
das exigências da organização.
É importante, porém, estabelecer e documentar os padrões arquiteturais do
sistema a fim de garantir soluções coerentes para problemas semelhantes,
promovendo o reuso da arquitetura e abrindo o caminho para o reuso de
componentes.
3.3.6 Avaliação da Arquitetura-Alvo
A arquitetura-alvo, resultante das decisões arquiteturais tomadas no projeto,
é avaliada utilizando-se os mesmos mecanismos descritos no item 3.3.1.
A planilha de controle fornece um indicador de evolução, e os interessados
podem decidir quando o nível de atendimento dos requisitos estiver satisfatório.
Se novos requisitos surgirem ao longo do processo, o roteiro pode ser
novamente executado, de maneira que as interações entre requisitos seja
novamente avaliada, e os riscos, identificados.
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3.4 Considerações sobre a Gestão do Projeto
Este roteiro não está relacionado a um método de gestão de projetos
específico nem pretende discutir a questão da flexibilidade de escopo que
implicitamente adota.
Esses fatos, porém, não podem ser simplesmente ignorados ou
desprezados, especialmente porque, durante este trabalho, a questão do valor e do
custo do sistema é sempre levantada.
O roteiro encaixa-se perfeitamente no modelo de gestão de projetos Scrum,
ainda que certamente não seja a única forma de controlá-lo.
Utilizando o Scrum, as decisões arquiteturais tomadas derivam diretamente
da lista do backlog priorizado, o que é um ponto-chave dessa ferramenta de gestão.
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4 EXPERIMENTO DE USO
Este capítulo descreve um experimento para aplicação do roteiro proposto
em um projeto de atualização tecnológica de um servidor de informações financeiras
instantâneas da Q10 Informática.
A Empresa possui uma base instalada de milhares de clientes de um
software gráfico para análise técnica, que consiste de componentes que são
executados nas estações dos clientes (ferramenta gráfica) e em servidores,
responsáveis pela coleta e padronização das informações das bolsas de valores,
formação da base de dados histórica e atendimento das requisições de dados dos
clientes (séries históricas).
Os servidores fornecem, ainda, informações fundamentalistas (balanços e
análises), notícias especializadas, serviços de atendimento aos clientes (suporte
técnico) e compartilhamento de informações e análises financeiras dentro da
comunidade de usuários. Serviços de apoio, como autorizações e comunicação com
os clientes completam as funcionalidades dos servidores.
Os principais motivadores do projeto foram a demanda para acelerar a
entrega de novas funcionalidades, o aumento da disponibilidade e da confiabilidade
dos serviços e a ampliação da escala dos dados, tanto horizontalmente (número de
ativos) quanto verticalmente (período de histórico).
Na frente de novas funcionalidades, a manutenibilidade estava reduzida pelo
alto acoplamento físico e lógico do subsistema de tratamento de cotações, chamado
de “servidor de gráficos”. Esse acoplamento, somado ao uso de um compilador C++
descontinuado há mais de dez anos e de uma biblioteca de classes de apoio
distribuída com ele, tanto limitava a escalabilidade da equipe, pelas dificuldades de
contratação, quanto introduzia riscos significativos a cada mudança.
Na disponibilidade, os principais problemas eram a monitoração e operação
dos servidores remotos e a alta fragmentação das tecnologias utilizadas pelos
diversos serviços de apoio, voltados para complementar a base de dados com
dados de outras fontes e melhorar a qualidade dos dados em geral.
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O aumento da escala de dados estava limitado por um motor de
armazenamento e recuperação de dados totalmente inadequado às demandas
atuais e que necessitava ser completamente substituído.

4.1 Identificação dos Cenários
4.1.1 Preparação
As primeiras atividades do projeto foram relacionadas ao levantamento dos
requisitos do negócio para o sistema-alvo e o contexto (ou ambiente) de negócio em
que o sistema estará inserido.
A maioria de requisitos levantados foram documentados de forma textual,
exceto por alguns diagramas de pacotes construídos principalmente para delimitar a
abrangência do projeto. Por contar com sistemas diversos na qualidade dos dados,
e outros servidores de informação e serviços, além do servidor de gráficos, havia
nesta fase uma preocupação em definir claramente o escopo do projeto durante a
comunicação com os interessados.
Considerações sobre o Contexto de Negócio
•

O Cartezyan, principal produto da empresa, é a aplicação de análise técnica
líder do mercado brasileiro e vem sendo desenvolvida nos últimos 15 anos.

•

Todas as aplicações que compõem o sistema foram desenvolvidas
internamente.

•

A maior parte do código está escrito em C++, e grande parte dele utiliza
bibliotecas de classes de terceiros que estão obsoletas ou em obsolescência
acelerada.

•

Muitos sistemas com arquiteturas divergentes distribuem informações para as
mesmas aplicações clientes.

•

Produtos novos foram desenvolvidos em tecnologias diferentes, sem foco
específico na integração tecnológica, causando fragmentação da equipe de
desenvolvimento e da infraestrutura de publicação.

•

O sistema é distribuído com exclusividade por um parceiro comercial no
mercado brasileiro, que possui uma infraestrutura tecnológica própria para
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processamento e distribuição das informações financeiras, à qual o sistema
precisa se adaptar.
•

A Q10 tem atuação independente em alguns mercados latino-americanos,
para os quais foram desenvolvidos novos componentes, para completar as
lacunas de funcionalidade e serviços providas pelo parceiro.
Contextos de Execução
Neste projeto foram identificados dois contextos de publicação e execução

do sistema, bastante distintos, motivados pelos dois cenários de negócio descritos
no item anterior (Brasil e América Latina).
Uma arquitetura que se adaptasse de maneira transparente a essas
situações traria maior valor ao negócio em dois aspectos importantes: um
estratégico, de manutenção dos dois contextos em evolução tecnológica constante e
sincronizada; e outro operacional, com impacto nos custos de operação e
manutenção em níveis controlados.
Atualmente os componentes de servidor são executados em dois grandes
contextos de produção:
1. Em estrutura própria, com todos os serviços providos pelos componentes
próprios; e
2. Dentro da estrutura de produção do Parceiro, integrado a seu Servidor de
Aplicações.
Contexto de Publicação em Estrutura Própria
Nesse contexto de execução, cada elemento estrutural da arquitetura provê
seus serviços diretamente ao programa cliente, que é executado na estação do
usuário.
Não há um mecanismo centralizado para prover serviços de autorizações
(chamados de “permissões no desenho”) nem de notificações, exigindo que a
estação cliente estabeleça vários canais de comunicação com diversos servidores
simultaneamente.
O diagrama de componentes da figura 9 apresenta os diversos elementos de
execução do Sistema da Q10 Informática.
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Cada pacote de alto nível representa um servidor, e os estereótipos indicam
a tecnologia principal utilizada para o desenvolvimento da aplicação, fator-chave
para determinar a divisão de funcionalidades pelos servidores, conforme
mencionado.

Figura 9: Componentes no Contexto de Publicação Próprio
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

O componente denominado Cartezyan, à esquerda no diagrama, representa
a aplicação que é executada na estação de trabalho do cliente. No escopo deste
projeto, as alterações nessa aplicação foram limitadas a seus componentes de
comunicação, que deverão ser adaptados às eventuais mudanças de protocolo entre
as camadas.
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Contexto de Publicação na Estrutura do Parceiro
O mesmo conjunto de componentes estruturais é publicado junto com os
servidores do parceiro exclusivo da Q10 Informática para distribuição de seu sistema
no Brasil.
Nesse contexto, serviços de apoio, como permissões e distribuição de
dados, são feitos pelos servidores de aplicação do parceiro, que se encarrega de
estabelecer a comunicação com o Cartezyan instalado na estação do usuário final.
Outra diferença é que a captação de dados, em vez de ser feita diretamente
das bolsas, se dá através de um adaptador direto para a infraestrutura da AE.
Essa integração, porém, se dá apenas para o serviço principal, de cotações
e séries históricas de cotações. Os demais serviços continuam sendo acessados
diretamente pelo cliente em diversos servidores.
Demandas do Negócio
Foram levantadas as demandas do negócio em entrevistas individuais,
conduzidas com a área de negócios e com os principais interessados do
desenvolvimento e da sustentação.
Foram analisadas também as pendências para o desenvolvimento,
identificando aquelas que estavam paradas há mais tempo e que demandavam
alterações mais profundas na estrutura dos servidores.
Esse material foi fundamentalmente levantado em listas de pendências
(planilhas), ainda que técnicas auxiliares, como mapas mentais, tenham sido usados
em alguns momentos, principalmente para facilitar o entendimento da equipe de
projeto.
Do Sistema Legado
A atual equipe de sustentação participou ativamente do desenvolvimento dos
sistemas e possui grande parte da memória do projeto. Essa equipe foi envolvida em
toda a etapa de análise, e parte dela foi migrada para o projeto de construção dos
novos componentes.
A documentação técnica, esparsa e reduzida, foi agrupada e validada,
especialmente quanto à atualidade. Além disso, diversas entrevistas foram
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realizadas com o objetivo de identificar os casos de uso mais importantes atendidos
pelo sistema. Esses casos de uso, além de constituírem uma base para a
elaboração de casos de testes, foram usados como material de estímulo para os
trabalhos da atividade descrita em 4.1.2.
Foram feitos diagramas de componentes, como o exibido na figura 9 (p.
57),além de alguns diagramas de comunicação em alto nível, com o objetivo de
facilitar a comunicação nas fases iniciais do projeto.
Esse trabalho preparatório foi importante para a definição do escopo do
projeto, ainda que este somente tenha sido concluído após a execução das
atividades da próxima etapa.
4.1.2 Os Cenários
O material preparatório gerou um documento consolidado que nivelava o
conhecimento da arquitetura atual entre os grupos interessados, formava um pouco
de jargão comum e delimitava o escopo do projeto. Nesse documento constavam os
diagramas de contexto, a descrição dos principais elementos arquiteturais e as
principais funcionalidades do sistema legado.
Esse artefato gerado ajudou a colocar os participantes em contato com a
abrangência do trabalho, tanto no que diz respeito às aplicações afetadas quanto
aos processos de negócio.
Foram identificados como interessados as equipes de sustentação do
sistema legado, desenvolvimento dos sistemas clientes das informações,
desenvolvimento do sistema-alvo, operação de infraestrutura, operação de
informações, produtos e negócio (finanças).
Após algumas discussões preliminares com pequenos grupos de
interessados, foi montada uma reunião para que os requisitos fossem levantados e
parcialmente validados na própria reunião, sendo descartados os menos relevantes.
Além dos requisitos não funcionais, foram identificados diversos cenários de
crescimento e exploratórios.
Os cenários de crescimento por si só já eram bastante significativos. A
expansão do mercado acionário brasileiro tem se dado a ritmos maiores do que a
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média mundial, mesmo nos mercados mais maduros, e seu crescimento tem sido
maior do que em outros setores da economia.
Nos cenários exploratórios foram analisadas diversas alternativas, tanto de
aumento da abrangência regional (mais bolsas e mais mercados) quanto de
profundidade (ativos tratados para análises). Com base nesses cenários, a área de
negócios definiu o conjunto de informações que deveria ser suportado pelo sistema
e que foi, posteriormente, traduzido na forma de requisitos não funcionais.
Sobre a Reunião
A reunião de levantamento inicial teve dois objetivos distintos, mas
convergentes. Um deles era realizar o levantamento de cenários, previsto na
metodologia ATAM, em que os diversos interessados são estimulados a identificar os
requisitos não funcionais do projeto. O outro era o de fazer parte do processo de
inicialização do projeto, criando a necessária integração entre os membros da futura
equipe de projeto.
Além dos interessados da organização, havia mais dois participantes
externos nessa reunião. Um deles, especialista certificado na metodologia ATAM,
explicou as ferramentas que seriam utilizadas e alguns conceitos relevantes do
processo de avaliação arquitetural que foi utilizado e continuaria sendo utilizado no
projeto. Essa fundamentação do ATAM, para todos os participantes, deu
consistência ao material técnico preparatório descrito no item anterior.
O outro, um arquiteto experiente, mas participante de outro mercado, teve o
papel de trazer informações sobre o estado da arte em algumas tecnologias
potencialmente relevantes para o sistema analisado e de auxiliar no processo de
identificação de opções fora do contexto normal da organização, ajudando a fazer
com que as demandas sobre a nova arquitetura fossem menos influenciadas pelas
limitações da arquitetura atual do que teriam sido sem sua participação.
A utilização de agentes externos nessa reunião mostrou-se muito bemsucedida e relevante para os resultados do projeto.

4.2 Classificação dos Requisitos Não Funcionais
Os cenários identificados na atividade anterior representam as demandas
sobre a arquitetura do sistema.
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Por economia de espaço, a lista de RNF gerada em 4.1.2 foi refinada pelo
grupo de arquitetura, quanto à forma e precisão técnica, e gerou o resultado
mostrado na tabela 6 (p. 62).
Essa lista, aqui representada parcialmente, foi publicada na forma de um
documento colaborativo, ativamente editado pelos interessados até o início das
atividades descritas na seção 4.3.
Esse documento é utilizado durante as avaliações e medições que se
seguem e pode ser trabalhado pelo grupo de arquitetura do projeto. Interações
diretas com os interessados devem ocorrer para que os requisitos sejam refinados
ou retirados do projeto. O objetivo de refinar os requisitos é trazer para a reunião de
priorização uma lista com menos divergência e mais consenso quanto a seu teor e
sua relevância.
Requisitos poderão ser removidos da lista nesta fase do projeto se houver
consenso entre os interessados que o apoiaram.
Os identificadores dos requisitos não devem ser alterados para permitir a
rastreabilidade. A própria tabela 6 não contém o requisito “R3” por esse motivo.
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Id

Requisito

Atributos de Qualidade Interessados

R1

O tempo para implementar novas funcionalidades deve ser reduzido em 50% em
relação ao tempo atual.

Analisabilidade,
Modificabilidade

Cliente (gerência
de produtos)

R2

Erros que impeçam o funcionamento de
algum serviço devem poder gerar correções sem afetar os outros serviços nem
outros usuários além dos afetados diretamente pelo problema.

Analisabilidade,
Tolerância a falhas

Sustentação /
Usuários

R4

O usuário não deve perceber eventuais in- Estabilidade, Tolerância Sustentação /
terrupções em serviços durante o horário à falhas
Usuários
de funcionamento das bolsas.

R5

O servidor deve ser capaz de servir simul- Portabilidade
taneamente às aplicações cliente em todas as versões suportadas.

Sustentação /
Usuários

R6

Os servidores devem conviver com outros Portabilidade
ainda não atualizados ou em versões distintas.

Sustentação /
Desenvolvimento

R7

Suportar um aumento incremental da
base de usuários na razão de 20% ao
ano.

Cliente
(comercial)

R8

Suportar um crescimento de volume de
Eficiência,
novos dados a uma razão de 30% ao ano. Portabilidade

Cliente
(mercado)

R9

O funcionamento dos sistemas deve ser
transparente nos dois contextos de negócio.

Portabilidade,
Usabilidade

Sustentação

R10 Permitir a monitoração e operação das
aplicações de forma integrada.

Usabilidade

Sustentação

R11 O desenvolvimento deve poder escalar
através da contratação de mais pessoas
ou empresas terceirizadas.

Manutenibilidade,
Funcionalidade,
Portabilidade

Cliente /
Desenvolvimento

Eficiência,
Portabilidade

R13 Sincronizar as regras de negócio entre
Portabilidade, Acurácia Cliente /
servidor e clientes, especialmente as conUsuário /
solidações de dados.
Sustentação
R15 Facilidade de publicação de novas
Usabilidade,
versões em múltiplos servidores, seguindo Portabilidade
estratégia de convivência definida.

Sustentação

R16 Atender com o mínimo de latência possível os usuários dispersos em diferentes
localizações geográficas.

Usuário

Portabilidade,
Eficiência

R17 Suportar simultaneamente o volume de
Portabilidade,
dados das oito maiores bolsas de ações
Eficiência
das Américas em um servidor de prateleira dos provedores no qual os servidores
estão hospedados atualmente.
Tabela 6: Lista consolidada dos Requisitos Não Funcionais (parte)
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Cliente
(mercado)
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4.2.1 Proposta de Valor e Priorização
Dentro da lista, os interessados identificam nos requisitos aqueles que
apresentam mais valor para sua organização (ou área). Essa informação pode ser
registrada no próprio documento.
Dessa valoração surgem os debates entre demandas incompatíveis e
emerge uma lista de requisitos priorizada pela organização.
Nesse experimento de aplicação do roteiro, identificaram-se requisitos que
foram modificados ou mesmo removidos durante esta etapa.
Um exemplo foi o requisito que solicitava “A latência em cada país deve ser
a menor possível”, removido antes mesmo de ser detalhado. A razão foi que, para
para atender a um requisito que privilegiasse a latência em cada país
individualmente, seriam necessários servidores locais em cada loca atendido.
Os argumentos foram que o favorecimento do tempo de latência não
compensaria o aumento da complexidade de operação, que colocaria em risco a
disponibilidade dos serviços, este sim um requisito forte em todas as listas. Além
disso, houve o argumento econômico de que alguns mercados não eram
significativos o suficiente para justificar os custos de uma infraestrutura local. Assim,
o requisito final foi definido como “Atender com o mínimo de latência os usuários
dispersos em diferentes localizações geográficas”, permitindo mais liberdade aos
projetistas para trabalhar em um modelo de concentração de diversas localizações
geográficas em centros de serviços regionais.
4.2.2 Lista de Requisitos Não Funcionais Consolidada
Ao final dessas atividades, a planilha que representava a tabela 6 no projeto
continha uma visão ajustada dos requisitos, com diversas anotações sobrepostas e
alguns documentos complementares gerados.
Todas as informações coletadas até aqui foram publicadas na intranet da
empresa, juntamente com essas planilhas de controle.
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4.3 Evolução da Arquitetura
Com a lista em mãos, inicia-se a atividade técnica em si, das decisões
arquiteturais e da implementação da solução.
No modelo utilizado, esta etapa é um processo contínuo, recorrente e,
eventualmente, recursivo. Um grupo de decisões arquiteturais já tomadas geram
uma iteração do projeto de desenvolvimento, utilizando-se a metodologia Scrum
para a gestão das atividades.
A etapa pode ser repetida para diferentes grupos de requisitos (recorrência)
ou em vários níveis de abstração (recursão), podendo chegar ao nível de detalhe da
implementação.
A cada iteração, requisitos são refinados, e novos compromissos exigem a
revisão de consistência com a lista original dos requisitos. Em uns poucos casos,
houve a necessidade de se revisitar os atributos de qualidade definidos para o
sistema. Na maioria das vezes, porém, essa volta à lista de requisitos servia apenas
como um mecanismo de controle de qualidade do próprio processo.
4.3.1 Análise da Situação Atual
A análise da situação atual foi fundamentalmente levantada com a área
técnica e validada com as áreas de negócio.
A lista de requisitos apresentados na tabela 6 (p. 62) foi avaliada, e o método
foi o consenso entre a equipe reunida. Cada item foi discutido até que um peso
fosse atribuído.
O sistema de pesos é o descrito no item 3.3.1 desta dissertação, e o
resultado dessa avaliação está mostrado na tabela 7 (p 65).
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Id

Suficiência Decisões Arquiteturais que Impactam

R1

-2

Alto acoplamento
Ferramentas de desenvolvimento obsoletas

R2

-2

As razões são semelhantes às do requisito anterior.

R4

0

Os servidores não possuem características de alta disponibilidade.
A responsabilidade pelo chaveamento é do cliente. Compromisso:
existe uma latência no chaveamento.

R5

+2

Todas as versões de protocolo são suportadas pelo servidor.

R6

+2

Cada servidor é capaz de identificar as versões das bases de dados
e abrir versões mais antigas.
Os arquivos texto de transferência de dados são “versionados” e seguros para qualquer versão de servidor.

R7

0

Limitações da Base de Dados impõem sessões críticas em excesso,
limitando a utilização de servidores multiprocessados.

R8

-1

Várias estruturas internas têm tipos ou tamanho de atributos que limitam o crescimento das bases de dados.

R9

0

Apenas um binário (DLL) suporta ambos os cenários.
Existem muitos códigos específicos, o que dificulta a testabilidade
nos dois cenários.

R10

-1

Toda a configuração é feita por arquivos locais no Servidor.
Arquivos de Log são gravados em diretórios locais.
Nem todos os servidores são acessíveis remotamente.

R11

-2

Emprego de tecnologias específicas dificulta o treinamento de novos programadores.
Uso de ferramentas pouco difundidas dificulta a contratação de profissionais.
Alto acoplamento limita o paralelismo no desenvolvimento.

R13

-1

Apesar da utilização da mesma linguagem de programação, cliente
e servidor compartilham pouco código.

R15

-1

É preciso ter acesso de administração aos servidores (por linha de
comando ou terminal).
O serviço precisa ser interrompido.

R16

+1

Os servidores podem ser livremente replicados e dispersos geograficamente para atender usuários locais.
Existe uma limitação, porém: um servidor não pode fornecer dados
de outro servidor, localizado em outro datacenter.

R17

-2

As bases atuais têm limitações na quantidade de ativos, por desenho.
Existe contenção estrutural nas gravações de dados.

Tabela 7: Análise da Arquitetura Atual em Relação aos Requisitos Não Funcionais
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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4.3.2 Cenários dos Atributos de Qualidade
Os cenários de atributos de qualidade vêm sendo elaborados desde o início
dos trabalhos, nas atividades preparatórias descritas em 4.1, e vão sendo refinados
ao longo do projeto. Neste ponto do roteiro, porém, é feito o registro dos cenários
identificados.
A tabela 8 (p. 67) contém uma parte desses cenários identificados. Nela,
optou-se por focar esse registro nos três atributos de qualidade mais sensíveis ao
projeto: modificabilidade, disponibilidade e desempenho.
Uma dificuldade que apareceu neste ponto do roteiro, foi a de manter um
nível de abstração linear nesses cenários. Isso não é totalmente necessário, nem de
acordo com as definições do ATAM nem pela experiência deste projeto, mas manter
os requisitos registrados na tabela 8 de forma razoavelmente consistente nesse
aspecto ajuda a utilizar o documento com um mecanismo de verificação da
qualidade do próprio projeto.
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Origem

Estímulo

Artefato

Ambiente

Respostas

Medição

Modificação das regras de negócio localizadas, sem necessidade de interromper o sistema

Tempo necessário para a
mudança das
regras de negócio

Atributos de Qualidade de Modificabilidade
Negócio/ Solicita muusuário dança nas regras para tratamento de
dados de
uma bolsa

Componente Sistema em
de processa- execução
mento das
normal
informações

Bolsas

Componente Sistema em Reconfiguração dinâ- Tempo para rede comuni- execução
mica e on-line
tomada da cocação com
normal
municação
as fontes de
dados

Alterações de
senhas ou
endereços de
conexão

Negócio/ Solicita muusuário dança nas regras de agregação de dados

Componente Programas
de agregafonte
ção de dados lidos da
base

Sem impacto em outros componentes do
sistema
Sincronização com
as regras do programa cliente

Tempo para liberar a solução
Efeitos colaterais indesejados

Atributos de Qualidade de Disponibilidade
Externa

Queda do
Servidor
servidor ou
elementos de
infraestrutura

Sistema
sem comunicação

Registro de eventos Tempo de ree sistema de detec- conexão
ção para a operação Perda de dados na transição

Externa

Queda da co- Comunicanexão com
ção
uma bolsa

Operação
degradada

Notifica outros servidores, aplicação cliente e operador para
providências

Tempo de indisponibilidade
e tempo para
recuperação
de dados

Atributos de Qualidade de Desempenho
Externa

Aumento de
volume de
dados

Sistema

Sistema em Priorização dos sersobrecarga viços mais importantes
Processamento postergado

Tamanho das
filas
Capacidade de
notificação

Interna

Picos de demanda de
consumo de
dados

Sistema e
base de dados

Sistema em Priorização de atensobrecarga dimento e cancelamento automático
das demandas não
atendidas

Número de requisições não
atendidas

Tabela 8: Cenários de Atributos de Qualidade Identificados (parte)
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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4.3.3 Definição da Arquitetura-Alvo
Logo com os primeiros cenários de atributos de qualidade identificados e
com base nas demandas identificadas na fase 4.1, foram definidos os primeiros
elementos arquiteturais para o sistema-alvo.
Basicamente é preciso definir, aqui, os elementos de infraestrutura que
acabarão por influenciar as decisões tomadas na próxima etapa do roteiro.
A definição da arquitetura-alvo no contexto deste roteiro compreende o
conjunto de decisões arquiteturais mais estruturais que guiarão as demais decisões
de projeto.
Nesse momento foi decidido o modelo de replicação de dados que iria
satisfazer aos requisitos de publicação do sistema e também as linguagens de
programação e servidores de aplicação (em termos conceituais, não o fornecedor).
A arquitetura-alvo foi descrita através de um conjunto de documentos UML
de modelagem de componentes estruturais, textos explicativos e justificativas para
as decisões tomadas até esse momento.
As principais definições desta atividade foram:
•

A linguagem de programação principal (Java) e o uso de um servidor JEE.
Essa definição era consistente com os requisitos R10, R11 e R15;

•

A distribuição dos dados em um servidor regional para o pacífico e outro para
os clientes da Agência Estado no Brasil. Cada servidor será capaz de coletar
os dados e redistribui-los para os usuários da sua região;

•

Um servidor de base de dados encarregado da consistência e administração
centralizada, bem como a replicação dos dados históricos para os servidores
regionais, com dados que um deles não receba on-line.
Como “servidor” entenda-se aqui uma unidade lógica de serviços, contendo

tantos servidores físicos quanto necessários para suprir à demanda de capacidade.
Isolar essas definições em uma etapa bem definida do roteiro permite fechar
a composição da equipe técnica, em termos de especialidades necessárias, e serve
de referência para as táticas arquiteturais que serão especificadas a seguir.
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4.3.4 Táticas Arquiteturais
As táticas arquiteturais foram sendo definidas de maneira recursiva, e em
cada rodada de trabalho novas táticas mais específicas eram identificadas.
Definidas as táticas para cada grupo de atributos de qualidade enumerados
nas atividades descritas na seção 4.3.2, chega-se a um conjunto de táticas
arquiteturais que guiarão o projeto do sistema-alvo, como exemplificado na tabela 9.
Disponibilidade
Falha

Tática de Controle

Resultado

Queda da Comunicação com a Bolsa

Notificação do cliente para chaveamento controlado

Aplicação cliente conectase a outro servidor imediatamente.

Base de dados parcial- Sistema de centralização da base de A base de dados central é
mente ausente
dados histórica, separado dos servido- menos afetada por evenres coletores de dados
tos de quedas no sistema.
Base de dados diferentes entre os servidores

Votação da base de dados válida

Bases de dados equalizadas.

Mudança

Tática de controle

Sistema modificado a tempo e no orçamento

Alterações frequentes
de regras de agregação

Antecipação de mudanças com a utili- Sistema modificado sem
zação de configuração ou execução
geração de nova versão.
dinâmica de regras

Introdução de novos
casos de uso

Manutenção semântica e desacoplamento lógico dos componentes

Modificabilidade

Impacto controlado de mudanças e previsibilidade do
esforço necessário.

Tabela 9: Táticas Arquiteturais do Sistema (parte)
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
Durante esta atividade, foram deixadas de lado as planilhas de controle, e os requisitos
foram sendo transcritos para o sistema de controle de demandas da empresa. As planilhas
passaram a servir apenas como referência histórica, e o sistema de controle de demandas
foi utilizado para fazer o acompanhamento do desenvolvimento. No sistema de controle de
demandas foram criadas referências para os documentos publicados na intranet da
empresa, de maneira que não houvesse a necessidade de se transcreverem todas as
informações acumuladas no projeto.
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4.3.5 Padrões Arquiteturais
Na prática, as atividades desta etapa se confundem muito com as atividades
da etapa anterior, que é a de definição das táticas arquiteturais. Quanto mais
programadores presentes nessas discussões, mais as definições vão direto ao ponto
de implementação, às vezes indo direto aos padrões de projeto da implementação
em si.
Essa característica não é um defeito por si só, mas deve ser acompanhada
de perto pelo arquiteto. Os riscos identificados durante a aplicação do método é de
que algo seja perdido nessa transição direta para o código e de que requisitos não
sejam completamente atendidos.
Dividir esse trabalho nas etapas de táticas arquiteturais, padrões
arquiteturais e projeto, no caso, objeto deste experimento, garantiu uma melhor
compreensão dos componentes necessários para a implementação e permitiu que
se identificassem oportunidades de reuso.
Como mencionado na seção 3.3.5, optou-se por registrar os padrões
arquiteturais na forma de um simples registro tabular, por simplicidade de registro e
efetividade de comunicação.
A tabela 10 mostra o exemplo de como algumas soluções foram
documentadas. Com o tempo, duas coisas acontecerem com essa tabela: ela
ganhou muito mais elementos (identificando a busca pelo reuso), e as soluções
começaram a conter o nome dos componentes do sistema escolhido (uso de filas
JMS em um servidor JEE JBoss, por exemplo).
Este padrão de filas JMS, por exemplo, foi reusado em diversos pontos da
nova arquitetura. Ele substituiu com vantagens mecanismos mais complexos de
gerenciamento de threads existentes na arquitetura antiga e que são necessários
em diversos pontos do sistema-alvo. As vantagens foram a usabilidade (operação),
com a monitoração centralizada destas filas no servidor ,e a redução da quantidade
e complexidade do código a ser escrito, influindo positivamente na manutenibilidade
da solução final.
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Situação

Solução (Padrão)

Contexto

Necessidade de desacoplar
no tempo os estímulos e as
respostas

Utilização de filas de atendimento

Requisições de clientes e
chegada de dados das bolsas

Demanda de visualização
imediata do comportamento
dinâmico do servidor

Componente centralizado
Todos os componentes do
para monitoração e operação servidor com interações externas

Casos de uso de difusão de Emprego do padrão de publiinformações para vários usos cador/assinante da informação através de filas assíncronas com garantia de entrega
Cenários de publicação diferenciados

Tratadores de informação
para consumidores de informação (bases de dados, alertas, clientes)

Modularização das funcionali- Componentes de tratamento
dades internas do servidor,
de dados (bolsas) e atendicom alto desacoplamento ló- mento de clientes
gico
Utilização de busca automática de serviços disponíveis

Tabela 10: Exemplos de Padrões Arquiteturais
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

4.3.6 Avaliação da Arquitetura-Alvo
Neste experimento, a definição dos primeiros elementos arquiteturais do
sistema ocorreu com muita interação com os interessados da área de negócios, pois
as implicações econômicas e de estratégia comercial eram consideradas e
realimentavam o processo.
As soluções de disponibilidade, por exemplo, eram rapidamente validadas e
confrontadas com os limites orçamentários. O custo da disponibilidade
continuamente confrontado até se obter um conjunto de definições que gerasse o
equilíbrio esperado.
Também as necessidades de modificabilidade eram comparadas com
experiências recentes da organização em várias alternativas de componentes
arquiteturais.
Dessa forma foram definidos o servidor de aplicação (e a linguagem de
programação), gerenciadores de bancos de dados e sistemas operacionais.
Arquitetura-Alvo Definida
O diagrama da figura 10 descreve os principais elementos arquiteturais
escolhidos para o sistema, utilizando essa abordagem.
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O diagrama contém uma visão parcial do servidor regional, que consolida
todos os serviços em um Servidor de Aplicações, incorporando componentes
atualmente dispersos. Um novo módulo proxy será utilizado para a comunicação
com os servidores do parceiro, no cenário de publicação dentro da infraestrutura
dele.
Alguns serviços de apoio serão reescritos, e os dois principais sistemas,
atualmente em C++, se comunicarão com o servidor através de filas JMS e da
própria base de dados SQL, respectivamente.

Figura 10: Arquitetura-Alvo – Servidor Regional
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010)

Avaliação da Arquitetura
A tabela 11 mostra um conjunto de decisões tomadas e como elas afetam o
resultado final da arquitetura-alvo.
O método usado foi o mesmo descrito na avaliação da arquitetura atual, ou
seja, reuniões com a equipe técnica e gerencial e busca de consenso para as
avaliações.
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Id
R1

Suficiência Decisão Arquitetural
+1

Linguagem dinâmica em funções-chave de regras de negócio

+2

Desacoplamento dos módulos e emprego de padrões de projeto conhecidos e documentados

+1

Emprego de um motor NoSQL para persistência dos dados históricos,
com versionamento de estruturas de dados

R2

+1

Desacoplamento físico e lógico dos módulos

R4

+1

Desacoplamento físico e lógico dos módulos

+2

Utilizar caches e áreas de controle do Servidor JEE

R6

+2

Geração e consumo dos arquivos de intercâmbio no formato atual

R7

+1

Arquitetura escalável, através do desacoplamento

+2

Emprego agressivo de técnicas de cache

+1

Testes de carga e profiling para eliminação de gargalos

+2

Emprego de um motor NoSQL para persistência dos dados históricos

R9

+1

Desacoplamento físico e lógico dos módulos
Utilização de componentes gerenciados pelo JEE

R10

+2

Componentes de monitoração com capacidade de centralização
Instrumento de comunicação e supervisão entre os servidores

R11

+2

Linguagens e tecnologias com larga aceitação
Padrões de projeto
Desacoplamento lógico

R13

+2

Linguagem dinâmica em funções-chave de regras de negócio

R15

0

Arquitetura para publicação “quente” de componentes
Compromisso: Servidores regionais dificultam esta estratégia

R16

+2

Servidores regionais para atendimento próximo aos clientes

R17

+1

Servidor JEE
Padrões de projeto que incrementam o paralelismo
Testes de carga e profiling para garantir a qualidade do código e algoritmos

R8

Tabela 11: Impacto das Decisões Arquiteturais sobre os RNF
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Utilizando-se o conceito de suficiência, pode-se observar na tabela 12 a
diferença em relação à avaliação inicial, demonstrada na tabela 7 (na página 65).
Número de Requisitos
Suficiência
Arquitetura Antiga

-2 ou -1

0

+1 ou +2

8

3

3

1

13

Nova Arquitetura

Tabela 12: Comparação das Avaliações das Arquiteturas
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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4.4 Gestão do Projeto e a Recursividade do Roteiro
O roteiro todo pode ser aplicado mais de uma vez no projeto, até que seus
resultados sejam considerados satisfatórios.
Durante a etapa de projeto, os produtos gerados em cada uma das
atividades podem ser utilizados como entradas na elaboração dos cenários
(atividade A1.1 da Figura 7) e assim ser novamente propagados para as fases
subsequentes, até que seja atingido o nível de qualidade esperado.
Todas as atividades deste roteiro podem ser gerenciadas com a ferramenta
de gestão de projetos com a qual a equipe estiver familiarizada. A questão das
mudanças de escopo que fatalmente ocorrerão por conta da estrutura incremental
deste roteiro podem ser tratadas de acordo com a metodologia de gerenciamento de
projetos utilizada pela organização.
No caso deste experimento, foi utilizado o Scrum, que incentiva a prática de
detalhamento apenas das atividades necessárias à execução da próxima iteração.
O planejamento de releases do Scrum foi usado para marcar as etapas em
que os componentes atualizados da arquitetura seriam colocados em produção,
junto com a arquitetura “antiga”. Todo o processo de desenvolvimento foi gerenciado
por sprints de duas semanas, nos quais os requisitos e cenários levantados nas
atividades A1.1 e A1.2 do roteiro (figura 7) formaram o product backlog refinado
incrementalmente.
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 Resultados Alcançados
A proposta deste trabalho de pesquisa foi estabelecer um roteiro para guiar o
processo de atualização de um sistema de software, baseando as decisões em
critérios de valor agregado ao negócio. Esse objetivo foi atingido plenamente de
acordo com a proposta.
No experimento de uso, a aplicação deste roteiro reduziu os conflitos entre
os diversos grupos de interessados no projeto, se comparado a projetos em que não
se utiliza a técnica de avaliação de valor, na visão dos próprios envolvidos.
No projeto avaliado, elicitar os requisitos de qualidade das áreas de negócio
não foi difícil. As pessoas de todas as áreas já têm uma cultura de envolvimento com
questões técnicas de um sistema de software e absorveram bem a taxonomia
proposta para os atributos de qualidade.
No grupo técnico, por mais que os profissionais não estejam acostumados a
ser confrontados com a questão do valor gerado pelo sistema desenvolvido, os
critérios objetivos e claros levantados com a área de negócio foram bem absorvidos
e ajudaram a reduzir a resistência em requisitos importantes.
Durante o processo de decisões arquiteturais, a tarefa de justificar para os
interessados da área de negócios uma eventual decisão técnica que reduza o valor
percebido em algum aspecto do sistema foi bastante simplificada quando o custo ou
o valor concorrente que motivou o compromisso (ou tradeoff) foi claramente
evidenciado.
Podemos afirmar que o projeto foi positivamente afetado pela introdução das
considerações de valor, com base nos relatos dos envolvidos no projeto, em
comparação à experiência em situações anteriores.
Percebeu-se, durante a aplicação do método, que a maturidade da equipe
nas técnicas de avaliação arquitetural constitui-se em um fator crítico de sucesso
para a aplicação deste roteiro, especialmente pela complexidade inerente à
utilização do ATAM.
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A quantidade e a qualidade das interações entre a equipe técnica e a equipe
de negócios, no projeto experimental, foi maior do que a observada em outros
projetos conduzidos durante minha carreira profissional. Ainda que isso não seja um
obstáculo dentro da Q10 Informática, nem seja realmente um problema em outros
contextos, é importante que isso seja levado em consideração no planejamento de
qualquer projeto que pretenda empregar este roteiro.

5.2 Oportunidades de Continuidade
Uma extensão que foi identificada durante a aplicação do roteiro no
experimento foi sua utilização em um processo permanente de melhoria e
manutenção das qualidades arquiteturais de um sistema. Uma limitação de sua
utilização nesse contexto é encontrar um mecanismo para manter a documentação
gerada pelo projeto sincronizada com as intervenções da equipe de sustentação.
Outra questão que pode ser estendida é a oportunidade de utilização deste
roteiro para garantir a coesão arquitetural no desenvolvimento de sistemas utilizando
metodologias ágeis. Nessas metodologias, a questão do planejamento e controle da
arquitetura representa um risco permanente, em razão principalmente da ausência
de um projeto prévio completo e de uma etapa formal para a definição da
arquitetura.
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