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Resumo
Uma vez percebida a relevância dos produtos de software para o sucesso dos negócios e
segurança das pessoas, desenvolver e selecionar produtos de software de alta qualidade tornase essencial. A norma ISO9001-00 define qualidade como "o grau em que um conjunto de
características atende aos requisitos" [IEEE04], sendo que a definição das características de
qualidade, considerando o uso pretendido para o software, constitui um fator essencial para a
garantia dessa qualidade [ISO9126-1]. Tais atributos de qualidade específicos do contexto em
que o software é empregado caracterizam seus requisitos não-funcionais. Infelizmente esses
requisitos são, em geral, definidos de maneira vaga, imprecisa ou incompleta pelo solicitante
[KAZMAN00], além de ser comprometidos pela ocorrência de riscos que não tenham sido
abordados da maneira adequada ou com a velocidade necessária, ocasionando nãoconformidades entre a qualidade entregue e a esperada. Decisões de arquitetura em que os
impactos sobre a qualidade do produto de software não estejam claros representam parte
significativa desses riscos, assim como decisões arquiteturais importantes que tenham
sido deixadas em aberto [KAZMAN00]. Nesse trabalho é apresentado um método que
procura minimizar as não-conformidades associadas à qualidade por meio de uma abordagem
preventiva e baseada em arquitetura para mitigar os riscos que incidem sobre requisitos nãofuncionais. Esse método utiliza a norma [ISO9126-1] como referência de qualidade na
atividade de levantamento dos requisitos não-funcionais e, uma vez identificados, os riscos
são então tratados pela definição de requisitos de arquitetura, utilizando-se para isso o roteiro
apresentado por Pinna [PINNA04]. Tais requisitos são empregados na seleção de padrões de
arquitetura e projeto adequados, resultando em um modelo de arquitetura que propicie a
mitigação dos riscos e, conseqüente qualidade do software desenvolvido. A utilização de
padrões é ponto fundamental para o sucesso da aplicação do método, uma vez que
representam soluções de arquitetura largamente empregadas e validadas, diminuindo a
probabilidade de novos riscos serem inseridos no desenvolvimento. Por fim, o ATAM é
empregado como ferramenta de ligação entre a visão de negócio e a visão de arquitetura,
atuando na verificação dos requisitos de arquitetura, de maneira a privilegiar as características
de qualidade mais significativos e registrando as decisões tomadas.
Palavras-chave: Engenharia de Software; Qualidade de Software; Gerenciamento de Riscos;
Arquitetura de Software; Design Patterns; NBR ISO/IEC 9126; ATAM.

Abstract
Pattern based method for mitigation of software product quality related
risks
Once the relevance of software products is perceived as a key for the success of business and
security of persons, develop and select high quality software products becomes essential. The
ISO9001-00 standard defines quality as “the degree to which a set of inherent characteristics
fulfills requirements.” [IEEE04], thus the definition of quality characteristics, considering the
intended use for the software, represents an essential factor for the guarantee of quality
[ISO9126-1]. Such attributes of quality, specifics to the context that the software is applied,
characterize its non-functional requirements. Unfortunately these requirements are, in
general, defined in a vague, inexact or incomplete way by clients [KAZMAN00], these
requirements are also affected by the occurrence of risks that have not been approached in an
adequate way or with the necessary speed, causing unconformities between the delivered and
expected quality. Significant part of these risks is represented by important architecture
decisions that have not been made, or decisions that have been made but whose consequences
over the quality of the software product are not fully understood [KAZMAN00]. This work
presents a method that seeks to minimize the unconformities associated to the quality by
means of a preventive architecture-based approach for mitigation of risks related to nonfunctional requirements.

This approach uses the [ISO9126-1] standard as reference of

quality in the definition of non-functional requirements. Once the risks that affect those
requirements are identified, they are treated by the architecture requirements definition, as
presented by Pinna [PINNA04].

Such requirements are considered in the selection of

adequate architecture and design patterns, resulting in an architecture model that provides
mitigation of risks and consequent quality of the developed software. The use of patterns is a
fundamental point for the success of this approach, since they represent architectural
solutions that are widely used and verified, diminishing the probability of new risks being
inserted in the development. Finally, the ATAM is used as tool of connection between the
business and architecture visions, giving privilege to the most significant quality
characteristics and recording the decisions taken.
Keywords: Software Engineering; Software Quality; Risk Management; Software
Architecture; Design Patterns; ISO 9126; ATAM.
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Capítulo 1 - INTRODUÇÃO
1.1

Motivação

A qualidade de um software pode ser medida pelo grau de atendimento aos requisitos
definidos pelo usuário, bem como requisitos implícitos relacionados à utilização em um
contexto específico [IEEE04], [PRESSMAN01].
"Incertezas são inerentes e inevitáveis ao processo de desenvolvimento de software e seus
produtos"[ZIV97]. A realização dos riscos associados às incertezas pode, além de afetar os
valores estimados relacionados ao processo de desenvolvimento (custo e prazo), comprometer
a qualidade do produto de software desenvolvido [PMI04].
Estudos realizados em projetos de desenvolvimento de software nos Estados Unidos
constataram que mais de 70% dos projetos não consegue entregar tudo o que foi especificado,
não atende aos requisitos de qualidade estabelecidos ou ultrapassa significativamente as
estimativas iniciais de custo e prazo. Em muitos casos, os projetos não são, sequer, concluídos
[WALLACE04].
Quase dois terços dos problemas encontrados nos produtos finais de software são inseridos
nas etapas iniciais do ciclo de vida de desenvolvimento [ADLER99], causados pela
ocorrência de riscos não tratados de maneira adequada. Parte desses riscos origina-se de
incertezas existentes durante a transição do problema na visão do usuário para a definição da
solução [ZIV97], as quais não são tratadas adequadamente na definição da arquitetura do
sistema [KAZMAN00].
Nas etapas avançadas do ciclo de vida do desenvolvimento de software, esses problemas
apresentam custo e prazo de correção significativamente maior que nas etapas iniciais
(planejamento, análise de requisitos e projeto), chegando a um custo cem vezes maior se o
sistema estiver em operação [BOEHM81 apud ADLER99].
Pinna adota uma abordagem preventiva para a gestão de riscos de projeto onde, para os riscos
identificados nas etapas de planejamento e análise, são propostos requisitos de arquitetura
capazes de prevenir ou minimizar seus efeitos [PINNA04].
O roteiro apresentado por Pinna é genérico o suficiente para ser utilizado em diferentes tipos
de sistemas [PINNA04]. No entanto, a forma como esses requisitos devem ser atendidos para
um tipo específico de software é deixada em aberto, sendo necessário ainda um grande
trabalho do arquiteto.
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Na última década, diversos trabalhos foram publicados sobre soluções de arquitetura e projeto
de software que comprovadamente minimizam problemas recorrentes em contextos
específicos [ALUR01], [BUSCHMANN96], [GAMMA00], [SCHMIDT06]. Essas soluções,
denominadas patterns1 (padrões) podem ser reutilizadas por arquitetos de software,
diminuindo o esforço envolvido no projeto da arquitetura. Isso ocorre uma vez que não são
consumidos recursos "reinventando" soluções que, muitas vezes, podem não apresentar os
resultados esperados por não terem sido suficientemente testadas. Assim, a utilização de
padrões pode direcionar o atendimento aos requisitos de arquitetura capazes de mitigar os
riscos mais significativos para o projeto.
No entanto, a aplicação de um padrão individualmente dificilmente irá solucionar os
problemas enfrentados pelo arquiteto. Para que possam ser eficientes, os padrões precisam ser
combinados e, infelizmente, essa tarefa nem sempre é simples [GAMMA00]. Padrões
propõem soluções genéricas e sua utilização, bem como as combinações entre eles, podem ser
diferentes de acordo com a característica do sistema a ser desenvolvido [BUSCHMANN96].
Por fim, a utilização de padrões quando não baseada em uma análise adequada do contexto
em que o sistema encontra-se pode aumentar significativamente a complexidade da
arquitetura, sem garantir que os atributos de qualidade esperados sejam atendidos. A
utilização de um padrão quando não consideradas de forma adequada todas as suas
implicações para a arquitetura do sistema pode ainda inserir novos problemas no software
desenvolvido [BUSCHMANN96].
Assim, de maneira resumida, destaca-se como motivação para a elaboração desse trabalho a
observação dos seguintes aspectos envolvidos no desenvolvimento de software:
1. A gestão inadequada de riscos pode prejudicar significativamente a qualidade de um
projeto e até mesmo determinar seu fracasso [WALLACE04].
2. A ocorrência de um risco pode estar relacionada a uma decisão de arquitetura que
ainda não foi tomada ou que não se conhecem todas as implicações [KAZMAN00].
3. Problemas identificados e solucionados nas fases iniciais do projeto consomem menos
recursos que aqueles identificados tardiamente [ADLER99].

1

O termo "padrão" é utilizado no contexto desse trabalho de forma genérica, podendo ser aplicado a qualquer
uma das categorias definidas em [BUSCHMANN96]:
 Architectural Patterns
 Design Patterns
 Idioms
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4. Sistemas

desenvolvidos

em

contextos

semelhantes

apresentam

problemas

semelhantes. A utilização de soluções já existentes e validadas para resolvê-los
diminui o esforço envolvido e a probabilidade de ocorrência de novos riscos
[GAMMA00].

1.2 Objetivo
A partir da apresentação dos elementos que motivam a realização desse trabalho, surge o
seguinte objetivo, o qual se espera atingir ao longo do desenvolvimento:
 Orientar a seleção e utilização de padrões (design patterns) na definição da arquitetura
como elemento de prevenção a riscos e, conseqüentemente, fomentar a garantia da
qualidade do produto de software.
A realização desse objetivo ao longo do trabalho é alcançada pela soma das questões,
abordadas na elaboração do método proposto:
1.

Tratar o problema da falta de qualidade em produtos de software com uma abordagem
preventiva baseada em arquitetura.

2. Orientar essa abordagem a partir da mitigação dos riscos relacionados às
características de qualidade determinadas pelos requisitos não-funcionais do produto
de software em desenvolvimento.
3. Estabelecer diretrizes para a definição da arquitetura, de maneira a privilegiar o
atendimento aos requisitos não-funcionais considerados mais importantes para o
objetivo de negócio do produto de software.
4. Permitir o aproveitamento de soluções validadas e reutilizáveis de arquitetura para
riscos recorrentes, diminuindo assim a probabilidade de ocorrência de novos riscos.

1.3 Resultados esperados e contribuições
O principal resultado desse trabalho está na abordagem das questões apresentadas na
definição do objetivo, de maneira que esse possa ser atingido por meio da elaboração de um
método para prevenção de riscos relacionados à qualidade do produto de software.
Esse método considera a definição de requisitos de arquitetura capazes de mitigar tais riscos
[PINNA04], bem como a seleção e combinação de padrões que capazes de implementar tais
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requisitos, direcionando assim a definição de uma arquitetura que minimiza a ocorrência dos
riscos e, conseqüentemente, colabora para a qualidade do produto de software.
O método proposto representa uma continuação do trabalho desenvolvido por Pinna, no qual é
apresentado um roteiro de gestão de riscos centrado em arquitetura para minimização de
riscos e incertezas envolvidos em um projeto de software [PINNA04], sendo que o roteiro
apresentado por Pinna é incorporado como etapa inicial do método proposto.
Utilizando como referência as etapas do modelo em cascata [PRESSMAN01], o roteiro
proposto por Pinna concentra suas atividades principais (identificação de riscos e definição de
requisitos de arquitetura) no final da etapa de Engenharia de Sistemas e na etapa de Análise,
onde realiza a identificação dos riscos associados aos requisitos do projeto e propõe requisitos
de arquitetura que possam ser empregados na prevenção desses riscos.
O método utiliza o roteiro de Pinna como etapa inicial e continua na etapa de Projeto do ciclo
de desenvolvimento, para isso direciona a seleção e combinação de padrões capazes de
melhor implementar os requisitos de arquitetura definidos, estabelecendo o modelo de
arquitetura a ser utilizado na etapa de Codificação.
A Figura 1.1 apresenta o posicionamento do método proposto no ciclo de desenvolvimento,
destacando a atuação do roteiro de Pinna na etapa de Análise e a contribuição efetiva desse
trabalho na etapa de Projeto.

Figura 1.1 - Posicionamento do método proposto, em relação ao roteiro de [PINNA04], nas etapas do
modelo em cascata de desenvolvimento.

É considerada como etapa de preparação para a aplicação do método, o estabelecimento das
relações entre as características de qualidade desejadas e os requisitos não-funcionais, os
quais são utilizados como entrada para a aplicação do roteiro de Pinna. Como referência de
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qualidade é utilizada a norma NBR/ISO 9126-1 (Tecnologia de informação – Avaliação de
produto de software – Características de qualidade e diretrizes para seu uso) [ISO9126-1].
O ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method) [KAZMAN00] é empregado (juntamente
com a norma [ISO9126-1]) como uma etapa de verificação e refinamento dos requisitos de
arquitetura obtidos como resultado da aplicação do roteiro de Pinna, avaliando a adequação
desses requisitos à prevenção dos riscos associados às características de qualidade mais
significativas para os objetivos de negócio do sistema.
Além de ser empregado na verificação dos requisitos de arquitetura em relação aos objetivos
de negócio definidos pelas características de qualidade, o ATAM é utilizado ao longo do
método como ferramenta para organizar e registrar as decisões de arquitetura tomadas, por
exemplo, na etapa de seleção de padrões.
A utilização de padrões como elementos reutilizáveis de arquitetura capazes de implementar
requisitos de arquitetura definidos para prevenir riscos relacionados à qualidade do produto. A
utilização de padrões destaca-se como elemento fundamental para o sucesso do método
proposto, uma vez que sendo soluções de arquitetura validadas, sua utilização minimiza a
possibilidade de ocorrência de novos riscos.
Por fim, o atendimento às características de qualidade desejadas é evidenciado pela
rastreabilidade das mesmas desde a especificação do sistema até a definição de soluções
reutilizáveis de arquitetura, baseadas em padrões, capazes de mitigar os riscos que afetam
essas características no contexto do desenvolvimento do sistema.
Essa rastreabilidade é evidenciada nos seguintes relacionamentos, os quais constituem
artefatos intermediários da aplicação do método proposto:
 As características de qualidade expressas nos requisitos não-funcionais e os riscos que
as afetam;
 Os riscos e os requisitos de arquitetura que os mitigam;
 Os requisitos de arquitetura e os padrões que combinados os implementam.
O método proposto concentra-se nos riscos associados à qualidade do produto, e não do
processo de desenvolvimento. Para esses riscos, podem ser consideradas, por exemplo,
abordagens tradicionais de gestão de riscos, baseadas em estratégias de monitoração e
controle da ocorrência dos riscos, como as apresentadas no PMBOK (Project Management
Body of Knowledge) [PMI04] e no CMMI (Capability Maturity Model Integrated)
[CMUSEI06].
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É importante destacar também que o intuito do método proposto não é substituir, e sim
complementar, a gestão tradicional de riscos, ao identificar quais podem ser prevenidos pela
elaboração de um projeto de arquitetura adequado.
As diferentes abordagens de gestão tradicional de riscos podem ser usadas em conjunto com o
método proposto, em especial para riscos em que não se possam identificar padrões
adequados aos riscos identificados, ou ainda riscos com grande impacto para o sucesso do
produto desenvolvido, para os quais é importante a definição de um plano de ação de
contingência.

1.4 Metodologia
Para a elaboração desse trabalho, são consideradas as seguintes atividades:
1. Leitura e análise de bibliografia relacionada a:
1.1. Qualidade

de

[BOSCH99],

software:

[CMUSEI06],

[ISO9126-1],

[PRESSMAN01], [IEEE04].
1.2. Gestão de riscos de projeto: [ADLER99] [CMUSEI06], [KEIL98], [PINNA04],
[PMI04], [PRESSMAN01] , [SOMMERVILLE07], [WALLACE04].
1.3. Arquitetura de sistemas [GRUNSKE06], [IEEE04], [IEEE1471], [KAZMAN98],
[KAZMAN00],

[PINNA04],

[PRESSMAN01],

[SOMMERVILLE07],

[VAROTO02].
1.4. Padrões: [ALEKSY06], [ALUR01], [BUSCHMANN96], [EICHELKRAUT07]
[GAMMA00],
[NG06b],

[GIL05], [HANNEMANN02], [MARCONDES07], [NG06a],

[OZKAYA07],

[RUDZKI06],

[SCHMIDT06],

[TICHY04],

[TROWBRIDGE03].
2. Definição do método proposto. O roteiro de Pinna [PINNA04] é relacionado a outros
trabalhos existentes na bibliografia, de maneira a permitir sua extensão para um roteiro
baseado em padrões para mitigação de riscos relacionados à qualidade do produto de
software. Tal extensão contempla a verificação dos resultados do roteiro de Pinna
seguida pela seleção e combinação de padrões de modo a estabelecer a base para o
projeto da arquitetura do sistema orientada à mitigação dos riscos associados à
qualidade do software.
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3. Apresentação do sistema exemplo, definido no contexto da indústria de telefonia
celular. Em função das características de negócio da indústria de telefonia móvel, o
sistema exemplo em questão apresenta riscos, principalmente relacionados à
manutenibilidade, eficiência e estabilidade, os quais se acreditam caracterizarem um
cenário de aplicação bastante interessante para o método proposto.
4. Aplicação das atividades do método proposto ao sistema exemplo, com o objetivo de
mitigar os riscos associados às principais características de qualidade do produto de
software, de acordo com a visão de negócio que motiva o desenvolvimento.
5. Análise das soluções propostas para verificar a mitigação dos riscos e
conseqüentemente o atendimento aos atributos de qualidade esperados.

1.5 Notações utilizadas
São utilizados diagramas UML (Unified Modelling Language) na caracterização do sistema
exemplo, bem como na apresentação dos relacionamentos entre os padrões e, em alguns
momentos, dos conceitos utilizados na fundamentação teórica.
Quando necessário apresentar modelos dinâmicos de processos, é utilizada a notação
IDEF0/SADT [MARCA88].
Na apresentação do método proposto são apresentadas as notações específicas utilizadas para
identificar requisitos funcionais e não-funcionais, riscos e requisitos de arquitetura.

1.6 Organização do Trabalho
O trabalho está organizado em capítulos, descritos a seguir.
Capítulo 2. Revisão da bibliografia básica:
Apresenta os principais conceitos utilizados na definição do método proposto. É
dividido em cinco tópicos:
2.1.

Qualidade de software

2.2.

Arquitetura de software

2.3.

Gestão de riscos

2.4.

Padrões

2.5.

Conclusões sobre o capítulo
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Capítulo 3. Trabalhos relacionados:
Complementa a revisão bibliográfica ao analisar trabalhos desenvolvidos que
complementam ou são complementados por esse trabalho. É dividido em cinco tópicos:
3.1.

Identificação de riscos e seus impactos nas estimativas do projeto de software.

3.2.

Análise de arquitetura de software orientada pela visão de negócio.

3.3.

Roteiro centrado em arquitetura para minimização de riscos e incertezas em

projetos de software.
3.4.

Identificação e utilização de padrões.

3.5.

Conclusões sobre o capítulo.

Capítulo 4. Proposta de roteiro baseado em padrões para mitigação de riscos
relacionados à qualidade do produto de software:
Apresenta o método e suas principais atividades, identificando entradas, saídas e
artefatos intermediários.
Capítulo 5. Caracterização do exemplo de aplicação do método proposto.
Apresenta o sistema exemplo para aplicação do método, o qual se encontra situado no
contexto da indústria de telefonia móvel.
Capítulo 6. Aplicação do método.
As etapas do método proposto no capítulo 4 são aplicadas ao sistema apresentado no
capítulo 5 e o resultado dessa aplicação é analisado.
Capítulo 7. Conclusão
Apresenta o resumo, resultados obtidos e análise geral do trabalho em relação ao
objetivo esperado, bem como a proposta de trabalhos futuros.

21

Capítulo 2 - Revisão da bibliografia básica
Nesse capítulo, são apresentados conceitos fundamentais utilizados no desenvolvimento do
trabalho, divididos nos seguintes tópicos:
1. Qualidade de software.
2. Arquitetura de software.
3. Gestão de riscos.
4. Padrões.

2.1 Qualidade de software
Uma vez percebida a relevância dos produtos de software para o sucesso dos negócios e
segurança das pessoas, desenvolver e selecionar produtos de software de alta qualidade tornase essencial. A definição das características de qualidade, considerando o uso pretendido para
o software constitui um fator essencial para a garantia da qualidade [ISO9126-1].
Nesse tópico, são apresentadas definições de qualidade no contexto da Engenharia de
Software, bem como conceitos empregados para atingi-la. As características de qualidade
definidas na norma NBR/ISO 9126-1 [ISO9126-1] são apresentadas como referência de
qualidade para o desenvolvimento do trabalho.
A norma ISO9001-00 define qualidade como "o grau em que um conjunto de características
atende aos requisitos", ou seja, para o desenvolvimento de um software, os requisitos
especificados definem as características de qualidade a serem atendidas, exercendo influência
sobre os métodos de avaliação e critérios de aceitação do software desenvolvido [IEEE04].
Roger Pressman define qualidade de software como "conformidade aos requisitos funcionais
e de desempenho estipulados, aos padrões de documentação estabelecidos e às características
implícitas esperadas de um software desenvolvido por profissionais", e enfatiza os seguintes
aspectos relacionados à qualidade [PRESSMAN01]:
 Requisitos compõem a base para a medição da qualidade, ou seja, baixa conformidade
com os requisitos implica em baixa qualidade;
 A não utilização de métodos adequados de desenvolvimento irá, provavelmente, afetar
a qualidade resultante;
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 Requisitos implícitos devem ser considerados. Um software em conformidade com os
requisitos explícitos, mas que falha em atender a requisitos implícitos como, por
exemplo, facilidade de uso e manutenção, pode ter sua qualidade final comprometida.
A norma NBR/ISO 9126-1 estabelece um modelo de qualidade de produto de software, onde
são consideradas diferentes visões de qualidade [ISO9126-1]:
 Qualidade interna:
Define a natureza fundamental da qualidade do produto de software, a qual não é
alterada a menos que o mesmo seja reprojetado. É aplicável aos produtos
intermediários do desenvolvimento como modelos, documentações e código-fonte.
 Qualidade externa:
Consiste na qualidade do software percebida quando o mesmo é executado,
geralmente é medida na avaliação do software em ambiente simulado de testes;
 Qualidade em uso:
Consiste na visão do usuário final sobre a qualidade do produto de software. Avalia
como o software desenvolvido é capaz de atingir os objetivos do usuário quando
submetido a um contexto de utilização específico.
Nesse modelo, as visões de qualidade apresentam relações de influência e são afetadas
diretamente pela qualidade do processo de desenvolvimento de software. Essas relações são

Medidas de
qualidade em uso

Medidas
externas

Medidas
internas

Medidas
de processo

apresentadas na Figura 2.1.

Figura 2.1 - Relações de influência entre as visões de qualidade [ISO9126-1]

Nesse modelo, a definição de atributos de qualidade interna é pré-requisito para atingir a
qualidade externa esperada, a qual é pré-requisito para garantir a qualidade em uso requerida.
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A qualidade do processo de desenvolvimento contribui para a melhoria do produto de
software desenvolvido e, conseqüentemente, os efeitos do produto de software [ISO9126-1].
Assim, a correta definição dos requisitos de qualidade (interna e externa) requeridos contribui
para a garantia da qualidade em uso. A definição desses atributos está condicionada a
diferentes visões durante o ciclo de desenvolvimento. Nas etapas iniciais, de planejamento e
análise, a visão do usuário exerce maior influência, evidenciando os requisitos de qualidade
externa e de uso. Entretanto, durante a etapa de projeto, a visão dos arquitetos e
desenvolvedores cresce em importância, assim como os requisitos de qualidade interna
[ISO9126-1].
O Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV) considera a área de
processo de Garantia da Qualidade de Produto e Processo como suporte para todas as áreas
definidas no processo de desenvolvimento, sendo responsável por [CMUSEI06]:
 Avaliar de maneira objetiva a adequação dos processos, serviços e produtos às
definições de processos, padrões e procedimentos existentes;
 Identificar e documentar as não-conformidades;
 Apresentar os resultados da avaliação aos envolvidos no projeto;
 Assegurar que as não-conformidades sejam resolvidas.
No escopo desse trabalho, o objetivo principal está na identificação preventiva das possíveis
não-conformidades do produto de software desenvolvido com os principais atributos de
qualidade considerados no contexto de negócio. A partir dessa análise, são propostas soluções
integradas de arquitetura capazes de minimizar essas não-conformidades.
A norma NBR/ISO 9126-1 define características de qualidade externa e interna que
combinadas e direcionadas pelo contexto de utilização do software desenvolvido, direcionam
para a garantia da qualidade em uso [ISO9126-1].
Essas características são utilizadas como ponto de partida para o desenvolvimento da proposta
desse trabalho e são apresentadas na Figura 2.2.
O método apresentado no Capítulo 4 utiliza a norma NBR/ISO 9126-1 em uma de suas etapas
como referência de qualidade para a definição dos requisitos não-funcionais do produto de
software em desenvolvimento.
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Figura 2.2 - Características de qualidade da norma NBR/ISO 9126-1 [ISO9126-1]

Entretanto, segundo Grunske, o atendimento a todos os requisitos não-funcionais relacionados
à qualidade de um sistema dentro das limitações de prazo e custo dificilmente é atingido,
sendo necessário definir como atender ao maior número possível dos atributos de qualidade
considerados importantes. Essa atividade é mais bem realizada quando incorporada ao
processo de definição da arquitetura do sistema e deve considerar o equilíbrio entre as
implicações envolvidas no atendimento a um ou outro requisito (análise de tradeoff)
[GRUNSKE06].

2.2 Arquitetura de software
A arquitetura de um software define a estrutura interna de componentes do software e
especifica, além da organização desses componentes, as interfaces de comunicação entre eles,
constituindo a base para o desenvolvimento [IEEE04].
A norma IEEE Std 1471-2000 (IEEE Recommended Practice for Architectural Description of
Software-Intensive Systems) define o conceito de visão em arquitetura como "a representação
de um sistema completo sob a perspectiva de um conjunto de interesses" [IEEE1471].
Define, também, a relação entre um sistema de software e o contexto em que esse se encontra
ao estabelecer que um sistema de software exista para cumprir missões em seu contexto, onde
uma missão é o conjunto de tarefas que o sistema deve desempenhar na visão de uma das
partes envolvidas (stakeholder) [IEEE1471].
Uma vez que cada uma das diferentes visões identificadas estabelece o atendimento a um ou
mais interesses de um stakeholder, a descrição da definição da arquitetura de um sistema de
software pode ser obtida pela organização de cada uma das visões identificadas [IEEE1471].
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Dentre as diferentes visões que compõem a descrição da arquitetura, duas são
significativamente importantes, por estarem relacionadas aos principais stakeholders
envolvidos no processo de desenvolvimento de um software [IEEE1471]:
 A visão de negócio que expressa às necessidades do cliente em relação ao contexto
que motiva o desenvolvimento do software e estabelece os elementos de qualidade
externa e em uso do software.
 A visão do arquiteto, que trata da complexidade do software e considera aspectos
relacionados à qualidade interna do mesmo.
Os conceitos apresentados na norma IEEE Std 1471-2000 estão presentes nos trabalhos de
Varoto e Pinna, os quais contextualizam a definição da arquitetura a partir das diferentes
visões dentro do ciclo de desenvolvimento [VAROTO02] e estabelecem como riscos
identificados na visão de um stakeholder podem ser tratados durante o processo de definição
da arquitetura pela definição de requisitos adequados [PINNA04].
Esses conceitos aparecem também na definição do ATAM (Architecture Tradeoff Analysis
Method), onde a visão de negócio é considerada na priorização dos atributos de qualidade que
devem ser atendidos pela definição da arquitetura [KAZMAN00].
O processo de definição da arquitetura engloba tarefas desde o entendimento do modelo de
negócio e seus requisitos até a escolha da tecnologia utilizada, a seleção de componentes
existentes e a especificação daqueles que precisam ser desenvolvidos e divulgação do modelo
de arquitetura para os desenvolvedores [VAROTO02].
O Guide to the Software Engineering Book of Knowledge (SWEBOK) considera a área de
conhecimento de projeto de software (software design knowledge area) como a responsável
pelo processo de definição e avaliação da arquitetura [IEEE04].
Um processo de definição de arquitetura bem estruturado permite o aumento da qualidade do
software desenvolvido, ao propiciar o reuso, seja de idéias, estilos e padrões arquiteturais ou
componentes de software [VAROTO02].
Sommerville considera o projeto da arquitetura como a primeira atividade da etapa de Projeto
do ciclo de vida de desenvolvimento de Software, a qual deve satisfazer aos requisitos
identificados na etapa de Especificação de Requisitos, e direcionar as demais atividades de
projeto [SOMMERVILLE07]. As atividades que compõem a etapa de Projeto, segundo
Sommerville, definem abstrações cada vez menores do software a ser desenvolvido. Uma vez
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que cada atividade serve como pré-requisito para a seguinte, falhas identificadas na
elaboração de uma atividade podem ser identificadas e corrigidas na atividade seguinte. A
Figura 2.3 apresenta as relações entre as atividades da etapa de Projeto, bem como os
produtos gerados por essas atividades.

Figura 2.3 - Atividades da etapa de Projeto [SOMMERVILLE07]

Varoto considera a definição da arquitetura como uma nova etapa, de ligação entre as
atividades de análise e projeto, responsável pela tradução das necessidades de negócio
existentes no escopo do projeto para a estrutura do sistema desenvolvido [VAROTO02].
Nessa etapa, o escopo do problema a ser resolvido é dividido em problemas menores
[PRESSMAN01] tratados por subsistemas específicos. Para cada subsistema é então definida
a estrutura de componentes e seus relacionamentos.
A Figura 2.4 mostra a relação entre as etapas de Engenharia e Análise e a etapa de definição
de arquitetura, enquanto a Figura 2.5 apresenta o relacionamento com o restante das
atividades do ciclo de desenvolvimento [VAROTO02].

27

Figura 2.4 - Relação entre as etapas de Engenharia e Análise e o processo de definição da Arquitetura
[VAROTO02]

Figura 2.5 - Relação entre o processo de definição da Arquitetura e as demais atividades do ciclo de vida
de desenvolvimento [VAROTO02]

2.3 Gestão de riscos
A ocorrência de um risco pode afetar pelo menos um de três elementos de um projeto: custo,
prazo e qualidade [PMI04].
Nos últimos anos, muitos trabalhos foram feitos sobre gestão de riscos de projetos Nesse
tópico, é apresentada uma visão geral sobre gestão de riscos [ADLER99], [BOEHM88 apud
PRESSMAN01] [CMUSEI06], [PMI04], [PRESSMAN01], [SOMMERVILLE07]. No
Capítulo 3, são apresentados outros trabalhos nessa área [KEIL98], [PINNA04],
[WALLACE04], os quais contribuem diretamente para a elaboração do método proposto no
Capítulo 4.
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Na área de Engenharia de Software, a percepção da importância da análise de riscos está
presente no modelo espiral do processo evolutivo de desenvolvimento de software proposto
por Boehm, onde a avaliação de riscos é considerada uma das etapas do ciclo [BOEHM88
apud PRESSMAN01].
Boehm define a análise de riscos como a combinação de duas atividades [BOEHM88 apud
PRESSMAN01]:
 Avaliação: dividida em identificação, análise e priorização dos riscos.
 Controle: dividida em planejamento, resolução e monitoração.
Combinadas, essas atividades atuam de forma a identificar e combater os riscos antes que
esses constituam ameaças para o sucesso do projeto.

Figura 2.6 - Modelo espiral Boehm [PRESSMAN02 apud PINNA04]

Embora essa gestão de riscos possa incluir medidas preventivas, em geral é caracterizada pela
adoção de uma postura reativa a ocorrência dos riscos. Tal postura utiliza a experiência de
especialistas e a base histórica de projetos para estimar a probabilidade de ocorrência dos
riscos e, assim, definir mecanismos de monitoração e ações de contingência [ADLER99].
Apesar de os principais autores identificarem atividades diferentes para essa gestão tradicional
de riscos [BOEHM88 apud PRESSMAN01], [CMUSEI06], [PMI04], [PRESSMAN01], as
principais atividades envolvidas são consideradas por todos. Essas atividades são apresentadas
a seguir.
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Identificação dos riscos
Tem como objetivo especificar e documentar todos os riscos capazes de afetar o projeto (em
qualidade, prazo ou custo) e está baseada principalmente em cinco técnicas [PMI04]:
1. Revisão dos documentos do projeto. Quanto mais completos e corretos, melhor a
colaboração dos documentos na identificação dos riscos;
2. Análise das premissas do projeto quanto à completude, correção e efetividade no
contexto do projeto;
3. Levantamento de informações baseado nas experiências anteriores dos gerentes e
especialistas envolvidos no projeto, podendo utilizar técnicas específicas como, por
exemplo:
 Entrevistas com as principais partes envolvidas no projeto (stakeholders);
 Brainstorming: Discussão aberta entre especialistas e demais partes
envolvidas, com o intuito de fazer com que os riscos identificados por um
participante estimulem a identificação e refinamento de outros riscos pelos
demais participantes.
 Técnica de Delphi: Semelhante ao Brainstorming, entretanto, de forma não
presencial, sem que os participantes reconheçam uns aos outros. Com isso,
efeitos que poderiam comprometer o levantamento (como empatias ou
conflitos de interesse), podem ser minimizados.
4. Listas de verificação: análise comparativa com projetos semelhantes realizados
anteriormente para verificar pontos-chave em comum. Deve ser feita de forma
concisa, uma vez que uma comparação detalhada pode ser custosa e demorada.
5. Técnicas de diagramação: representação gráfica dos riscos identificados, permitindo
uma visão global de suas interações.
Análises qualitativas e quantitativas dos riscos identificados
Tem como objetivo estimar a probabilidade de ocorrência dos riscos, bem como o impacto
que esses exercem sobre as estimativas de custo, prazo e qualidade do projeto. Em função
dessa análise, os riscos identificados podem ser classificados por prioridade [PMI04].
Na análise quantitativa, os resultados obtidos são expressos em valores numéricos de
probabilidade e impacto. Por exemplo: um risco identificado possui 30% de chance de
ocorrer, causando um aumento de três semanas no prazo estimado para conclusão do projeto
[PMI04].

30
Na análise qualitativa as probabilidades de ocorrência dos riscos também são estimadas.
Entretanto, o impacto da ocorrência do risco não é expresso em valores absolutos, mas como a
percepção do impacto (alto, médio ou baixo) sobre as estimativas iniciais de prazo, custo e
qualidade [PMI04].
Essas análises são importantes para a priorização dos riscos mais significativos para o projeto,
direcionando o plano de resposta aos riscos. Servem também para definir limiares que
estabeleçam condições de encerramento do projeto. Ou seja, riscos com alta probabilidade de
ocorrência, capazes de afetar prazo, custo, ou alguma característica de qualidade (por
exemplo, desempenho) além dos níveis aceitáveis definidos para o projeto [PRESSMAN01].
Planejamento de resposta aos riscos
Tem como objetivo definir quais medidas devem ser tomadas a fim de minimizar as
conseqüências de um risco uma vez que esse ocorra. Pode incluir, também, medidas
preventivas e de aceitação de perdas (no caso de riscos cujo tratamento não é viável no escopo
do projeto) [PMI04].
O planejamento deve definir também como tratar os riscos residuais, que permanecem após a
aplicação de uma ação de contingência, e secundários, que surgem após a aplicação da ação
[PMI04].
Monitoração e controle dos riscos.
Tem como objetivo estabelecer mecanismos de acompanhamento periódico dos riscos durante
as etapas do ciclo de vida do projeto. A monitoração permite identificar o momento em que os
riscos tornam-se iminentes e as medidas de resposta aos riscos devem ser empregadas. Essa
atividade pode resultar na identificação de novos riscos que devem ser considerados no
planejamento do projeto [CMUSEI06].

2.4 Padrões
Padrões representam a consolidação de soluções comprovadas para problemas recorrentes
encontrados no desenvolvimento de sistemas [GAMMA00].
Nesse capítulo, são apresentados aspectos fundamentais relacionados ao conceito de padrão,
de

acordo

com

os

primeiros

trabalhos

realizados

nessa

área

por

Buschmann

[BUSCHMANN96] e pela Gang of Four [GAMMA00]. Os conceitos por eles apresentados
são de fundamental importância para a definição do método proposto.
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Em seu sobre padrões, a Gang of Four define design patterns como "descrições da
comunicação entre objetos e classes que são adaptadas para resolver um problema geral de
design em um contexto particular" [GAMMA00].
Essa definição é uma extensão para a área de engenharia de software do conceito de padrão
existente na área de arquitetura e construção civil: "Cada padrão descreve um problema que
ocorre repetidamente em nosso ambiente e, então, descreve a essência da solução para esse
problema, de maneira que essa possa ser usada um milhão de vezes mesmo que não seja
utilizada exatamente do mesmo modo duas vezes sequer" [ALEXANDER77 apud
GAMMA95].
Ou seja, padrões podem ser vistos como componentes reutilizáveis de arquitetura, que
refletem soluções comprovadas para problemas recorrentes em contextos específicos. No
contexto da Engenharia de software, essas soluções surgem da aplicação de princípios
fundamentais, consolidados ao longo dos anos e independentes de tecnologia ou metodologia
de desenvolvimento. Dentre esses princípios, destacam-se [BUSCHMANN96]:
 Abstração (Abstraction):
Consiste na identificação das características essenciais de um objeto, capazes de
distingui-lo de outros. Consiste na base para o conceito de herança.
 Encapsulamento (Encapsulation):
Trata do agrupamento dos elementos que constituem a estrutura de uma abstração e
seu comportamento, definindo limites explícitos entre abstrações.
 Ocultação de informações (Information hiding):
Consiste em manter visível para um cliente apenas os detalhes de um componente que
são necessários para o correto funcionamento do mesmo quando executado pelo
cliente.
 Modularização (Modularization):
Diz respeito à forma como a estrutura lógica de um software pode ser decomposta em
subsistemas de menor complexidade.
 Separação de conceitos (Separation of concerns):
A organização de componentes deve considerar a separação de atividades não
relacionadas.
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 Acoplamento e coesão (Coupling and cohesion):
Trata da relação entre as dependências entre componentes (acoplamento) e conceitos
(coesão). Um bom sistema de software possui baixo acoplamento entre seus
componentes e alta coesão entre os conceitos definidos em cada componente.
 Suficiente, Completo e Primitivo (Sufficiency, completeness and primitiveness):
Define que um componente deve definir suas características a partir de uma abstração
que seja adequada ao seu propósito (suficiente), implementar todas as características
relevantes dessa abstração (completo) e implementar de forma simples as operações
envolvidas nessa abstração (primitivo).
 Separação entre política e implementação (Separation of policy and implementation):
Define que um componente de software deve ser responsável pela interpretação de
dados em um determinado contexto (política) ou da execução de algoritmos
alimentados por parâmetros externos (implementação). Mas não deve ser responsável
por essas duas atividades simultaneamente.
 Separação

entre

interface

e

implementação

(Separation

of

interface

and

implementation):
Consiste em separar a interface de um artefato de software dos aspectos envolvidos na
sua implementação, permitindo que o artefato seja utilizado bastando o conhecimento
da interface.
 Referência única (Single point of reference):
Com o objetivo de prevenir inconsistências, cada objeto de um sistema de software
deve ser definido e declarado uma única vez.
 Dividir e conquistar (Divide-and-Conquer):
Consiste em dividir o problema a ser resolvido em problemas menores, abordados por
soluções específicas que combinadas definem a solução do todo.
De acordo com a Gang of Four, a definição de um padrão pode ser expressa por quatro
características principais que descrevem o padrão no contexto da engenharia de software
[GAMMA00]:
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1. Nome
Identifica o padrão, servindo como uma abstração em alto nível de um problema, sua
solução e conseqüências.
2. Problema:
Descreve onde utilizar o padrão, apresentando não apenas o problema, mas o contexto
em que esse ocorre.
3. Solução:
Apresenta um modelo genérico de elementos que compõem a arquitetura que resolve o
problema, identificando seus relacionamentos e responsabilidades. Não constitui uma
solução concreta e específica, mas um modelo abstrato que pode ser aplicado a
diferentes situações no contexto especificado.
4. Conseqüências:
Apresenta os resultados da aplicação do padrão para solução do problema, não apenas
evidenciando os pontos positivos, mas os eventuais impactos negativos em
desempenho, flexibilidade e portabilidade, dentre outros aspectos. A análise das
conseqüências de um padrão é fundamental para compreender o padrão e avaliar sua
utilização.
Buschmann complementa a definição de padrões ao caracterizar um padrão em função de três
aspectos [BUSCHMANN96]:
 Contexto:
Uma situação capaz de propiciar o aparecimento de um problema.
 Problema:
Um conjunto de forças que afetam um contexto de forma recorrente. Uma força pode
ser expressa como:
o Requisitos que devem ser obrigatoriamente atendidos.
o Restrições que precisam ser consideradas.
o Propriedades desejadas.
 Solução:
Uma resolução comprovada para o problema, formada pela combinação de elementos
de arquitetura que anulam ou balanceiam as forças. A solução proposta por um padrão
é definida por dois aspectos:
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o Estáticos: estrutura que define os componentes e seus relacionamentos.
o Dinâmicos: comportamento dos componentes em tempo de execução.
A Figura 2.7 apresenta as relações entre os elementos que compõem um padrão segundo a
definição de Buschmann.
Padrão

Requisito

Aplica-se
Contexto

Força

Restrição

Soluciona

Propicia

Problema

Propriedade desejada

Figura 2.7 - Relacionamento entre os elementos que caracterizam um padrão

Uma importante classificação definida por Buschmann considera o grau de abstração e
granularidade em que o padrão encontra-se. Essa classificação é de grande importância na
tarefa de combinar padrões [BUSCHMANN96]:
 Padrões de Arquitetura (Architectural Patterns):
Expressam um esquema fundamental de organização de subsistemas de software,
incluindo suas responsabilidades, regras e diretrizes para organização dos
relacionamentos entre os subsistemas.
 Padrões de Projeto (Design Patterns2):
Expressam o refinamento de um subsistema, seus elementos ou relacionamentos entre
eles. Do ponto de vista da arquitetura, possuem uma granularidade menor que os
Padrões de Arquitetura, sendo que, embora afete diretamente um subsistema da
arquitetura, um design pattern não afeta a arquitetura fundamental do sistema.
 Padrões de Linguagem (Idioms):
Ao contrário dos padrões de arquitetura e projeto, os padrões de linguagem são
referentes a problemas e soluções específicos de uma linguagem de programação,
2

Em [GAMMA00] utiliza-se o termo design pattern de maneira genérica. No contexto do desenvolvimento
desse trabalho, o termo design pattern é utilizado de acordo com a notação de [BUSCHMANN96]. Para designar
padrões de forma genérica é utilizado apenas pattern ou padrão.
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inclusive representando a especialização de um design pattern para a linguagem de
programação utilizada. Por exemplo: Façade [GAMMA00] (padrão de projeto) e
Session Façade [ALUR01] (padrão de linguagem).
É fundamental destacar que, embora um padrão possa ser aplicado individualmente para a
solução de um problema isolado, muitas vezes a aplicação de um padrão pode ter como
conseqüência o aparecimento de novas forças, tratadas por outros padrões. Ainda, a
combinação de padrões permite a definição de soluções integradas para resolver problemas
maiores.
Assim, na definição da arquitetura de um sistema, a abordagem de utilização de padrões deve
considerar o estabelecimento de uma rede que define um processo para resolução sistemática
dos problemas associados ao contexto do sistema em desenvolvimento [SCHMIDT06].
A dificuldade, no entanto, está em como combinar os padrões identificados no contexto do
projeto.
Schmidt adota a classificação de Buschmann como base para a integração de padrões
relacionados a problemas de concorrência e comunicação entre objetos em aplicações de rede
[SCHMIDT06].
Para isso, Schimidt baseia-se nos níveis de granularidade da classificação de Buschmann e
nos relacionamentos entre os padrões para definir como esses podem ser combinados
[SCHMIDT06] [BUSCHMANN96].
O método usado por Schimidt pode ser adaptado para o algoritmo a seguir, capaz de auxiliar
na definição da arquitetura do sistema [SCHMIDT06]:
1. Identifica quais os padrões que melhor anulam ou balanceiam as forças que atuam
sobre o contexto do sistema.
2. Identifica quais padrões adicionais são necessários para resolver os problemas que
surgem em conseqüência da aplicação dos padrões identificados no passo 1.
3. Analisa os relacionamentos entre os padrões, identificando quais são relevantes e
quais podem ser ignorados (sugere que apenas os relacionamentos do tipo "usa" sejam
considerados).
4. Estabelece a ordem de aplicação dos padrões, partindo dos padrões de arquitetura e
seguindo, de acordo com os relacionamentos para os padrões de projeto e
implementação.
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2.5 Conclusões sobre o capítulo
Nesse capítulo foram apresentados conceitos fundamentais para a elaboração do método
proposto.
A norma NBR/ISO 9126-1 abrange todas as características de qualidade associadas a um
produto de software. Dessa forma, pode ser considerada como referência de qualidade na
identificação de requisitos não-funcionais do software a ser desenvolvido, propiciando que
esse software atinja a qualidade esperada de acordo com as visões de negócio e de arquitetura.
Uma vez definidos os atributos de qualidade esperados para um produto de software, é
fundamental estabelecer uma gestão de riscos adequada, que permita que os principais riscos
associados a esses atributos sejam devidamente identificados e sejam definidos planos de ação
para a mitigação desses riscos.
Além dos riscos relacionados ao produto, a gestão de riscos também deve considerar os riscos
relacionados ao processo de desenvolvimento, ou seja, riscos relacionados a custo e prazo, os
quais podem superar significativamente as premissas estabelecidas e até mesmo determinar o
fracasso do projeto.
A abordagem tradicional de gestão de riscos propõe atividades de identificação, análise,
priorização e monitoração dos riscos. O resultado dessas atividades permite definir ações de
contingência a serem aplicadas de acordo com a probabilidade de ocorrência do risco em
determinada etapa do ciclo de vida. Embora possa adotar ações preventivas, a abordagem
proposta na gestão tradicional de riscos é basicamente reativa.
O conceito de visões de arquitetura é de grande importância, por servir referência para
trabalhos como o de Pinna [PINNA04] e o ATAM [KAZMAN00], apresentados no próximo
capítulo e que possuem forte relação com o método proposto.
Os trabalhos relacionados à identificação de padrões apresentam elementos reutilizáveis de
arquitetura que constituem soluções recorrentes para problemas associados a contextos
específicos. No entanto, a utilização de um padrão isoladamente dificilmente trará os
benefícios desejados à arquitetura do software. Sendo para isso necessária a combinação de
diferentes padrões, inclusive para solucionar problemas propiciados pela utilização de um
padrão específico.
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No próximo capítulo, esses conceitos são complementados por outros trabalhos, os quais
estão diretamente ligados à elaboração do método baseado em padrões para mitigação de
riscos relacionados à qualidade do produto de software.
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Capítulo 3 - Trabalhos relacionados
Uma vez apresentada no Capítulo 2 a bibliografia de referência básica, esse capítulo aborda os
trabalhos relacionados que contribuem para a formulação do método proposto.
Tais trabalhos são divididos em quatro áreas de conhecimento, identificadas a partir das áreas
apresentadas no capítulo anterior. Essas são relacionadas para embasar a definição das etapas
do método no Capítulo 4. São elas:
1. Identificação e utilização de padrões.
2. Identificação de riscos e seus impactos nas estimativas do projeto de software.
3. Relação entre arquitetura e qualidade de software.
4. Gestão de riscos centrada em arquitetura.

3.1 Identificação e utilização de padrões
Nesse tópico, são apresentados alguns trabalhos realizados na identificação de padrões
relacionados a contextos específicos [ALEKSY06], [ALUR01], [EICHELKRAUT07],
[GIL05],

[HANNEMANN02],

[MARCONDES07],

[SCHMIDT06],

[TICHY04],

[TROWBRIDGE03].
Tais trabalhos podem ser utilizados, em conjunto com os catálogos da Gang of Four
[GAMMA00] e de Buschmann [BUSCHMANN96], na aplicação do método proposto no
Capítulo 4 na definição do universo de padrões a ser considerado, assim como outros
catálogos de padrões que, embora não sejam citados nesse capítulo, são aplicáveis ao contexto
do software que está sendo desenvolvido.
Trowbridge apresenta um catálogo de padrões para aplicações .Net, incluindo, além de
padrões de arquitetura e projeto, padrões de implementação bem como adaptações de padrões
existentes à arquitetura .Net [TROWBRIDGE03].
Analogamente, Alur considera a utilização de padrões no contexto da tecnologia J2EE,
definindo padrões de implementações específicos para J2EE [ALUR01]. Gil também define
um catálogo de padrões de implementação para a linguagem Java [GIL05].
A partir do catálogo de padrões apresentado pela Gang of Four [GAMMA00], Hannemann
apresenta padrões para programação orientada a aspectos utilizando a implementação Java
AspectJ [HANNEMANN02].
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Aleksy analisa aplicações peer-to-peer para identificar quais padrões são mais bem
empregados e, portanto, adequados aos principais problemas associados a esse contexto de
aplicação [ALEKSY06].
Tichy apresenta a definição de padrões específicos para implementação de redundância em
sistemas com tolerância a falhas [TICHY04]. Esses padrões tratam não apenas da estrutura
lógica da arquitetura do software, mas também aspectos físicos relacionados à arquitetura de
hardware necessária para garantir a redundância esperada de maneira efetiva.
Eichelkraut define um catálogo de padrões para comunicação entre agentes em sistemas
distribuídos de tempo real [EICHELKRAUT07].
Marcondes aborda questões de usabilidade na elaboração de um catálogo de padrões para
aplicações de comércio eletrônico em aplicativos móveis (m-commerce) [MARCONDES07].
Além de definir o algoritmo para combinação de padrões apresentado no capítulo anterior,
Schmidt apresenta um catálogo de padrões para aplicações distribuídas [SCHMIDT06].
Além da identificação de padrões e organização de catálogos, diferentes estudos abordam os
efeitos da utilização de padrões no projeto da arquitetura de software [RUDZKI06], [NG06a],
[NG06b], [OZKAYA07].
Rudski apresenta um trabalho comparativo sobre a utilização de padrões em aplicações J2EE
e .NET, com ênfase em desempenho [RUDZKI06].
Ng trata a utilização de padrões sob o ponto de vista de modificabilidade, sugerindo pelo
resultado de experimentos práticos que a utilização de padrões além de contribuir com a
diminuição do tempo envolvido na manutenção do software, colabora para a corretude do
mesmo após as manutenções [NG06a], [NG06b].
Para Ng, um aspecto importante para atingir a qualidade esperada em relação à
modificabilidade, está em a arquitetura utilizada estar de acordo com o princípio abertofechado (open-close), o qual estabelece que uma boa arquitetura deva ser aberta a mudanças,
mas fechada para os impactos dessas mudanças.
Ozcaya sugere uma abordagem baseada no conceito financeiro de opções ("o direito, mas não
o dever, de executar uma ação no futuro", por exemplo, a opção de compra ou venda futura de
determinada ação) combinada a análise de atributos de qualidade como mecanismo para
análise de tradeoff na seleção de padrões para o projeto da arquitetura de um sistema
[OZKAYA07]. Essa análise considera o aumento da quantidade de informações a que o
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arquiteto tem acesso ao longo do projeto da arquitetura e avalia os impactos no valor do
sistema de eventuais mudanças na arquitetura.

3.2 Identificação de riscos e seus impactos nas estimativas do projeto de
software
Nesse tópico são apresentados os trabalhos de Keil [KEIL98] e Wallace [WALLACE04], os
quais são de grande importância para o posicionamento do método proposto para prevenção
de riscos no que diz respeito à sua abrangência e aplicabilidade.
A partir de um levantamento envolvendo quarenta gerentes de projeto experientes realizado
nos Estados Unidos, Finlândia e Hong Kong, Keil identifica onze principais possíveis riscos
em um projeto de software. Esses riscos são listados a seguir em ordem do mais significativo
para o menos significativo, segundo o estudo [KEIL98]:
1. Deficiência no comprometimento da alta gerência com o projeto;
2. Falha em conseguir o comprometimento dos usuários com o projeto;
3. Entendimento errado dos requisitos;
4. Deficiência no envolvimento dos usuários;
5. Falha em gerenciar as expectativas dos usuários finais;
6. Alterações de escopo ou objetivos;
7. Deficiência de conhecimentos ou habilidades específicas por parte da equipe do
projeto;
8. Falta de requisitos definitivos;
9. Introdução de nova tecnologia;
10. Pessoal insuficiente ou inapropriado;
11. Conflito entre departamentos usuários.
Nesse estudo, os gerentes de projeto foram questionados não apenas sobre a importância que
eles atribuíam aos riscos, mas também sobre o grau de controle que julgavam ter sobre os
mesmos. Em função das respostas obtidas, Keil apresenta o diagrama de classificação de
riscos exibido na Figura 3.1 [KEIL98].
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Figura 3.1 - Categorização de riscos quanto à importância e nível de controle [KEIL98]

Esse diagrama despreza os riscos de baixa importância e considera a seguinte divisão de
categorias:
 Quadrante 1: riscos relacionados ao cliente, usuários e, também ao comprometimento
da alta gerência da empresa (alta importância e baixo grau de controle por parte do
gerente do projeto);
 Quadrante 2: riscos relacionados à gestão de escopo e requisitos (alta importância,
mas, mediante técnicas adequadas de gerência de requisitos, alto grau de controle por
parte do gerente do projeto);
 Quadrante 3: riscos relacionados à execução, desenvolvimento do software
(classificados como média importância e, mediante metodologias adequadas de
desenvolvimento, alto grau de controle por parte do gerente do projeto);
 Quadrante 4: riscos relacionados às alterações organizacionais como mudança de
prioridades e realocação de recursos, além de outros riscos que não se enquadram em
nenhum dos outros quadrantes (apresentam média importância, mas baixo grau de
controle por parte do gerente do projeto).
Wallace estende o trabalho de identificação de riscos apresentado por Keil e, a partir do
estudo de 500 projetos de software gerenciados por membros do Project Management
Institute (PMI), identifica os principais riscos presentes em projetos de software e analisa seus
efeitos nos resultados dos projetos [WALLACE04].
Em relação à qualidade do software desenvolvido, Wallace identifica que os riscos de escopo
e execução são significativos, assim como os riscos relacionados ao usuário. Entretanto, os
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riscos relacionados ao ambiente organizacional não são significativos, uma vez que, embora
não se tenha muito controle sobre eles, não costumam ocorrer com freqüência
[WALLACE04].
Ao analisar como as ocorrências dos riscos relacionados ao usuário escopo e execução afetam
a qualidade do software, evidencia as seguintes relações [WALLACE04]:
 O efeito dos riscos relacionados a escopo, na qualidade do produto final, é quase nove
vezes maior quando o risco de execução é alto (Figura 3.2).
 O efeito dos riscos relacionados à execução, na qualidade do produto final, é quase
três vezes e meia maior quando o risco de escopo/requisitos é alto (Figura 3.2).
 O efeito dos riscos relacionados ao usuário é quase duas vezes maior quando o risco

Qualidade

de execução é alto (Figura 3.3).

Figura 3.2 - Relação entre os riscos de execução e escopo/requisitos [WALLACE2004].

Qualidade
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Figura 3.3 - Relação entre os riscos de execução e cliente [WALLACE2004].

3.3 Relação entre arquitetura e qualidade de software
Nesse tópico são apresentados aspectos que relacionam arquitetura e qualidade de software,
identificando não apenas como a atividade de definição da arquitetura é capaz de influenciar a
qualidade do sistema resultante, mas também como é possível por meio da análise da
arquitetura verificar se um software atende aos requisitos de qualidade considerados
importantes para o negócio.
Requisitos não-funcionais relacionados à qualidade do produto de software a ser desenvolvido
são, em geral, definidos de maneira vaga, imprecisa ou incompleta pelo solicitante
[KAZMAN00]. A definição adequada de tais requisitos é capaz de delimitar a expectativa de
qualidade e orientar a obtenção dessa qualidade.
Bosch define o processo para obtenção da qualidade pela definição de arquitetura como uma
seqüência de iterações de avaliação e alteração da arquitetura de um software onde, a partir de
uma arquitetura que atende a todos os requisitos funcionais especificados, são realizadas
sucessivas validações quanto ao atendimento aos requisitos não-funcionais associados à
qualidade. Esse processo, mostrado na Figura 3.4, é executado idealmente até que todos os
requisitos não-funcionais sejam atendidos [BOSCH99].
Entretanto, ao tratar cada atributo de qualidade de forma isolada em uma iteração, não
analisando explicitamente os tradeoffs envolvidos nas decisões de arquitetura, o processo de
Bosch, embora de simples compreensão, é de difícil execução, podendo demorar muito apara
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atingir uma arquitetura considerada suficientemente adequada aos principais atributos de
qualidade [GRUNSKE06].

Arquitetura de software que atende a todos os requisitos funcionais

Avaliação da
arquitetura

Problema na
qualidade

Alteração da
arquitetura

Ok
Arquitetura de software que atende a todos os requisitos funcionais
e não-funcionais

Figura 3.4 - Processo iterativo de avaliação/alteração da arquitetura objetivando a qualidade [BOSCH99]

Grunske propõe a utilização de algoritmos evolucionários como ferramenta para avaliação dos
tradeoffs envolvidos na definição da arquitetura a cada iteração do processo de Bosch
[GRUNSKE06]. Embora não seja parte do escopo desse trabalho, a abordagem de Grunske
pode ser considera em trabalhos futuros como ferramenta para automatização da seleção de
padrões proposta que compõem a arquitetura do software.
Como a percepção da arquitetura de um sistema e, conseqüentemente, da qualidade implícita
nessa arquitetura pode variar em função da visão considerada [VAROTO02], uma definição
de arquitetura considerada satisfatória na visão do desenvolvedor (o qual pode priorizar
atributos de qualidade como, por exemplo, manutenibilidade), pode ser inadequada na visão
de um usuário final (preocupado com usabilidade).
No escopo desse trabalho, a análise dos tradeoffs envolvidos nas decisões de arquitetura bem
como a priorização dos atributos de qualidade utiliza fundamentos apresentados no ATAM, o
qual considera na identificação dos tradeoffs não apenas a visão do arquiteto, mas também a
visão de negócio, que orienta identificação dos atributos de qualidade considerados
prioritários [KAZMAN00].
A definição da arquitetura de um software possui papel determinante na qualidade do mesmo.
Entretanto, decisões de arquitetura que considerem de forma isolada atributos de qualidade
como desempenho, confiabilidade e manutenibilidade não garantem a qualidade do produto
final desenvolvido. Isso porque decisões de arquitetura tomadas em favor de um atributo de
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qualidade podem ter prejudicar ou, até mesmo inviabilizar o atendimento a outros atributos de
qualidade [KAZMAN98].
Dessa forma, a análise dos tradeoffs, elementos conflitantes que precisam ser balanceados
envolvidos no atendimento aos diferentes atributos de qualidade, na definição da arquitetura é
de fundamental importância para que a qualidade desejada para o produto final de software
possa ser obtida [KAZMAN98].
A avaliação dos tradeoffs envolvidos nas decisões de arquitetura de um software e na
percepção de importância dos atributos de qualidade, de acordo com a visão de negócio, é
objetivo do ATAM (Architectural Tradeoff Analysis Method).
O ATAM considera a avaliação da arquitetura de um sistema a partir da análise de três tipos
diferentes de cenários, nos quais os requisitos não-funcionais são identificados e trabalhados
[KAZMAN00]:
 Use case scenarios (cenários de casos de uso):
Cenários de utilização padrão do sistema;
 Growth scenarios (cenários de crescimento):
Cenários de previsão de manutenção do sistema;
 Exploratory scenarios (cenários de exploratórios).
Cenários utilizados para avaliação do comportamento do sistema sob situações
extremas.
Os requisitos identificados nos cenários por meio de processos de brainstorming são
organizados e priorizados na forma de árvores de qualidade (Utility Trees), modelos de
representação onde os principais cenários são categorizados de acordo com o atributo de
qualidade a que se referem e são classificados em função de sua importância e complexidade,
considerada a percepção dos usuários e arquitetos [KAZMAN00].
Embora o ATAM sugira uma notação própria para as características de qualidade, este
permite a utilização de notações diferentes, que sejam mais adequadas à visão de qualidade
das principais partes envolvidas no projeto (stakeholders).
Os cenários apresentados nas Utility Trees são então priorizados e a arquitetura do software é
avaliada de acordo com os cenários considerados mais importantes. Nessa avaliação, são
identificados os tradeoffs e definidas as ações necessárias para garantir o atendimento aos
atributos de qualidade principais para o negócio.
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Embora os passos do ATAM, apresentados na Figura 3.5, sejam destinados essencialmente
para a avaliação da arquitetura de sistemas existentes, identificando não conformidades e
propondo ações corretivas, no escopo desse trabalho, os conceitos do ATAM são utilizados de
forma pró-ativa, durante a definição da arquitetura, propiciando que a arquitetura proposta
atenda da melhor forma possível os atributos de qualidade desejados.
Levantamento de informações
Passo 1: Bainstorming para
identificação dos cenários
Passo 2: Apresentação da
arquitetura

Preparação

Passo 3: Identificação dos atributos
de qualidade nos cenários

Conclusão

Análise

Passo 8: Consolidação de resultados
e desenvolvimento do plano de ação

Passo 0: Reunião preliminar

Passo 4: Agrupamento e priorização
de cenários
Passo 5: Mapeamento dos cenários
prioritários na arquitetura
Passo 6: Análise da arquitetura em
função dos atributos de qualidade
Passo 7: Identificação de tradeoffs

Tempo

Figura 3.5 - Os oito passos do ATAM [KAZMAN00]

Para isso, o ATAM é aplicado como ferramenta de revisão dos resultados gerados na
aplicação do roteiro de Pinna, ou seja, os requisitos de arquitetura, são avaliados quanto a
possíveis tradeoffs que precisem ser balanceados para favorecer o atendimento às
características de qualidade consideradas mais importantes para os objetivos do sistema.

3.4 Gestão de riscos centrada em arquitetura
Nesse tópico, é abordada a relação entre arquitetura de software e a gestão de riscos,
particularmente caracterizando a atividade de definição da arquitetura como elemento de
prevenção a riscos.
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O ATAM considera decisões de arquitetura potencialmente problemáticas como uma
importante fonte de riscos. Nessa visão, um risco pode ser expresso como [KAZMAN00]:
 Uma importante decisão de arquitetura ainda não tomada.
 Uma decisão de arquitetura cujas conseqüências sobre as características de qualidade
do software não estão totalmente claras.
Essa afirmação sugere que a definição de uma arquitetura adequada ao escopo do sistema
pode ser capaz de contribuir para evitar a ocorrência de riscos.
Addler propõe a adoção de uma abordagem preventiva ao tratamento de riscos, executada nas
etapas iniciais do ciclo de vida de projeto de software, justificada principalmente pelos
menores custos envolvidos na mitigação dos riscos, em relação às abordagens reativas
tradicionais baseadas em estimativas e mecanismos de controle [ADLER99].
Pinna utiliza esses conceitos para propor um roteiro capaz de agir preventivamente na gestão
de riscos [PINNA04]. Esse roteiro, centrado em arquitetura, considera que para as diferentes
visões que caracterizam a arquitetura de um sistema de software [IEEE1471], podem ser
definidos requisitos de arquitetura capazes de minimizar os riscos e incertezas que afetam os
interesses associados a cada uma dessas visões (Figura 3.6).
Arquitetura de Software

Visão

Estabelece
Categoria Risco/Incerteza

Minimiza a
Ocorrência

Requisito de Arquitetura

Risco/Incerteza

Figura 3.6 - Relação entre categorias de risco e requisitos de arquitetura [PINNA04]

No roteiro de Pinna, uma vez identificados os riscos mais significativos para o sistema, são
definidos requisitos de arquitetura capazes de prevenir ou minimizar a ocorrência desses
riscos. Como a definição desses requisitos é realizada nas etapas iniciais do ciclo de vida do
projeto de software (Planejamento, Análise de requisitos, Projeto), o roteiro atua de maneira
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preventiva na gestão de riscos, direcionando o desenvolvimento de maneira a prevenir ou
minimizar a ocorrência dos riscos [PINNA04].
Os subprocessos da gestão de riscos centrada em arquitetura [PINNA04] são apresentados na
Tabela 3.1, relacionados aos subprocessos da gestão tradicional de riscos (como, por exemplo,
a apresentada no CMMI [CMUSEI06] e no PMBOK [PMI04]).
Subprocessos da gestão tradicional de
riscos
Identificação de riscos

Subprocessos da gestão de riscos centrada
em arquitetura
Categorização de riscos e incertezas:
Pré-identificação com base nas categorias de
riscos mais comuns, extraídos de base
histórica.

Quantificação e Priorização

Categorização de riscos e incertezas:
Riscos mais comuns têm maiores chances de
acontecer e são os mais prioritários.
Definição dos Requisitos de Arquitetura:
Previne a ocorrência dos riscos
Monitoração e Controle

Ações e Respostas
Monitoração e Controle

Tabela 3.1 - Mapeamento dos subprocessos da gestão centrada em arquitetura a partir da gestão
tradicional de riscos [PINNA04]

Embora defina uma abordagem diferente da gestão tradicional para o tratamento dos riscos,
Pinna utiliza as técnicas da gestão tradicional na identificação dos riscos, considerando a
seguinte classificação, definida a partir dos trabalhos de Boehm e Keil entre outros
[PINNA04] [BOEHM88 apud PRESSMAN01] [KEIL98]:
1. Recursos humanos.
2. Cronogramas e orçamentos.
3. Desenvolvimento de funcionalidades inadequadas.
4. Desenvolvimento de interfaces com usuários inadequadas.
5. “Ladrões de tempo” (Gold plating).
6. Mudanças de requisitos.
7. Componentes e dependências externas.
8. Desempenho.
9. Capacidades da Ciência da Computação e novas tecnologias.
10. Subcontratação.
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A interação entre os subprocessos do roteiro centrado em arquitetura proposto por Pinna é
mostrada na Figura 3.7 [PINNA04].

Figura 3.7 - Subprocessos da gestão de riscos centrada em arquitetura, com base na gestão de riscos
tradicional [PINNA04]

3.5 Conclusões sobre o capítulo
Nesse capítulo foram apresentados diferentes trabalhos que motivam e contribuem para a
elaboração da proposta de método baseado em padrões para gestão de riscos associados à
qualidade do produto de software.
Uma abordagem preventiva na gestão de riscos, onde esses são tratados nas etapas iniciais do
ciclo de vida tende a apresentar custo menor de implementação em relação a uma abordagem
tradicional estabelecida principalmente em estratégias de monitoração e planos de resposta.
Essa diminuição de custo é justificada pelo fato das manutenções em software, em estado
avançado de desenvolvimento ou em produção, demandarem esforços significativamente
maiores e maior probabilidade de ocorrência de novos riscos.
Essa postura preventiva constitui a principal característica da gestão de riscos centrada em
arquitetura proposta por Pinna, onde são definidos, nas etapas iniciais do ciclo de
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desenvolvimento, requisitos de arquitetura capazes de prevenir ou minimizar a ocorrência de
riscos. O roteiro de Pinna é utilizado como ponto de partida para o método proposto nesse
trabalho.
O ATAM é também uma importante referência ao orientar a definição da arquitetura de
maneira alinhada à visão de negócio que motiva o desenvolvimento, permitindo que os
atributos de qualidade considerados prioritários por essa visão sejam priorizados quando for
necessário lidar com tradeoffs na gestão dos riscos.
Pelos resultados obtidos por Wallace, a gestão de riscos centrada em arquitetura mostra-se
especialmente eficiente para os riscos relacionados a escopo e execução.
Entretanto, riscos como, por exemplo, a dificuldade de relacionamento com o usuário ou a
perda de um integrante da equipe de desenvolvimento dificilmente serão mitigados por
requisitos de arquitetura, sendo necessária a aplicação dos métodos tradicionais de gestão de
riscos. Ainda, uma gestão de riscos centrada em arquitetura não é incompatível com a gestão
tradicional podendo ser combinadas quando forem identificados riscos críticos para o sucesso
do projeto de desenvolvimento.
Os diversos trabalhos existentes sobre a identificação de padrões para diferentes contextos de
problema e aplicação sugerem que o método, que considere a utilização de padrões para
compor uma arquitetura capaz de prevenir riscos, pode ser usado amplamente no
desenvolvimento de sistemas, de maneira a propiciar que a qualidade desejada para o produto
de software seja obtida.
Um desafio da abordagem baseada em padrões proposta está no tratamento de tradeoffs ao
longo da definição da arquitetura, que deve ser orientada pela visão de negócio. A abordagem
apresentada por Ozkaya, embora não seja utilizada no escopo desse trabalho, pode ser
considerada como alternativa para auxiliar nessa análise.
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Capítulo 4 - Método baseado em padrões para mitigação de riscos
relacionados à qualidade do produto de software
Nos capítulos anteriores, foram apresentados os principais conceitos que orientam o
desenvolvimento o trabalho.
Nesse capítulo inicia-se a contribuição do trabalho, onde é proposto um método baseado na
utilização de padrões para prevenir ou minimizar a ocorrência de riscos relacionados à
qualidade do produto de software.
Esse método estende o roteiro apresentado por Pinna, ao estabelecer o mapeamento entre
características de qualidade e requisitos não-funcionais, como ponto de partida para
identificação de riscos [PINNA04]. O método proposto também avança na etapa de projeto do
ciclo de desenvolvimento de software, ao propor um modelo de arquitetura, baseado em
padrões, capaz de mitigar os riscos associados à qualidade do produto de software (Figura
1.1).
São utilizados na elaboração do método, os conceitos do Architecture Tradeoff Analysis
Method (ATAM), o qual orienta a avaliação de arquitetura, pela visão de negócio
[KAZMAN00]. Ao utilizar o ATAM e orientar o projeto de arquitetura pela visão de negócio,
o método propicia que os riscos mais significativos para as características de qualidade
consideradas prioritárias sejam tratados pela arquitetura, contribuindo assim, para a qualidade
do produto final.
Ainda, uma vez que artefatos do ATAM são utilizados ao longo das etapas do método, a
avaliação da arquitetura final pode ser realizada utilizando técnicas condizentes com o ATAM
em um menor tempo, quando comparada a uma arquitetura definida sem a utilização do
método proposto.
Como modelo de referência de qualidade, o método utiliza-se da norma NBR/ISO 9126-1, a
qual é empregada na atividade de Análise de Requisitos não-Funcionais, onde os requisitos
não-funcionais são identificados a partir das características de qualidade apresentadas na
norma [ISO9126-1].
A conceituação para a utilização de padrões como elemento de prevenção a riscos, parte da
análise do diagrama conceitual apresentado por Pinna, o qual estabelece que diferentes visões
de arquitetura possam identificar diferentes riscos e que esses riscos podem ser minimizados
por requisitos de arquitetura adequados.
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Considerando a definição de padrão de Buschmann, sintetizada no modelo da Figura 2.7,
[BUSCHMANN96], é possível mapear as forças, que definem o padrão, como requisitos de
arquitetura. Considerando que um problema (na definição do padrão) pode ser caracterizado
pela realização de um risco, é possível estabelecer um relacionamento entre riscos, requisitos
de arquitetura e padrões. Essa relação é apresentada na Figura 4.1.

Figura 4.1 - Mapeamento entre riscos, requisitos de arquitetura e padrões

Isso sugere que a utilização de padrões adequados aos requisitos de arquitetura que
minimizam a ocorrência dos riscos identificados permite a definição de um projeto de
arquitetura capaz de favorecer a mitigação dos riscos.
A Figura 4.2 apresenta uma visão macro do método, destacando a interação entre o roteiro de
Pinna e o projeto da arquitetura baseada em padrões. A Figura 4.3 apresenta as etapas que
compõem o método. Nos próximos tópicos, essas etapas são detalhadas, incluindo suas
entradas, saídas (artefatos produzidos) e ferramentas utilizadas.

Figura 4.2 - Interação entre o roteiro de Pinna e o projeto da arquitetura proposto no trabalho
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Figura 4.3 - Detalhamento das etapas do método proposto
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4.1 Preparação para a aplicação do método
O método proposto nesse trabalho tem como objetivo direcionar o projeto da arquitetura de
um sistema em desenvolvimento de maneira que a qualidade esperada ao fim do
desenvolvimento possa ser obtida.
Assim, como preparação para a execução do método, é necessário definir os requisitos nãofuncionais que determinam a qualidade esperada. Para isso, utiliza-se como referência as
categorias de qualidade da norma [ISO9126-1]:
1. Funcionalidade
1.1. Adequação
1.2. Acurácia
1.3. Interoperabilidade
1.4. Segurança de acesso

2. Confiabilidade
2.1. Maturidade
2.2. Tolerância a falhas
2.3. Recuperabilidade

3. Usabilidade
3.1. Inteligibilidade
3.2. Apreensibilidade
3.3. Operacionalidade
3.4. Atratividade

4. Eficiência
4.1. Comportamento em relação ao
tempo
4.2. Utilização de recursos

5. Manutenibilidade
5.1. Analisabilidade
5.2. Modificabilidade
5.3. Escalabilidade
5.4. Testabilidade

6. Portabilidade
6.1. Adaptabilidade
6.2. Capacidade para ser instalado
6.3. Coexistência
6.4. Capacidade para substituir

De maneira a permitir a rastreabilidade dos requisitos não-funcionais associados à qualidade,
esses devem ser identificados de forma única, precedida pela sigla RNF. Recomendas-se a
utilização de números para identificar a característica e subcaracterística da norma
[ISO9126-1] e letras para a identificação do requisito não-funcional associado (exemplo:
RNF 1.1a).

4.2 Identificação de riscos e definição de requisitos de arquitetura
Descrição:
A etapa de identificação de riscos e definição de requisitos de arquitetura representa a
aplicação do roteiro proposto por Pinna, direcionado para os riscos relacionados aos
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requisitos não-funcionais que definem a qualidade esperada para o sistema em
desenvolvimento [PINNA04].
Essa etapa é composta por duas atividades, sendo a primeira responsável por identificar e
classificar os riscos de acordo com categorias definidas no próprio roteiro de Pinna.
A Tabela 4.1 apresenta as categorias associadas aos quadrantes 2 e 3 do modelo de Keil
(Figura 3.1), os quais segundo os resultados obtidos por Wallace podem ser considerados os
mais significativos para a qualidade do produto de software [KEIL98] [WALLACE04].

Quadrante 2 - Escopo e Requisitos
 Mudanças de requisitos

Quadrante 3 - Execução
 Recursos Humanos

 Desenvolvimento de funcionalidades
inadequadas

 Capacidade da ciência da computação
e novas tecnologias

 Desenvolvimento de Interfaces com
Usuários Inadequadas

 Desempenho

 Componentes e dependências
externas

 “Ladrões de Tempo” (Gold Plating)
 Cronogramas e orçamentos
 Subcontratação

Tabela 4.1 - Relação entre as categorias de riscos de Pinna e os quadrantes 2 e 3 do modelo de Keil

Pinna não define técnicas específicas para a identificação dos riscos, sugerindo que sejam
empregadas técnicas da gestão tradicional de riscos, como por exemplo as apresentadas no
CMMI [CMUSEI06] e no PMBOK [PMI04].
A segunda atividade da aplicação do roteiro de Pinna considera, então, a definição de
requisitos de arquitetura que propiciem a prevenção ou minimização dos riscos identificados.
Pinna define macro-requisitos de arquitetura para cada uma das categorias de risco (Tabela
4.2), os quais devem ser considerados como ponto de partida para a definição de requisitos
de arquitetura específicos para o contexto do sistema e os riscos identificados.
Os princípios fundamentais apresentados no tópico sobre Padrões do Capítulo 2 também
devem ser utilizados como referência para a definição e justificativa dos requisitos de
arquitetura. Por estarem presentes na definição dos principais padrões, a utilização desses
princípios na definição dos requisitos de arquitetura tende a facilitar a seleção dos padrões no
decorrer da aplicação do método proposto.
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Categoria de Risco
Recursos humanos
Cronogramas e
orçamentos
Desenvolvimento de
funcionalidades
inadequadas
Desenvolvimento de
interfaces com usuários
inadequadas
“Ladrões de tempo”
(Gold plating)
Mudanças de requisitos
Componentes e
dependências externas
Desempenho
Capacidades da ciência
da computação e novas
tecnologias
Subcontratação

Requisito de Arquitetura
 Modelo global (negócio e técnico);
 Arquitetura de processo e de componentes escalável e
documentada.
 Modelo global (negócio e técnico) - dimensionamento;
 Modularização - desenvolvimento Incremental;
 Geração de artefatos que permitam Revisão Técnica Formal.
 Modelos centrados no Processo de Negócio;
 Protótipo;
 Componentes flexíveis e parametrizados.
 Protótipo;
 Mapa de Navegação;
 Modelo de Tarefas e do Processo de Negócio.
 Modelos centrados no Processo de Negócio e na análise de
custo/benefício;
 Protótipo.
 Componentização;
 Desacoplamento das funções de negócio.
 Componentes de comunicação desacoplados das regras de negócio;
 Simuladores;
 Logs Técnicos
 Prova de conceito;
 Simuladores.
 Provas de conceito e simuladores;
 Protótipos.





Produtos de software intermediários;
Componentes com interfaces definidas;
Stubs (protótipos de componentes);
Padrões de qualidade estabelecidos.

Tabela 4.2 - Macro-requisitos de arquitetura associados às categorias de risco [PINNA04]

O resultado da aplicação do roteiro de Pinna é então registrado em forma de tabela,
evidenciando o relacionamento entre os requisitos não-funcionais, os riscos e os requisitos de
arquitetura. A Tabela 4.3 apresenta o modelo a ser utilizado para registrar esse resultado.
ISO 9126-1
Características de
Qualidade

Subcaracterísticas

Requisitos
nãofuncionais

Categorias de
riscos
associadas

Riscos
identificados

Requisitos de
arquitetura

Tabela 4.3 - Relacionamento entre requisitos não-funcionais, riscos e requisitos de arquitetura

Entradas:
Requisitos não-funcionais, definidos utilizando-se como referência a norma
[ISO9126-1].
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Atividades:
Identificação e categorização de riscos.
Definição de requisitos de arquitetura.
Ferramentas:
Roteiro centrado em arquitetura para minimização de riscos e incertezas em projetos
de software [PINNA04].
Notações utilizadas:
Para garantir a rastreabilidade, os riscos são identificados pelo prefixo RI seguido por
identificador numérico único (exemplo: RI 1). Com o mesmo propósito, os requisitos
de arquitetura são identificados pelo prefixo RA seguido por identificador numérico
único (exemplo: RA 1).
Saída:
Registro do resultado da aplicação do roteiro de Pinna conforme modelo apresentado
na Tabela 4.3.
Exemplo:
A Tabela 4.4 apresenta exemplo de resultado da aplicação do roteiro de Pinna.
ISO 9126-1
Características de
Qualidade
Eficiência

Manutenibilidade

Subcaracterísticas
Comportamento
em relação ao
tempo.

Estabilidade

Requisitos
nãofuncionais
RNF 1

RNF 2

Categorias
de riscos
associadas
Desempenho

Mudanças de
requisitos

Riscos identificados

Requisitos de
arquitetura

RI 1

RA 1

Baixo desempeno por não
otimização do uso da rede:
Tráfego de informações
desnecessárias.

Trafegar pela
rede apenas o
necessário.

RI 2

RA 2

Baixo desempenho por não
otimização do uso da rede:
Excesso de interações
(excesso de tráfego de
informações de protocolo).

Agrupamento
de interações
em operações
de negócio de
alto nível.

RI 3

RA 3

Freqüentes alterações nas
regras de apresentação
podem inserir erros na lógica
de negócio, afetando a
estabilidade do sistema

Divisão de
componentes
em camadas.

Tabela 4.4 - Exemplo de resultado da aplicação do roteiro de Pinna.
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4.3 Verificação e refinamento dos requisitos de arquitetura
Descrição:
Após a aplicação do roteiro de, iniciam-se as etapas que representam efetivamente a
contribuição associada a esse trabalho.
A primeira dessas etapas trata da verificação e refinamento dos requisitos de arquitetura
definidos na etapa anterior.
Uma vez que o objetivo do método proposto é propiciar que se obtenha a qualidade esperada
para o sistema em desenvolvimento, a etapa de verificação considera a aplicabilidade dos
requisitos de arquitetura, definidos pelo roteiro de Pinna, não apenas na prevenção dos riscos
identificados, mas também no favorecimento dos requisitos não-funcionais de qualidade.
Essa verificação é realizada pela aplicação do ATAM, apoiada na referência de qualidade da
norma [ISO9126-1]. Os seguintes passos do ATAM (apresentados na Figura 3.5) são
aplicados nessa etapa do método proposto:
 Passos 1, 3 e 4: Análise dos requisitos não-funcionais que determinam a qualidade
esperada do sistema em desenvolvimento.
 Passos 5, 6 e 7: Verificação e refinamento dos requisitos de arquitetura definidos na
aplicação do roteiro de Pinna.
 Passo 8: Consolidação dos resultados da verificação e direcionamento para as etapas
de seleção e combinação de padrões do método proposto.
Os passos associados à análise dos requisitos não-funcionais de qualidade compreendem a
organização e priorização desses requisitos cenários associados a árvores de qualidade
(utility trees) [KAZMAN00].
O método proposto considera a norma [ISO9126-1] como ponto de partida para essa
organização e a registra de acordo com o formato apresentado na Tabela 4.5, embora possa
ser utilizada também a representação em árvore original do ATAM [KAZMAN00].
Característica de
Qualidade

Subcaracterística
de Qualidade

Requisito
nãofuncional

Descrição

Prioridade

Tabela 4.5 - Modelo para registro de árvores de qualidade.

Complexidade
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A priorização dos requisitos deve ser apoiada na visão de negócio que motiva o
desenvolvimento do software, a qual considera o contexto de negócio da empresa, bem como
os objetivos específicos do sistema em desenvolvimento.
A visão de arquitetura também é adotada nessa análise como forma de registrar a percepção
da complexidade envolvida no atendimento a um requisito.
Uma vez organizados os requisitos não-funcionais, o resultado da aplicação do roteiro de
Pinna é verificado para constatar se os riscos associados às características de qualidade
consideradas mais significativas foram tratados de maneira adequada pela definição de
requisitos de arquitetura.
Essa atividade de verificação considera a análise dos eventuais tradeoffs associados aos
requisitos de arquitetura.
O balanceamento dos tradeoffs considera a priorização dos requisitos não-funcionais
registrada nas utility trees como elemento de decisão quando for necessário privilegiar
determinado requisito de arquitetura em detrimento de outro.
Essa análise considera a resposta esperada do sistema em relação a uma característica de
qualidade específica em determinado contexto de sua execução. São consideradas as
decisões de arquitetura envolvidas na análise do cenário e são evidenciados os pontos de
sensibilidade que propiciam a ocorrência de riscos e tradeoffs.
O registro dessas análises é realizado utilizando-se o modelo de tabela proposto no próprio
ATAM [KAZMAN00] (Tabela 4.6), documentando dessa maneira, as principais decisões de
arquitetura realizadas ao longo do projeto.
Eventualmente, podem ser registrados “não-riscos” associados à decisão de arquitetura, onde
um “não-risco” representa um benefício adicional implícito associado aquela decisão de
arquitetura.
Cenário
Característica de Qualidade
Contexto
Resposta
Decisões de arquitetura

Risco

Não-risco

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

Racional:

Tabela 4.6 - Modelo de tabela para registro de decisões de arquitetura [KAZMAN00].
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Em função do resultado das análises de tradeoffs, novos requisitos de arquitetura podem ser
definidos, bem como aqueles produzidos na aplicação do método de Pinna podem ser
refinados.
O resultado dessa etapa é, portanto, além dos artefatos de documentação gerados pela
aplicação do ATAM, a revisão da tabela gerada na etapa anterior, nas qual é inserida uma
nova coluna que indica o status do requisito de arquitetura após a execução da verificação e
refinamento dos requisitos (Tabela 4.7). Os seguintes valores são possíveis de serem
atribuídos a essa nova coluna:
 Ok (verificado sem alterações).
 Refinado.
 Incluído.
 Excluído.
 Necessita ação complementar.
O status “necessita ação complementar” indica que o requisito de arquitetura não propicia o
atendimento integral do requisito não-funcional de qualidade associado, indicando que
medidas complementares devem ser consideradas.
ISO 9126-1
Características
de Qualidade

Subcaracterísticas

Requisitos
nãofuncionais

Categorias
de riscos
associadas

Riscos
identificados

Requisitos
de
arquitetura

Resultado da
verificação

Tabela 4.7 - Resultado da verificação dos requisitos de arquitetura

Entradas:
Tabela 4.3 - Relacionamento entre requisitos não-funcionais, riscos e requisitos de
arquitetura.
Atividades:
Organização e priorização dos requisitos não-funcionais de qualidade em cenários e
utility trees do ATAM.
Análise de tradeoffs entre os requisitos de arquitetura definidos na execução dos
roteiro de Pinna.
Refinamento dos requisitos de arquitetura resultantes.
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Ferramentas:
Norma ISO 9126-1 [ISO9126-1].
ATAM [KAZMAN00].
Visão de negócio.
Saídas:
Requisitos não-funcionais organizados em cenários e utility trees do ATAM.
Registros das análise de tradeoffs.
Tabela 4.7 registrando a verificação dos requisitos de arquitetura, de acordo com o
resultado das análises de tradeoffs.
Exemplos:
A Tabela 4.8 apresenta um exemplo de registro da análise de tradeoff.
Cenário

RNF 3 - Sistema deve permitir o rastreamento da navegação do usuário pela interface web do
sistema.

Característica de
Qualidade

Segurança de acesso.

Contexto

Navegação de usuário identificado no sistema.

Resposta

Geração de log com a navegação do usuário, incluindo informações de data, hora e máquina de
origem do acesso.

Decisões de arquitetura

Risco

Não risco

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

Registrar em banco de
dados as informações
referente s a navegação
conforme o usuário
acessa as páginas do
sistema.

Aumento do tempo de
resposta no acesso às
páginas, aumento da
possibilidade de
ocorrência de time-out.

Facilita a
aplicação de
verificações de
auditoria.

Registro da
navegação na
base de dados.

Rastreabilidade na
navegação.
Maior tempo de resposta e,
em caso de problemas no
acesso ao banco de dados,
indisponibilidade.

Racional:

A implementação deveria considerar ajuste do tempo de time-out, bem como mecanismos de
contingência para que a disponibilidade do sistema não seja comprometida caso o registro da
navegação apresente erros associados ao banco de dados.

Tabela 4.8 - Exemplo de registro de análise de tradeoff

A Tabela 4.9 apresenta a atualização do resultado do roteiro de Pinna, considerando a
inclusão de um novo requisito de arquitetura (RA4), bem como o refinamento de um
requisito existente (RA3).
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ISO 9126-1
Características de
Qualidade
Eficiência

Manutenibilidade

Subcaracterísticas
Comportamento
em relação ao
tempo.

Estabilidade

Requisitos
nãofuncionais
RNF 1

RNF 2

Riscos identificados

Requisitos de
arquitetura

RI 1

RA 1

Baixo desempeno por não
otimização do uso da
rede: Tráfego de
informações
desnecessárias.

Trafegar pela rede
apenas o
necessário.

RI 2

RA 2

Baixo desempenho por
não otimização do uso da
rede: Excesso de
interações (excesso de
tráfego de informações de
protocolo).

Agrupamento de
interações em
operações de
negócio de alto
nível.

Resultado
da
verificação
Ok

Ok

RA 4
Transações devem
ser construídas o
mais próximo
possível do recurso
transacional.

Incluído

RI 3

RA 3

Refinado.

Freqüentes alterações nas
regras de apresentação
podem inserir erros na
lógica de negócio,
afetando a estabilidade do
sistema

Divisão de
componentes em
camadas,
separando os
componentes mais
voláteis
(apresentação) dos
menos voláteis
(negócio, dados).

Tabela 4.9 - Exemplo de resultado da etapa de verificação e refinamento de requisitos de arquitetura.

4.4 Seleção de padrões
Descrição:
Na etapa de seleção de padrões inicia-se o projeto do modelo de arquitetura do software,
capaz de prevenir ou minimizar os riscos relacionados à qualidade do produto.
A primeira atividade dessa etapa consiste em identificar o universo de busca dos padrões que
serão utilizados. Esse universo pode abranger catálogos de padrões genéricos, como os
apresentados por Buschmann [BUSCHMANN96] e pela Gang of Four [GAMMA00].
Quando existirem, catálogos específicos da linguagem utilizada, por exemplo, os
apresentados para J2EE [ALUR01] e .Net [TROWBRIDGE03], também devem ser
considerados. Assim como catálogos de padrões para contextos específicos [ALEKSY06],
[EICHELKRAUT07],
[TICHY04] entre outros.

[HANNEMANN02],

[MARCONDES07],

[SCHMIDT06],
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Uma vez definido o universo de padrões a serem considerados, inicia-se a atividade de
análise da especificação dos padrões para identificar quais atendem aos requisitos de
arquitetura resultantes da etapa anterior. Para isso, é feita a análise preliminar do contexto do
padrão em relação a um conjunto de requisitos de arquitetura, seguida pela confrontação das
forças que caracterizam o padrão com esses requisitos.
A Tabela 4.10 - Afinidade entre forças do padrão e requisitos de arquitetura - é utilizada para
auxiliar nessa análise. Para um conjunto de requisitos de arquitetura é registrado o grau de
afinidade (de zero a três, onde zero representa nenhuma afinidade e três representa afinidade
alta) entre o requisito e cada uma das forças do padrão. Padrões com afinidade maior ou
igual a dois são fortes candidatos a participar do projeto da arquitetura.

Padrão

Forças

Afinidade com os requisitos de arquitetura
RA1

RA2

RA3

Padrões
relacionados

RA4

Tabela 4.10 - Afinidade entre forças do padrão e requisitos de arquitetura

A definição de um padrão dentro de um catálogo engloba eventuais problemas associados à
utilização do padrão, o que deve ser considerado durante o processo de análise. Em geral,
esses problemas são solucionados por outros padrões existentes no mesmo catálogo, os quais
devem ser registrados na tabela na coluna "Padrões Relacionados", juntamente com outros
padrões que possam vir a complementar o padrão analisado.
Durante a etapa de seleção de padrões, podem surgir padrões com características
conflitantes, sendo necessário optar por um padrão em detrimento de outro. Essa decisão
deve ser feita seguindo a priorização dos requisitos não-funcionais de qualidade realizada na
primeira etapa do método e deve ser realizada apenas se não for possível encontrar outros
padrões que possam ser utilizados como alternativa.
O registro dessas decisões de arquitetura devem considerar também o modelo apresentado no
ATAM Tabela 4.6).
Os padrões selecionados são, então, registrados na Tabela 4.11, dando continuidade na
rastreabilidade das características de qualidade desejadas até o projeto da arquitetura do
software.
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ISO 9126-1
Características de
Qualidade

Subcaracterísticas

Requisitos
nãofuncionais

Categorias de
riscos
associadas

Riscos
identificados

Requisitos de
arquitetura

Padrões

Tabela 4.11 - Relacionamento entre os requisitos de arquitetura e os padrões

Entradas:
Requisitos de arquitetura resultantes da aplicação do modelo de Pinna, registrados
conforme modelo apresentado na Tabela 4.4.
Atividades:
Definição do universo de padrões a ser utilizado.
Seleção dos padrões que implementam os requisitos não-funcionais de arquitetura
definidos.
Saídas:
Padrões selecionados registrados na Tabela 4.11 - Relacionamento entre os requisitos
de arquitetura e os padrões.
Ferramentas:
Tabela 4.10 - Afinidade entre forças do padrão e requisitos de arquitetura.
Catálogos de padrões.
Exemplo:
Considerando que os requisitos do exemplo estejam no contexto de uma arquitetura J2EE, o
universo de padrões a serem considerados pela etapa de seleção de padrões pode ser
construído a partir dos catálogos apresentados em [ALUR01],

[BUSCHMANN96],

[GAMMA00].
A Tabela 4.12 mostra a análise das forças apresentadas na definição do padrão Façade
[GAMMA00], incluindo os padrões relacionados, enquanto que a Tabela 4.13 traz o
resultado da etapa de seleção de padrões, indicando a relação entre os padrões, requisitos de
arquitetura, riscos e características de qualidade que permite a rastreabilidade entre a
qualidade desejada e o projeto da arquitetura.

66
Padrão

Façade

Forças

Padrões
relacionados

Afinidade com os requisitos de arquitetura
RA 1

RA 2

RA 3

RA 4

1. Necessidade de uma interface
simples para acionar diferentes
subsistemas complexos.

2

3

0

1

2. Reduzir dependência entre
clientes e implementação de
serviços, aumentando portabilidade.

0

3

1

3

3. Utilização de um modelo em
camadas. Nesse caso, um objeto
façade pode ser especificado para
definir o ponto de entrada de cada
camada.

0

3

2

3

Abstract Factory,
Singleton.

Tabela 4.12 - Análise das forças do padrão Façade em relação aos requisitos de arquitetura definidos

ISO 9126-1
Características de
Qualidade
Eficiência

Requisitos
nãofuncionais

Subcaracterísticas
Comportamento em
relação ao tempo.

RNF 1

Categorias de
riscos
associadas

Desempenho

Riscos
identificados

Requisitos
de
arquitetura

Padrões

RI 1.a

RA 1.a

Transfer
Object

RI 1.b

RA 1.b.1

Façade,
Transfer
Object

RA 1.b.2

Façade
Layers,
DAO,

Manutenibilidade

Estabilidade

RNF 2

Mudanças de
requisitos

RI 2.a

RA 2.a

Layers,
MVC,
PAC,
DAO

Tabela 4.13 - Resultado da etapa de seleção de padrões.

4.5 Combinação de padrões
Descrição:
Na etapa de combinação de padrões é realizado projeto da arquitetura do software a partir
dos padrões selecionados na etapa anterior, de maneira a propiciar a prevenção dos riscos
considerados importantes para a qualidade do produto final.
Essa atividade do método utiliza-se da classificação apresentada por Buschmann, na qual os
padrões são separados por nível de granularidade em [BUSCHMANN96]:
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1. Padrões de arquitetura (Architectural patterns).
2. Padrões de projeto (Design patterns).
3. Padrões de implementação (Idioms).
Uma vez classificados os padrões selecionados, os mesmos passam a ser combinados
utilizando-se os últimos dois passos do algoritmo definido por Schimidt [SCHMIDT06] (os
passos referentes à seleção dos padrões, incluindo aqueles considerados complementares, são
executados na etapa anterior do método), o qual resulta na elaboração de um modelo de
relacionamentos entre padrões:
 Analisa os relacionamentos entre os padrões, identificando quais são relevantes e
quais podem ser ignorados (sugere que apenas os relacionamentos do tipo "usa"
sejam considerados).
 Estabelece a ordem de aplicação dos padrões, partindo dos padrões de arquitetura e
seguindo, de acordo com os relacionamentos para os padrões de projeto e linguagem.
Estabelecidos os relacionamentos entre os padrões, o arquiteto desenvolve os modelos
estáticos e dinâmicos da arquitetura para os casos de uso definidos na especificação do
software.
Entradas:
Padrões selecionados, registrados na Tabela 4.11 - Relacionamento entre os
requisitos de arquitetura e os padrões.
Atividades:
Combinação dos padrões selecionados.
Projeto da arquitetura do software.
Ferramentas:
Classificação de padrões de acordo com o nível de abstração e granularidade de
Buschmann [BUSCHMANN96].
Algoritmo de combinação de padrões de Schimidt [SCHMIDT06].
Diagramas UML [BOOCH05].
Saídas:
Modelo de relacionamentos entre padrões.
Modelos estáticos e dinâmicos da arquitetura do software.
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4.6 Monitoração e Controle
Descrição:
A etapa de monitoração e controle não é formada por atividades específicas do método
proposto nesse trabalho. Nessa etapa, considera-se a utilização da gestão tradicional de riscos
com o objetivo de tratar os riscos identificados para os quais não foi possível estabelecer
elementos de arquitetura capazes de atuar na sua mitigação.
As técnicas da gestão tradicional de riscos podem ainda ser utilizadas de maneira
complementar ao método proposto, para os riscos considerados mais significativos para a
qualidade do produto de software em desenvolvimento.
Nesse caso, é definido um plano de gestão para os riscos, especificando mecanismos de
monitoração e ações a serem tomadas caso as monitorações atinjam limites pré-definidos.
Para isso, podem ser utilizados os conceitos apresentados nos processos de gestão de risco
existentes, por exemplo, no PMBOK [PMI04] e CMMI [CMUSEI06], apresentados no
Capítulo 2
Entradas:
Riscos identificados na Tabela 4.11 - Relacionamento entre os requisitos de
arquitetura e os padrões, que não podem ser tratados por padrões ou necessitam de
um maior controle devido a sua importância para a qualidade do produto.
Atividades:
Elaboração do plano de gestão para os riscos.
Ferramentas:
Técnicas e atividades da gestão tradicional de riscos.
Saídas:
Plano de gestão para os riscos, identificando estratégias de monitoração e controle da
ocorrência dos riscos, seguida pela execução de ações para mitigação dos mesmos.

4.7 Conclusões sobre o capítulo
Nesse capítulo foi apresentada a proposta de método baseado em padrões para a mitigação de
riscos relacionados á qualidade do produto de software.
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O método considera uma etapa de preparação, na qual é utilizada a norma [ISO9126-1] como
referência de qualidade para definição e organização dos requisitos não-funcionais do
projeto.
O roteiro apresentado por Pinna é então aplicado com o intuito de identificar os riscos,
associados a esses requisitos não-funcionais, e definir requisitos de arquitetura capazes de
agir na prevenção ou minimização desses riscos.
A contribuição efetiva desse trabalho é apresentada, então, nas etapas seguintes do método.
Nessas etapas, os requisitos de arquitetura definidos são verificados e refinados e, a partir
deles, são selecionados padrões capazes de implementá-los.
Os padrões selecionados são então combinados de maneira a estabelecer o modelo de
referência para a definição da arquitetura, o qual será utilizado ao longo do desenvolvimento,
de maneira que o software produzido consiga atingir a qualidade esperada, expressa nos
requisitos não-funcionais associados ás características da norma [ISO9126-1].
Nos próximos capítulos, o método proposto é aplicado a um exemplo de projeto de sistema,
definido no contexto da indústria de telefonia móvel celular.
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Capítulo 5 - Caracterização do exemplo de aplicação do método proposto
Nesse capítulo, é apresentado o sistema exemplo, e os requisitos não-funcionais são
identificados, bem como os riscos capazes de comprometer esses requisitos. A norma
[ISO9126-1] é utilizada como referência de qualidade para essa etapa.
Os conceitos do roteiro de gestão de riscos centrado em arquitetura desenvolvido por Pinna
[PINNA04], no qual os riscos identificados são categorizados e requisitos de arquitetura são
definidos como forma de prevenir ou minimizar a ocorrência desses riscos, são utilizados
como ponto de partida para a abordagem proposta.

5.1 Apresentação do sistema exemplo
O propósito desse tópico é descrever o projeto de software utilizado como objeto de estudo
no trabalho.
O projeto de sistema escolhido é baseado em um sistema real de uma operadora de telefonia
móvel celular. O intuito do sistema é apoiar o atendimento a aproximadamente vinte milhões
de clientes de celular pré-pago da operadora.
A escolha desse sistema como exemplo de aplicação do método deve-se ao contexto de
negócio no qual o mesmo se encontra, o qual apresenta necessidades associadas à qualidade
consideradas críticas, eventuais riscos que comprometam essa qualidade devem ser tratados
prioritariamente de maneira preventiva.
Por ser um mercado extremamente competitivo, o mercado de telefonia móvel possui como
uma de suas características, necessidades de negócio bastante voláteis, o que reflete nos
sistemas de software, para os quais características de qualidade associadas à
modificabilidade são cruciais, para garantir que novos requisitos de negócio sejam
alcançados em prazos curtos.
Ainda, em função dos custos, associados às chamadas plataformas de telefonia,
freqüentemente não é possível utilizar ambientes de teste para essas plataformas, sendo
necessário encontrar alternativas para que os testes adequados sejam executados e,
conseqüentemente, a estabilidade do sistema após a ocorrência de uma manutenção não seja
comprometida.
Outra preocupação recorrente que surge do grande número de clientes tratados pelos
sistemas está no desempenho dos mesmos na execução de tarefas, sejam sistemas on-line ou
batch. No caso da empresa considerada no exemplo, mais de vinte milhões de clientes de
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celular pré-pago, o que entre outros aspectos, implica no gerenciamento de muitos TBytes de
informação.
Nesse capítulo são apresentados os principais requisitos funcionais identificados no projeto
do sistema exemplo, bem como o contexto que motivou seu desenvolvimento. No Capítulo
6, inicia-se a aplicação do método proposto nesse trabalho.
5.1.1

Glossário

A Tabela 5.1 apresenta os termos, específicos da telefonia móvel celular, utilizados na
caracterização do sistema exemplo.
NTC

Número de Telefone Celular

MSISDN

Mobile Station Integrated Services Digital Network. O mesmo que NTC

TDMA

Time Division Multiple Access (Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo). Tecnologia de telefonia
celular digital baseada na divisão de um canal de freqüência em até seis intervalos de tempo
distintos, cada qual ocupado por um usuário diferente.

GSM

Global System for Mobile Communications (Sistema Global para Comunicações Móveis).
Tecnologia de telefonia celular digital baseada na rede TDMA, mas com importantes melhorias em
segurança e serviços. É o padrão de telefonia móvel mais utilizado no mundo.

SIM

Subscriber Identity Module (Módulo de Identificação de Assinante). Cartão de circuito impresso,
utilizado em aparelhos celulares de tecnologia GSM, responsável principalmente por armazenar
informações do cliente referentes à operadora.

IMEI

International Mobile Equipment Identity (Identidade Internacional de Equipamento Móvel). Número
serial único que identifica um aparelho celular GSM, permitindo que aparelhos (por exemplo,
roubados) possam ser bloqueados na rede de telefonia.

ESN

Electronic Serial Number (Número Serial Eletrônico). Número serial utilizado em aparelhos TDMA.
Equivalente ao IMEI.

Rede de Telefonia
Móvel

Solução composta por software e hardware, responsável por estabelecer a estrutura necessária
para prover serviços básicos de telefonia móvel:

Plataforma de
Pré-pago



Originar e receber chamadas.



Envio de mensagens (SMS).



Chamada em espera.



Chamada em conferência.



Permissão para originar chamadas internacionais.



Secretária eletrônica.

Solução composta por software e hardware responsável por apoiar a rede de telefonia móvel prépago, em especial no que diz respeito a:


Tarifação.



Configuração de planos de preço.



Armazenando de saldo de cliente.



Inserção de créditos.



Histórico de registros de chamadas, serviços, ajustes de saldo e recargas.



Controle de ciclo de vida.

Tabela 5.1 - Glossário de termos específicos da telefonia móvel celular
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5.1.2

Situação existente antes do projeto

O serviço de telefonia móvel disponibilizado pela operadora é composto pelas tecnologias
GSM e TDMA. Embora para a tecnologia GSM seja utilizada uma plataforma de pré-pago
única para todo o Brasil (PlataformaGSM), a tecnologia TDMA é apoiada por 3 plataformas
desenvolvidas por fornecedores diferentes. A utilização dessas plataformas é regionalizada
(por código de área), existindo duas instalações de cada plataforma TDMA, conforme a
Tabela 5.2.
Código de área (DDD)

Plataforma TDMA

11

PlataformaTDMA1

12,13,14,15,16,17,18,19

PlataformaTDMA2

21,22,24,27,28

PlataformaTDMA2

51,53,54,55

PlataformaTDMA3

61,62,63,64,65,66,67,68,69

PlataformaTDMA3

81,82,83,84,85,86,87,88,89

PlataformaTDMA1

Tabela 5.2 - Distribuição das plataformas TDMA por código de área

A região Norte (códigos de área 9X) não pertence à área de concessão da empresa. Já nos
estados de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina (códigos de área 3X e 4X) o serviço de
telefonia móvel prestado baseia-se exclusivamente na tecnologia GSM.
As informações cadastrais dos clientes são armazenadas em diferentes sistemas de apoio.
Esses sistemas são específicos para cada plataforma e as informações armazenadas não estão
obrigatoriamente no mesmo formato ou possuem o mesmo nível de detalhamento. As
informações desses sistemas são segregadas, não havendo qualquer tipo de integração. Esses
sistemas são responsáveis, também, por configurações do NTC na rede de telefonia.
No início desse projeto, estava em andamento um projeto de unificação dos sistemas de
atendimento em um pacote de software de CRM (Customer Relationship Management),
sistema que armazena e permite a análise de informações de clientes, adquirido pela
operadora. Esse pacote passa a centralizar o armazenamento das informações de todos os
clientes da empresa, independente de plataforma, região e tipo de serviço (pré-pago ou póspago).
Foram identificados sete principais sistemas que interagem com as plataformas de telefonia
pré-paga e sistemas de apoio. Esses sistemas utilizam extrações de dados cadastrais e de
histórico de utilização dos serviços de telefonia. Executam também comandos via interfaces
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de programação (API) nas plataformas e na rede de telefonia. Os principais comandos são
apresentados na Tabela 5.3.
Plataforma

Rede

Ativação, suspensão, reativação e desconexão de NTC na
plataforma.

Ativação (e ativação em lote), suspensão, restituição e
cancelamento de NTC na rede.

Consulta de status

Consulta de histórico

Troca de plano de preço

Habilitação e desabilitação de serviços de rede

Ajustes de saldo

Troca de MSISDN, SIMCARD (apenas GSM), ESN e IMEI

Transações de recarga

Tabela 5.3 - Principais comandos executadas via API nas plataformas e na rede de telefonia pré-paga

A necessidade de utilização de diversos sistemas para gerenciamento dos clientes do serviço
de telefonia móvel pré-pago traz prejuízos para empresa. Dentre esses, destacam-se:
 Necessidade de grande quantidade de treinamento para a equipe de Atendimento ao
Cliente, aumentando custos operacionais e possibilidade de falha humana.
 Maior tempo necessário para atendimento aos clientes, uma vez que os atendentes
precisam utilizar mais de uma ferramenta, de acordo com a região e tecnologia do
cliente.
 Existência de diferentes formas de autenticação de usuários nos sistemas, acarretando
em dificuldade de gerenciamento dos usuários, perfis e alçadas, bem como
dificuldade nos controles de auditoria.
 Falta de base de dados unificada com informações de clientes de telefonia pré-paga,
aumentando complexidade e custos de desenvolvimento para os sistemas das áreas de
negócio da empresa.
 Grande custo operacional, uma vez que existem gastos anuais com licenças dos
sistemas atuais de administração da rede e das plataformas.
 Parte dos sistemas atuais de administração da rede e das plataformas apresenta
restrições de escalabilidade e desempenho, não sendo compatível com a expectativa
de crescimento da base de clientes pré-pago.

5.2 Requisitos funcionais
Como forma de resolver ou pelo menos atenuar os problemas existentes, é proposto um novo
sistema. O principal usuário desse sistema é a área de atendimento a clientes e o mesmo
deverá ser concebido como uma aplicação web disponível na intranet da empresa.
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Os dados cadastrais dos clientes não fazem parte do escopo desse sistema. Essa tarefa é de
responsabilidade do novo pacote de CRM em implantação.
Dentre os principais requisitos funcionais (RF), destacam-se:
RF 1. Disponibilizar serviço de troca de MSISDN, mantendo as configurações do cliente
tanto na rede quanto na plataforma.
RF 2. Disponibilizar serviços de gerenciamento de clientes pré-pago na rede de telefonia:
1. Ativar MSISDN na rede.
2. Suspender MSISDN na rede.
3. Cancelar MSISDN na rede.
4. Restituir MSISDN na rede.
5. Alterar serviços básicos na rede.
6. Trocar SIMCARD.
7. Trocar EMEI.
8. Trocar ESN.
9. Consulta de histórico de MSISDN na rede.
RF 3. Disponibilizar serviços de gerenciamento de clientes pré-pago nas plataformas,
independente da tecnologia e região dos clientes:
1. Ativar MSISDN na plataforma.
2. Desconectar MSISDN na plataforma.
3. Reativar MSISDN na plataforma.
4. Trocar plano de preço.
5. Consultar saldo.
6. Ajustar saldo.
7. Consultar status na plataforma.
8. Alterar status na plataforma.
9. Efetuar recarga.
10. Consultar histórico de MSISDN na plataforma.
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RF 4. Disponibilizar processo para ativação em lote de clientes (média diária de vinte mil
ativações, com possibilidade de picos de até cento e cinqüenta mil).
RF 5. Armazenar em repositório de dados unificado as informações de:
RF 5.1. Chamadas.
RF 5.2. Serviços.
RF 5.3. Recargas.
RF 5.4. Ajustes de saldo.
RF 5.5. Histórico de status.
RF 5.6. Saldo.
RF 5.7. Plano de preço.
RF 6. Possibilidade de consulta de extrato formado pelo histórico de utilização baseado nos
eventos de Chamadas, Serviços, Recargas e Ajustes de Saldo.
A Figura 5.1 apresenta um diagrama de casos de uso com a visão macro dos requisitos
funcionais.

Figura 5.1 - Diagrama macro de casos de uso do sistema exemplo
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5.3 Conclusões sobre o capítulo
Nesse capítulo foi apresentado o contexto associado ao sistema exemplo, bem como os
requisitos funcionais que o definem.
A escolha de um sistema de apoio ao atendimento do cliente pré-pago de uma operadora de
telefonia móvel celular deve-se ao fato do mesmo dos objetivos de negócio do mesmo
estarem associados a características de qualidade bastante significativas associadas a:
 Eficiência
 Confiabilidade
 Manutenibilidade.
Tais características justificam-se a partir do contexto de negócio, expresso nos grandes
volumes de clientes e, conseqüentemente, dados envolvidos, bem como o grande dinamismo
do mercado associado à alta competição entre as operadoras.
No próximo capítulo, o método proposto é aplicado a esse exemplo.
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Capítulo 6 - Aplicação do método proposto ao sistema exemplo
Nesse capítulo, as atividades principais do método proposto são aplicadas ao sistema
exemplo apresentado no capítulo anterior.

6.1 Preparação: identificação de requisitos não-funcionais
Como descrito na definição do método, nessa atividade as características de qualidade da
norma ISO9126-1 são utilizadas como referência para a definição de requisitos nãofuncionais.
O levantamento de requisitos não-funcionais deve ser considerado como uma atividade
conjunta entre usuários, arquitetos e demais partes envolvidas na definição da qualidade
esperada para o sistema em desenvolvimento.
É importante que os requisitos não-funcionais estejam alinhados ao contexto do
desenvolvimento, expressando a qualidade esperada em função dos objetivos do projeto.
O resultado dessa atividade é apresentado a seguir. É considerada a notação apresentada no
capítulo 4.1.
RNF 1. Funcionalidade
RNF 1.1 Adequação
a. Todos os requisitos funcionais especificados devem ser implementados.
RNF 1.2 Acurácia
a. Deve ser garantida a consistência das informações do cliente em caso de falhas
sistêmicas.
b. Ações que acarretem alterações de saldo de clientes devem ocorrer com 100% de
precisão.
RNF 1.3 Interoperabilidade
a. Sistema deve ser capaz de acessar informações e executar ações nas diferentes
plataformas (TDMA e GSM). Utilizando para isso, API específicas.
RNF 1.4 Segurança de acesso
a. Sistema deve estar interno a intranet da empresa, não sendo permitido o acesso
externo.
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b. Controle de acesso deve ser feito utilizando sistema de autenticação e autorização
padrão da empresa.
c. Ações no sistema devem ser proibidas ou permitidas mediante perfil do usuário,
associado a controle de alçadas.
d. Todas as operações devem ser registradas em log do sistema.
RNF 2. Confiabilidade
RNF 2.1 Maturidade (nenhum requisito não-funcional associado a essa subcaracterística
de qualidade).
RNF 2.2 Tolerância a Falhas
a. O sistema deve validar os dados fornecidos pelos usuários nas operações, de
maneira a evitar ações que comprometam a integridade das informações ou causem
erros nas plataformas.
b. Transações devem garantir integridade das informações em caso de falhas.
c. O sistema deve manter-se operacional mesmo em caso de falha de comunicação
com a plataforma, a rede de telefonia ou a base de dados. Nesse caso, as operações
que não utilizam o recurso afetado pela falha devem continuar acessíveis para os
usuários e as operações afetadas devem apresentar mensagem de notificação do erro.
RNF 2.3 Recuperabilidade
a. Em caso de indisponibilidade do sistema, a mesma deve ser capaz de ser sanada
em até duas horas.
b. Em caso de perda de informações, as mesmas devem ser recuperadas em até 24
horas.
RNF 3. Usabilidade
RNF 3.1 Inteligibilidade
a. Embora seja previsto treinamento para os usuários, o sistema precisa ser claro o
suficiente para que mesmo usuários sem treinamento adequado consigam visualizar
as informações disponíveis com clareza de significado, sem margem para
interpretações equivocadas.
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RNF 3.2 Apreensibilidade
a. É desejável que o sistema seja de fácil aprendizado, entretanto por haver
treinamento específico para os usuários do mesmo, esse requisito não é
imprescindível.
RNF 3.3 Operacionalidade
a. A interface do sistema com o usuário deve permitir que as operações sejam
realizadas no menor número de passos possíveis, propiciando, assim, diminuição no
tempo de atendimento ao cliente.
b. As informações principais sobre o telefone celular do cliente devem ser
apresentadas juntas em uma única tela do sistema.
 MSISDN.
 Tecnologia (GSM ou TDMA).
 Saldo principal e saldos promocionais.
 Datas de ativação na rede e na plataforma.
 Datas de última recarga e validade dos créditos.
 Histórico de utilização com os cinco últimos eventos.
RNF 3.4 Atratividade
a. Por ser um sistema de uso corporativo, a atratividade embora desejável não é
considerada característica fundamental.
RNF 4. Eficiência
RNF 4.1 Comportamento em relação ao tempo
a. Para evitar atrasos no atendimento aos clientes, as consultas devem ocorrer em até
cinco segundos em 90% dos casos.
b. Ajustes no saldo do cliente e operações de recarga devem ser submetidos
imediatamente à plataforma.
c. Os eventos que compõem o extrato do cliente devem estar disponíveis no sistema
em até duas horas para registros de clientes GSM e um dia para registros de clientes
TDMA. Idealmente, o prazo de duas horas deveria ser considerado para qualquer
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registro, entretanto, por limitações das plataformas, o mesmo só pode ser obtido para
registros de clientes GSM.
RNF 4.2 Comportamento em relação aos recursos
a. A utilização das plataformas deve ser otimizada, uma vez que a degradação das
mesmas pode comprometer o desempenho de serviços básicos como recargas e
tarifação de serviços.
RNF 5. Manutenibilidade
RNF 5.1 Analisabilidade
a. O sistema deve gerar e armazenar logs diários de falhas que permitam identificar
o módulo em que ocorreu erro, bem com as possíveis causas:
 Rede
 Plataforma
 Base de dados
 Inconsistência de dados
 Segurança
RNF 5.2 Modificabilidade
a. Em função do dinamismo do mercado de telefonia móvel, o desenvolvimento de
novas funcionalidades deve ser possível com baixo esforço e curto prazo. Novas
consultas devem poder ser implantadas em uma semana/homem.
b. Novas funcionalidades que envolvam transações na rede de telefonia ou na
plataforma devem ser possíveis em um prazo médio de duas semanas/homem.
RNF 5.3 Estabilidade
a. A implantação de novas funcionalidades não pode acarretar em defeitos nas
funcionalidades existentes, nem tão pouco, inconsistências nas informações dos
clientes na rede e plataforma.
RNF 5.4 Testabilidade
a. Não existem ambientes de teste para as plataformas. Embora, em alguns casos
seja possível utilizar números de teste para validações em produção, essa abordagem
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dificilmente consegue cobrir todos os cenários desejados. Assim, devem ser
consideradas alternativas para execução de testes.
b. Em função do dinamismo do mercado de telefonia móvel, pode ser necessário
implementar correções e melhorias no sistema em curto prazo de tempo. Assim, o
sistema deve ser desenvolvido considerando minimizar a necessidade de testes de
regressão a cada novo desenvolvimento.
RNF 6. Portabilidade
RNF 6.1 Adaptabilidade
a. O sistema deve ser capaz de ter sua capacidade de processamento aumentada no
que diz respeito a aumento do número de clientes e aumento do número de usuários
simultâneos.
b. O sistema deve ser flexível para o caso de futura troca ou unificação de
plataformas. Nesse caso, o desenvolvimento necessário deve envolver o menor
esforço possível.
RNF 6.2 Capacidade para ser instalado
a. A equipe de produção deve ser capaz de efetuar a instalação do sistema, bem
como a instalação de melhorias e correções do mesmo. Nesse caso, a instalação deve
ser possível com uma indisponibilidade máxima do sistema de duas horas em 75%
dos casos.
RNF 6.3 Coexistência
a. Devido a sua importância para a empresa, o sistema será mantido em ambiente
exclusivo, não sendo necessário considerar aspectos de coexistência com outras
aplicações.
RNF 6.4 Capacidade para substituir
a. O sistema proposto substitui os sistemas existentes de gerenciamento de clientes
nas diferentes plataformas TDMA e GSM. Assim, deve disponibilizar de maneira
unificada as funcionalidades desses sistemas.

82

6.2 Identificação de riscos e definição de requisitos de arquitetura
Uma vez identificados os requisitos não-funcionais que caracterizam a qualidade esperada
para o software em desenvolvimento, o roteiro proposto por Pinna é aplicado para identificar
os possíveis riscos para o cumprimento desses requisitos não-funcionais, bem como definir
requisitos de arquitetura capazes de agir na prevenção dos riscos [PINNA04].
6.2.1

Identificação de riscos

Como apresentado no Capítulo 4, o roteiro de Pinna não define técnicas específicas a serem
utilizadas na identificação dos riscos, podendo então ser consideradas diferentes técnicas da
gestão tradicional de riscos, como por exemplo a realização de brainstorming com a
participação de usuários, arquitetos e outras partes envolvidas.
Nesse caso, o brainstorming deve ser direcionado para o contexto do desenvolvimento e a
qualidade esperada para atingir os objetivos do projeto.
Os riscos identificados são então categorizados segundo a classificação de riscos adotada por
Pinna [PINNA04].
A partir desse tópico do capítulo, a aplicação do método ao sistema exemplo enfatiza as
características de qualidade associadas à Manutenibilidade, Confiabilidade e Eficiência, as
quais são consideras prioritárias em função do contexto de negócio em que o sistema
encontra-se.
ISO 9126-1
Características
de Qualidade

Subcaracterísticas

Requisitos
nãofuncionais

Categorias de
riscos associadas

RNF 2.2a
Componentes e
dependências
externas
RNF 2.2b

Riscos identificados
RI 1
Replicação de regras de
validação dificulta modificabilidade e pode
gerar inconsistências.
RI 2
Operações na plataforma não
são transacionais, dificultando que sejam
desfeitas em caso de erro.

Tolerância a falhas

Confiabilidade

RNF 2.2c

Desenvolvimento de
funcionalidades
inadequadas
Componentes e
dependências
externas

RNF 2.3a
Recuperabilidade
RNF 2.3b

Componentes e
dependências
externas

RI 3
Tratamento inadequado das
falhas consideradas aceitáveis.

RI 4
Alta dependência entre os
elementos apresentados na página.
RI 5
Baixa analisabilidade pode
prejudicar a resolução de problemas que
causem indisponibilidade da aplicação.
RI 6
Baixa analisabilidade pode
prejudicar a resolução de problemas que
causem indisponibilidade da aplicação.

Tabela 6.1 - Riscos associados à característica de qualidade de confiabilidade
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ISO 9126-1

Características
de Qualidade

Subcaracterísticas

Requisitos
nãofuncionais

Categorias de
riscos
associadas

Desempenho
RNF 4.1a
Componentes e
dependências
externas

Comportamento
em relação ao
tempo

Riscos identificados

RI 7
Uso não otimizado da rede (excesso de
interações).
RI 8
Uso não otimizado da rede (tráfego de
informações desnecessárias).
RI 9

Ineficiência na criação de objetos.

RI 10
Ineficiência no gerenciamento de
conexões.

RNF 4.1b
Eficiência

Comportamento
em relação aos
recursos

RNF 4.1c

Desempenho

RNF 4.2a

Componentes e
dependências
externas

RI 11
Atrasos no recebimento dos arquivos de
dados das plataformas.
RI 12
Baixo desempenho em função do alto
volume de dados a ser carregado.
RI 13
Excesso de interações com as
plataformas e os elementos da rede de telefonia.
RI 14
Gerenciamento ineficiente das conexões
com as plataformas e os elementos da rede de
telefonia.

Tabela 6.2 - Riscos associados à característica de qualidade de eficiência
ISO 9126-1
Características
de Qualidade

Subcaracterísticas

Analisabilidade

Requisitos
nãofuncionais

Categorias de
riscos
associadas

RNF 5.1a

Componentes e
dependências
externas
Desempenho

RNF 5.2a

Cronograma e
orçamentos
Mudanças de
requisitos

Modificabilidade
Manutenibilidade
RNF 5.2b

Cronograma e
orçamentos

Mudanças de
requisitos
Estabilidade

RNF 5.3a

Componentes e
dependências
externas

RNF 5.4a

Cronograma e
orçamento

RNF 5.4b

Componentes e
dependências
externas

Testabilidade

Riscos identificados

RI 15

Falha no processo de gravação de log.

RI 16
Processo de log ocasionar perda de
desempenho.
RI 17
Novas implementações necessitarem de
alterações em muitos componentes.
RI 18
Necessidade de testes de regressão
para validar as novas funcionalidades.
RI 19
Requisitos da nova implementação
freqüentemente alterados.
RI 20
Novas implementações necessitarem de
alterações em muitos componentes.
RI 21
Necessidade de testes de regressão
para validar as novas funcionalidades.
RI 22
Requisitos da nova implementação
freqüentemente alterados.
RI 23
Funcionalidades com implementações
muito dependentes (alto acoplamento).
RI 24
Arquitetura dificultar a utilização de
simuladores.
RI 25
Uma manutenção ter impacto em muitas
partes do sistema.
RI 26
Replicação de código entre as partes do
sistema.

Tabela 6.3 - Riscos associados à característica de qualidade de manutenibilidade
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6.2.2

Definição de requisitos de arquitetura

Continuando com a aplicação do roteiro de Pinna, o passo seguinte trata da definição dos
requisitos de arquitetura capazes de prevenir ou minimizar os riscos identificados.
Conforme apresentado na definição do método, esse passo do roteiro de Pinna considera
como ponto de partida para a identificação dos requisitos de arquitetura o relacionamento
entre as categorias de risco e macro-requisitos capazes de preveni-los (Tabela 4.2). O
refinamento desses macro-requisitos considera os princípios da arquitetura de software
apresentados no capítulo 2.4.
A seguir a relação de requisitos de arquitetura definidos para a prevenção ou minimização
dos riscos identificados. As justificativas para definição dos requisitos de arquitetura são
apresentadas no Anexo A. Tabela 6.4 relaciona esses requisitos de arquitetura aos riscos e
requisitos não-funcionais de qualidade, de acordo com o modelo apresentado Tabela 4.3.
RA 1 Separação da lógica de validação em componentes específicos, que possam ser
utilizados pelas diferentes páginas.
RA 2 Montagem das transações que envolvam a plataforma e os elementos de telefonia deve
minimizar a necessidade de rollback em caso de erro.
RA 3 Mensagens de erro apresentadas ao usuário que, em caso de transações inconsistentes,
indiquem o procedimento a ser seguido para correção.
RA 4 Gravação de log de erro das transações que envolvam a plataforma ou a rede de
telefonia.
RA 5 Permitir a parametrização dos níveis de falha possíveis para a página de consulta de
informações de cliente, definindo limites quanto ao que é considerado aceitável em termos
de redução de funcionalidade em caso de indisponibilidade dos elementos que compõem a
página.
RA 6 Definição da página de consulta como a composição de elementos independentes,
construídos de acordo com a abstração de negócio que representam, por exemplo, a
separação entre o status do cliente na rede e na plataforma.
RA 7 Gravação de logs capazes de reportar as causas de falhas no sistema.
RA 8 Definição de transações de negócio de alto nível que encapsulem todas as operações
necessárias para sua realização. Propiciando que o cliente possa efetuar apenas uma
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requisição pela rede (para o serviço de alto nível) e receber o retorno baseado na execução de
todas as operações necessárias.
RA 9 Trafegar apenas as informações de negócio necessárias para a execução dos serviços
de alto nível, definidos de acordo com o RA 8.
RA 10 Existência de instâncias únicas de classes que possam ser reutilizadas ou ainda de
coleções de objetos reaproveitáveis.
RA 11 Utilização de coleções de conexões (pool), gerenciadas por elementos controladores.
RA 12 Utilização de prova de conceito para avaliar a solução de carga de dados em função
do volume e tempo de processamento.
RA 13 Divisão da carga das informações em processos paralelos.
RA 14 Utilização de cache para consulta de informações pouco voláteis armazenadas na
plataforma e nos elementos da rede de telefonia.
RA 15 Implementação de tolerância a falhas na gravação de log.
RA 16 Definição do processo de log como componente específico, com interface de alto
nível.
RA 17 O processo de log deve ser parametrizável.
RA 18 Divisão do sistema em componentes com baixo acoplamento e alta coesão,
garantindo que os clientes desses componentes não necessitem saber detalhes de sua
implementação.
RA 19 Utilização de simuladores.
RA 20 Parametrização de componentes com regras de negócio com grande possibilidade de
alteração.
RA 21 Definição de interfaces de alto-nível para chamada aos componentes do sistema,
desvinculadas dos detalhes internos necessários para execução do componente.
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ISO 9126-1
Características de
Qualidade

Subcaracterísticas

Requisitos
nãofuncionais
RNF 2.2a
RNF 2.2b

Tolerância a falhas
Confiabilidade

RNF 2.2c

Recuperabilidade

RNF 2.3a
RNF 2.3b

Categorias de riscos
associadas

RI 1

RA 1

RI 2

RA 2
RA 3
RA 4

Desenvolvimento de
funcionalidades
inadequadas

RI 3

RA 5

Componentes e
dependências
externas

RI 4

RA 6

RI 5

RA 7

RI 6

RA 7

RI 7

RA 8

RI 8

RA 9

RI 9

RA 10

RI 10

RA 11

Componentes e
dependências
externas

Componentes e
dependências
externas
Desempenho

RNF 4.1a
Comportamento em
relação ao tempo
Eficiência

Requisitos
de
arquitetura

Riscos
identificados

Componentes e
dependências
externas

RNF 4.1b
RI 11

Comportamento em
relação aos recursos

Analisabilidade

RNF 4.1c

Desempenho

RNF 4.2a

Componentes e
dependências
externas

RI 12

RA 12
RA 13

RI 13

RA 14

RI 14

RA 11

Componentes e
dependências
externas

RI 15

RA 15

Desempenho

RI 16

RA 16
RA 17

RI 17

RA 18

RI 18

RA 18
RA 19

RI 19

RA 18
RA 20

RI 20

RA 18

RI 21

RA 18
RA 19

Mudanças de
requisitos

RI 22

RA 18
RA 20

RNF 5.3a

Componentes e
dependências
externas

RI 23

RA 18

RNF 5.4a

Cronograma e
orçamento

RI 24

RA 21

RNF 5.4b

Componentes e
dependências
externas

RI 25

RA 18

RI 26

RA 18

RNF 5.1a

RNF 5.2a

Mudanças de
requisitos

Modificabilidade
Manutenibilidade
RNF 5.2b

Estabilidade

Cronograma e
orçamentos

Testabilidade

Cronograma e
orçamentos

Tabela 6.4 - Relação entre atributos de qualidade, riscos e requisitos de arquitetura
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6.3 Verificação e refinamento dos requisitos de arquitetura
Concluída a aplicação do roteiro de Pinna e especificados os requisitos não-funcionais de
arquitetura que propiciam a prevenção dos riscos identificados, inicia-se a verificação desses
requisitos em relação aos objetivos do projeto, representados pelos requisitos não-funcionais
de qualidade.
6.3.1

Análise dos requisitos não-funcionais de qualidade

Conforme o capítulo 4.3, a verificação dos requisitos de arquitetura inicia com a organização
e priorização dos requisitos não-funcionais de qualidade. Além da prioridade atribuída a cada
requisito (em função do contexto do projeto e nos objetivos segundo a visão de negócio), é
registrada a percepção da complexidade envolvida no atendimento ao requisito, de acordo
com a visão dos arquitetos e desenvolvedores.
A Tabela 6.5 e a Tabela 6.6 apresentam os requisitos não-funcionais classificados como
cenários de caso de uso. Já a Tabela 6.7 apresenta aqueles considerados como cenários
exploratórios enquanto que a Tabela 6.8 apresenta os cenários de crescimento. Essas tabelas
seguem o formato proposto na Tabela 4.5.
6.3.2

Verificação e refinamento dos requisitos de arquitetura

Uma vez organizados os requisitos não-funcionais de qualidade, os mesmo são considerados
na verificação dos riscos e requisitos de arquitetura resultantes da aplicação do roteiro de
Pinna, conforme apresentado no capítulo 4.3.
O Anexo B apresenta o registro dessa verificação para os requisitos não-funcionais que
representam as características de qualidade esperadas de Confiabilidade, Eficiência e
Testabilidade.
6.3.3

Consolidação dos resultados da verificação

A Tabela 6.9 apresenta o resultado da verificação dos requisitos de arquitetura definidos na
etapa anterior, de acordo com o modelo da Tabela 4.7.

Cenários de caso de uso
Categoria

Subcategoria

Requisito

Adequação

RNF 1.1a

Prioridade

Complexidade

Todos os requisitos funcionais especificados devem ser implementados.

Alta

Média

RNF 1.2a

Deve ser garantida a consistência das informações do cliente em caso de falhas sistêmicas.

Alta

Média

RNF 1.2b

Ações que acarretem alterações de saldo de clientes devem ocorrer com 100% de precisão.

Alta

Baixa

RNF 1.3a

Sistema deve ser capaz de acessar informações e executar ações nas diferentes plataformas
(TDMA e GSM).

Alta

Alta

RNF 1.4a

Sistema deve estar interno a intranet da empresa, não sendo permitido o acesso externo.

Alta

Baixa

RNF 1.4b

Controle de acesso deve ser feito utilizando sistema de autenticação e autorização padrão da
empresa.

Alta

Baixa

RNF 1.4c

Ações no sistema devem ser proibidas ou permitidas mediante perfil do usuário, associado a
controle de alçadas.

Alta

Alta

RNF 1.4d

Todas as operações devem ser registradas em log do sistema.

Alta

Média

RNF 2.2a

O sistema deve validar os dados fornecidos pelos usuários nas operações, de maneira a evitar
ações que comprometam a integridade das informações ou causem erros nas plataformas.

Alta

Baixa

RNF 2.2b

Transações devem garantir integridade das informações em caso de falhas

Alta

Alta

Inteligibilidade

RNF 3.1a

Embora seja previsto treinamento para os usuários, o sistema precisa ser claro o suficiente para
que mesmo usuários sem treinamento adequado consigam visualizar as informações disponíveis
com clareza de significado, sem margem para interpretações equivocadas.

Média

Baixa

Apreensibilidade

RNF 3.2a

É desejável que o sistema seja de fácil aprendizado, entretanto por haver treinamento específico
para os usuários do mesmo, esse requisito não é imprescindível.

Baixa

Média

RNF 3.3a

A interface do sistema com o usuário deve permitir que as operações sejam realizadas no menor
número de passos possíveis, propiciando, assim, diminuição no tempo de atendimento ao cliente.

Média

Média

RNF 3.3b

As informações principais sobre o telefone celular do cliente devem ser apresentadas juntas em
uma única tela do sistema.

Alta

Baixa

RNF 3.4a

Por ser um sistema de uso corporativo, a atratividade embora desejável não é considerada
característica fundamental.

Baixa

Alta

Acurácia
Interoperabilidade
Funcionalidade

Segurança de
acesso

Confiabilidade

Tolerância a Falhas

Usabilidade
Operacionalidade

Atratividade

Descrição

Tabela 6.5 - Cenários de casos de uso relacionados à funcionalidade, confiabilidade e usabilidade, apresentados conforme modelo da Tabela 4.5
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Cenários de caso de uso
Categoria

Subcategoria

Requisito

Complexidade

Média

Alta

Alta

Baixa

Média

Média

Para evitar atrasos no atendimento aos clientes, as consultas devem ocorrer em até cinco
segundos em 90% dos casos.

RNF 4.1b

Ajustes no saldo do cliente e operações de recarga devem ser submetidos imediatamente à
plataforma.

RNF 4.1c

Os eventos que compõem o extrato do cliente devem estar disponíveis no sistema em até duas
horas registros de clientes GSM e um dia para registros de clientes TDMA. Idealmente, o prazo de
duas horas deveria ser considerado para qualquer evento, entretanto, por limitações das
plataformas, o mesmo só pode ser obtido para registros de clientes GSM.

Comportamento em
relação aos
recursos

RNF 4.2a

A utilização das plataformas deve ser otimizada, uma vez que a degradação das mesmas pode
comprometer o desempenho de serviços básicos como recargas e tarifação de serviços.

Alta

Média

Analisabilidade

RNF 5.1a

O sistema deve gerar e armazenar logs diários de falhas que permitam identificar o módulo em que
ocorreu erro, bem com as possíveis causas.

Alta

Média

Coexistência

RNF 6.3a

Devido a sua importância para a empresa, o sistema será mantido em ambiente exclusivo, não
sendo necessário considerar aspectos de coexistência com outras aplicações.

Baixa

Baixa

Capacidade para
substituir

RNF 6.4a

O sistema proposto substitui os sistemas existentes de gerenciamento de clientes nas diferentes
plataformas TDMA e GSM. Assim, deve disponibilizar de maneira unificada as funcionalidades
desses sistemas.

Alta

Alta

Eficiência

Portabilidade

Prioridade

RNF 4.1a

Comportamento em
relação ao tempo

Manutenibilidade

Descrição

Tabela 6.6 - Cenários de caso de uso relacionados à eficiência, manutenibilidade e portabilidade, apresentados conforme modelo da Tabela 4.5

Cenários exploratórios
Categoria

Subcategoria

Requisito

Descrição

Prioridade

Complexidade

Tolerância a Falhas

RNF 2.2c

O sistema deve manter-se operacional mesmo em caso de falha de comunicação com a plataforma, a
rede de telefonia ou a base de dados. Nesse caso, as operações que não utilizam o recurso afetado pela
falha devem continuar acessíveis para os usuários e as operações afetadas devem apresentar mensagem
de notificação do erro.

Alta

Alta

RNF 2.3a

Em caso de indisponibilidade do sistema, a mesma deve ser capaz de ser sanada em até duas horas.

Média

Alta

RNF 2.3b

Em caso de perda de informações, as mesmas devem ser recuperadas em até 24 horas.

Média

Alta

RNF 6.1b

O sistema deve ser flexível para o caso de futura troca ou unificação de plataformas. Nesse caso, o
desenvolvimento necessário deve envolver o menor esforço possível.

Média

Alta

Confiabilidade
Recuperabilidade
Portabilidade

Adaptabilidade

Tabela 6.7 - Cenários exploratórios, apresentados conforme modelo da Tabela 4.5
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Cenários de crescimento
Categoria

Subcategoria

Requisito

Descrição

Prioridade

Complexidade

RNF 5.2a

Em função do dinamismo do mercado de telefonia móvel, o desenvolvimento de novas funcionalidades
deve ser possível com baixo esforço e curto prazo. Novas consultas devem poder ser implantadas em
uma semana/homem.

Alta

Alta

RNF 5.2b

Novas funcionalidades que envolvam transações na rede de telefonia ou na plataforma devem ser
possíveis em um prazo médio de duas semanas/homem.

Média

Alta

RNF 5.3a

A implantação de novas funcionalidades não pode acarretar em defeitos nas funcionalidades
existentes, nem tão pouco, inconsistências nas informações dos clientes na rede e plataforma.

Alta

Média

RNF 5.4a

Não existem ambientes de teste para as plataformas. Embora, em alguns casos seja possível utilizar
números de teste para validações em produção, essa abordagem dificilmente consegue cobrir todos os
cenários desejados. Assim, devem ser consideradas alternativas para execução de testes.

Alta

Alta

RNF 5.4b

Em função do dinamismo do mercado de telefonia móvel, pode ser necessário implementar correções e
melhorias no sistema em curto prazo de tempo. Assim, o sistema deve ser desenvolvido considerando
minimizar a necessidade de testes de regressão a cada novo desenvolvimento.

Alta

Alta

Adaptabilidade

RNF 6.1a

O sistema deve ser capaz de ter sua capacidade de processamento aumentada no que diz respeito a
aumento do número de clientes e aumento do número de usuários simultâneos.

Alta

Média

Capacidade para ser
instalado

RNF 6.2a

A equipe de produção deve ser capaz de efetuar a instalação do sistema, bem como a instalação de
melhorias e correções do mesmo. Nesse caso, a instalação deve ser possível com uma
indisponibilidade máxima do sistema de duas horas em 75% dos casos.

Alta

Média

Modificabilidade

Manutenibilidade

Estabilidade

Testabilidade

Portabilidade

Tabela 6.8 - Cenários de crescimento, apresentados conforme modelo da Tabela 4.5
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Características
de Qualidade

Subcaracterísticas

Requisitos
nãofuncionais

Confiabilidade

Tolerância a falhas

RNF 2.2a

ISO 9126-1

Riscos
identificados

Ok

RA 2

Necessita ação complementar

RA 3

Necessita ação complementar

RA 4

Ok

RI 3

RA 5

Ok

RI 4

RA 6

Ok

RNF 2.3a

RI 5

RA 7

Necessita ação complementar

RNF 2.3b

RI 6

RA 7

Necessita ação complementar

RNF 4.1a

RI 7

RA 8

Ok

RI 8

RA 9

Ok

RI 9

RA 10

Ok

RI 10

RA 11

Ok

RA 12

Ok

RA 13

Ok

RI 13

RA 14

Ok

RI 14

RA 11

Ok

RI 15

RA 15

Excluído

RA 16

Ok

RA 17

Ok

RA 18

Ok

RA 18

Ok

RA 19

Ok

RA 18

Ok

RA 20

Ok

RA 18

Ok

RA 18

Ok

RA 19

Ok

RA 18

Ok

RA 20

Ok

RI 2

RNF 2.2c

Eficiência

Comportamento em
relação ao tempo

Resultado da verificação

RA 1

RI 1

RNF 2.2b

Recuperabilidade

Requisitos de
arquitetura

RNF 4.1b
RNF 4.1c

RI 11
RI 12

Manutenibilidade

Comportamento em
relação aos
recursos

RNF 4.2a

Analisabilidade

RNF 5.1a

RI 16
Modificabilidade

RNF 5.2a

RI 17
RI 18

RI 19
RNF 5.2b

RI 20
RI 21

RI 22
Estabilidade

RNF 5.3a

RI 23

RA 18

Ok

Testabilidade

RNF 5.4a

RI 24

RA 21

Ok

RNF 5.4b

RI 25

RA 18

Ok

RI 26

RA 18

Ok

Tabela 6.9 - Resultado da etapa de verificação.
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6.4 Seleção de padrões
Nesse tópico, a etapa de seleção de padrões é executada, direcionando os requisitos de
arquitetura para as etapas de projeto e construção do ciclo de vida de desenvolvimento de
software.
A primeira atividade desempenhada nessa etapa diz respeito à definição do universo de
padrões a ser considerado na análise dos requisitos de arquitetura e, conseqüente definição
do modelo da arquitetura.
Na medida do possível, é preferível utilizar padrões bastante consolidados e amplamente
utilizados no mercado, inclusive por serem de domínio de uma quantidade maior de
profissionais.
Assim, como universo de padrões, será considerado inicialmente no contexto desse exemplo
o conjunto formado pelos catálogos apresentados pela Gang of Four, Buschmann e Sun
Microsystems (uma vez que a linguagem Java é considerada padrão pela empresa para
desenvolvimento de sistemas corporativos) [GAMMA00], [BUSCHMANN96], [ALUR01].
Eventualmente, outros catálogos podem vir a ser considerados para tratar necessidades
específicas.
Os padrões apresentados pela Sun Microsystems [ALUR01], em muitos casos, representam
adaptações para a arquitetura J2EE de padrões apresentados pela Gang of Four e
Buschmann. [GAMMA00], [BUSCHMANN96]. Para esses casos, os padrões de
implementação específicos para a linguagem Java serão privilegiados em relação aos
originais.
Uma vez definido o universo de padrões a ser considerado, inicia-se a análise de
aplicabilidade dos padrões aos requisitos de arquitetura definidos anteriormente. Uma análise
prévia do contexto de cada padrão do catálogo é efetuada, para evitar comparações
desnecessárias.
Após a análise entre os requisitos de arquitetura e as forças que caracterizam os padrões, são
pré-selecionados aqueles que apresentam grau de afinidade três com pelo menos um
requisito de arquitetura ou apresentam grau de afinidade dois para uma parcela significativa
dos requisitos de arquitetura.
Os padrões pré-selecionados com as respectivas análises comparativas entre os requisitos e
as forças, estruturadas conforme a Tabela 4.10, são apresentados no Anexo C.
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Uma vez pré-selecionados, os padrões são analisados para identificar eventuais
redundâncias, bem como a necessidade de utilizar padrões complementares para solucionar
novos problemas que possam estar relacionados à utilização de um padrão específico.
Não apenas os tradeoffs envolvidos na escolha entre dois ou mais padrões equivalentes são
considerados, mas também aqueles que possam acarretar na não utilização de um
determinado padrão ou, até mesmo, no não atendimento a um requisito de arquitetura
definido.
A Tabela 6.10 apresenta o registro da decisão de arquitetura responsável por explicitar
quando os padrões Abstract Factory, Builder e Prototype são mais indicados para a criação
de objetos. Essas tabelas são construídas conforme o modelo sugerido pelo ATAM
[KAZMAN00], apresentado na Tabela 4.6.
Cenário

RNF 4.1a: Para evitar atrasos no atendimento aos clientes, as consultas devem ocorrer em até cinco segundos
em 90% dos casos.

Característica
de Qualidade

Eficiência: Comportamento em relação ao tempo

Contexto

Criação de objetos durante a execução normal do sistema.

Resposta

Objetos devem ser criados de maneira eficiente.

Decisões de
arquitetura

Risco

Não risco

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

Padrão Abstract
Factory

Hierarquia de classes
Factory pode dificultar a
criação de novos
produtos.

Isola as classes concretas.
Torna fácil a troca de famílias de
produtos.
Promove hierarquia entre produtos.

Alteração do
sistema

Menor complexidade.
Menor flexibilidade em
manutenções.

Padrão
Prototype

A utilização de cópias de
objetos de conexão com
a base de dados pode
gerar inconsistências nas
operações de acesso a
dados.

Permite acrescentar e remover
produtos em tempo de execução.
Permite especificar novos objetos pela
variação de valores.
Permite especificar novos objetos pela
variação da estrutura.
Reduz o número de subclasses.
Permite configurar dinamicamente
uma aplicação com classes

Criação de
objetos de
conexão com a
base de dados.

Facilita criação de
objetos
parametrizáveis.
Possui restrições de
uso por utilizar cópias
de objetos modelo.

Padrão Builder

Complexidade de
arquitetura acarreta em
maior esforço de
desenvolvimento, sem
ganhos significativos
para a criação de objetos
simples.

Permite variar a representação interna Implementação
de um produto.
do sistema
Isola o código para construção e
representação.
Oferece um controle mais fino sobre o
processo de construção.

Maior flexibilidade na
construção de objetos
complexos. Maior
complexidade de
implementação.

Racional:

O padrão Builder é o mais indicado para criação de objetos que representam entidades compostas. Entretanto,
sua maior complexidade de implementação não é justificada quando se deseja criar objetos mais simples.
Abstract Factory é mais indicado para a criação de Singletons (como façades e DAO), visto que são menos
propensos a manutenções estruturais.
O padrão Prototype é recomendável para a criação de objetos parametrizáveis a partir de modelos,
aumentando a flexibilidade do sistema. No entanto, não são indicados para casos específicos, em que a cópia
do objeto modelo possa causar inconsistências.

Tabela 6.10 - Decisões de arquitetura relativas à utilização de padrões para de criação de objetos
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A Tabela 6.11 apresenta o resultado da seleção de padrões para os riscos associados à
confiabilidade, enquanto que a Tabela 6.12 apresenta os padrões selecionados para
implementar os requisitos de arquitetura que tratam os riscos associados à eficiência e a
Tabela 6.13 os riscos associados à manutenibilidade. Tais tabelas consideram como modelo a
Tabela 4.11.
Os padrões Layers [BUSCHMANN96] e Value Object Assembler [ALUR01], embora não
tenham sido identificados com afinidade “três” a nenhum requisito, são empregados uma vez
que complementam alguns dos padrões selecionados, além de possuírem afinidade “dois”
com grande parte dos requisitos de arquitetura definidos.
Na próxima etapa de aplicação do método, os padrões identificados são combinados de
maneira a compor a arquitetura estabelece a base para o desenvolvimento do sistema.

ISO 9126-1
Características
de Qualidade
Confiabilidade

Subcaracterísticas
Tolerância a
falhas

Requisitos
nãofuncionais
RNF 2.2a

Categorias de riscos
associadas
Componentes e dependências
externas

RNF 2.2b

Riscos
identificados

Requisitos
de
arquitetura

RI 1

RA 1

RI 2

RA 2

Padrões selecionados

Dispatcher View [ALUR01], View Helper [ALUR01], MVC
[BUSCHMANN96].
Command [GAMMA00].

RA 3
RNF 2.2c

Recuperabilidade

RNF 2.3a
RNF 2.3b

Desenvolvimento de
funcionalidades inadequadas

RI 3

RA 4
RA 5

Decorator [GAMMA00].
Composite View [ALUR01], MVC [BUSCHMANN96].

Componentes e dependências
externas
Componentes e dependências
externas

RI 4

RA 6

RI 5
RI 6

RA 7
RA 7

Composite View [ALUR01], View Helper [ALUR01], Value Object
[ALUR01], MVC [BUSCHMANN96].
Decorator [GAMMA00].
Idem RI 5.

Tabela 6.11 - Padrões selecionados para tratar os riscos associados à confiabilidade.

ISO 9126-1
Características
de Qualidade
Eficiência

Subcaracterísticas
Comportamento
em relação ao
tempo

Requisitos
nãofuncionais
RNF 4.1a

RNF 4.1b
RNF 4.1c

Comportamento
em relação aos
recursos

RNF 4.2a

Categorias de riscos
associadas
Desempenho

Riscos
identificados

Requisitos
de
arquitetura

Componentes e dependências
externas

RI 9

RA 10

Business Delegate [ALUR01], Session Façade [ALUR01], Value Object
[ALUR01], Data Access Object [ALUR01].
Business Delegate [ALUR01], Value Object [ALUR01], Session Façade
[ALUR01], Composite [GAMMA00].
Singleton [GAMMA00].

RI 10

RA 11

Abstract Factory [GAMMA00].

Desempenho

RI 11

Componentes e dependências
externas

RI 7

RA 8

RI 8

RA 9

Padrões selecionados

RI 12

RA 12

RI 13
RI 14

RA 13
RA 14
RA 11

Pipes and Filters [BUSCHMANN96].
Business Delegate [ALUR01].
Idem RI 10.

Tabela 6.12 - Padrões selecionados para tratar os riscos associados à eficiência.
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ISO 9126-1
Características de
Qualidade
Manutenibilidade

Subcaracterísticas
Analisabilidade

Modificabilidade

Requisitos
nãofuncionais
RNF 5.1a

RNF 5.2a

Categorias de riscos
associadas

Requisitos de
arquitetura

Padrões selecionados

Componentes e
dependências externas

RI 15

RA 15

Desempenho

RI 16

RA 16

Intercepting Filter [ALUR01], Decorator [GAMMA00].

RA 17

Decorator [GAMMA00].

RI 17

RA 18

Session Façade [ALUR01], Composite [GAMMA00], PAC
[BUSCHMANN96], Builder [GAMMA00].

RI 18

RA 18

Idem RI 17

RA 19

Data Access Object [ALUR01], Adapter [GAMMA00].

RA 18

Idem RI 17.

RA 20

Prototype [GAMMA00], Decorator [GAMMA00].

RI 20

RA 18

Idem RI 17.

RI 21

RA 18

Idem RI 17.

RA 19

Idem RI 18.

RA 18

Idem RI 17.

RA 20

Idem RI 19.

Cronograma e orçamentos

Mudanças de requisitos

RNF 5.2b

Riscos
identificados

Cronograma e orçamentos

Mudanças de requisitos

RI 19

RI 22

Estabilidade

RNF 5.3a

Componentes e
dependências externas

RI 23

RA 18

Idem RI 17.

Testabilidade

RNF 5.4a

Cronograma e orçamento

RI 24

RA 21

Session Façade [ALUR01].

RNF 5.4b

Componentes e
dependências externas

RI 25

RA 18

Idem RI 17

RI 26

RA 18

Idem RI 17

Tabela 6.13 - Padrões selecionados para tratar os riscos associados à manutenibilidade.
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6.5 Combinação dos padrões selecionados
Uma vez selecionados os padrões na etapa anterior de aplicação do método, os mesmos
precisam ser combinados, de maneira a estabelecer o projeto da arquitetura.
Na aplicação do método ao sistema exemplo, essa atividade utiliza-se dos modelos de
relacionamento entre os padrões encontrados nos catálogos utilizados [ALUR01],
[BUSCHMANN96], [GAMMA00]. Além do algoritmo de combinação de padrões
apresentado em [SCHMIDT06].
A Figura 6.1 apresenta o resultado dessa combinação, e pode ser interpretada da seguinte
maneira: O padrão Layers é aplicado inicialmente para dividir a aplicação em três camadas
distintas (apresentação, negócio e persistência). O padrão DAO representa a camada de
persistência, enquanto os padrões MVC e PAC são aplicados para estruturar as camadas de
apresentação e negócio, respectivamente.

Figura 6.1 - Combinação de padrões selecionados

O padrão MVC utiliza um Front Controller para desempenhar a função de controlador da
camada de apresentação o que, combinado a objetos auxiliares (padrão View Helper),
compõe o padrão Dispatcher View. O padrão Intercepting Filter é utilizado quando for
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necessário incluir tratamentos intermediários ao fluxo de solicitação. O padrão Composite
View é empregado para a construção de visualizações compostas, as quais se utilizam
também de objetos auxiliares (View Helper).
Analogamente, o padrão PAC define a estrutura da camada de negócios, tendo Business
Delegate como o ponto de entrada dessa camada (P) e o padrão Session Façade (C) como
responsável por coordenar a execução dos serviços necessários para atender à solicitação de
negócio. Os padrões Value Object, Value Object Assembler e Composite, tratam da criação e
de representações do modelo de persistência (A), assim como os padrões Abstract Factory,
Builder e Prototype (os quais podem ser utilizados também em outras camadas e não estão
representados no modelo por questões de simplificação da exibição).
Ainda na camada de negócios, o padrão Adapter é utilizado quando necessário adaptar
interfaces e o padrão Command quando for necessário controlar ações transacionais.
O padrão Singleton é utilizado para controlar a existência de apenas uma instância de objetos
como Session Façade e DAO, entre outros e o padrão Decorator é empregado for quando
necessário adicionar novas responsabilidades a um objeto.
Por fim, o padrão Pipes and Filters não é utilizado pela aplicação on-line, e sim pelos
processos batch responsáveis pela carga das informações disponibilizadas pelas plataformas
e pela rede de telefonia na base de dados utilizada pelo sistema.
É importante destacar que o modelo de relacionamento entre padrões obtido após a aplicação
do método é adequado ao contexto do exemplo e seus riscos, além do universo de padrões
considerado. Sistemas desenvolvidos em contextos diferentes podem utilizar catálogos
diferenets e, conseqüentemente obter outros modelos de relacionamento de padrões.

6.6 Aplicação do modelo de arquitetura resultante a um caso de uso
Nesse tópico, o modelo de arquitetura definido como resultado da aplicação do método
proposto é utilizado no projeto de um caso de uso, a partir do qual é evidenciado como os
requisitos não-funcionais são beneficiados pela arquitetura baseada nos padrões propostos.
O caso de uso considerado é referente à consulta de extrato consolidado. Nesse caso de uso,
é solicitado que seja disponibilizada a consulta dos eventos (chamadas, serviços, recargas e
ajustes de saldo) de um MSISDN em ordem cronológica.
Os parâmetros da consulta são:
 MSISDN.
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 Data inicial da consulta.
 Data final da consulta.
Cada tipo de evento é fornecido por uma fonte de dados distinta, dependente da tecnologia
(TDMA/GSM). Entretanto, esses eventos são extraídos e armazenados em base unificada de
acordo com o requisito funcional RF 5, de onde são obtidos para apresentação de extrato.
A Figura 6.2 apresenta o diagrama de classes para esse caso de uso, onde podem ser
identificados os seguintes padrões:
 Dispatcher View [ALUR01].
 View Helper [ALUR01].
 Business Delegate [ALUR01].
 Session Façade [ALUR01].
 Value Object [ALUR01].
 Value Object Assembler [ALUR01].
 Data Access Object [ALUR01].
 Abstract Factory [GAMMA00].
Os

padrões

Layers

[BUSCHMANN96],

MVC

[BUSCHMANN96],

PAC

[BUSCHMANN96] e Singleton [GAMMA00] também estão presentes, embora de maneira
implícita.
Layers é aplicado na definição do conceito de camadas, enquanto que MVC e PAC definem
a estrutura das camadas, conforme apresentado no tópico anterior. As classes
DispatcherView, BusinessDelegate, ExtratoFacade, e as classes de DAO são implementadas
como Singletons.
A Figura 6.3 apresenta o diagrama de seqüência para a consulta de extrato consolidado. Por
questão de espaço para apresentação do diagrama, não foi detalhada a chamada a cada um
dos DAO existentes. Em vez disso, foi mencionada no diagrama a interface ExtratoDAO,
implementada pelas classes DAO (o mesmo vale para as classes VO respectivas).

Figura 6.2 - Diagrama de classes - Consulta de extrato consolidado

10
0

Figura 6.3 - Diagrama de seqüência - Consulta de extrato consolidado

10
1
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6.7 Análise da aplicação do método proposto ao exemplo
A análise do modelo de arquitetura resultante pode ser utilizada para evidenciar benefícios
obtidos pela aplicação do método proposto, no que diz respeito ao atendimento aos requisitos
não-funcionais e conseqüente qualidade do produto de software.
Na preparação para aplicação do método, foram definidos 33 requisitos não-funcionais a
partir da norma [ISO9126-1] (Tabela 6.14).

Característica de
qualidade

Requisitos não-funcionais
definidos.

Funcionalidade

8

Confiabilidade

5

Usabilidade

5

Eficiência

4

Manutenibilidade

6

Portabilidade

5

Total

33

Tabela 6.14 - Resumo dos requisitos não-funcionais, por categoria de qualidade da norma [ISO9126-1].

Na primeira etapa do método, foi aplicado o roteiro de Pinna [PINNA04], identificando e
classificando 27 riscos (Tabela 6.15) associados aos 15 requisitos não-funcionais das
características de Confiabilidade, Eficiência e Manutenibilidade, consideradas especialmente
importantes para o contexto do sistema .

Categoria de risco

Riscos identificados

Componentes e dependências externas

13

Desenvolvimento de funcionalidades inadequadas

1

Desempenho

5

Cronograma e orçamento

6

Mudança de requisitos

2

Total

27

Tabela 6.15 - Resumo dos riscos associados às características de qualidade de Confiabilidade, Eficiência e
Manutenibilidade, por categoria de risco de [PINNA04].
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Como resultado da aplicação do roteiro de Pinna, foram definidos 21 requisitos de arquitetura
para prevenção desses riscos. Na segunda etapa do método, esses requisitos foram analisados
com o auxílio do ATAM [KAZMAN00], de maneira a verificar se os mesmos eram
eficientes, não apenas para a mitigação dos riscos, mas também para o atendimento aos
requisitos não-funcionais de arquitetura definidos (Tabela 6.16).

Resultado da verificação

Requisitos de arquitetura

Requisito ok

17

Requisito excluído

1

Necessária ação complementar

3

Tabela 6.16 - Resumo da verificação dos requisitos de arquitetura.

Na terceira etapa do método, os requisitos de arquitetura, uma vez verificados, foram
utilizados na seleção de padrões, a partir de 3 catálogos definidos inicialmente [ALUR01],
[BUSCHMANN96], [GAMMA00]. A Tabela 6.17 apresenta o resumo dos padrões
selecionados por catálogo.

Catálogo de padrões

Padrões selecionados

[ALUR01]

9

[BUSCHMANN96]

4

[GAMMA00]

8

Total

21

Tabela 6.17 - Padrões selecionados por catálogo.

Na execução da etapa final do método, os padrões selecionados foram combinados e o modelo
resultante de relacionamento entre padrões foi utilizado no projeto da arquitetura de um caso
de uso.
A seguir, são comparações entre o modelo de arquitetura resultante da aplicação do método,
em relação a abordagens alternativas que não consideram os padrões utilizados. Essas
comparações consideram como base uma amostra dos requisitos não-funcionais de qualidade
associados às características de Confiabilidade, Eficiência e Manutenibilidade (RNF 2.2c,
RNF 4.1a, RNF 5.3a, RNF 5.4b), bem como um requisito não-funcional associado à
Portabilidade (RNF 6.1a) que, embora não tenha sido explicitamente tratado pela aplicação do
método, foi beneficiado pela arquitetura resultante.
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RNF 2.2c - O sistema deve manter-se operacional mesmo em caso de falha de
comunicação com a plataforma, a rede de telefonia ou a base de dados. Nesse caso, as
operações que não utilizam o recurso afetado pela falha devem continuar acessíveis para
os usuários e as operações afetadas devem apresentar mensagem de notificação do erro.
A utilização principalmente dos padrões Composite View e View Helper favorece o
atendimento a esse requisito ao definir a interface de usuário como uma composição de
elementos obtidos por classes auxiliares, independentemente do carregamento da página que
apresenta a composição.
Dessa maneira, caso ocorram falhas isoladas no acesso a alguma das plataformas, à rede ou à
base de dados, as outras informações continuam a ser apresentadas ao usuário, permitindo um
atendimento mesmo que parcial ao cliente.
Tal benefício não seria obtido, por exemplo, em um modelo de arquitetura em que todos os
elementos a serem apresentados são obtidos por um mesmo elemento. Nesse caso, um timeout na consulta de determinada informação, impossibilitaria a apresentação de outros dados,
mesmos que esses estivessem disponíveis.

RNF 4.1a - Para evitar atrasos no atendimento aos clientes, as consultas devem ocorrer
em até cinco segundos em 90% dos casos.
Para análise desse requisito, pode ser considerada a diminuição do número de interações por
meio da rede para obtenção do extrato de um cliente, obtida principalmente pela utilização
dos padrões Business Delegate e Session Façade.
No caso de uso de consulta de extrato, os eventos que compõem o extrato do cliente
(chamadas, serviços, ajustes e recargas) são obtidos de fontes diferentes. Considerando que o
tempo total necessário para a consulta das informações na fonte de dados seja X e o tempo
necessário para a requisição completar o caminho cliente-serviço-cliente seja Y, a arquitetura
proposta teria um tempo de resposta da ordem de X+Y enquanto que, para uma arquitetura
que considerasse a realização de requisições independentes para cada tipo de evento, o tempo
de resposta seria X+4Y.
Além disso, a realização de várias requisições pela rede aumentaria o volume de dados
trafegando pela mesma (parâmetros da requisição e cabeçalhos de protocolo), colaborando
para a degradação do desempenho do sistema.
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RNF 5.3a - A implantação de novas funcionalidades não pode acarretar em defeitos nas
funcionalidades existentes, nem tão pouco, inconsistências nas informações dos clientes
na rede e plataforma.
A adoção dos padrões Layers, PAC, MVC e DAO, ao segregar os componentes de
apresentação dos componentes de negócio e acesso a dados (mais estáveis), diminui a
complexidade e, conseqüentemente o esforço envolvido nos testes, os quais podem ocorrer de
maneira isolada, sem necessidade de validar todo o sistema, podendo inclusive utilizar
simuladores.
Um exemplo desse ganho pode ser observado, por exemplo, em uma alteração de versão em
uma das plataformas que acarrete em mudança na API que disponibiliza a função de consulta
de saldo do cliente.
A informação de saldo é utilizada em diversas páginas da aplicação como, por exemplo:
 Consulta de status do cliente
 Concessão de ajustes
 Recargas
Em uma arquitetura onde a API de consulta de saldos é chamada diretamente pelos três
componentes de negócio, esses precisariam ser alterados e testados individualmente.
Por outro lado, ao trabalhar em uma arquitetura em camadas onde a informação de saldo está
disponível em um DAO responsável por acessar as informações básicas do cliente na
plataforma, apenas esse precisaria ser alterado e a função de consulta de saldo poderia ser
testada isoladamente.
Supondo que o esforço envolvido para manutenção e teste unitário de um componente do
sistema seja da ordem de um homem-dia, a manutenção (incluindo testes) do sistema com a
arquitetura utilizando os padrões selecionados consumiria um terço do esforço quando
comparada a arquitetura em que os padrões não são empregados.
Ainda, por envolver alterações em menos componentes, a arquitetura baseada nos padrões
contribui para a estabilidade do sistema, ao evitar a replicação de eventuais defeitos na
implementação.
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RNF 5.4b - Em função do dinamismo do mercado de telefonia móvel, pode ser
necessário implementar correções e melhorias no sistema em curto prazo de tempo.
Assim, o sistema deve ser desenvolvido considerando minimizar a necessidade de testes
de regressão a cada novo desenvolvimento.
O modelo de arquitetura resultante da aplicação do método propicia o atendimento a esse
requisito ao incorporar características de modularização com baixo acoplamento e uma
correta divisão de atribuições entre os componentes.
Tais características estão presentes nos padrões Layers, MVC, PAC, DAO, Business Delegate,
Dispatcher View e Session Façade .
Considerando, por exemplo, a utilização de DAO para obtenção dos eventos de extrato, em
caso de uma alteração no modelo da base de dados ou até mesmo do gerenciador de banco de
dados, os DAO podem ser testados isoladamente do restante do sistema, o que não seria
possível caso a lógica de acesso a dados estivesse distribuída nos componentes do sistema.
Uma vez que os componentes são bem definidos a arquitetura resultante favorece a utilização
de simuladores, os quais também podem ser utilizados para minimizar testes de regressão.

RNF 6.1a - O sistema deve ser capaz de ter sua capacidade de processamento
aumentada no que diz respeito a aumento do número de clientes e aumento do número
de usuários simultâneos.
A divisão de camadas proposta pela utilização do padrão Layers (combinado aos padrões
MVC, PAC, DAO, Business Delegate, Dispatcher View e Façade) favorece a distribuição do
sistema em máquinas diferentes, facilitando incrementos de hardware para aumento de
capacidade no caso de identificação de gargalos específicos na execução de serviços de
negócio ou acesso a dados.
Sem essa separação torna-se impraticável distribuir o sistema de maneira a permitir o aumento
da capacidade, seja por incrementos de hardware ou, por exemplo, aumento do número de
instâncias disponíveis de um determinado serviço.
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Capítulo 7 - Conclusão
7.1 Resultados obtidos
A análise da aplicação do método realizada no capítulo 6.7 sugere que a utilização de uma
abordagem de gestão de riscos apoiada na utilização de padrões no projeto da arquitetura pode
contribuir para a garantia da qualidade do produto de software e o cumprimento dos objetivos
de negócio que motivam o desenvolvimento do mesmo. Essa observação é reforçada pelo
estudo realizado na elaboração do trabalho.
O primeiro resultado que sustenta essa afirmação está nos trabalhos de Keil e Wallace onde, a
partir do estudo de casos reais, foi constatado que os riscos mais significativos para a
qualidade do produto de software são aqueles associados a escopo, requisitos e à execução do
projeto, ao passo que os riscos associados ao ambiente corporativo e a gerência do projeto
influenciavam no processo de desenvolvimento (custo e prazo) [KEIL98] [WALLACE04].
Riscos associados a escopo, requisitos e execução, podem ser mais facilmente encarados no
projeto da arquitetura do sistema, uma vez que tratam do que precisa ser desenvolvido no
projeto, bem como de que maneira esse desenvolvimento deve ser conduzido.
Com objetivo de favorecer as características de qualidade consideradas mais significativas
segundo a visão de negócio, o método utiliza-se da norma [ISO9126-1] como referência para
definição dos requisitos não-funcionais que precisam ser atingidos. Para esses requisitos, são
identificados os riscos mais significativos, os quais são abordados por uma visão preventiva e
baseada em arquitetura.
Tal abordagem, utiliza-se do trabalho de Pinna para definir requisitos de arquitetura que
possam mitigar os riscos identificados [PINNA04]. O resultado dessa atividade é considerado
então, como ponto de partida para a seleção e combinação de padrões e, assim, compor uma
arquitetura capaz de mitigar os riscos.
A etapa de verificação dos resultados da aplicação do roteiro de Pinna estabelece um ponto de
revisão, no qual os requisitos de arquitetura definidos são avaliados em relação aos objetivos
expressos nos requisitos não-funcionais que determinam a qualidade esperada ao fim do
desenvolvimento.
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Tal verificação, apoiada na norma [ISO9126-1] e no ATAM [KAZMAN00] colabora na
efetividade da arquitetura baseada em padrões resultante da aplicação do método no
favorecimento aos objetivos de negócio do software desenvolvido.
A utilização de padrões na definição do modelo da arquitetura é fundamental para o sucesso
do método, ao prover soluções para problemas em contextos semelhantes aos caracterizados
pelos riscos identificados. Uma vez que os padrões são soluções amplamente testadas, sua
utilização contribui para evitar o surgimento de novos riscos, quando comparados a soluções
desenvolvidas pela primeira vez.
Outro aspecto importante para o sucesso do método está na documentação formada pelas
tabelas preenchidas durante a execução do método, a qual permite a rastreabilidade do
atributo de qualidade desde a definição do requisito não-funcional até o projeto da arquitetura.
Tais aspectos de documentação e rastreabilidade são observados na aplicação do método ao
sistema exemplo, a qual permite também validar o atendimento aos requisitos não-funcionais
de qualidade uma vez que a arquitetura baseada em padrões tenha conseguido mitigar os
principais riscos associados a esses requisitos.
Um ponto positivo adicional do método proposto está em estabelecer uma referência de
aplicação de padrões, na qual um padrão é aplicado apenas quando o mesmo é capaz de
efetivamente contribuir para o atendimento a requisitos não-funcionais definidos, evitando
que a complexidade da arquitetura seja incrementada sem que exista um benefício real que
justifique esse incremento.
Concluindo esse tópico, as questões que compõem o objetivo definido no Capítulo 1, são
reapresentadas, indicando como foram abordadas no trabalho:
1. Tratar o problema da falta de qualidade em produtos de software com uma
abordagem preventiva baseada em arquitetura.
O método proposto, ao utilizar os resultados obtidos por Pinna [PINNA04], considera
uma abordagem centrada em arquitetura para propiciar o atendimento à qualidade
definida para um determinado projeto de software.
2. Orientar essa abordagem a partir da mitigação dos riscos relacionados às
características de qualidade determinadas pelos requisitos não-funcionais do
produto de software em desenvolvimento.
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O método proposto considera a mitigação dos riscos associados aos requisitos nãofuncionais de qualidade definidos como maneira de propiciar que esses requisitos
possam ser atendidos no projeto da arquitetura.
3. Estabelecer diretrizes para a definição da arquitetura, de maneira a privilegiar o
atendimento aos requisitos não-funcionais considerados mais importantes para o
objetivo de negócio do produto de software.
A utilização do ATAM como referência, principalmente na etapa de verificação, insere
a visão de negócio no projeto da arquitetura, propiciando que os requisitos nãofuncionais considerados mais importantes para os objetivos do negócio sejam
priorizados quando necessário.
Isso ocorre ao considerar na análise de tradeoffs a priorização dos requisitos nãofuncionais de acordo com o contexto de negócio da empresa e os objetivos específicos
do sistema em desenvolvimento.
4. Permitir o aproveitamento de soluções validadas e reutilizáveis de arquitetura
para riscos recorrentes, diminuindo assim a probabilidade de ocorrência de
novos riscos.
Ao basear em padrões a definição da arquitetura capaz de mitigar os riscos
identificados, o método utiliza-se de soluções largamente validadas e empregadas,
cujos efeitos na arquitetura resultante são bem conhecidos, diminuindo portanto a
probabilidade de ocorrência de novos riscos.
O conjunto dessas abordagens faz com que o método proposto seja capaz de propiciar pela
utilização de padrões a prevenção de riscos e conseqüentemente colaborar para a qualidade do
software desenvolvido, atendendo ao objetivo proposto.
Ainda, a forma como o método é estruturado, permite que a utilização de padrões no projeto
da arquitetura seja feita de maneira criteriosa, orientada pelas reais necessidades do sistema
que está sendo projetado, evitando que padrões sejam utilizados de maneira desnecessária, o
que poderia aumentar a complexidade da arquitetura sem trazer benefício real para o negócio.
Por fim, a complementação ao método de Pinna proposta nesse trabalho favorece o reuso de
soluções ao colaborar na construção de uma base histórica que estabeleça, para um
determinado contexto, relações entre riscos, requisitos de arquitetura e padrões associados.
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7.2 Trabalhos Futuros
Trabalhos futuros podem ser elaborados a partir dos resultados obtidos, dentre os quais se
destacam:
1. Aplicação do método proposto a diferentes contextos de desenvolvimento de software.
Esses contextos podem estar associados a outros modelos de negócio, os quais venham
a priorizar características de qualidade diferentes das abordadas no exemplo, bem
como diferentes tecnologias e linguagens de desenvolvimento.
2. Evolução da questão associada à identificação dos riscos, estabelecendo quais técnicas
podem ser mais bem utilizadas na aplicação do roteiro de Pinna para identificar dos
riscos associados aos requisitos não-funcionais de qualidade.
3. Incorporação de metodologias que permitam a validação da arquitetura ao longo da
aplicação do método, por exemplo, definindo casos de teste para validação dos
requisitos não-funcionais de qualidade.
4. Detalhamento da etapa de monitoração e controle, estabelecendo planos específicos
para os riscos que não possam ser tratados integralmente por uma abordagem
arquitetural, bem como para aqueles considerados críticos.
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Anexos
Os anexos a seguir apresentam detalhes da aplicação do método proposto ao sistema
exemplo, e são organizados da seguinte maneira:
Anexo A
Apresenta as justificativas para definição dos requisitos não-funcionais de arquitetura
que atuam na prevenção dos riscos identificados.
Anexo B
Apresenta o registro das análises realizadas na etapa de verificação dos requisitos de
arquitetura em relação aos requisitos de qualidade.
Anexo C
Apresenta a análise de afinidade entre os padrões existentes no universo definido e os
requisitos de arquitetura.
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Anexo A - Justificativas para a definição dos requisitos de arquitetura
Nesse anexo são apresentadas as justificativas, baseadas nos princípios para definição de uma
boa arquitetura apresentados no Capítulo 6, bem como as relações apontadas por Pinna entre
riscos e requisitos de arquitetura [PINNA04].
RI 1 - Replicação de regras de validação dificulta modificabilidade e pode gerar
inconsistências.
Princípios como "Encapsulamento", "Modularização", "Separação de Conceitos" e
"Acoplamento e Coesão" podem ser combinados de maneira que as regras de validação sejam
consolidadas de maneira que uma única versão de um conjunto de regras seja considerada por
todos os módulos que necessitam dessa validação. Assim, o seguinte requisito de arquitetura
pode ser definido:
RA 1 Separação da lógica de validação em componentes específicos, que possam ser
utilizados pelas diferentes páginas.
RI 2- Operações na plataforma não são transacionais, dificultando que sejam desfeitas em
caso de erro.
Para a prevenção desse risco, podem ser utilizadas estratégias na montagem das transações
que minimizem a necessidade de desfazer as transações. Caso ocorram erros que possam
deixar transações inconsistências, as mensagens de erro apresentadas para o usuário devem
indicar o procedimento a ser seguido para corrigir a inconsistência. Ainda, podem ser
gravados logs de erro das operações na plataforma e nos elementos da rede de telefonia.
RA 2 Montagem das transações que envolvam a plataforma e os elementos de
telefonia deve minimizar a necessidade de rollback em caso de erro.
RA 3 Mensagens de erro apresentadas ao usuário que, em caso de transações
inconsistentes, indiquem o procedimento a ser seguido para correção.
RA 4 Gravação de log de erro das transações que envolvam a plataforma ou a rede de
telefonia.
RI 3 - Tratamento inadequado das falhas consideradas aceitáveis.
O princípio de "Separação entre Política em Implementação" pode ser utilizado para
direcionar a definição desse requisito de arquitetura. Esse princípio é considerado no roteiro
de Pinna em uma das alternativas para riscos relacionadas ao desenvolvimento de
funcionalidades inadequadas. Tal alternativa define o requisito de arquitetura para esse risco:
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RA 5 Permitir a parametrização dos níveis de falha possíveis para a página de
consulta de informações de cliente, definindo limites quanto ao que é considerado
aceitável em termos de redução de funcionalidade em caso de indisponibilidade dos
elementos que compõem a página.
RI 4 - Alta dependência entre os elementos apresentados na página.
Os princípios de "Abstração", "Acoplamento e Coesão", "Separação de Conceitos" e
"Modularização" colaboram na definição desse requisito de arquitetura, que objetiva
desvincular os elementos que formam a página, levando em consideração os elementos de
negócio a que estão relacionados.
RA 6 Definição da página de consulta como a composição de elementos
independentes, construídos de acordo com a abstração de negócio que representam,
por exemplo, a separação entre o status do cliente na rede e na plataforma.
RI 5 e RI 6 - Baixa analisabilidade pode prejudicar a resolução de problemas que causem
indisponibilidade da aplicação.
Pinna sugere para riscos como esse, relacionados ao controle dos componentes do sistema, a
gravação de logs técnicos.
RA 7 Gravação de logs capazes de reportar as causas de falhas no sistema.
RI 7 - Uso não otimizado da rede (excesso de interações).
Princípios como "Abstração", "Encapsulamento", "Ocultação de Informações" e "Separação
entre Interface e Implementação" podem ser considerados na definição de um requisito de
arquitetura que concentre as interações necessárias de maneira a diminuir o tráfego pela rede.
RA 8 Definição de transações de negócio de alto nível que encapsulem todas as
operações necessárias para sua realização. Propiciando que o cliente possa efetuar
apenas uma requisição pela rede (para o serviço de alto nível) e receber o retorno
baseado na execução de todas as operações necessárias.
RI 8 - Uso não otimizado da rede (tráfego de informações desnecessárias).
Princípios como "Ocultação de Informações" e "Separação entre Interface e Implementação",
orientam a definição desse requisito, determinando que o cliente necessite enviar ao serviço,
apenas as informações de negócio essenciais para a sua execução.
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RA 9 Trafegar apenas as informações de negócio necessárias para a execução dos
serviços de alto nível, definidos de acordo com o RA 8.
RI 9 - Ineficiência na criação de objetos.
O princípio de "Separação entre Política e Implementação" pode ser utilizado no tratamento
desse risco ao sugerir que objetos que implementam regras de negócio possam ser
independentes das informações submetidas às regras. Com isso, esses objetos passam a não
necessitar a manutenção de informações, podendo ser reutilizados, o que diminui a sobrecarga
existente na criação de objetos.
RA 10 Existência de instâncias únicas de classes que possam ser reutilizadas ou ainda
de coleções de objetos reaproveitáveis.
RI 10 - Ineficiência no gerenciamento de conexões.
O estabelecimento de conexões com sistemas remotos pode representar parte significativa do
tempo da transação remota. Esse problema é intensificado quando operações remotas
consecutivas são executadas e cada operação é responsável por abrir e fechar a conexão
utilizada. Assim como no caso da criação de objetos, pode ser considerada a utilização de
conexões dedicada ou, ainda, coleções de conexões controladas por um gerenciados capaz de
controlar as conexões necessitam ser criadas e encerradas, o que pode ser utilizado também
para controlar que um número excessivo de conexões seja aberto, degradando o serviço
remoto.
RA 11 Utilização de coleções de conexões (pool), gerenciadas por elementos
controladores.
RI 11 - Atrasos no recebimento dos arquivos de dados das plataformas.
Para o tratamento desse risco pode ser utilizada uma estratégia tradicional de gestão de riscos,
na qual o recebimento dos arquivos é monitorado e estratégias emergenciais previamente
definidas são tomadas em caso de atraso.
RI 12 - Baixo desempenho em função do alto volume de dados a ser carregado.
Para esse risco, a utilização de Provas de Conceito [PINNA04] pode auxiliar a dimensionar o
real impacto entre o volume de dados e o tempo necessário para a execução dos processos de
carga. Uma vez constatada a necessidade de otimização do processo de carga, pode ser
considerado o princípio "Dividir e Conquistar" aplicado ao carregamento dos dados.
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RA 12 Utilização de prova de conceito para avaliar a solução de carga de dados em
função do volume e tempo de processamento.
RA 13 Divisão da carga das informações em processos paralelos.
RI 13 - Excesso de interações com as plataformas e os elementos da rede de telefonia.
Uma vez que as plataformas e os elementos da rede de telefonia podem representar gargalos
com sérios efeitos negativos para o sistema e para os objetivos de negócio da empresa, sua
utilização deve ser otimizada. Dessa forma, a consulta de informações pouco voláteis deve ser
evitada, permitindo que sejam obtidas de outras fontes.
RA 14 Utilização de cache para consulta de informações pouco voláteis armazenadas
na plataforma e nos elementos da rede de telefonia.
RI 14 - Gerenciamento ineficiente das conexões com as plataformas e os elementos da rede
de telefonia.
Esse risco é análogo ao RI 10, podendo ser considerado o mesmo requisito de arquitetura.
RA 11
RI 15 - Falha no processo de gravação de log.
Esse risco pode ser tratado pela implementação de mecanismo de tolerância a falha no
processo de gravação de log.
RA 15 Implementação de tolerância a falhas na gravação de log.
RI 16 - Processo de log ocasionar perda de desempenho.
A perda de desempenho pela inclusão de logs pode ser avaliada com a utilização de provas de
conceito. Ainda, utilizando os princípios de "Modularização", "Acoplamento e Coesão",
"Separação entre Política e Implementação" e "Separação entre Interface e Implementação", o
processo de gravação de log pode ser desenvolvido como um componente específico e baixo
acoplamento entre os componentes que o utilizam. Ainda, pode permitir a que seja
configurável quanto à freqüência e quantidade de informações registradas, sem que haja
necessidade de alteração de código.
RA 16 Definição do processo de log como componente específico, com interface de
alto nível.
RA 17 O processo de log deve ser parametrizável.
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RI 17 - Novas implementações necessitarem de alterações em muitos componentes.
Esse risco pode ser tratado pela modularização do sistema, respeitando princípios como
"Abstração", "Separação de Conceitos", "Acoplamento e Coesão", "Separação entre Interface
e Implementação", "Ocultação de Informações" e "Suficiente, Completo e Primitivo".
RA 18 Divisão do sistema em componentes com baixo acoplamento e alta coesão,
garantindo que os clientes desses componentes não necessitem saber detalhes de sua
implementação.
RI 18 - Necessidade de testes de regressão para validar as novas funcionalidades.
A necessidade de testes completos de regressão pode ser reduzida por uma arquitetura
modularizada bem definida, diminuindo assim a alteração de muitos componentes na
implementação de novas funcionalidades. Dessa forma, para o tratamento desse risco, pode
ser utilizado também o RA 18. Simuladores também podem ser utilizados para a validação
das novas funcionalidades.
RA 18
RA 19 Utilização de simuladores.
RI 19 - Requisitos da nova implementação freqüentemente alterados.
Segundo Pinna, mudanças constantes de requisitos podem ter seu impacto minimizado se a
arquitetura considerar a utilização de componentes com desacoplamento entre a lógica de
negócio

[PINNA04].

Considerando

o princípio

da

"Separação

entre Política

e

Implementação", a possibilidade de parametrização de elementos considerados voláteis
também contribui a mitigação desse risco.
RA 18
RA 20 Parametrização de componentes com regras de negócio com grande
possibilidade de alteração.
RI 20 - Novas implementações necessitarem de alterações em muitos componentes.
Esse risco é análogo ao RI 17, podendo ser tratado pelo mesmo requisito de arquitetura.
RA 18
RI 21 - Necessidade de testes de regressão para validar as novas funcionalidades.
Esse risco é análogo ao RI 18, podendo ser tratado pelos mesmos requisitos de arquitetura.
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RA 18
RA 19
RI 22 - Requisitos da nova implementação freqüentemente alterados.
Esse risco é análogo ao RI 19, podendo ser tratado pelos mesmos requisitos de arquitetura.
RA 18
RA 20
RI 23 - Funcionalidades com implementações muito dependentes (alto acoplamento).
Esse risco pode ser tratado pela definição de componentes com baixo acoplamento, de acordo
com o princípio "Acoplamento e Coesão". O requisito de arquitetura RA 18 considera essa
necessidade.
RA 18
RI 24 - Arquitetura dificultar a utilização de simuladores.
A principal causa para a dificuldade de utilização de simuladores está na definição de
interfaces inadequadas, o que pode obrigar o cliente do serviço definido pelo componente a
conhecer detalhes de sua implementação. Esse problema é tratado pelos princípios da
"Separação entre Interface e Implementação" e "Ocultação de Implementação".
RA 21 Definição de interfaces de alto-nível para chamada aos componentes do
sistema, desvinculadas dos detalhes internos necessários para execução do
componente.
RI 25 - Uma manutenção ter impacto em muitas partes do sistema.
Esse risco é semelhante ao RI 17 podendo, portanto, considerar a mesma estratégia de
prevenção.
RA 18
RI 26 - Replicação de código entre as partes do sistema.
A replicação de código ocorre principalmente quando os princípios "Acoplamento e Coesão"
e "Suficiente, Completo e Primitivo" não são considerados de maneira adequada na definição
da arquitetura. Para esse risco, pode ser adotada a mesma estratégia empregada para o risco
RI 17.
RA 18
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Anexo B - Registro da verificação dos requisitos de arquitetura
Nesse anexo são apresentados os registros da verificação dos requisitos de arquitetura
definidos pela execução do roteiro de Pinna em relação aos requisitos não-funcionais de
qualidade associados á Confiabilidade, Manutenibilidade e Eficiência.

Cenário

RNF 2.2a. O sistema deve validar os dados fornecidos pelos usuários nas operações, de
maneira a evitar ações que comprometam a integridade das informações ou causem erros nas
plataformas.

Característica de
Qualidade

Confiabilidade: Tolerância a Falhas

Contexto

Operações realizadas pelo usuário na interface web do sistema.

Resposta

Validação dos dados fornecidos antes de submetê-los à plataforma.

Decisões de arquitetura

Risco

Não-risco

Ponto de
sensibilidade

RA 1: Separação da lógica
de validação em
componentes específicos,
que possam ser utilizados
pelas diferentes páginas.

Não identificado.

Prevenção do risco:
RI 1 Replicação de
regras de validação
dificulta
modificabilidade e
pode gerar
inconsistências.

Alteração da lógica de Não identificado.
validação.

Racional:

A decisão de arquitetura associada ao RA 1, colabora para a prevenção do risco RI1 ao evitar a
duplicação de código, facilitando a manutenção e teste de alterações na lógica de negócio.
Essa decisão evita portanto, a entrada em produção de alterações inconsistentes na lógica de
negócio, as quais poderiam prejudicar o atendimento ao RNF2.2a.

Tradeoff

Tabela B 1 - Análise do requisito de arquitetura associado ao RNF 2.2a.
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Cenário

RNF 2.2b. Transações devem garantir integridade das informações em caso de falhas.

Característica de
Qualidade

Confiabilidade: Tolerância a Falhas.

Contexto

Ocorrência de erro durante a execução de transações na interface web.

Resposta

Transações devem ser desfeitas e o usuário notificado do procedimento a ser seguido.

Decisões de arquitetura

Risco

RA 2: Montagem das
transações que envolvam a
plataforma e os elementos
de telefonia deve minimizar a
necessidade de rollback em
caso de erro.

Não-risco

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

Embora minimizado, o
risco RI 2 é mantido:
Operações na
plataforma não são
transacionais,
dificultando que sejam
desfeitas em caso de
erro.

Transação formada
por 2 operações na
plataforma, na qual a
primeira é executada
com sucesso mas
ocorre erro na
execução da
segunda.

Não foram
identificados tradeoffs.

RA 3: Mensagens de erro
apresentadas ao usuário
que, em caso de transações
inconsistentes, indiquem o
procedimento a ser seguido
para correção.

Embora represente
alternativa para o
risco RI2, cria a
possibilidade de falha
na execução do
procedimento de
contingência pelo
usuário.

Ocorrência de erro,
sendo necessária
ação do usuário para
desfazer transação
incompleta.

Não foram
identificados tradeoffs.

RA 4: Gravação de log de
erro das transações que
envolvam a plataforma ou a
rede de telefonia.

Não identificado.

Racional:

A combinação das decisões de arquitetura representadas pelos requisitos de arquitetura RA2,
RA3 e RA4 colaboram para a minimização do risco RI2, embora não sejam capazes de garantir
sua
prevenção.
O eventual aumento no tempo de resposta na exibição da página, associado a gravação de log
em caso de erro (RA4) é justificável uma vez que permite a verificação e ação futura para
corrigir eventuais inconsistências que não puderam ser evitadas pelos requisitos RA2 e RA3.

O registro de log
favorece a
analisabilidade das
falhas e pode servir
como base inclusive
para verificações
automáticas de erros
comuns.

Ocorrência de erro em Menor eficiência.
transação.
Maior analisabilidade.

Tabela B 2 - Análise dos requisitos de arquitetura associados ao RNF 2.2b.
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Cenário

RNF 2.2c. O sistema deve manter-se operacional mesmo em caso de falha de comunicação
com a plataforma, a rede de telefonia ou a base de dados. Nesse caso, as operações que
não utilizam o recurso afetado pela falha devem continuar acessíveis para os usuários e as
operações afetadas devem apresentar mensagem de notificação do erro.

Característica de Qualidade

Confiabilidade: Tolerância a Falhas

Contexto

Indisponibilidade parcial dos sistemas que provêem informações para a página de consulta
do status do cliente.

Resposta

Apresentação das informações disponíveis.

Decisões de arquitetura

Risco

Não-risco

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

RA 5: Permitir a
Não identificado.
parametrização dos níveis de
falha possíveis para a página
de consulta de informações de
cliente, definindo limites quanto
ao que é considerado aceitável
em termos de redução de
funcionalidade em caso de
indisponibilidade dos elementos
que compõem a página.

Ao propiciar a
parametrização do
que é considerável
aceitável em termos
de falha, atua na
prevenção do risco RI
3: Tratamento
inadequado das
falhas consideradas
aceitáveis.

Indisponibilidade de
um dos elementos de
rede, plataformas ou
banco de dados.

Maior complexidade
da arquitetura.

RA 6: Definição da página de
Não identificado.
consulta como a composição
de elementos independentes,
construídos de acordo com a
abstração de negócio que
representam, por exemplo, a
separação entre o status do
cliente na rede e na plataforma.

Atua na prevenção
do risco RI 4: Alta
dependência entre os
elementos
apresentados na
página.

Indisponibilidade de
um dos elementos de
rede, plataformas ou
banco de dados.

Não identificado.

Racional:

Tolerância a falhas.

Aumenta a
manutenibilidade do
sistema ao isolar os
diferentes
componentes que
forma a página de
consulta.

As decisões de arquitetura representadas pelos requisitos RA 5 e RA6 combinadas
favorecem o atendimento ao RNF2.2c, uma vez que definem a página de consulta de status
do usuário de maneira que a indisponibilidade de uma fonte de informações específica não
acarrete na interrupção completa do serviço. Tal benefício justifica o aumento de
complexidade na arquitetura.
O RA 6 pode ser refinado, ressaltando que a indisponibilidade de determinado elemento que
compõe a página deve ser claramente identificada pelo usuário.

Tabela B 3 - Análise dos requisitos de arquitetura associados ao RNF 2.2c.
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Cenário

RNF 2.3a. Em caso de indisponibilidade do sistema, a mesma deve ser capaz de ser sanada em até
duas horas.

Característica de
Qualidade

Confiabilidade: Recuperabilidade

Contexto

Indisponibilidade na utilização da interface web.

Resposta

Disponibilização do sistema dentro do prazo definido.

Decisões de
arquitetura

Risco

Não-risco

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

RA 7: Gravação de
logs capazes de
reportar as causas de
falhas no sistema.

Embora esse requisito
auxilie na
analisabilidade, o
mesmo não garante a
recuperação do sistema
dentro do prazo
estipulado.

Minimização dos riscos
RI 5 e RI 6: Baixa
analisabilidade pode
prejudicar a resolução
de problemas que
causem
indisponibilidade da
aplicação.

Análise de causa da
indisponibilidade do
sistema.

Não identificado.

Racional:

A gravação de logs de falhas favorece a analisabilidade, propiciando a identificação da causa das
falhas associadas à indisponibilidade. No entanto, não garante a recuperação do sistema dentro do
prazo máximo definido, uma vez que não trata da complexidade em se resolver a falha em si.

Tabela B 4 - Análise do requisito de arquitetura associado ao RNF 2.3a.

Cenário

RNF 2.3b. Em caso de perda de informações, as mesmas devem ser recuperadas em até 24 horas.

Característica de
Qualidade

Confiabilidade: Recuperabilidade

Contexto

Falta de informações causada por falha no processo de carga de dados originados nas plataformas.

Resposta

Recuperação das informações dentro do prazo definido.

Decisões de
arquitetura

Risco Envolvido

Não-risco

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

RA 7: Gravação de logs
capazes de reportar as
causas de falhas no
sistema.

Embora esse requisito
auxilie na
analisabilidade, o
mesmo não garante a
recuperação das
informações dentro do
prazo estipulado.

Minimização dos riscos
RI 5 e RI 6: Baixa
analisabilidade pode
prejudicar a resolução
de problemas que
causem
indisponibilidade da
aplicação.

Análise de causa da
falha nos processos de
carga

Não identificado.

Racional:

A gravação de logs de falhas favorece a analisabilidade, propiciando a identificação da causa das
falhas associadas à indisponibilidade. No entanto, não garante a recuperação das informações
dentro do prazo máximo definido, uma vez que não trata da complexidade em se resolver a falha em
si.

Tabela B 5 - Análise do requisito de arquitetura associado ao RNF 2.3b.
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Cenário

RNF 4.1a. Para evitar atrasos no atendimento aos clientes, as consultas devem ocorrer em até
cinco segundos em 90% dos casos.

Característica de
Qualidade

Eficiência: Comportamento em relação ao tempo

Contexto

Realização de operação de consulta na interface web.

Resposta

Apresentação das informações dentro do limite de tempo esperado.

Decisões de arquitetura

Risco

Não-risco

Ponto de
sensibilidade

RA 8 Definição de
transações de negócio de
alto nível que encapsulem
todas as operações
necessárias para sua
realização.

Não identificado.

Atua na prevenção do
risco RI 7 - Uso não
otimizado da rede
(excesso de
interações).

Execução de
Não identificado.
transações compostas
por seviços remotos.

RA 9 Trafegar apenas as
Não identificado.
informações de negócio
necessárias para a execução
dos serviços de alto nível,
definidos de acordo com o
RA 8.

Atua na prevenção do
risco RI 8 - Uso não
otimizado da rede
(tráfego de
informações
desnecessárias).

Envio de informações
pela rede na
execução de serviços
remotos.

RA 10 Existência de
instâncias únicas de classes
que possam ser reutilizadas
ou ainda de coleções de
objetos reaproveitáveis.

Atua na prevenção do Criaçãode objetos que Não identificado.
risco RI 9 não armazenam
Ineficiência na criação estado (stateless).
de objetos.

Não identificado.

RA 11 Utilização de coleções Não identificado.
de conexões (pool),
gerenciadas por elementos
controladores.

Racional:

RI 10 - Ineficiência no
gerenciamento de
conexões.

Tradeoff

Não identificado.

Obtenção de
Aumento de
conexões com bancos complexidade da
arquitetura.
de dados e sistemas
legados.
Maior eficiência.

As decisões de arquitetura (representadas nos requisitos RA8, RA9, RA10 e RA11) favorecem
o atendimento ao requisito qualidade associado a eficiência que determina o tempo máximo de
resposta esperado para as operações de consulta.
O eventual aumento de complexidade da arquitetura associado a utilização de coleções (pools)
de objetos e conexões é justificável em função do ganho que podem representar, uma vez que
operações de criação de objetos complexos e abertura de conexões podem ser custosas.
Uma vez determinado que o tempo de resposta é crítico para atingir os objetivos de negócio do
sistema, é recomendável a utilização de mecanismos adicionais para monitoração e controle.

Tabela B 6 - Análise dos requisitos de arquitetura associados ao RNF 4.1a.
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Cenário

RNF4.1c. Os eventos que compõem o extrato do cliente devem estar disponíveis no sistema em
até duas horas para registros de clientes GSM e um dia para registros de clientes TDMA.
Idealmente, o prazo de duas horas deveria ser considerado para qualquer registro, entretanto,
por limitações das plataformas, o mesmo só pode ser obtido para registros de clientes GSM.

Característica de
Qualidade

Eficiência: Comportamento em relação ao tempo

Contexto

Consulta de eventos gerados pelas plataformas.

Resposta

Eventos das plataformas TDMA e GSM disponíveis para apresentação dentro do prazo definido.

Decisões de arquitetura

Risco

Não-risco

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

RA 12 Utilização de prova
de conceito para avaliar a
solução de carga de dados
em função do volume e
tempo de processamento.

Não identificado.

Atua na mitigação do
risco RI 12 - Baixo
desempenho em
função do alto volume
de dados a ser
carregado.

Projeto dos
componentes
responsáveis pela
carga de informações
geradas pelas
plataformas.

Não identificado.

RA 13 Divisão da carga das
informações em processos
paralelos.

Não identificado.

Atua na mitigação do
risco RI 12 - Baixo
desempenho em
função do alto volume
de dados a ser
carregado.

Carga das
informações
fornecidas pelas
plataformas.

Aumento da
complexidade da
arquitetura. Maior
eficiência.

Racional:

A utilização de provas de conceito (RA12) auxilia na verificação de diferentes estratégias
possíveis para tratar a carga de informações, as quais devem estar alinhadas ao volume
estimado. A utilização de processamentos paralelos para propicia a divisão de carga,
colaborando para que as informações sejam carregadas de acordo com os prazos definidos no
(RNF4.1c), embora aumente a complexidade da arquitetura, que passa a ter que sincronizar a
execução dos processos paralelos e eventualmente organizar seus resultados.
Uma vez determinado que a disponibilidade dos events das plataformas é crítica para atingir os
objetivos de negócio do sistema, é recomendável a utilização de mecanismos adicionais para
monitoração e controle.

Tabela B 7 - Análise dos requisitos de arquitetura associados ao RNF4.1c.
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Cenário

RNF 4.2a. A utilização das plataformas deve ser otimizada, uma vez que a degradação das mesmas
pode comprometer o desempenho de serviços básicos como recargas e tarifação de serviços.

Característica de
Qualidade

Eficiência: Comportamento em relação aos recursos

Contexto

Realização de operação nas plataformas pela interface web durante os horários de pico.

Resposta

A utilização da plataforma pelo sistema não deve afetar o desempenho dos serviços básicos da
plataforma.

Decisões de
arquitetura

Risco

Não-risco

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

RA 11 Utilização de
coleções de conexões
(pool), gerenciadas por
elementos
controladores.

Não identificado.

Atua na prevenção do
risco

Conexão com as
plataformas.

Aumento da
complexidade da
arquitetura.

RA 14 Utilização de
cache para consulta de
informações pouco
voláteis armazenadas
na plataforma e nos
elementos da rede de
telefonia.

Não identificado.

Racional:

As decisões de arquitetura representadas pelos requisitos RA11 e RA14 contribuem para uma
melhor utilização das plataformas, ao reduzir a quantidade de operações de abertura e fechamento
de conexões com as plataformas, além de evitar um grande número de consultas de informações
pouco voláteis.

RI 10 - Ineficiência no
gerenciamento de
conexões.

Atua na prevenção do
risco
RI 13 - Excesso de
interações com as
plataformas e os
elementos da rede de
telefonia.

Melhor utilização dos
recursos.

Consulta de
informações na
plataforma.

Aumento da
complexidade da
arquitetura.
Melhor utilização dos
recursos.

Essas decisões favorecem o RNF4.2a e justificam o aumento na complexidade da arquitetura.

Tabela B 8 - Análise dos requisitos de arquitetura associados ao RNF4.2a.
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Cenário

RNF 5.1a: O sistema deve gerar e armazenar logs diários de falhas que permitam identificar o módulo
em que ocorreu erro, bem com as possíveis causas.

Característica de
Qualidade

Manutenibilidade: Analisabilidade.

Contexto

Gravação de log na operação do sistema.

Resposta

Erros críticos de sistema armazenados no log.

Decisões de
arquitetura

Risco

Não-risco

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

RA 15
Implementação de
tolerância a falhas na
gravação de log.

Alto custo de
implementação e
dificuldade de
manutenção.

Prevenção do risco

Implementação do
processo de log.

Complexidade muito
alta. Maior
confiabilidade

RA 16 Definição do
processo de log
como componente
específico, com
interface de alto
nível.

Não-identificado.

Facilita a realização de
provas de conceito e
troca do mecanismo de
log, favorecendo ações
de contingência ao risco

Utilização do
mescanismo de log
pelos componentes do
sistema.
Perda de eficiência
associada a utilização
do mecanismo de log.

Não identificado.

Perda de eficiência
associada a utilização
do mecanismo de log.

Não identificado.

RI 16 - Processo de log
ocasionar perda de
desempenho.
Facilita a utilização do
processo de log pelos
componentes do
sistema.

RA 17 O processo de Não-identificado.
log deve ser
parametrizável.

Racional:

RI 15 - Falha no
processo de gravação
de log.

Ao permitir a
configuração de quais
eventos devem ser
gravados no log (bem
como as informações
associadas a esse
evento) atua na
mitigação do risco RI
16.

Embora a utilização de um mecanismo de tolerância a falhas (RA 15) possa aumentar a confiabilidade
do mecanismo de gravação de logs, sua implementação é bastante complexa. Necessitando para ser
efetiva, possivelmente de mecanismos de redundância inclusive de Hardware.
Um mecanismo mais simples, que considere apenas a monitoração do log por uma ferramenta externa,
pode ser suficiente. Essa ferramenta poderia verificar espaço em disco disponível para gravação de log
e a quantidade de logs gravados por intervalo de tempo, gerando alertas para intervenção manual
quando necessário. Dessa forma, não é recomendável a implementação do requisito de arquitetura
RA15.
Com relação ás decisões de arquitetura RA16 e RA17, as mesmas colaboram a para a efetividade do
processo de log, facilitando a utilização do mesmo nos diferentes componentes do sistema (RA16) e
permitindo a configuração de quais eventos devem ser registrados (RA17), bem como a substituição do
mecanismo de log por outro mais eficiente, se necessário (RA16).

Tabela B 9 - Análise dos requisitos de arquitetura associados ao RNF5.1a.
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Cenários

RNF 5.2a. Em função do dinamismo do mercado de telefonia móvel, o desenvolvimento de novas
funcionalidades deve ser possível com baixo esforço e curto prazo. Novas consultas devem poder
ser implantadas em uma semana/homem.

RNF 5.2b. Novas funcionalidades que envolvam transações na rede de telefonia ou na plataforma
devem ser possíveis em um prazo médio de duas semanas/homem.
Característica de
Qualidade

Manutenibilidade: Modificabilidade

Contexto

Desenvolvimento de novas funcionalidades.

Resposta

Implantação dentro do prazo necessário para os objetivos de negócio.

Decisões de arquitetura

Risco

Não-risco

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

RA 18 Divisão do sistema
em componentes com
baixo acoplamento e alta
coesão, garantindo que
os clientes desses
componentes não
necessitem saber
detalhes de sua
implementação.

Não identificado.

Favorece a prevenção
aos riscos:
RI 17 - Novas
implementações
necessitarem de
alterações em muitos
componentes.
RI 18 - Necessidade
de testes de regressão
para validar as novas
funcionalidades.
RI 19 - Requisitos da
nova implementação
freqüentemente
alterados.

Desenvolvimento de
novas funcionalidades.

Não identificado.

RA 19 Utilização de
simuladores.

Não identificado.

Potencializa o
desenvolvimento em
paralelo de novas
funcionalidades.
Favorece a prevenção
ao risco RI 18 Necessidade de testes
de regressão para
validar as novas
funcionalidades.

Desenvolvimento de
novas funcionalidades.

Não identificado.

RA 20 Parametrização de
componentes com regras
de negócio com grande
possibilidade de
alteração.

Não identificado.

Favorece a
minimização do risco
RI 19 - Requisitos da
nova implementação
freqüentemente
alterados.

Alteração dos
requisitos funcionais.

Não identificado.

Racional:

As decisões de arquitetura (representadas nos requisitos RA18, RA19 e RA20) favorecem o
atendimento ao requisito não-funcional de qualidade RNF 5.2a., ao estruturarem o sistema em
componentes com baixa dependência, o que evita efeitos colaterais indesejáveis e a consequente
replicação de alterações em caso de manutenção (RA18).
A utilização de simuladores (RA19) facilita a execução de testes além de permitir a execução de
atividades de desenvolvimento em paralelo.
Por fim a parametrização do sistema permite a alteração de características consideradas voláteis
do mesmo sem que ocorra um grande esforço de implementação.

Tabela B 10 - Análise dos requisitos de arquitetura associados ao RNF 5.2a e RNF 5.2b.
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Cenário

RNF 5.3a. A implantação de novas funcionalidades não pode acarretar em defeitos nas
funcionalidades existentes, nem tão pouco, inconsistências nas informações dos clientes
na rede e plataforma.

Característica de Qualidade

Manutenibilidade: Estabilidade

Contexto

Desenvolvimento de novas funcionalidades.

Resposta

Funcionamento normal das funcionalidades que não sofreram alteração.

Decisões de arquitetura

Risco

Não-risco

RA 18 Divisão do sistema em
componentes com baixo
acoplamento e alta coesão,
garantindo que os clientes desses
componentes não necessitem
saber detalhes de sua
implementação.

Não identificado.

Previne o efeito
Implantação de
associado ao risco
novas
RI 23 funcionalidades.
Funcionalidades com
implementações
muito dependentes
(alto acoplamento).

Racional:

O requisito de qualidade RNF5.3a é favorecido pela decisão de arquitetura expressa no
RA18, uma vez que essa estabelece o baixo acoplamento entre componentes, o que
minimiza a ocorrência de efeitos colaterais em componentes que não estejam diretamente
relacionados com o desenvolvimento realizado.

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

Não identificado.

Tabela B 11 - Análise do requisito de arquitetura associado ao RNF5.3a.

Cenário

RNF 5.4 a. Não existem ambientes de teste para as plataformas. Embora, em alguns
casos seja possível utilizar números de teste para validações em produção, essa
abordagem dificilmente consegue cobrir todos os cenários desejados. Assim, devem ser
consideradas alternativas para execução de testes.

Característica de Qualidade

Manutenibilidade: Testabilidade

Contexto

Realização de testes de novas funcionalidades.

Resposta

Possibilidade de utilizar simuladores.

Decisões de arquitetura

Risco

Não-risco

RA 21 Definição de interfaces de
alto-nível para chamada aos
componentes do sistema,
desvinculadas dos detalhes
internos necessários para
execução do componente.

Não identificado.

Propicia a prevenção Utilização de
do risco RI 24 simuladores na
Arquitetura dificultar execução de testes.
a utilização de
simuladores.

Racional:

A definição de interfaces de alto nível de acordo com o RA21, propicia a utilização de
simuladores, uma vez que o componente que utiliza o serviço não precisa conhecer os
detalhes técnicos de sua execução, sendo portanto transparente para o mesmo a
utilização do serviço real ou de um simulador.

Ponto de
sensibilidade

Tradeoff

Não identificado.

Tabela B 12 - Análise do requisito de arquitetura associado ao RNF5.4a.
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Cenário

RNF 5.4b. Em função do dinamismo do mercado de telefonia móvel, pode ser
necessário implementar correções e melhorias no sistema em curto prazo de
tempo. Assim, o sistema deve ser desenvolvido considerando minimizar a
necessidade de testes de regressão a cada novo desenvolvimento.

Característica de
Qualidade

Manutenibilidade: Testabilidade

Contexto
Resposta
Decisões de arquitetura

Realização de testes de novas funcionalidades.
Testes de regressão de todo o sistema não são necessários.
Risco
Não-risco
Ponto de
sensibilidade

RA 18 Divisão do sistema
Não
em componentes com baixo identificado.
acoplamento e alta coesão,
garantindo que os clientes
desses componentes não
necessitem saber detalhes
de sua implementação.

Racional:

Atua na prevenção dos
Manutenção do
riscos:
sistema
RI 25 - Uma
manutenção ter impacto
em muitas partes do
sistema.
RI 26 - Replicação de
código entre as partes do
sistema.

Tradeoff
Não
identificado.

O requisito de qualidade RNF5.4b é favorecido pela decisão de arquitetura
expressa no RA18, uma vez que essa estabelece o baixo acoplamento entre
componentes, o que minimiza a ocorrência de efeitos colaterais em componentes
que não estejam diretamente relacionados com o desenvolvimento realizado.
Dessa forma, a necessidade de testes de regressão em todo o sistema é minimizada.
Tabela B 13 - Análise do requisito de arquitetura associado ao RNF5.4b.

Anexo C - Análise de afinidade entre as forças dos padrões selecionados e os requisitos de arquitetura
Nesse anexo, é apresentado o resultado da análise de afinidade entre as forças que caracterizam os padrões selecionados e os requisitos de
arquitetura definidos para mitigar os riscos associados à qualidade do software desenvolvido.

Padrão

Intercepting Filter
[ALUR01]

Forças

Afinidade
RA1

RA6

RA8

RA16

RA18

RA21

O processamento comum é concluído por solicitação.

2

1

3

1

0

0

É desejável a centralização de lógica comum.

3

0

3

3

2

2

Os serviços devem se fáceis de adicionar e remover em segundo 3
plano sem afetar os componentes existentes, para que possam
ser utilizados em combinações.

2

1

3

3

1

3

1

2

2

2

1

Afinidade Média

Padrões
Relacionados
Decorator
[GAMMA00],
Pipes and Filters
[BUSCHMANN96].

Tabela C 1 - Análise do padrão Intercepting Filter [ALUR01]

Padrão

View Helper
[ALUR01]

Forças

Afinidade
RA1

RA6

RA8

RA18

As exigências de assimilação de dados de negócio não são
triviais

2

3

0

0

Embutir a lógica de negócios na visualização desenvolve um tipo
de reutilização "copiar-e-colar", causando problemas de
manutenção.

3

3

0

3

É preferível desenvolver uma separação nítida de tarefas na
equipe de desenvolvimento.

3

3

2

1

Uma visualização é utilizada normalmente para responder a uma
determinada solicitação de negócios.

3

3

0

0

3

3

1

1

Afinidade Média

Padrões
Relacionados
Business
Delegate
[ALUR01] ,
Dispatcher
View
[ALUR01].

Tabela C 2 - Análise do padrão View Helper [ALUR01]
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Padrão

Composite View
[ALUR01]

Forças

Afinidade

Padrões
Relacionados

RA5

RA6

Pequenas parcelas de conteúdo da visualização se alteram
freqüentemente.

3

3

View Helper
[ALUR01],

Diversas visualizações compostas utilizam visualizações secundárias
similares, as quais são decoradas com modelos diferentes ou aparecem
em locais diferentes dentro da página.

3

3

Composite
[GAMMA00].

As alterações de layout são mais difíceis de gerenciar e o código mais
difícil de manter quando as visualizações secundárias são embutidas e
duplicadas em diferentes visualizações.

3

3

Embutir freqüentemente parcelas de alterações de modelos de textos
diretamente nas visualizações afeta potencialmente a disponibilidade e
administração do sistema.

3

3

3

3

Afinidade Média

Tabela C 3 - Análise do padrão Composite View [ALUR01]

Padrão

Dispatcher View
[ALUR01]

Forças

Afinidade
RA1

RA6

Verificações de autenticação e autorização são concluídas por
solicitação.

3

0

Os códigos scriptlet dentro das visualizações deveriam ser minimizados.

3

3

A lógica de negócios deveria ser encapsulada em componentes
diferentes da visualização.

3

3

O fluxo de controle é relativamente simples e baseia-se em valores
encapsulados com a solicitação.

3

3

A lógica de gerenciamento de visualização é limitada em complexidade.

3

3

3

2

Afinidade Média

Padrões
Relacionados
View Helper
[ALUR01].

Tabela C 4 - Análise do padrão Dispatcher View [ALUR01]
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Padrão

Business Delegate
[ALUR01]

Forças

Afinidade

Padrões
Relacionados

RA1

RA6

RA8

RA9

RA14

RA18

RA19

RA21

Os clientes da camada de apresentação precisam acessar os
serviços de negócio.

3

3

3

3

3

3

2

3

Service Locator
[ALUR01],

Diferentes clientes precisam acessar os serviços de negócio.

3

2

3

3

3

3

1

3

Adapter
[GAMMA00].

As API dos serviços de negócio podem alterar de acordo com a
evolução das exigências de negócio.

3

3

3

3

2

3

3

3

É desejável minimizar o acoplamento entre os clientes da
camada de apresentação e o serviço de negócio, ocultando os
detalhes de implementação por trás do serviço.

3

3

3

3

2

3

3

3

Os clientes podem precisar implementar mecanismos de cache
para informações dos serviços de negócio.

0

0

0

0

3

0

2

0

É desejável reduzir o tráfego de rede entre o cliente e os serviços 0
de negócio.

0

3

3

3

0

0

0

2

2

3

3

3

2

2

2

Afinidade Média

Tabela C 5 - Análise do padrão Business Delegate [ALUR01]

Padrão

Value Object
[ALUR01]

Forças

Afinidade
RA1

RA6

RA8

RA9

Todo acesso a um serviço é executado através de interfaces
remotas. Toda chamada é potencialmente uma chamada de
método remota com sobrecarga na rede.

1

3

3

3

Normalmente as aplicações possuem freqüência maior de
transações de leitura que de alteração.

3

3

2

2

O cliente normalmente requer do serviço remoto, valores para
mais de um atributo ou objeto dependente, podendo ser
necessárias várias chamadas remotas ao serviço.

1

3

3

3

O número de chamadas remotas executadas pelo cliente afeta o
desempenho da rede.

1

2

3

3

2

3

3

3

Afinidade Média

Padrões
Relacionados
Session Façade
[ALUR01],
Value Object
Assembler [ALUR01].

Tabela C 6 - Análise do padrão Value Object [ALUR01]
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Padrão

Value Object
Assembler
[ALUR01]

Forças

Afinidade

Padrões
Relacionados

RA1

RA6

RA8

RA9

RA14

RA16

RA18

RA21

A separação da lógica de negócio é necessária entre o
cliente e os componentes do servidor.

3

0

3

3

3

3

3

3

Value Object
[ALUR01],

Como o modelo consiste em componentes distribuídos, o
acesso a cada componente é associado a uma
sobrecarga na rede. É desejável minimizar o número de
chamadas de método remotas através da rede.

1

0

3

3

2

0

0

0

Session Façade
[ALUR01],
Data Access
Object
[ALUR01],

O cliente normalmente precisa apenas obter o modelo
para representá-lo ao usuário. Se o cliente precisar
interagir com múltiplos componentes para construir o
modelo rapidamente, o ruído entre o cliente e a aplicação
aumentará, podendo diminuir o desempenho da rede.

0

1

2

2

2

0

0

0

Mesmo se o cliente quiser executar uma atualização, ele
normalmente atualiza apenas certas partes do modelo e
não todo o modelo.

0

0

0

0

0

0

0

0

Os clientes não precisam ficar cientes da complexidade e
das dependências na implementação do modelo. É
desejável diminuir o acoplamento entre os clientes e os
componentes de negócio que implementam o modelo da
aplicação.

3

2

3

3

3

2

3

3

Por outro lado, os clientes não precisam possuir a lógica
de negócios adicional necessária para construir o modelo
a partir de variados componentes de negócio.

3

1

3

3

3

3

3

3

2

1

2

2

2

1

2

2

Afinidade Média

Service Locator
[ALUR01].

Tabela C 7 - Análise do padrão Value Object Assembler [ALUR01]
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Padrão

Session Façade
[ALUR01]

Forças

Afinidade

Padrões
Relacionados

RA1

RA6

RA8

RA9

RA18

RA19

RA21

Fornecer uma interface mais simples para os clientes, ocultando as
complexas interações entre os componentes de negócio.

2

2

3

3

3

3

3

Reduzir o número de objetos remotos expostos para o cliente na camada
de serviço ao longo da rede.

1

2

3

1

0

0

0

Ocultar do cliente as interações subjacentes e interdependências entre os 1
componentes de negócio.

2

3

3

3

3

3

Service Locator
[ALUR01],

Fornecer uma camada de serviço uniforme de granulação grossa.

2

2

3

3

3

0

3

Business Delegate
[ALUR01],

Evitar a exposição dos objetos de negócio por trás do serviço diretamente 2
para o cliente, mantendo o acoplamento entre camadas no menor grau
possível.

2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

2

2

2

Afinidade Média

Façade [GAMMA00],
Data Access Object
[ALUR01],

Broker
[BUSCHMANN96]

Tabela C 8 - Análise do padrão Session Façade [ALUR01]

Padrão

Data Access Object
[ALUR01]

Forças

Afinidade

Padrões
Relacionados

RA1

RA8

RA16

RA18

RA19

RA21

Componentes de negócio necessitam armazenar e recuperar informações
de diferentes fontes de armazenamento.

3

3

3

0

1

0

Value Object
[ALUR01],

As API de armazenamento persistente variam dependendo do fornecedor
do produto.

3

2

3

3

3

3

Factory Method
[GAMMA00],

Os componentes normalmente utilizam API exclusivas para acessar
sistemas externos e legados para recuperar e armazenar dados.

3

2

3

3

3

3

Abstract Factory
[GAMMA00],

A portabilidade dos componentes é diretamente afetada quando
mecanismos e API de acesso específicos são incluídos nos componentes.

3

3

2

3

3

3

Broker
[BUSCHMANN96].

Componentes precisam ser transparentes ao armazenamento persistente
real ou à implementação de origem de dados, fornecendo migração fácil a
produtos de fornecedores, tipos de armazenamento e origens de dados
diferentes.

0

3

0

3

3

3

2

3

2

2

3

2

Afinidade Média

Tabela C 9 - Análise do padrão Data Access Object [ALUR01]
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Padrão

Abstract Factory
[GAMMA00]

Forças

Afinidade

Padrões
Relacionados

RA8

RA10

RA11

RA18

RA21

Um sistema deve ser independente de como seus produtos são criados,
compostos ou representados.

3

3

3

3

3

Um sistema deve ser configurado como um produto de uma família de
múltiplos produtos.

0

2

2

0

0

Prototype
[GAMMA00],

É necessário garantir que uma família de objetos-produto projetada para
ser usada em conjunto seja usada obrigatoriamente dessa maneira.

0

1

2

0

0

Singleton
[GAMMA00].

É desejável fornecer uma biblioteca de classes de produtos e revelar
somente suas interfaces, não suas implementações.

3

2

3

3

3

2

2

3

2

2

Afinidade Média

Factory Method
[GAMMA00],

Tabela C 10 - Análise do padrão Abstract Factory [GAMMA00]

Padrão

Prototype
[GAMMA00]

Forças

Afinidade

Padrões
Relacionados

RA9

RA10

RA11

RA20

O sistema deve ser independente de como seus produtos são criados,
compostos e representados.

2

3

3

3

Abstract Factory
[GAMMA00],

As classes a instanciar são especificadas em tempo de execução, por
exemplo, por carga dinâmica.

0

2

2

3

Composite
[GAMMA00],

Deve ser evitada a construção de uma hierarquia de classes de fábricas
paralelas à hierarquia de classes de produto.

0

2

2

3

Decorator
[GAMMA00].

Quando as instâncias de uma classe puderem ter uma dentre poucas
combinações diferentes de estados, pode ser mais conveniente instalar
um número correspondente de protótipos e cloná-los, ao invés de
instanciar a classe manualmente, cada vez com um estado apropriado.

0

1

3

3

1

2

3

3

Afinidade Média

Tabela C 11 - Análise do padrão Prototype [GAMMA00]
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Padrão

Builder
[GAMMA00]

Forças

Afinidade
RA8

RA10

RA11

RA18

RA20

RA21

O algoritmo para criação de um objeto complexo deve ser independente
das partes que compõem o objeto e de como elas são montadas.

3

2

3

3

3

3

O processo de construção deve permitir diferentes representações para
o objeto que é construído.

0

0

0

0

3

0

2

1

2

2

3

2

Afinidade Média

Padrões
Relacionados
Abstract Factory
[GAMMA00],
Composite
[GAMMA00].

Tabela C 12 - Análise do padrão Builder [GAMMA00]
Padrão

Singleton
[GAMMA00]

Forças

Afinidade

Padrões
Relacionados

RA4

RA7

RA10

RA11

É necessário que haja apenas uma instância de uma classe, a qual deve
conceder acesso aos clientes através de um ponto bem conhecido.

2

2

3

2

Abstract Factory
[GAMMA00],

A única instância deve ser extensível através de subclasses,
possibilitando aos clientes usar uma instância estendida sem alterar o
seu código.

1

1

3

2

Builder [GAMMA00],

Afinidade Média

Prototype
[GAMMA00],
2

2

3

2

Tabela C 13 - Análise do padrão Singleton [GAMMA00]
Padrão

Forças

Afinidade
RA19

Adapter
[GAMMA00]

É necessário adaptar a interface de uma classe existente, para que seja
adequada a uma necessidade específica.

3

É necessário criar uma classe reutilizável que coopere com classes nãorelacionadas ou não-previstas, ou seja, classes que não
necessariamente tenham interfaces compatíveis.

3

É necessário usar várias subclasses existentes, porém, é impraticável
adaptar essas interfaces criando subclasses para cada uma. Um
adaptador de objetos pode adaptar a interfaces da classe-mãe.

3

Afinidade Média

Padrões
Relacionados

3

Tabela C 14 - Análise do padrão Adapter [GAMMA00]
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Padrão

Forças

Afinidade
RA13

Pipes and Filters
[BUSCHMANN96]

Futuras melhorias no sistema deveriam ser possíveis pela troca ou
recombinação dos passos do processamento, até mesmo pelos
usuários.

2

Pequenos passos de processamento são mais fáceis de reutilizar em
diferentes contextos que grandes componentes.

2

Passos de processamento que não sejam adjacentes não
compartilham informações.

3

Padrões
Relacionados

Existem diferentes fontes de entrada de informação, como conexões de 3
rede ou sensores de hardware.
Deveria ser possível apresentar e armazenar o resultado final de
diversas maneiras.

2

O armazenamento explícito de resultados intermediários para
processamento futuro, realizado pelos usuários, favorece a ocorrência
de erros.

3

Não é desejável impossibilitar a execução em paralelo de passos do
processamento.

3

Afinidade Média

3

Tabela C 15 - Análise do padrão Pipes and Filters [BUSCHMANN96]

Padrão

Composite
[GAMMA00]

Forças

Afinidade
RA9

RA18

Representar hierarquias parte-todo de objetos

3

3

Os clientes devem ser capazes de ignorar a diferença entre
composições de objetos e objetos individuais. Os clientes tratarão todos
os objetos na estrutura composta de maneira uniforme.

3

3

3

3

Afinidade Média

Padrões
Relacionados

Tabela C 16 - Análise do padrão Composite [GAMMA00]
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Padrão

Decorator
[GAMMA00]

Forças

Padrões
Relacionados

Afinidade
RA4

RA5

RA7

RA16

RA17

RA20

É desejável acrescentar responsabilidades a
objetos individuais de forma dinâmica e
transparente.

3

2

3

2

3

3

É desejável que responsabilidades possam ser
removidas dos objetos.

3

2

3

2

3

3

A extensão pelo uso de subclasses não é
prática. Um grande número de extensões
independentes é possível e isso poderia produzir
uma explosão de subclasses para suportar cada
combinação. Ou a definição de uma subclasse
pode estar oculta ou não disponível para a
utilização de subclasses.

2

0

2

3

2

2

3

1

3

2

3

3

Afinidade Média

Tabela C 17 - Análise do padrão Decorator [GAMMA00]

Padrão

Command
[GAMMA00]

Forças

Afinidade
RA2

RA3

RA4

RA7

RA8

RA15

RA16

RA17

RA18

RA20

RA21

Parametrizar objetos por uma ação a ser
executada.

2

0

2

2

0

0

2

3

0

3

0

Especificar, enfileirar e executar
solicitações em tempos diferentes.

2

0

3

3

2

0

3

3

0

0

0

Suportar desfazer operações.

3

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Suportar o registro (log) das ações
executadas, de maneira que possam ser
replicadas no caso de uma queda de
sistema.

3

3

3

3

2

3

0

3

0

0

0

Estruturar um sistema em torno de
operações de alto nível construídas sobre
operações primitivas, constituindo
transações.

3

0

0

0

3

0

0

0

3

2

3

3

1

2

2

2

1

1

2

1

1

1

Afinidade Média

Padrões
Relacionados
Composite
[GAMMA00],

Prototype
[GAMMA00].

Tabela C 18 - Análise do padrão Command [GAMMA00]
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Padrão

Layers
[BUSCHMANN96]

Forças

Afinidade
RA1

RA6

RA8

RA9

RA16

RA18

RA19

RA21

Alterações no código não deveriam ser
propagadas por todo o sistema, devendo ser
confinadas a um componente de maneira a não
afetar os demais.

3

0

3

3

3

3

3

3

Interfaces deveriam ser estáveis.

3

0

3

3

3

3

3

3

Componentes do sistema deveriam ser
substituíveis por implementações diferentes sem
que isso afete todo o sistema.

3

3

3

3

3

3

3

3

Pode ser necessário no futuro construir um novo
sistema baseado nas mesmas características
básicas do sistema que está sendo
desenvolvido.

0

0

0

0

0

0

2

0

Funções semelhantes deveriam ser agrupadas
para facilitar o entendimento e a manutenção.

3

1

3

3

3

3

2

3

Não existe uma granularização padrão de
componentes.

0

0

2

0

0

3

0

3

Componentes complexos precisam ser
decompostos.

0

0

2

0

0

2

0

2

A sobreposição de "fronteiras" de componentes
pode prejudicar o desempenho do sistema.

0

0

3

1

0

2

3

2

O desenvolvimento do sistema será realizado
por uma equipe e, para isso, as atividades
precisam ser facilmente divididas.

2

2

2

1

2

0

3

0

2

1

2

2

2

2

2

2

Afinidade Média

Padrões
Relacionados
PAC
[BUSCHMANN96].

Tabela C 19 - Análise do padrão Layers [BUSCHMANN96]
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Padrão

MVC
[BUSCHMANN96]

Forças

Afinidade
RA1

RA5

RA6

RA8

RA9

RA18

RA20

RA21

A mesma informação é apresentada de maneira
diferente em várias janelas.

2

3

3

3

3

0

0

0

A apresentação e o comportamento da
aplicação devem refletir imediatamente
alterações nos dados.

3

3

3

0

1

0

0

0

Alterações na interface de usuário devem ser
simples e possíveis até mesmo em tempo de
execução.

2

3

3

0

0

2

3

2

Alterações por diferentes estilos de
apresentação não devem afetar o núcleo da
aplicação.

3

3

3

3

0

3

3

3

3

3

3

2

1

1

2

1

Afinidade Média

Padrões
Relacionados
PAC
[BUSCHMANN96].

Tabela C 20 - Análise do padrão MVC [BUSCHMANN96]
Padrão

PAC
[BUSCHMANN96]

Forças

Afinidade
RA1

RA6

RA8

RA9

RA16

RA18

RA21

Agentes mantêm seu próprio status e dados.
Entretanto, precisam ser capazes de atuar de
maneira cooperativa, trocando informações para
poderem cumprir tarefas mais complexas.

2

2

3

2

3

3

3

Agentes interativos provêm seus mecanismos
próprios de interface homem-computador, os
quais podem ser muito diferentes entre si.

3

3

1

0

0

3

1

Sistemas evoluem ao longo do tempo, em
particular suas interfaces com o usuário.
Alterações em um agente ou a introdução de
novos agentes não deveriam afetar o todo o
sistema.

2

2

2

0

0

3

3

2

2

2

1

1

3

2

Afinidade Média

Padrões
Relacionados
MVC
[BUSCHMANN96].

Tabela C 21 - Análise do padrão PAC [BUSCHMANN96]
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