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RESUMO

Métodos de avaliação da arquitetura de sistemas computacionais baseados em
cenários, tais como o ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method - Método de
Análise de Compensações Arquitetônicas), podem não revelar riscos relacionados
ao alcance das metas de desempenho de um sistema, devido à natureza
fragmentada dos cenários. Isso acontece porque os cenários se baseiam em
exemplos de uso isolados e frequentemente possuem poucas interações. Outro
motivo é a ausência de um conhecimento detalhado da arquitetura do sistema, de
modo a predizer seu desempenho nos mais importantes cenários. Esta pesquisa tem
por objetivo propor uma técnica de verificação rigorosa de desempenho da
arquitetura de sistemas computacionais, baseada na integração de Diagramas de
Atividades de Papéis (DAP) e Diagramas de Sequências de Mensagens (MSC), para
a geração de um modelo que permita verificar formalmente possíveis violações da
ordem e dos intervalos de tempo do processamento de mensagens. A inclusão da
técnica no modelo de cenários de seis partes usado no ATAM visa auxiliar o
processo de tomada de decisões arquitetônicas fornecendo resultados mais
detalhados, a partir de uma forma de modelagem popular (MSC) e com suporte
automático na verificação. A técnica proposta é aplicada em uma prova de conceito
que tem como objetivo a demonstração da viabilidade de sua integração com o
ATAM, em um serviço de requisições de arquivo de um sistema de Internet Banking.

Palavras Chaves: Arquitetura de Software, Diagrama de Atividades de Papéis,
Diagrama de Sequência de Mensagens, Avaliação de Arquitetura baseada em
Cenários.

ABSTRACT
Rigorous performance verification architectural technique of computational
systems applied to ATAM six parts scenarios
Scenario-based computer system architecture evaluation methods such as
ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method) may not uncover the risks related to
the achievement of system performance goals due to the fragmented nature of the
scenarios. This happens because scenarios are based on isolated usage examples
and often have few interactions. Another reason is the lack of a detailed knowledge
of the system architecture, in order to predict their performance in major scenarios.
This research aims to propose a rigorous performance verification architectural
technique, based on the integration of Roles Activity Diagrams (RAD) and Message
Sequence Charts (MSC) to generate a model that formally verify possible order and
time intervals violations of the message processing. The inclusion of this technique in
the six parts scenarios model used in ATAM aims to assist the process of
architectural decisions by providing more detailed results from a popular form of
modeling (MSC) and automated support to the verification. The proposed technique
is applied to a proof of concept that aims to demonstrate the feasibility of its
integration with the ATAM from a file request service in an Internet Banking system.

Key Words: Software Architecture, Role Activity Diagram, Message Sequence Chart,
Scenario-Based Software Architecture Evaluation.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
Em um mundo perfeito os requisitos de um sistema seriam descritos de forma

que pudessem ser verificados (ABRAN, 2004), mas geralmente são descritos de
forma ambígua, sem determinar quais são os atributos de qualidade esperados
(KAZMAN, 2000).

Tais atributos correspondem a requisitos não funcionais, como

desempenho, disponibilidade e segurança, e são provenientes de metas que não
estão associadas diretamente ao sistema, mas as suas expectativas comerciais, tais
como o aumento da produtividade e a melhora da posição de mercado de uma
empresa em relação aos seus concorrentes (CLEMENTS, 2010).

Embora não

sejam características computacionais e não tenham ligação direta com as
funcionalidades esperadas de um software, tais metas restringem o projeto de
arquitetura do sistema e precisam ser devidamente identificadas.
A família de métodos de análise arquitetônica do SEI (Software Engineering
Institute) (KAZMAN, 2006) possui um número de técnicas comuns que estão
associadas à necessidade de projetar uma arquitetura de software que responda às
metas e expectativas dos interessados. Ou seja, uma arquitetura centrada na análise
e avaliação de atributos de qualidade (como desempenho, disponibilidade e
segurança), ao invés de centrada apenas nas funcionalidades do sistema. O cenário
de atributos de qualidade é o mecanismo que possibilita a avaliação das metas de
negócio, a comunicação entre as diferentes partes interessadas e a representação
dos requisitos de maneira verificável (BARBACCI, 1998). Cada cenário detalha um
único atributo de qualidade, caracterizando as metas de negócio em termos
operacionais, de forma compreensível a todos os interessados.

Como o

detalhamento dos atributos de qualidade geralmente é negligenciado durante a fase
de elicitação de requisitos, os cenários de seis partes (BASS, 2003) são utilizados
para detalhar essas características durante a fase de projeto da arquitetura.
Dentre os métodos de avaliação de arquitetura da família SEI, o ATAM
(Architecture Tradeoff Analysis Method – Método de Análise de Compensações
Arquitetônicas) se destaca por possibilitar a análise de compensações entre
diferentes atributos de qualidade (KAZMAN, 2000). Diferente da maioria dos outros
métodos de avaliação de arquitetura (BARBAR, 2004), ele pode ser aplicado durante
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qualquer fase de desenvolvimento de software e não se restringe a um único
atributo. Durante a análise das adaptações arquitetônicas os envolvidos descrevem
como a arquitetura responde às metas e identificam os parâmetros que são
relevantes a um único atributo de qualidade (pontos de sensibilidade) e parâmetros
que afetam diversos atributos de qualidade (pontos de compensação). Estes pontos
são utilizados na justificativa das decisões arquitetônicas.
Segundo Kazman (2006) os métodos de avaliação arquitetônica da família SEI
dependem do conhecimento e da experiência profissional dos arquitetos envolvidos
na validação da arquitetura. Ou seja, um arquiteto que tenha maior experiência com
certo atributo de qualidade ou estilo arquitetônico pode desconsiderar certos riscos
da arquitetura em análise. Para suprir essa deficiência, Kazman (2006) sugere a
adoção de modelos de atributos de qualidade, que ajudam a compreender o
resultado das decisões tomadas no projeto de arquitetura. Tais modelos permitem a
utilização de princípios do atributo de qualidade em análise, que podem sugerir
alternativas para a melhoria da arquitetura. Por exemplo, ao aplicar princípios de
desempenho derivados da Análise de Taxa Monotônica (RMA – Rate Monotonic
Analysis)(KAZMAN, 2006 apud KLEIN et al., 1993, p. 1211), torna-se possível
identificar alternativas relacionadas à prioridade das requisições e tipos de filas que
podem atender às requisições de desempenho impostas à arquitetura de um
sistema.
Kazman (2006) também critica a superficialidade da análise arquitetônica
realizada pelo ATAM. Tal critica está associada às essências do método: elicitar as
informações relevantes, guiando a atenção dos interessados às questões que lhes
são importantes, determinando de modo geral o relacionamento entre a arquitetura e
as metas de negócio. Dessa forma, não é possível compreender profundamente
uma arquitetura. Outro aspecto negativo é que o ATAM não reserva tempo para criar
um modelo quantitativo e qualitativo detalhado da adaptação arquitetônica.

Ao

sugerir a adoção de modelos específicos para a análise de atributos de qualidade,
associados aos seus princípios, torna-se possível compreender melhor os detalhes
do comportamento da arquitetura e identificar potenciais problemas que a arquitetura
poderá enfrentar.
Klein (1999) apresenta um conjunto de princípios de desempenho que
caracterizam as respostas aos estímulos, como por exemplo: Latência, Vazão e
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Ordenação. Balsamo (2003) utiliza o QMN (Queueing Network Models - Modelo de
Rede de Filas) para modelar, predizer e avaliar o desempenho da arquitetura de
software nos estágios iniciais de desenvolvimento, caracterizando o desempenho
por meio do estado de recursos. Para tanto, Balsamo caracteriza os eventos do
sistema por meio de MSC (Message Sequence Chart – Diagrama de Sequência de
Mensagem) (ITU, 2004), utilizando um conceito de paralelismo e de dependência
dinâmica entre os componentes do software para construir um modelo de filas que
represente o comportamento do sistema, possibilitando a análise do desempenho.
O MSC descreve a relação entre estímulo e resposta dos componentes de
arquitetura, além de possibilitar a verificação formal de seu comportamento por meio
de seus atributos temporais, que podem averiguar as características de desempenho
descritas por Klein (1999). Existem técnicas que possibilitam a verificação formal da
característica em questão, tal como Muniz Silva (1998, 2003, 2005). Sua pesquisa
utiliza o modelo formal do MSC combinado com uma estrutura temporal baseada
numa lógica de intervalo de tempo para realizar uma análise qualitativa e
quantitativa dos eventos temporais baseada na ordem e duração dos eventos.
Embora a utilização de cenários possibilite a representação de metas de
negócios em termos operacionais, a dependência do conhecimento de arquitetos
para interpretar estes modelos durante a avaliação pode negligenciar pontos de
sensibilidade e de compensação que são essenciais ao sucesso do sistema. A
tendência do método ATAM em enfatizar as maiores expectativas de negócio, sem
levar em consideração modelos mais detalhados do estilo arquitetônico, pode
interferir de maneira negativa no critério de avaliação do projeto arquitetônico do
sistema.
1.2

Objetivo
O objetivo desta pesquisa é propor uma técnica de verificação rigorosa de

atributos de desempenho a ser utilizada durante a fase de análise de adaptação
arquitetônica do ATAM. Considera-se a técnica como rigorosa por utilizar um modelo
semi-formal de verificação, que se baseia no uso do Diagrama de Atividade de
Papéis, para consolidar a integração entre os cenários atributos de qualidade e os
componentes do sistema, e em sua transformação formal em modelos qualitativos e
quantitativos propostos por Muniz Silva (2005) para verificar possíveis violações de
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desempenho. Embora, a princípio, tal abordagem possa ser aplicada a diferentes
atributos de qualidade, optou-se por restringir a pesquisa ao atributo de qualidade de
desempenho, utilizando as propriedades de latência, vazão e ordenação como
critério da avaliação. A técnica proposta na pesquisa será aplicada em uma prova
de conceito de um subsistema de transferência de arquivos do Internet Banking de
uma instituição bancária.
A proposta desta pesquisa baseia-se na hipótese de que a utilização de tal
técnica pode identificar violações de desempenho da arquitetura durante a aplicação
do método ATAM e, dessa forma, auxiliar no processo de decisões arquitetônicas
requeridas pelo método.
1.3

Contribuições
Esta pesquisa faz uso do cenário de seis partes do ATAM para compor o

Diagrama de Atividade de Papéis em conformidade ao padrão IEEE 1471-2000.
Isso permite que tal diagrama seja usado como documento de arquitetura de
software caracterizando a ordenação de eventos e a verificação de metas,
auxiliando assim o processo de documentação e justificativa de decisões
arquitetônicas.
A presente pesquisa também propõe a criação de cenários de Diagramas de
Sequências de Mensagens Básicas (bMSC – basic Message Sequence Chart) a
partir dos Diagramas de Atividades de Papéis. Como resultado, é possível extrair
cenários complexos bMSC que são rastreáveis às metas arquitetônicas de um
projeto, bem como identificar situações de concorrência e colaboração entre
sequências de ações de diferentes elementos da arquitetura.
Partindo dos cenários bMSC aplica-se a técnica proposta por Muniz Silva
(2005) que faz uso de tais cenários para a geração de redes qualitativa e
quantitativa de intervalos de mensagens, que retratam o comportamento do sistema
e permitem a sua verificação formal. No ATAM, tal tipo de verificação é realizada de
maneira manual e dependente exclusivamente do conhecimento dos avaliadores.
Esse procedimento é criticado por Kazman (2005), que sugere a necessidade da
utilização de um modelo detalhado para aprofundar o conhecimento da arquitetura
do sistema.

Como resultado da aplicação dessa técnica, a presente pesquisa

apresenta a verificação automatizada de violações de desempenho arquitetônico.

15

Isso permite que questões de desempenho sejam retratadas de forma independente
do conhecimento técnico dos arquitetos envolvidos no processo de análise
arquitetônica.
Outra contribuição da técnica de verificação formal é a identificação de
requisitos de desempenho arquitetônico.

A sua aplicação permite que sejam

identificadas restrições quanto a duração mínima e máxima de eventos no sistema.
A identificação de tais restrições realizada durante a fase análise do sistema permite
que seja antecipada a identificação de características de contrato de nível de serviço
que são determinantes para garantir a viabilidade da arquitetura analisada.
1.4

Método de Trabalho
A pesquisa aplica uma prova de conceito para validar a técnica experimental

que permite a verificação rigorosa de desempenho da arquitetura. Tal verificação
visa ser realizada de forma independente do conhecimento dos arquitetos de
software, além de possibilitar a integração entre os diferentes cenários de atributos
de qualidade usados na avaliação de um sistema. O modelo de verificação usa
como base a especificação usada no MSC e técnicas de verificação temporal
qualitativa e quantitativa.
A pesquisa tem inicio na definição de conceitos arquitetônicos e na
caracterização da arquitetura a partir de cenários de atributos de qualidade. Utiliza o
Diagrama de Atividades de Papeis para fornecer uma visão que relaciona tais
cenários aos elementos da arquitetura do sistema.
Dentre os métodos de avaliação de arquitetura, utiliza o ATAM por possibilitar a
análise de tendências arquitetônicas que não se limitam apenas ao desempenho do
sistema. Elas consistem em características que podem vir a influenciar mais de um
atributo de qualidade, tais como desempenho, disponibilidade, segurança e
usabilidade. O ATAM é utilizado como referência para a aplicação da técnica de
verificação formal de desempenho também por fazer uso de modelo conhecido como
Cenário de Seis Partes.

Esse modelo faz a caracterização dos atributos de

qualidade e é utilizado como base nos métodos de avaliação do SEI (Software
Engineering Institute – Instituto de Engenharia de Software).

Dessa forma, a

compatibilidade com o ATAM e com o modelo de cenário de seis partes sugere a
compatibilidade com todos os métodos de avaliação arquitetônica do SEI.
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O MSC é utilizado como forma de representação de cenários funcionais e
utilizado como insumo para a definição de problemas de lógica temporal colocados
pelos cenários, conforme a técnica proposta por Muniz Silva (2005), apoiada pela
ferramenta MATS (Metric/Allen Time System – Sistema de Tempo Métrico / Allen)
(KAUTZ, 1991 apud MUNIZ SILVA, 2005, p. 227). A ferramenta processa scripts
que descrevem relacionamentos temporais de eventos e gera um material de análise
que é utilizado para a identificação de violações de desempenho da arquitetura.
A avaliação dos resultados utiliza o processamento de sentenças de
verificação dos cenários de desempenho gerados pelo ATAM. Essas sentenças são
processadas pelo MATS para avaliar a duração e o relacionamento entre intervalos
de eventos que garantem a viabilidade do cenário. A avaliação é demonstrada por
meio de uma prova de conceitos aplicada em um subsistema de Internet Banking. A
avaliação consiste em determinar se o resultado das sentenças evidenciam
violações de cenários de desempenho e contribuem para o processo de tomada de
decisão e verificação da viabilidade de atributos de desempenho aplicados pelo
ATAM.
1.5

Organização do Trabalho
O

capítulo

2,

ATAM

–

Método

de

Análise

de

Compensações

Arquitetônicas, apresenta o método de avaliação arquitetônica e descreve o
modelo de cenário de seis partes, que é usado como instrumento para
documentação e auxílio na justificativa de decisões arquitetônicas.
O capítulo 3, Diagrama de Atividade de Papéis, descreve um modelo para a
representação de processos que é sugerido como instrumento de representação da
arquitetura de software, de forma compatível com o modelo de cenários de seis
partes e, por consequência, com o ATAM.
O Capítulo 4, MSC – Diagrama de Sequência de Mensagens, descreve a
notação MSC e sua correspondência com o Diagrama de Atividade de Papéis.
Também é apresentada e descrita a transformação dos diagramas bMSC (basic
Message Sequence Chart – Diagrama de Sequência de Mensagens Básico) em
especificações formais das restrições temporais qualitativas e quantitativas.
O Capitulo 5, Proposta da técnica de verificação rigorosa de atributos de
desempenho, descreve uma técnica de identificação de violações de desempenho
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que estende a atividade de análise de abordagens arquitetônicas do ATAM.
Também é mostrado como determinar e analisar restrições de desempenho a partir
dos cenários de seis partes.
O Capítulo 6, Definição da Prova de Conceito, descreve os requisitos e a
execução da PoC (Proof of Concept), detalhando o ambiente de execução e as
restrições temporais qualitativas e quantitativas que serão impostas durante a
execução de um subsistema de Internet Banking, descrito no Apêndice C.

Ao final

do capítulo são apresentados os resultados da análise e as dificuldades encontradas
na aplicação da técnica.
O Capítulo 7, Conclusões e Trabalhos Futuros, contém o resumo do trabalho
e sugestões de futuras pesquisas baseadas nos resultados coletados.

18

2
2.1

ATAM – Método de Análise de Compensações Arquitetônicas
Introdução
Este capítulo faz uma associação do cenário de seis partes, usado em diversos

métodos de avaliação de arquitetura, com o padrão IEEE 1471/2000, que estabelece
um modelo conceitual para avaliação arquitetônica. A partir das definições do
padrão, é sugerido um ponto de vista de desempenho e um grupo de interessados
para fazer uso do cenário de seis partes. A partir de tais definições é apresentado o
método de avaliação de arquitetura ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method –
Método de Análise de Compensações Arquitetônicas), que faz uso de tais cenários
para justificar suas decisões arquitetônicas.
2.2

Prática recomendada para a descrição de arquitetura de software
A arquitetura de software é um segmento da Engenharia de Software

influenciado por decisões técnicas e comerciais. O propósito desta é assegurar a
satisfação dos requisitos de comportamento e de qualidade do sistema, bem como
suas metas de negócio. Ela é direcionada tanto a aspectos operacionais,
considerando questões de requisitos funcionais e não funcionais, quanto a aspectos
organizacionais, considerando o contexto da organização que desenvolve o sistema
(KRUCHTEN, 2003). Ela pode ser definida como uma estrutura composta por
elementos de software, suas propriedades visíveis e externas e o relacionamento
entre estes elementos (BASS, 2003).

Tais propriedades visíveis podem ser

consideradas como serviços e características do sistema, providas pelos elementos
que compõem a arquitetura.

Alguns exemplos dessas propriedades são

desempenho, disponibilidade e segurança.

Bushman (1996) justifica que esses

pontos de vista são aspectos parciais, que mostram propriedades específicas. Ao
analisar tais propriedades e o relacionamento entre os componentes, considera-se
que nem todos os elementos que compõem o sistema estão caracterizados em uma
única visão de arquitetura. Por este motivo, entende-se que uma arquitetura de
software não pode ser descrita por uma única visão, mas sim por um conjunto de
visões consideradas como relevantes (CLEMENTS, 2010).
A norma IEEE 1471-2000 (Recommended Practice for Architecture Description
of Software-Intensive Systems – Prática recomendada para descrição de arquitetura

19

de sistemas com intensivo uso de software) (IEEE, 2000) define uma estrutura geral
para a representação da arquitetura. A Figura 1 mostra o modelo conceitual de
descrição de arquitetura definido pela norma.
Missão

cumpre 1..*

Ambiente

influencia

tem uma

Sistema

habita

Arquitetura

tem 1..*
é importante
para 1..*

Interessado

reconhece 1..*

Descrição
Arquitetônica

prove
participa

Análise Racional

é endereçado
para 1..*

organizado
por 1..*
tem 1..*

Interesse

identifica 1..*

utilizado para
cobrir 1..*

seleciona 1..*

Ponto de vista

em
conformidade

tem origem
em 0..1
Biblioteca de
Pontos de Vista

Visão

participa em
1..*

consiste em
1..*
estabelece
métodos para 1..*

agrega 1..*

Modelo

Figura 1 – Modelo conceitual de descrição arquitetônica
Fonte: IEEE (2000)

Os interessados, ou stakeholders, correspondem a uma pessoa, equipe ou
organização com interesses ou preocupações associadas a um sistema. O ponto de
vista estabelece a coleção de padrões, modelos e convenções para a construção de
visões, que estão associados aos interesses dos stakeholders. Esses interesses
estão associados a atributos de qualidade 1, tais como o desempenho, a segurança e
a disponibilidade esperada por um sistema. Tais interesses são representados por
meio de visões, que são representações do sistema como um todo. Os interesses
que mais preocupam os interessados do projeto guiam a escolha das visões mais
adequadas à documentação de arquitetura.

1

Essa pesquisa faz uso do termo “atributo de qualidade” como sinônimo de requisito não funcional,
em conformidade com a especificação do método ATAM (KAZMAN, 2000).
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Cada visão deve corresponder a um único ponto de vista e é descrita por um
ou mais modelos de arquitetura. Cada modelo é desenvolvido a partir de métodos
estabelecidos pelo ponto de vista associado. A visão pode ser comparada a um
desenho de construção civil que acompanha uma descrição do significado de cada
elemento utilizado no desenho (VLIET, 2008). As visões devem ser devidamente
descritas e organizadas para proporcionar um meio de comunicação entre os
diferentes interessados do sistema, servindo a diversos propósitos, tais como: a
declaração dos objetivos que devem ser cumpridos pelos desenvolvedores,
referência para a análise, especificação para geração de código, o ponto de início
para compreensão do sistema e recuperação de ativos ou como um modelo utilizado
no planejamento do projeto. Desse modo, é importante definir qual a expectativa da
utilização da descrição arquitetônica para definir quais visões deverão ser
consideradas. Clements (2010) sugere que a documentação usada para descrever a
arquitetura deva conter os seguintes tópicos:


Apresentação básica que descreve por meio de gráficos os elementos
básicos e seus relacionamentos com as visões;



Catálogo de elementos que define e descreve as propriedades dos
elementos mostrados na visão;



Especificação das interfaces e comportamento dos elementos;



Guia que explica a utilização de qualquer elemento interno que foi
adaptado em decorrência da arquitetura;



Informações e justificativas do projeto de arquitetura.

Um dos princípios da arquitetura é dar ênfase aos elementos que contribuem
ao alcance das metas de uma visão. Como a importância é definida de acordo com
os interesses dos stakeholders, a documentação se faz necessária para justificar as
decisões e mostrar como os elementos presentes na arquitetura contribuem para o
alcance das metas estabelecidas. A documentação deve permitir que o arquiteto
desenvolva um produto de alta qualidade, de comportamento previsível, com o
menor retrabalho possível. Novos membros de uma equipe de desenvolvimento
podem utilizar a documentação para guiar o desenvolvimento e a manutenção
evolutiva do sistema. Ela também possibilita a comunicação entre os interessados,
ao representar a justificativa das decisões arquitetônicas tomadas ao longo do
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desenvolvimento do projeto, também possibilitando a avaliação sistemática do
software. Como instrumento de avaliação, a documentação pode ser utilizada como
base de análise, para identificação da forma com que as expectativas dos atributos
de qualidade são alcançadas por meio das características da principal adaptação
arquitetônica. Por exemplo, ao considerar o desempenho de um sistema, são
evidenciados os mecanismos de rede e processamento e evidenciadas as
justificativas que levaram a escolha de determinado estilo arquitetônico, tornando
possível o alcance das metas de desempenho.
2.3

Cenários
Cenários são utilizados intensivamente para estabelecer um entendimento

comum entre todos os interessados, permitindo a rastreabilidade entre as metas do
sistema e a forma com que a arquitetura irá realizá-las. Trata-se de uma descrição
parcial do sistema, que combinado com outros cenários permite uma visão geral do
sistema. Geralmente os cenários são caracterizados por fluxos de entrada,
processamento e saída. Embora tal foco seja útil na análise e validação dos cenários
funcionais, este foco não considera os atributos de qualidade do sistema e por
consequência não considera a forma com que tais atributos contribuem para o
alcance das metas dos interessados, determinando os objetivos de sucesso do
sistema. Essas metas geralmente não são devidamente caracterizadas na
especificação de requisitos do projeto, mas são essenciais para o projeto de
arquitetura do software.
Cenários podem então ser utilizados para complementar a especificação de
requisitos do projeto, destacando metas que são implícitas devido à aparência e
comportamento do sistema, às expectativas de uso, e procedimentos adotados ou
evitados (CARROL, 2000). Outras características que incentivam a utilização são:


Insumo para o projeto de arquitetura: mantendo o processo de elaboração
da arquitetura baseado em problemas específicos da realidade do sistema e
possibilitando

a

futura

avaliação

das

decisões

arquitetônicas.

As

experiências de utilização do sistema pelos usuários finais invocam
reflexões acerca de questões importantes de projeto.


Meio de comunicação: permitindo que diferentes interessados possam
participar simultaneamente da validação das metas e do comportamento do
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sistema.

Também permite que os conceitos sejam definidos de forma

comum a todos os interessados e serve como um instrumento para a
resolução de conflitos de metas, além de ser um artefato que pode
facilmente ser revisado.


Flexibilidade: o nível de detalhamento dos cenários pode descrever os
elementos de arquitetura em diferentes níveis, variando em diferentes
visões. Uma perspectiva de alto nível pode ser utilizada para descrever a
experiência dos principais usuários, mas pode ser mais bem detalhada,
descrevendo a iteração entre componentes que compõem o sistema.



Permite que sejam identificados requisitos faltantes ou conflitantes. Damas
(2005) apresenta a utilização de cenários funcionais para a elicitação de
requisitos e explora o uso de especificação formal de metas e requisitos a
partir da descrição de cenários.

Rozanski (2005) define os cenários arquitetônicos como uma clara e concisa
descrição de uma situação que o sistema deverá enfrentar no ambiente de
produção, juntamente com a definição de uma resposta requerida pelo sistema. Os
cenários podem ser divididos em dois grandes grupos:


Cenários Funcionais: são geralmente definidos como uma sequência de
eventos externos, geralmente derivados de casos de uso do sistema. Tais
cenários correspondem aos cenários referenciados por Kruchten (1995). O
RUP (Rational Unified Process) (KRUCHTEN, 2003) utiliza o modelo de visão
4+1 que associa cenários a diferentes pontos de vista (lógico, processos,
desenvolvimento e físico), propondo a utilização de casos de uso como
modelo de representação de cenários. Embora os casos de uso possam ser
associados a um nível para determinar as suas metas (COCKBURN, 2001),
sua especificação não consegue detalhar alguns atributos de qualidade, tais
como desempenho. Por exemplo, o número de operações processadas por
segundo, condições de pico e o tempo de espera máxima e mínima da
operação. Outro ponto nebuloso associado aos casos de uso é a dificuldade
de lidar com comportamentos que não sejam de inteiro controle do domínio
da

aplicação.

Embora

eles

possam

tratar

fluxos

alternativos

de
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comportamento do sistema que está sendo especificado, é difícil visualizar a
dependência entre os estados que corroboram para tais fluxos.


Cenários de Atributos de Qualidade: são definidos em termos de como o
sistema pode reagir a uma alteração em seu ambiente, representando uma
resposta na forma de um atributo de qualidade a que se refere o cenário.

2.4

Cenário de seis partes
Bass (2003) descreve um modelo de cenários de atributos de qualidade

conhecido como cenário de seis partes, cuja estruturação permite associar um
comportamento do sistema a uma meta estabelecida pelos interessados.

Nord

(2004) associa os cenários de seis partes às histórias de usuários, que descrevem
como o software é utilizado e como ele trabalha. O cenário complementa a história
com informações de como o software realiza tais funcionalidades. Essa combinação
permite a interação constante entre o cliente e o desenvolvedor, por meio de uma
forma de comunicação simples, que também permite aproximar o cliente da solução
dos problemas encontrados durante o desenvolvimento do projeto de arquitetura.
Esse modelo, ilustrado na Figura 2, é estruturado da seguinte maneira:

Figura 2 – Ilustração do cenário 6 partes
Fonte: Bass (2003)



Origem do Estímulo: entidade que gera o estímulo;



Estímulo: condição que precisa ser considerada quando ocorre no sistema;



Ambiente: condição em que o sistema se encontra quando ocorre o estímulo;



Artefato: artefato que é estimulado (pode ser todo o sistema ou parte dele);



Resposta: atividades empreendidas após o surgimento do estímulo;
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Medida de Resposta: forma de medir a resposta ao estímulo, de modo que a
torne verificável.
O cenário de seis partes permite que as expectativas dos interessados sejam

associadas ao comportamento esperado do sistema, de modo que este
comportamento possa vir a ser verificado. Sua elaboração deve se realizar durante
a elicitação de requisitos, a partir de um conjunto de cenários genéricos agrupados
por atributos de qualidade (BASS, 2003), conforme mostra o Quadro 1. O conjunto
de cenários genéricos consiste em pontos a serem verificados no sistema,
orientando os interessados na elaboração de cenários que são passíveis de
verificação.
Origem

Estímulo

Artefato

Ambiente

Resposta

Disponibilidade

Interna ou
Externa

Falha

Recurso
altamente
requerido

Estado do
sistema

Possíveis
reações às
falhas

Modificabilidade

Interessado

Mudança de
funcionalidade

Sistema,
plataforma ou
ambiente

Quando a
alteração
pode ser feita

Desempenho

Interna ou
Externa

Eventos
esporádicos,
periódicos ou
estocásticos.

Sistema

Normal ou
sobrecarregado

Ponto da
arquitetura
que deve ser
alterado
Processamento do
estímulo

Segurança

Ser humano
ou outro
sistema

Tentativa de
quebra de
segurança

Serviços ou
dados

Conectado
ou desconectado a
uma rede

Identificação
e reações ao
ataque

Testabilidade

Testadores

Marcos no
ciclo de
desenvolvime
nto do projeto

Parte do
código ou
todo o
sistema

Atividade no
ciclo de
desenvolvime
nto do projeto

Acesso a
estados e
valores
processados

Usabilidade

Usuário Final

Avaliação do
uso e da
eficiência do
sistema

Sistema

Sistema em
tempo de
execução ou
configuração

Encontro ou
antecipação
às
necessidades
do usuário

Medida
Tempo
associado à
identificação
da falha e
reparo do
sistema
Tempo e
custo da
mudança
Medidas de
tempo
associadas à
duração do
processamento
Tempo
associado à
identificação
do ataque e
ações
corretivas
Métricas
obtidas a
partir da
verificação
dos
resultados de
testes
Medidas
associadas à
satisfação do
usuário

Quadro 1 – Cenários Genéricos de Atributos de Qualidade
Fonte: Bass (2003)

O Quadro 2 mostra a definição dos cenários de desempenho do sistema de
Caixas Eletrônicas, descrito no Apêndice A. Trata-se de cenários concretos

25

elaborados durante a fase de elicitação de requisitos e usados como instrumento de
comunicação entre diferentes perfis de interessados: usuários, contratantes,
desenvolvedores, arquitetos e testadores. Em conformidade com o padrão IEEE
1741/2000, eles servem como uma descrição da arquitetura ao nível de sistema. Tal
descrição mostra como o sistema atende às metas de desempenho estabelecidas
pelos interessados e também auxilia a análise das justificativas associadas às
decisões arquitetônicas.
1. Após inserir o cartão no caixa eletrônico, o sistema deve validar a conta a que pertence o cartão
em menos de 2 segundos.
2. Após informar a senha do cartão, o sistema deverá apresentar a mensagem de validação em
menos de 2 segundos.
3. O consórcio bancário deverá atender a 5.700 requisições de validação de cartão por minuto.
4. Quando uma conta for rejeitada, o cartão poderá ser liberado apenas após o término da
impressão da mensagem informativa.

Quadro 2 – Cenários de desempenho do Sistema de Caixas Eletrônicas
Fonte: O autor

Alguns métodos de avaliação arquitetônica (KAZMAN, 2000; BARBACCI, 2003)
utilizam a técnica da organização de cenários de qualidade por meio da Árvore de
Utilidade de Atributos, determinando o quão próximo do ideal deve estar o sistema,
organizando os atributos de qualidade internamente em subfatores, que são
especializações dos atributos. Tais subfatores são priorizados pelos interessados de
acordo com a sua importância para as metas de negócio e quanto ao
risco/dificuldade associada à sua realização. Essa priorização pode ser feita de
maneira simples, classificando a importância e risco como alto, médio ou baixo. Os
cenários de qualidade são associados aos subfatores para estabelecer a
importância de cada um deles para o alcance das metas do sistema. O Quadro 3
mostra uma parte da árvore de utilidade de atributos do Sistema de Caixas
Eletrônicos (Apêndice A).
Atributo de
Qualidade

Subfatores
Tempo de
execução das
operações

Desempenho

Vazão
Ordenação das
ações

Cenário
1. Após inserir o cartão, o sistema deve validar a conta a
que pertence o cartão em menos de 2 segundos.
2. Após informar a senha, o sistema deverá apresentar a
mensagem de validação em menos de 2 segundos.
3. O consórcio bancário deverá atender a 5.700 requisições
de validação de cartão por minuto.
4. Quando uma conta for rejeitada, o cartão poderá ser
liberado apenas após o término da impressão da
mensagem informativa.

Quadro 3 – Árvore de utilidade de atributos do Sistema de Caixas Eletrônicas
Fonte: O autor
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2.5

Caracterização dos Atributos de Qualidade de Desempenho
O desempenho de um sistema basicamente é caracterizado pelo tempo que

ele demora para responder a um evento. O estado em que o sistema se encontra
afetará o tempo de processamento deste evento. Outro fator que dificulta a
estimativa do desempenho do sistema é o número de requisições de processamento
que podem surgir (BASS, 2003).

Eventos periódicos geralmente ocorrem em

sistemas de tempo real. Eventos estocásticos correspondem a eventos que podem
acontecer dentro de uma distribuição probabilística. Eventos esporádicos são
eventos cujo padrão não pode ser determinado por caracterizações estocásticas ou
periódicas.
A resposta do sistema aos estímulos pode ser assim caracterizada:


Latência: medida relativa de tempo que mede a ocorrência de eventos. O
intervalo pode ser definido por valores máximo e mínimo de tempo de
espera entre dois eventos;



Vazão: número de operações que podem ser realizadas por unidade de
tempo;



Ordenação de mensagens: recurso utilizado para impor ordenações
adicionais de eventos em uma instância;



Prazo limite para o processamento;



Interferência na resposta: variação da latência;



Número de eventos não processados devido à indisponibilidade do
sistema;



Dados perdidos devido à indisponibilidade do sistema.

De acordo com Klein(1999), Bass (2003), Clements (2010), Rozanski (2005) os
principais fatores que interferem o desempenho do sistema são:


Consumo de Recursos: recursos como CPU, repositório de dados, banda
de comunicação da rede e memória, mas também pode haver outros
elementos a serem considerados em decorrência da arquitetura e do
comportamento do sistema;
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Tempo de Bloqueio: um processamento pode ser bloqueado em
decorrência

da

indisponibilidade

de

um

recurso,

ou

porque

o

processamento depende do resultado de um processo que ainda não foi
disponibilizado:
o Contenção de recursos: múltiplas requisições de um mesmo evento a
um mesmo recurso, ou requisições de diferentes origens que
consomem um mesmo recurso contribuem para o aumento da
latência de resposta;
o Disponibilidade de recursos: mesmo na ausência de contenção, o
processamento não pode ser continuado se não houver a
disponibilidade dos recursos necessários ao seu processamento;
o Dependência de outro processamento: um processamento pode ter
que esperar o resultado de outro processo devido à necessidade de
sincronismo ou devido à ordem de processamento das operações.
Deste modo, esses fatores estão ligados diretamente às definições de
comunicação de processos e comportamento geral do sistema. Tais visões estão
ligadas aos interesses dos seguintes stakeholders :


Usuários Finais: não precisam de uma visão detalhada da arquitetura,
mas possuem interesse no que o sistema faz, estabelecendo os critérios
de aceite. Avaliam o tempo em que as entradas são transformadas em
saídas, por meio do fluxo de controle e transformação de dados;



Analistas: avaliam como o desempenho é alcançado por meio do projeto
de arquitetura;



Testadores: realizam a verificação dos cenários de desempenho,
estabelecendo a estratégia mais adequada à execução dos testes.

O uso do cenário de seis partes para a caracterização dos atributos de
qualidade é utilizado em diversos métodos de avaliação de arquitetura do SEI que
se baseiam em cenários, tais como:


Método de Análise de Arquitetura Baseado em Cenários – SAAM (ScenarioBased Architecture Analysis Method): método que permite a comparação
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entre diferentes soluções arquitetônicas baseado na padronização da
representação da arquitetura (KAZMAN, 1994);


Método de Análise de Compensações Arquitetônicas – ATAM (Architecture
Tradeoff Analysis Method): método que permite a identificação de
tendências da arquitetura a partir da combinação entre diversos atributos de
qualidade (KAZMAN, 2000);



Apresentação de Atributos de Qualidade – QAW (Quality Attribute
Workshop): método que estabelece as metas dos atributos de qualidade
antes do desenvolvimento da arquitetura (BARBACCI, 2003);



Método de Análise de Custo Benefício – CBAN (Cost Benefit Analysis
Method): método que avalia as decisões arquitetônicas frente ao custo e ao
retorno do investimento do desenvolvimento do sistema (BASS, 2003).

2.6

Métodos de avaliação de arquitetura do SEI
Desde meados da década de 90, a Iniciativa de Tecnologia em Arquitetura de

Software do SEI tem desenvolvido e estimulado diversos métodos de análise
centrados na arquitetura de sistemas. Em 1993 surgiu o SAAM (Scenario-Based
Architecture Analysis Method – Método de Análise de Arquitetura Baseado em
Cenários) (KAZMAN, 1994).

Seu principal objetivo era avaliar a arquitetura de

software utilizando atributos de qualidade. Originalmente o método foi desenvolvido
para o atributo de modificabilidade, mas também foi utilizado em diversos outros
atributos.

O período mais apropriado para a sua aplicação era entre o

desenvolvimento do projeto de alto nível da arquitetura e o início da codificação. O
método definia três pontos de vista para compreender e definir a arquitetura:
funcionalidade, estrutura e alocação. Suas saídas consideravam cenários de
atributos de qualidade, o mapeamento entre tais cenários e os componentes
arquitetônicos do sistema, e a previsão dos esforços associados à evolução dos
cenários. Outra vantagem do método era a adoção de um padrão de linguagem para
descrever o ponto de vista estrutural da arquitetura, o que permitia a comparação a
partir de um mesmo nível de entendimento entre diferentes soluções arquitetônicas.
O SAAM permitia antecipar a detecção de problemas, melhorava a documentação
da arquitetura de software e o entendimento entre os diferentes interessados que
participavam do processo de desenvolvimento do sistema.
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O ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method – Método de Análise de
Compensações Arquitetônicas) (KAZMAN, 2000) pode ser considerado como uma
evolução do SAAM, destacando-se por ser aplicável simultaneamente a diversos
atributos de qualidade. É um método de avaliação arquitetônica que descreve a
maneira com que uma arquitetura satisfaz determinadas metas de qualidade, além
de possibilitar a análise das decisões arquitetônicas por meio da compensação entre
diferentes atributos de qualidade. O ATAM não prescreve nenhum tipo de técnica
específica de avaliação dos atributos de qualidade (BARBAR, 2004), mas ele faz
referência a diversos modelos utilizados pelas comunidades de arquitetura.

O

método pode ser aplicado durante qualquer fase de desenvolvimento do sistema,
porém é mais eficaz quando aplicado próximo à versão final da arquitetura do
software. Dessa forma, a análise arquitetônica em que se baseia o método já utiliza
uma estrutura baseada nos componentes que irão compor o software, ou seja,
destina-se a uma analise da arquitetura de software e não de sistema e faz melhor
uso de um ponto de vista arquitetônico baseado em componentes e conectores.
Enquanto o ATAM e o SAAM são métodos que permitem documentar as
decisões arquitetônicas face aos atributos de qualidade, o CBAN (Cost Benefit
Analysis Method – Método de Análise de Custo Benefício) (BASS, 2003)
complementa o processo de decisão, associando o custo da implementação da
arquitetura.

O método é voltado aos formadores de opinião do segmento

econômico-financeiro das empresas, permitindo a análise econômica de sistemas de
software, centrada em sua arquitetura. A sugestão é que ele seja aplicado a partir
do término do ATAM, pois faz uso dos produtos finais gerados por este método. Uma
vez que o ATAM busca determinar de forma quantitativa a resposta a um estímulo,
que caracteriza uma meta de negócio, o CBAM busca identificar o custo de tal
cenário, não com o objetivo de tomada de decisão, mas com o objetivo de
documentar e servir como um indicador financeiro e auxiliar o investidor em sua
tomada de decisão. Da mesma forma que cada estratégia arquitetônica provê uma
utilidade específica para os interessados, cada estratégia também associa um custo
e um prazo de desenvolvimento. Dessa forma o CBAM pode ajudar no processo de
tomada de decisões baseado no retorno do investimento da arquitetura.
Enquanto o SAAM e o ATAM se fundamentam na dificuldade de se obter uma
especificação de requisitos que detalhe os atributos de qualidade do software para
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elicitar tais requisitos durante o desenvolvimento da arquitetura, o QAW (Quality
Attribute Workshop – Apresentação de Atributos de Qualidade) (BARBACCI, 2003)
busca descrever de maneira verificável os atributos de qualidade antes do
desenvolvimento da arquitetura. O QAW é uma maneira de descrever, documentar
e priorizar atributos de qualidade do sistema nos estágios iniciais do seu ciclo de
desenvolvimento. Este método sugere que os atributos de qualidade de uma
arquitetura de software dependem dos atributos de qualidade da arquitetura do
sistema, definido em termos de elementos, interfaces, processos, restrições e
comportamentos. São utilizados cenários originados a partir do ponto de vista de
diversos interessados. Estes cenários podem ser utilizados por desenvolvedores e
arquitetos de software para identificar restrições e projetar estratégias para mitigação
de riscos. Os cenários utilizados no método seguem o mesmo padrão de cenários
de seis partes utilizados no ATAM, que associam as metas dos interessados à forma
com que a arquitetura poderá satisfazê-la.

Também são projetados cenários

exploratórios e de crescimento, aos moldes do ATAM.
Kazman (2006) agrupa as características comuns dos métodos de avaliação
arquitetônica do SEI da seguinte forma:


Esclarecimento das metas do sistema para estabelecer o critério que será
utilizado na avaliação do sistema.



Tornar ativo e participativo o envolvimento dos interessados, para garantir
que as metas mais importantes sejam devidamente priorizadas.



Utilização de cenários e da árvore de atributos de qualidade para
caracterizar as preocupações dos interessados em uma linguagem não
ambígua, ou seja, passível de verificação e compreensível aos donos e
aos desenvolvedores do sistema.



Mapeamento

dos

cenários

de

atributos

de

qualidade

em

uma

representação arquitetônica, para manter o foco nos aspectos mais
importantes da arquitetura.


Associação explícita das táticas arquitetônicas das funcionalidades dos
cenários aos atributos de qualidade esperados.
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Utilização de padrões para registrar as informações de elicitação e análise,
determinando um gabarito para captura e consistência das informações
entre diferentes avaliadores.



Tornar explícita as implicações das decisões arquitetônicas.

Kazman (2006) também enumera algumas dificuldades associadas aos
métodos:


Dependência do conhecimento dos arquitetos e analistas no exame da
arquitetura.



Pouco tempo para análise mais detalhada do modelo de arquitetura do
software



Ausência de um modelo qualitativo ou quantitativo detalhado da adaptação
arquitetônica.

Kazman (2006) propõe um método de melhoria arquitetônica, chamado APTIA
(Analytic Principles and Tools for the Improvement of Architectures – Princípios de
Ferramentas Analíticas para Melhoria de Arquiteturas), que une práticas do ATAM e
CBAM, a um modelo de análise baseado em modelos e princípios especializados
para propor alternativas de projeto arquitetônico. Este sugere a melhoria da análise
da arquitetura a partir dos seguintes pontos:


Utilização de modelos especializados para o atributo de qualidade em
análise, para ajudar a entender as decisões de projeto de arquitetura.



Identificação de princípios de projeto baseados nos modelos especializados
de atributos de qualidade, para auxiliar a identificação de alternativas de
projetos.

Dessa forma, a proposta de Kazman (2006) se aproxima dos propósitos de
Klein (1999), em que caracteriza os estímulos, a resposta e os elementos
arquitetônicos envolvidos na visão de componentes e conectores, para propor
táticas específicas para o alcance das metas que preocupam os interessados. O
diferencial do APTIA seria a utilização de modelos específicos que possibilitem a
visão quantitativa e qualitativa da arquitetura, e assim tornar o processo de tomada
de decisões arquitetônicas independentes do conhecimento mantido pelos arquitetos
de software.
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2.7

ATAM – Visão Geral do Método
O ATAM (KAZMAN, 2000) é um método que permite elicitar atributos de

qualidade de modo a projetar e documentar uma arquitetura alinhada aos objetivos
de uma organização. De acordo com Clements (2010), sua experiência observa que
as especificações de requisitos desenvolvidas na prática são voltadas para as
funcionalidades

e

características

operacionais

do

software,

geralmente

negligenciando os atributos de qualidade. O método não busca chegar a uma
medida detalhada da métrica de qualquer atributo de qualidade. Ao invés disso,
busca identificar tendências do comportamento destes atributos, que podem ser
contrárias às metas dos interessados. Assim, torna-se possível aproximar as
decisões arquitetônicas às metas e estratégias organizacionais de uma empresa.
O método conta com a participação intensiva dos seguintes grupos:


Grupo de avaliação: Grupo externo ao projeto cuja arquitetura está sendo
avaliada. Pode ser composto tanto por consultores externos quanto por
pessoas da mesma organização. Tem por objetivo aplicar o método,
acompanhando a realização e o desenvolvimento das saídas de cada fase.
Cada membro da equipe pode assumir diferentes papéis durante a
aplicação do ATAM (Líder de Equipe, Líder de Avaliação, autor de cenários,
responsável pela cobrança do cumprimento dos prazos e atividades,
observador, questionador ou mediador).



Formadores de Opinião: Pessoas que tem autonomia para tomada de
decisão. Pode ser composto pelo gerente de projetos e pelo cliente que
paga pelo desenvolvimento do projeto.

Também conta-se com a

participação da pessoa que comissiona o processo de avaliação.

É

indispensável a presença do arquiteto de software do sistema, que precisa
se empenhar em entender a natureza das expectativas dos demais
envolvidos, de forma a conduzir o entendimento de todos os participantes,
para que seja possível a todos compreenderem como a arquitetura
corresponderá as suas expectativas. Também se torna necessário que o
arquiteto possua ou desenvolva habilidades de negociação e diplomacia
para negociar prioridades, propor e convencer os envolvidos quanto às
compensações que serão realizadas durante o projeto de arquitetura.
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Interessados na arquitetura: Pessoas que tem interesse em tornar real o
projeto de arquitetura, tais como desenvolvedores, testadores, integradores,
mantenedores, engenheiros de desempenho e usuários. Essas pessoas
são influenciadas pelos arquitetos e podem avaliar como a arquitetura irá
corresponder as suas expectativas. Os desenvolvedores devem participar
pelo menos do processo de apresentação dos resultados do método, onde
é apresentada a arquitetura e as metas que motivaram as decisões.

O método é iniciado a partir da documentação e modelos pré-existentes, que
foram utilizados no projeto atual da arquitetura. Como produto final espera-se:


Apresentação concisa da arquitetura: Embora a especificação da
arquitetura seja composta de modelos, especificações de interfaces e
assinaturas de componentes, espera-se que o ATAM disponibilize uma
apresentação da arquitetura de forma sucinta e relacionada às metas do
sistema, para que possa ser compreendida por todos os interessados e
participantes do processo de avaliação.



Articulação das metas de negócio: Durante a conclusão do ATAM, é
possível que seja a primeira participação de alguns membros da equipe
de desenvolvimento, que podem não estar familiarizados com as metas.
Dessa forma se faz necessário o desenvolvimento do conjunto de
argumentos que levaram às decisões.



Requisitos de qualidade na forma de coleção de cenários: As metas de
negócio se transformam em requisitos de qualidade e alguns dos
maiores requisitos são caracterizados por meio de cenários, que
facilitam a comunicação entre os diferentes interessados do sistema.



Mapeamento das decisões arquitetônicas aos requisitos de qualidade:
Decisões arquitetônicas podem ser interpretadas em termos de
características que ela pode suportar ou impedir. Para cada cenário de
qualidade examinado durante o ATAM, a decisão arquitetônica que
ajuda a alcança-lo é determinada.



Conjunto de pontos de sensibilidade e de compensação: Um ponto de
sensibilidade é uma propriedade de um ou mais componentes que é
crítica para o alcance de determinada expectativa de um único atributo
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de qualidade. Já o ponto de compensação é uma propriedade que afeta
mais de um atributo de qualidade.

Um exemplo de ponto de

compensação seria a adoção de backups periódicos de banco de dados,
o que afetaria de maneira positiva a confiabilidade do sistema. Porém
existe um custo associado ao desempenho e ao consumo de recursos
do sistema (espaço em disco) que levaria à identificação de um risco ou
não risco associado a tal decisão.


Conjunto de riscos e não riscos: Um risco é uma decisão arquitetônica
que pode levar a consequências indesejáveis em função das
necessidades dos atributos de qualidade. De modo semelhante, um não
risco é uma decisão considerada segura. Os riscos identificados podem
servir como base de um plano de mitigação de riscos arquitetônicos. O
relato dos riscos e não riscos devem ser compostos por uma decisão
arquitetônica, o atributo de qualidade associado à decisão e a
justificativa da decisão, descrevendo o efeito positivo ou negativo da
decisão aplicada ao atributo de qualidade.



Conjunto de temas de riscos: Quando é finalizada a análise, o grupo de
avaliação examina o conjunto completo de riscos para observar os
temas

mais

abrangentes

e

identificar fraquezas sistêmicas

da

arquitetura, ou até mesmo do processo organizacional ou da equipe de
desenvolvimento.

Caso não sejam tratados, estes temas podem

ameaçar os objetivos de negócio do projeto.
O ATAM não estabelece uma associação entre os participantes da avaliação e
os seus interesses, para determinar quais os pontos de vista, visões e modelos a
serem utilizados na documentação da arquitetura, conforme sugere o padrão IEEE
1471/2000.

Dessa forma, a falta de modelos especializados para amparar as

decisões arquitetônicas, torna tais decisões mais sujeitas ao conhecimento
específico de arquitetos envolvidos na avaliação e menos sujeita a modelos
qualitativos e quantitativos que permitam a verificação de cenários de atributos de
qualidade.
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2.8

As fases do ATAM
O ATAM pode ser dividido em dois grandes grupos, conforme mostrado na

Figura 3:


Atividades centradas na arquitetura, envolvendo as pessoas que criam a
arquitetura e os formadores de opinião, para compreender a estrutura
arquitetônica do projeto e o impacto das decisões no alcance de metas,
compreendendo do passo 1 ao 6. Este conjunto de atividades é mostrado
na Figura 4;



Atividades centradas nos interessados, envolvendo as pessoas que são
afetadas pela arquitetura, para avaliar os resultados obtidos em resposta da
arquitetura projetada, compreendendo do passo 7 ao 9.

Passo 01 – Apresentação do ATAM:
A equipe de avaliação apresenta uma visão rápida do método, as técnicas
utilizadas e os seus resultados.

Figura 3 – Grupo de Atividades do ATAM
Fonte: O autor
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Passo 02 – Apresentação dos objetivos de negócio:
O gerente de projeto e o arquiteto de software apresentam o contexto dos
objetivos de negócio, descrevendo os problemas a serem resolvidos pela
arquitetura. Neste passo são apresentados:


Os requisitos funcionais mais importantes do sistema.



As restrições técnicas, gerenciais, econômicas e políticas.



Os objetivos de negócio e o seu contexto.



Os principais interessados no sistema.



As principais metas de qualidade que devem dar forma à arquitetura.



Apresentação da arquitetura: Os arquitetos apresentam uma visão geral
da arquitetura.

Figura 4 – Atividades Centradas na Arquitetura
Fonte: O autor

A partir dessa apresentação, a equipe de avaliação inicia a elaboração da
árvore de utilidade do sistema, traduzindo o contexto de negócio em atributos de
qualidade e os requisitos funcionais em cenários concretos que representam cada
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objetivo de negócio. Cada cenário é inicialmente descrito em termos de estímulo e a
resposta esperada. Os cenários são priorizados de acordo com a sua importância
para o alcance das metas e a percepção do risco associado a eles, conforme
exemplificado no Quadro 3, mostrado na sessão 2.4 . Os cenários mais importantes
serão usados na análise da arquitetura.
Passo 03 – Apresentação da arquitetura
Neste passo o arquiteto de software faz a apresentação do projeto atual de
arquitetura com um nível de detalhamento associado à disponibilidade de
informação e documentação existente. A apresentação deve conter:


Restrições técnicas, como sistema operacional, hardware, middleware
prescritos para o uso.



Outros sistemas com que o sistema deverá interagir.



Adaptações arquitetônicas utilizadas para o alcance dos atributos de
qualidade.

Neste passo a equipe de avaliação busca pela presença de estilos ou padrões
arquitetônicos conhecidos. Os estilos utilizados para alcançar os mais importantes
atributos de qualidade serão sujeitos à análise no decorrer da avaliação. Os
avaliadores também associam modelos de avaliação de atributos de qualidade que
se aplicam a determinados estilos arquitetônicos, para identificar questões
específicas da sua utilização.
Passo 4 – Identificação das adaptações arquitetônicas:
O objetivo deste passo é permitir que o arquiteto de software discrimine quais
os padrões e adaptações de estilos arquitetônicos que foram utilizados no projeto
atual de arquitetura. Neste passo a equipe de avaliação simplesmente cataloga os
padrões e adaptações que são evidentes. O resultado obtido será utilizado como
base para posterior análise.
Passo 5 – Geração da árvore de utilidade dos atributos de qualidade:
A equipe de avaliação em conjunto com a equipe de arquitetura, gerentes e
usuários do sistema identificam, priorizam e refinam as mais importantes metas de
atributos de qualidade, para guiar a análise da arquitetura.

Este passo não é

centrado na análise, mas na identificação dos mais importantes aspectos da
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arquitetura, que são cruciais para o sucesso do projeto.

Estes aspectos são

articulados por meio da árvore de utilidades, que serve como mecanismo para que a
equipe de avaliação identifique, priorize e refine as mais importantes metas do
sistema, que são expressas na forma de cenários. Tais cenários devem expressar
de forma concreta e verificável os seus resultados.
Passo 06 – Análise dos elementos da arquitetura:
Atividade de investigação das adaptações arquitetônicas que viabilizam os
atributos de qualidade. O propósito deste passo é a documentação das decisões
arquitetônicas e a identificação dos seus riscos, pontos de sensibilidade e pontos de
compensação.

Figura 5 – Atividades executadas no Passo 6 do ATAM
Fonte: O autor

Busca-se garantir que a adaptação arquitetônica em análise garanta o
cumprimento das expectativas associadas ao atributo de qualidade. As dúvidas que
a equipe de avaliação identifica durante o Passo 3 são esclarecidas pelo arquiteto
líder ou pela equipe de arquitetura. Este procedimento garante a justificativa das
decisões arquitetônicas e permite esclarecer os seguintes pontos:


Compreensão da abordagem arquitetônica
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Procurar por conhecidas fraquezas da abordagem.



Procurar por pontos de sensibilidade da abordagem.



Encontrar iterações e compensações com outras abordagens.

O método propõe a utilização de um modelo semelhante ao Erro! Fonte de
referência não encontrada. para realizar a sua documentação. Tal modelo é uma

adaptação do cenário de seis partes, acrescentando as tendências associadas a ele
um fragmento do desenho da arquitetura do sistema, que é utilizado na resposta do
cenário.
Cenário # A12
Atributo
Ambiente
Estímulo
Resposta
Decisões
Arquitetônicas
Backup de CPU(s)
Sem Backup no
canal de dados
Watchdog
Heartbeat
Falha de
roteamento

Cenário de identificação e recuperação de falha de hardware no switch
principal.
Disponibilidade
Condição normal de operação
Falha em um dos CPU´s
99,99% de disponibilidade no switch
Sensibilidade

Compensação

S2
S3

Risco

Não Risco

R8
T3

R9

S4
S5

N12
N13

S6

N14



Assegurar que nenhum módulo comum falhe ao utilizar diferente
hardware e sistema operacional (R8)



Garantia de detecção de falha em 2 segundos baseado em médias do
heartbeat e do watchdog



Whatchdog é simples e confiável



Requisito de disponibilidade pode ser um risco devido à
indisponibilidade do canal de dados (R9)

Justificativas

Diagrama da
Arquitetura

Quadro 4 – Exemplo da análise de adaptações arquitetônicas
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Fonte: Bass (2003)

Este passo é composto das seguintes atividades:
1. Associar os mais importantes atributos de qualidade, caracterizado por
meio de cenários da árvore de atributos elaborada no passo 5, às
abordagens arquitetônicas, identificadas no passo 4.
2. Para cada cenário, o arquiteto deverá identificar componentes,
conectores, configurações e restrições associadas.
3. As equipes de avaliação e arquitetura discutem acerca de questões
específicas do atributo de qualidade e da abordagem arquitetônica. Tais
questões são baseadas em pesquisas que documentam as experiências
com caracterização de atributos de qualidade, livros e principalmente na
experiência dos arquitetos, e visam caracterizar os parâmetros dos
atributos de qualidade que serão utilizados na avaliação.
4. Caso não seja possível a realização de uma caracterização clara do
atributo de qualidade, podem ser aplicados modelos mais específicos
para caracterizá-los de maneira adequada.
5. Após a caracterização dos atributos de qualidade, é realizada uma
análise de seus atributos e da arquitetura, para determinar se as
decisões arquitetônicas estão devidamente endereçadas as suas metas.
O objetivo não é realizar uma analise detalhada, mas sim uma análise
adequada ao nível de detalhamento da especificação disponibilizada, acarretando a
necessidade do julgamento dos arquitetos para determinar o nível de satisfação do
atributo de qualidade. Ao término deste passo, obtêm-se as mais importantes
características da arquitetura, considerando a lista de riscos, não ricos, pontos de
sensibilidade, compensação e as decisões arquitetônicas que foram tomadas em
conjunto com suas justificativas.
Passo 7 – Debate e priorização de cenários:
Enquanto a árvore de utilidade é usada para entender como a arquitetura trata
os objetivos dos atributos de qualidade, o debate e priorização de cenários serve
para estimular a comunicação, participação e a criatividade de uma comunidade
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maior de interessados. O resultado deste passo é comparado com a árvore de
utilidade para confirmar o alinhamento entre a percepção dos arquitetos e os demais
interessados do projeto.

Neste passo são propostos cenários em que os

participantes representam o usuário final do sistema. Os cenários projetam possíveis
mudanças, que podem ser decorrentes de melhorias em um futuro próximo ou
decorrentes de mudanças extremas (como infraestrutura ou objetivo do sistema).
Após a identificação de tais cenários, os interessados realizam um processo de
priorização, para determinar quais os cenários mais possíveis e relevantes. Essa
atividade pode expor cenários que não tinham recebido a devida atenção nos
passos 5 e 6.
Passo 8 – Análise dos elementos da arquitetura:
Neste passo os arquitetos realizam as mesmas atividades do passo 6 nos
cenários identificados no passo 7, utilizando as abordagens arquitetônicas já
descobertas.

Deste modo, o arquiteto justifica como as decisões arquitetônicas

contribuem para a realização de cada cenário identificado no passo anterior.
Passo 9 – Apresentação dos resultados:
Nesta apresentação a equipe de avaliação recapitula os passos do ATAM e os
resultados obtidos em cada passo, incluindo os objetivos de negócio e os principais
requisitos e restrições.
2.9

Conclusão
Embora não seja o propósito do ATAM a utilização de modelos detalhados para

representar o comportamento e refinar o valor dos atributos de qualidade do sistema,
ao guiar a análise da arquitetura apenas aos cenários de mais importantes podem
ser

desconsiderados

riscos

ou

pontos

de

sensibilidade

e

compensação,

provenientes de características comportamentais dos componentes que compõem a
arquitetura.

A visão dinâmica do comportamento do software em tempo de

execução pode explorar situações de indisponibilidade e concorrência a recursos
que podem afetar do desempenho do sistema. Como o método confia muito na
experiência dos arquitetos e da equipe de avaliação para levantar questões
referentes à adaptação arquitetônica utilizada e ao modelo especializado para a
análise do atributo de qualidade, a falta de utilização de uma técnica formal de
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verificação pode influenciar de maneira negativa o resultado da análise da
arquitetura, Passo 6 do ATAM.
3
3.1

Diagrama de Atividade de Papéis
Introdução
Este capítulo tem por objetivo descrever o DAP (Diagrama de Atividade de

Papéis) e apresentar como contribuição da presente pesquisa a associação do
diagrama ao padrão IEEE 1471-2000, para documentação da arquitetura de
software a partir de cenários de atributos de qualidade. O capítulo mostra os
principais elementos do DAP e a forma de elaboração do diagrama a partir dos
artefatos que descrevem os requisitos funcionais e atributos de qualidade de um
sistema. São apresentados critérios adotados para a elaboração do diagrama a
partir da árvore de utilidade de atributos e do cenário de seis partes adotado pelo
ATAM

(Architecture

Tradeoff

Analysis

Method

–

Método

de

Análise

de

Compensações Arquitetônicas). Este capítulo está apoiado, principalmente, em Ould
(2005).
3.2

Diagrama de atividades de papéis
O DAP é uma linguagem usada para representar processos. Os processos são

considerados ações que ocorrem para o alcance de metas e que são executadas em
decorrência à colaboração entre papéis. O DAP também permite descrever a
dependência entre papéis em organizações que trabalham individualmente e/ou em
conjunto para alcançar suas metas (COX, 2004). Trata-se de um modelo abstrato
que não se preocupa em detalhar entradas e saídas de processos, mas sim as
atividades e as mudanças de seus estados decorrentes do processamento das
ações. Ou seja, preocupa-se com o que acontece em um processo e quais as suas
metas, ao invés de detalhar o processamento e a especificação de suas entradas e
saídas.
O

DAP

considera

o

papel

como

uma

responsabilidade

que

surge

dinamicamente dentro de um processo. Por exemplo, ao retratar um processo que
envolva a entrega de produtos por meio dos Correios, durante o recebimento do
produto surgem sequências de ações a serem realizadas por um receptor. Tais
ações não são necessariamente realizadas pelo destinatário do produto.

Deste
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modo, o DAP busca retratar as ações dos processos de maneira mais próxima à
realidade, ao invés de agrupar as ações por agrupamentos funcionais, associadas a
um ator específico.
Outra característica importante do DAP é a representação de como ocorre a
colaboração e a delegação de responsabilidades entre os papéis que atuam em
conjunto em um mesmo processo, tornando explícita a dependência entre as metas
de cada papel para o alcance do objetivo do processo modelado. As metas dos
processos são caracterizadas por meio de estados, que são alcançados em
decorrência de ações que podem ser internas ou realizadas a partir da colaboração
entre diferentes papéis. O DAP também retrata as ações que podem concorrer entre
si em um mesmo papel e, desta forma, permite a identificação de gargalos e a
análise do desempenho e da disponibilidade de papeis em um processo.
Como uma forma de modelagem de processo, pode-se considerar que o DAP
não se limita à descrição do software, mas representa a integração do software ao
seu ambiente de execução. Assim, é possível a análise de características
subjacentes à arquitetura do sistema, que podem estar implícitas no relacionamento
entre o software e os componentes externos que interagem com ele.
Neste capítulo, os exemplos farão referência à especificação do sistema de
caixa eletrônica descrita no Apêndice A. As próximas seções detalham os elementos
da notação do DAP, ilustrados na Figura 6. A seguir é apresentada uma breve
descrição dos elementos para possibilitar o acompanhamento dos exemplos:


Papel: representação de uma responsabilidade dentro do processo;



Estado: ligação entre ações dentro de um mesmo papel;



Descrição de estado: rótulo que determina o estado assumido por um papel;



Gatilho: ação que não é originada por um papel;



Ação: atividade que altera o estado de um papel;



Ação remetente: ação que inicia uma interação entre papéis;



Ação receptora: ação que é iniciada durante uma interação entre papéis;



Ação interna: tipo de ação que não participa de interações entre papéis;



Inicialização de outro papel: interação de cria um papel dentro do processo;
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Marcador: indicador do momento de execução do processo em que se encontra o
sistema;



Final de segmento: marca que caracteriza o fim de uma sequência de ações;



Interação entre papéis: ligação entre ações de diferentes papéis.



Sequência de alternativas: sequência de ações que dependem de um estado do
papel para ser executada.



Sequências concorrentes: sequência de ações que ocorrem em paralelo dentro
de um mesmo papel.
Papel
Estado

Descrição de Estado

Gatilho
Ação Remetente
Marcador
Ação Receptora
Final de segmento
Ação Interna
Interação entre
papéis

Inicialização de outro papel

Sequencias alternativas
Estado A

Sequencias concorrentes

Estado B

Figura 6 – Elementos do DAP
Fonte: Ould (2005)

3.3

Papéis
Um papel pode ser considerado uma responsabilidade em um processo. Ele é

representado na forma de um retângulo sombreado, com as bordas arredondadas,
conforme mostra a Figura 7. Não é realizada a decomposição de papéis de modo
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hierárquico, como o relacionamento de heranças entre classes da UML (UML, 2011).
Tal caracterização hierárquica levaria à decomposição de responsabilidades e
consequente perda de noção da colaboração e cooperação entre os papéis.
Cliente

Caixa eletrônica

Consórcio

Figura 7 – Exemplo de Papéis
Fonte: O autor

Um papel pode pertencer aos seguintes tipos:


Único posto funcional: responsabilidade única que é ocupada dentro de uma
organização;



Função genérica: responsabilidade que fica subentendida dentro de um
grupo, tal como um gerente de departamento ou um gerente de divisão;



Único grupo funcional: grupo singular dentro de uma organização, com um
conjunto de responsabilidades definida;



Grupo funcional genérico: grupos diferentes que possuem a mesma
responsabilidade dentro da organização;



Tipo genérico: responsabilidade que pode surgir e desaparecer várias vezes
no processo e que também pode ter mais de um ator responsável realizando
simultaneamente suas ações;



Abstração: definição de uma responsabilidade em si, ao invés de rotular uma
pessoa, grupo, departamento ou componente como responsável.
Deste modo, torna-se necessário sintonizar o objetivo do diagrama com o nível

de detalhamento dos papéis: um nível alto de abstração deve tratar um papel como
um grupo, ou um departamento envolvido no alcance de suas metas. Já um baixo
nível de abstração tende a associar a responsabilidade a um cargo ou pessoa
específica.
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Um ator é caracterizado como um elemento real que se torna responsável pela
execução das atividades de uma instância de um papel. Os papéis caracterizam
responsabilidades transientes de um ator.

Ou seja, um mesmo ator pode ser

representado por mais de uma responsabilidade e tais responsabilidades
representam características temporais de um ator. Por exemplo, um funcionário de
uma empresa pode ser um gerente e durante a ausência de sua secretária pode
realizar o atendimento telefônico.

Esse exemplo denota alguns conceitos da

elaboração do DAP:


Os papéis existem mesmo na ausência de um ator determinado para sua
execução;



Apenas

as

responsabilidades

relevantes

ao

processo

devem

ser

representadas;


O DAP não caracteriza todas as responsabilidades de um ator.

Outro ponto a ser considerado é que um papel também pode representar um
grupo de atores que tem por responsabilidade o alcance de uma meta estipulada em
um processo. Por exemplo, o atendimento telefônico de uma chamada ao serviço
de HelpDesk de uma empresa é caracterizado por um único papel. O DAP
correspondente a esse processo pode caracterizar a criação de uma instância do
papel atendente para a realização da sequência de ações do atendimento.
O conceito de ator adotado no DAP também é diferente do conceito de ator dos
casos de uso da UML (UML, 2011), em que um ator é uma entidade externa ao
sistema.

Os papéis fazem parte do processo e um ator pode ser caracterizado por

mais de um papel. O DAP permite observar a transição de responsabilidades de um
ator durante o tempo de execução do processo.

Em cada transição de

responsabilidade, caracterizada por um papel, pode se observar o alcance de
diferentes metas internas ao papel. A interação entre os papéis e a ordenação em
que os estados são mudados possibilita a verificação do comportamento do
diagrama.
3.4

Estados
Sua representação consiste em uma linha que liga ações dentro de um mesmo

papel. Não corresponde a um fluxo que liga ações. Os estados correspondem às
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mudanças que ocorrem em um papel, decorrentes da execução de uma ação. A
Figura 8 mostra duas formas de representação de estados:
Requisitar senha
Imprimir informativo
Destravar Cartão
Apresentar mensagem

Aguardando senha
Autenticar Cartão
Cartão autenticado

Figura 8 – Exemplo de registro de estados
Fonte: O autor



Na primeira forma, a sequência de ações causa alterações de estados
irrelevantes no papel;



Na segunda forma, a sequência de ações causa alterações de estado
relevantes no papel.

O estado representado pela elipse significa que o papel assumiu um estado
relevante e passível de verificação.

Não é recomendável caracterizar todos os

estados de um DAP, pois todas as ações causam alterações de estados. Apenas os
estados que são importantes de serem verificados devem ser destacados.

Um

estado pode corresponder a metas intermediárias, necessárias para o alcance de
um objetivo maior. O segundo exemplo da Figura 8 mostra esse comportamento,
representando que a ação AUTENTICAR CARTÃO pode ocorrer apenas quando o
estado AGUARDANDO SENHA for alcançado. Deste modo, o estado corresponde às
metas que devem ser alcançadas pelos papéis para garantir o alcance da meta do
processo representado pelo DAP, podendo também sofrer restrições quanto ao
tempo de execução e ordem de processamento.
Uma forma de verificação do diagrama é avaliação da concorrência entre
metas em um papel, por meio da identificação de sequências de ações que podem
concorrer ou colaborar com o alcance de metas do papel. A Figura 9 mostra quatro
ações que podem ocorrer em momentos indeterminados do processo. Os estados
iniciais determinam as condições em que as ações podem ocorrer. As seguintes
conclusões podem ser obtidas da análise do papel CAIXA ELETRÔNICA:


A ação CANCELAR OPERAÇÃO não depende de nenhum estado;
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As sequências iniciadas pelas ações INSERIR CARTÃO e DIGITAR
SENHA não são sequenciais, embora a última dependa do estado
alcançado após o processamento da primeira sequência ações;



A interação DIGITAR SENHA pode não acontecer, pois não é disparada
pelo papel CAIXA ELETRÔNICA.

Nota-se que um papel pode conter diversas sequências de atividades. Por
consequência, durante o período de realização do processo, um mesmo papel pode
ter sido instanciado por mais de um ator responsável pela execução de suas ações.
Do mesmo modo, um mesmo ator pode executar mais de uma sequência de
atividades simultaneamente.

Por consequência, uma questão interessante do

diagrama de papéis pode ser observada: um papel pode estar em mais de um
estado ao mesmo tempo. Essa questão pode ser observada no ambiente real de
um processo, em que um elemento pode estar executando diferentes sequências de
ações ao mesmo tempo, conforme mostra a Figura 9.
Caixa eletrônica

Caixa Disponível

Inserir Cartão
Apresentação da mensagem
“Aguarde processamento”
Enviar dados ao consórcio

Resposta da requisição
Validar
resposta
Cartão Aprovado
Requisitar senha
Aguardando
senha

Digitar senha

Aguardando
senha
Transmitir dados

Cancelar
Operação
Destravar cartão

Dados da autenticação
Cancelar
operações

Caixa
Disponível

Figura 9 – Relacionamento de metas de um papel
Fonte: O autor

Cartão
autenticado
Apresentar menu de
operações
Aguardando seleção
de operação
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Deste modo, um papel permite a representação das responsabilidades de um
ator, mas também permite identificação de cenários de comportamento relevantes
sob o ponto de vista da concorrência da ordenação de eventos que podem vir a
impedir o alcance de metas do sistema.
3.5

Marcadores
É representado na forma de um losango, conforme mostra a Figura 10.

Consiste em uma forma de visualizar o processo descrito no DAP em tempo de
execução.

Trata-se de uma forma de marcar em qual ponto está a instância do

papel em relação à execução do processo. Uma das principais características do
DAP é retratar o processo da forma com que ocorre na vida real: uma série de ações
ocorrendo ao mesmo tempo. Desse modo, a concepção de pontos do processo de
forma dinâmica permite a avaliação da interpretação da sequência de ações do
processo. Por exemplo, a Figura 10 mostra que enquanto o papel CAIXA
ELETRÔNICA aguarda o recebimento da resposta de uma requisição, é solicitado o
cancelamento da operação.
Caixa eletrônica

Caixa Disponível

Inserir Cartão
Apresentação da mensagem
“Aguarde processamento”
Enviar dados ao consórcio
Cancelar
Operação
Resposta da requisição

Destravar cartão

Cancelar
operações

Caixa
Disponível

Validar
resposta
Cartão Aprovado
Requisitar senha
Aguardando
senha

Figura 10 – Marcadores
Fonte: O autor

3.6

Ações
Ações são representadas como retângulos dentro de um papel e tem por

objetivo alterar o estado de um papel. Não devem ser confundidas com

50

processamento,

que

representa

uma

transformando entradas em resultados.

concepção

dinâmica

do

processo,

Por exemplo, uma ação pode ser

comparada ao conceito da “Lavagem de carro”: a ação “lavar carro” não realiza
nenhuma transformação estrutural do carro, mas altera o seu estado de “sujo” para
“limpo”.

O DAP considera que, para a realização das ações, o papel já conta com

todos os recursos necessários para sua realização, ou seja, não tem por objetivo
caracterizar as entradas para a execução de uma ação.
As ações devem ser rotuladas por meio de verbos no infinitivo sendo ligadas
entre si por meio de estados. Além de registrarem a situação do papel após o
processamento da ação, o estado também pode ser considerado como uma précondição para a execução de uma ação. O primeiro detalhe da Figura 11 mostra
que a ação REMOVER CARTÃO não leva em consideração o estado do papel para a
sua execução.

O segundo detalhe mostra que a ação DESTRAVAR CARTÃO

depende do estado CARTÃO TRAVADO para a sua execução.

Desse modo, os

estados do papel podem definir quando uma ação pode ser realizada.
Cartão travado
Remover cartão

Destravar cartão
Cartão destravado

Figura 11 – Exemplo de estado como pré-condição
Fonte: O autor

As ações relacionam-se em um mesmo papel das seguintes formas:


Sequencial:
Forma de representação do encadeamento de ações em que a ação
posterior depende do estado decorrente da ação anterior. Torna-se uma
tendência natural pensar de modo sequencial ao modelar o processo sob a
perspectiva de que existe um único responsável pela execução de suas
atividades, encadeando assim atividades que podem não possuir uma meta
em comum. Espera-se que as ações representadas em sequência estejam
associadas a uma meta em comum e que os estados relevantes sejam
devidamente evidenciados.

O final de um segmento pode ser expresso

pela marca de término, conforme mostra a Figura 12. Tal representação
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consiste no término de um segmento, não o término do processo descrito
pelo DAP.
Enviar dados
ao consórcio
Identificar Banco
Banco não associado
Apresentar mensagem
de cartão inválido

Figura 12 – Término de segmento
Fonte: O autor



Condicional:
A instância do papel pode seguir em diferentes direções de acordo com o
estado assumido pelo papel.

Os triângulos invertidos da Figura 13

correspondem a possíveis estados decorrentes da ação anterior, que
possibilitam a execução da sequência de ações posteriores.
Resposta de
requisição

Validar
resposta
Cartão
reprovado

Cartão
aprovado

Apresentar mensagem
de cartão reprovado

Requisitar senha
Aguardando senha

Destravar cartão
Caixa Disponível

Figura 13 – Sequência condicional
Fonte: O autor



Concorrente:
Forma que permite caracterizar a desordem do mundo real. Os triângulos
mostrados na Figura 14 representam que um papel pode executar mais de
uma sequência de atividades simultaneamente, sem restringir a forma com
que as sequências serão realizadas: se pela mesma instância, ou por
diferentes instâncias de papéis. Também pode representar situações em
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que as sequências de atividades concorrentes devem ser completadas,
para o posterior alcance de uma meta comum, conforme mostra a Figura
14. As sequências de ações concorrentes podem se fundir em seu término
e podem ser divididas, recombinadas, alternadas para outros segmentos
sem restrições.
Cancelar
operação

Cancelar
operações não
iniciadas

Cancelar
operações em
andamento

Destravar cartão
Caixa
Disponível

Figura 14 – Sequência concorrente
Fonte: O autor

A Figura 15 mostra os diferentes tipos de ações:
Ação Remetente
Ação Receptora
Ação Interna

Inicialização de outro papel

Figura 15 – Tipos de Ações
Fonte: Ould (2005)



Ação Interna:
Representada por um quadrado preto, mostrando que se trata de uma ação
realizada sem a participação de outros papéis. O seu foco de interesse não
é como a ação é executada, mas a representação da alteração de estados
decorrentes da ação. A sua decomposição em outras ações internas ou na
interação com outros papeis depende do foco de interesse do DAP
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modelado, ou seja, o quanto deve ser detalhada a descrição do processo.
Esse tipo de ação não participa de interações.


Inicialização de Papel:
É representada por um quadro com uma cruz, simbolizando que a instância
de papel cria uma instância de outro papel. Esse tipo de ação representa a
criação e a associação de uma responsabilidade a um ator determinado à
execução das ações do papel. Ela não participa de interações, mas a ação
posterior a ela é uma ação remetente que inicializa o papel recéminstanciado, conforme mostra a Figura 16.
Sistema

Criar nova
Requisição
Preencher
identificação

Requisição

Devolver
protocolo

Figura 16 – Exemplo de ações entre papéis
Fonte: Ould (2005)



Ação Remetente:
É representada por meio de um quadrado sombreado e deve estar ligado a
pelo menos uma ação receptora. Caracteriza uma ação que participa de
uma interação com outro papel, assumindo a função de controle da
interação. Em uma interação entre papéis deve existir no máximo uma ação
remetente.



Ação Receptora:
É representada por meio de um quadrado branco, caracterizando uma ação
que participa da interação com pelo menos outro papel, mas sem assumir o
controle da interação.

Quando relacionada com uma ação remetente,

entende-se que o segmento de ações em que participa deverá responder
ao papel que assumiu o controle da interação. Quando relacionada com
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outra ação receptora, representa que cada ação receptora contribui
parcialmente com a ação descrita na interação.

Uma ação receptora

sempre deve participar de uma interação.
3.7

Interações entre papéis
Consiste na ligação entre ações de diferentes papéis. Não existe uma limitação

quanto ao número de papéis participantes. Também não se trata de um fluxo de
informações,

mas

sim

de

uma

forma

de

representar

a

delegação

de

responsabilidades aos seus respectivos papéis. As interações mostram o ponto em
que os papéis colaboram entre si para o alcance de metas no DAP.
No tempo de execução do processo, considera-se que ocorre um sincronismo
entre as instâncias dos papéis da interação para a execução das ações
compartilhadas. Neste momento ocorre um alinhamento entre os estados dos
papéis. O DAP determina que uma interação não possa ocorrer até que todos os
papéis participantes da interação estejam em seus respectivos pré-estados. Caso
algum papel não esteja no pré-estado determinado, os outros papéis participantes
deverão aguardá-lo para o inicio da interação. A seguir é mostrada a combinação
entre os tipos de interações:
A. Interação entre ações remetente e receptora: a ação remetente assume
o controle da interação e aguarda uma resposta do papel da ação
receptora.

O nome da interação é o nome da ação que assume o

controle da interação. A Figura 16 mostra a interação em que a ação
remetente

PREENCHER

IDENTIFICAÇÃO

espera

que

o

papel

REQUISIÇÃO devolva uma resposta para dar sequência às ações do
papel SISTEMA.
B. Interação entre ações receptoras: interação em que todos os papéis
contribuem com parte do propósito descrito na interação entre as ações.
A Figura 17 mostra a interação em que as ações de papéis diferentes
estão sincronizadas, com metas diferentes, mas colaborando entre si,
sem que um papel assuma o comando da interação.
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Leitor de Cartão

Caixa eletrônica

Consórcio
Enviar dados
ao consórcio
Identificar Banco

Apresentar Mensagem
de “Cartão inválido”

Cartão travado
Destravar cartão
Cartão
destravado

Dados inválidos

Caixa
Disponível

Figura 17 – Exemplo de interação receptora
Fonte: O autor

C. Interação entre ação remetente e diversas ações receptoras: a ação
remetente é responsável por coordenar a interação e aguarda receber
os resultados de cada papel participante de ações receptoras.

O

propósito da interação é descrito no nome da ação. A Figura 18 mostra
a interação entre os papéis LEITOR DE CARTÃO, CAIXA ELETRÔNICA
e CONSÓRCIO, em que a ação ENVIAR

DADOS

AO

CONSÓRCIO

coordena a interação entre os papéis.
Leitor de Cartão
Ler dados do
cartão
Sucesso na leitura
Obter dados do cartão

Caixa eletrônica

Consórcio

Fim da espera pela
leitura do cartão
Identificar
Banco

Enviar dados ao consórcio

Dados
inválidos

Aguardando resposta
do consórcio

Banco não
Banco
associado Associado

Figura 18 – Interação com um remetente e diversos receptores
Fonte: O autor

3.8

Gatilhos
Um gatilho é representado por uma flecha encaixada na sequência de ações.

Ele corresponde a uma ação que não é necessariamente originada por um papel e
também proporciona alterações do estado de um papel, além da possibilidade de
depender de um pré-estado para sua execução.

A Figura 19 mostra duas

representações que contêm o mesmo significado. A segunda opção tem por objetivo
dar ênfase a um papel participante do processo descrito no DAP.
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Leitor de Cartão

Leitor de Cartão

Cliente

Cartão destravado

Remover cartão

Cartão destravado

Remover cartão
Leitor
disponível

Leitor
disponível

Ação com Gatilho

Uso de interação ao invés de gatilho

Figura 19 – Gatilho representando interação entre papéis
Fonte: O autor

O gatilho também pode ser usado para representar uma variedade de
situações que podem inicializar ações, mas que não podem ser contextualizados por
meio de um papel, tais como:

3.9



Um momento no tempo;



Uma passagem de tempo;



Eventos externos ao processo modelado.

Critérios adotados para o uso do DAP
O DAP pode vir a ser usado na fase de análise de adaptação arquitetônica do

ATAM como um modelo para associar as metas dos requisitos aos elementos
arquitetônicos responsáveis. O ATAM trabalha com o modelo de cenários de seis
partes, que possibilita a análise dos atributos de qualidade do sistema mostrando as
tendências da arquitetura (riscos, não riscos, pontos de sensibilidade e pontos de
compensação).

A árvore de utilidade de atributos é uma forma de agrupar tais

cenários para que o foco da avaliação seja mantido nos atributos de qualidade e
cenários mais importantes do sistema. Isso significa que a árvore de atributos não
detalha todos os cenários do sistema e não permite uma análise integrada entre
todos os cenários que a compõe.

O ATAM não deixa claro quais artefatos e

linguagens são usados como insumo para a elaboração dos cenários, mas, entre
outras características descritas na sessão 2.7, espera-se que eles forneçam:


Especificação dos requisitos funcionais;



Conjunto de restrições técnicas, políticas, gerenciais e econômicas;
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Visão geral dos elementos que compõem a arquitetura.

A partir das definições do modelo de cenários de seis partes (descrito na seção
2.4) e das definições do DAP, mostradas neste capítulo, é realizada a seguinte
correspondência entre os modelos:


Medida de Resposta: maneira de medir a resposta ao estímulo, de modo
que a torne verificável. Depende do artefato a ser verificado. Dessa forma,
consiste no estado, ou pós-condição, que deve ser alcançada após a
execução de uma sequência de ações.



Resposta: atividades empreendidas após o surgimento do estímulo.
Descrição

parcial

do

comportamento

do

sistema,

que

pode

ser

caracterizado como sequências de ações, com o objetivo de alcançar uma
determinada meta. Dessa forma, consiste na sequência de ações a ser
desempenhada pelo sistema após a origem do estímulo.


Artefato: artefato que é estimulado e possui uma meta para ser alcançada
e verificada. Este elemento é analisado para verificar se atende ou não às
expectativas determinadas no parâmetro de qualidade. Desse modo, pode
corresponder a um papel ou a um conjunto de papéis envolvidos no alcance
de uma meta.



Estímulo: condição que precisa ser considerada quando ocorre no sistema.
Corresponde a:
o Eventos compartilhados entre diferentes papéis;
o Gatilhos decorrentes de ações que são originadas a partir de
elementos externos ao artefato ou decorrentes de eventos temporais
(período de tempo ou tempo absoluto do sistema).



Origem do Estímulo: entidade que gera o estímulo. Corresponde a:
o Papéis, que remetem eventos compartilhados ou gatilhos;
o Tempo, que disparam as ações caracterizadas por gatilhos.



Ambiente: condição em que o sistema se encontra quando ocorre o
estímulo. Como os eventos compartilhados podem ocorrer em diferentes
momentos e estados, corresponde a:
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o Sequência de atividades: forma com que as sequências de ações
podem ser encadeadas (sequencial, condicional e concorrente);
o Pré-Condições: estados que devem ser garantidos para que o evento
ocorra.

3.10 Processo de elaboração do DAP
O processo para a elaboração do DAP é exemplificado por meio do já citado
sistema de caixas eletrônicos, detalhado no apêndice A, e contém nas atividades
ilustradas na Figura 20. Como entrada para a elaboração do DAP serão usados
como referência os seguintes artefatos que fazem parte do ATAM:


Árvore de Utilidade de atributos;



Cenários de seis partes;



Diagrama de Arquitetura.

Descrição de requisitos,
metas e restrições do sistema
Desenho da arquitetura

Identificação de
metas e
restrições
Estados iniciais
e finais

Identificação das
sequências de
ações
Árvore de utilidade
de atributos

Sequência de
ações

Identificação dos
artefatos

Medida de Resposta dos
Cenários de seis partes

Ações associadas
aos responsáveis

Resposta descrita nos
Cenários de seis partes

Identificação de
estímulos e suas
origens
Interações e Gatilhos
Diagrama de
arquitetura

Elaboração do
DAP

Artefatos descritos nos
Cenários de seis partes

DAP

Estímulos descritos nos
Cenários de seis partes

Ambientes descritos nos
Cenários de seis partes

Figura 20 – Processo para elaboração do DAP
Fonte: O autor
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Identificação de metas e restrições
A árvore de utilidade de atributos identifica os principais cenários que devem
ser atendidos pelo sistema.

Tais cenários levam em consideração as

funcionalidades e restrições do sistema, possuindo estados iniciais e finais que
devem ser mostrados no diagrama. Para realizar a identificação de tais metas, não
deve ser levada em consideração a qualificação da importância e risco relatados na
árvore de utilidade de atributos, ou seja, todos os cenários identificados devem ser
representados.

O DAP contextualiza todos os cenários da árvore em um único

diagrama para possibilitar a avaliação dos cenários em conjunto.
Utilizando como exemplo os cenários do Sistema de Caixas Eletrônicas,
detalhado no Apêndice A, são identificados os estados mostrados no Quadro 5. Os
cenários 1 e 3 correspondem ao mesmo comportamento do sistema, mas cada um
deles faz um tipo diferente de avaliação:


Cenário 1: preocupa-se com a duração da operação de validação da conta,
considerando o ambiente em condições normais;



Cenário 3: preocupa-se com o número de validações de conta que devem
ser respondidas por segundo, considerando o ambiente em sobrecarga.
Por consequência, pode-se determinar que a duração da operação de
validação de conta deva ter a duração de 32 milissegundos.

Cenário
1

2
3
4

5
6
7

Descrição
Após inserir o cartão no caixa eletrônico, o sistema
deve validar a conta a que pertence o cartão em
menos de 2 segundos.
Após informar a senha do cartão, o sistema deverá
apresentar a mensagem de validação em menos de 2
segundos.
O consórcio bancário deverá atender a 32 requisições
de validação de cartão por segundo.
Quando um cartão for rejeitado pelo banco, o cartão
poderá ser liberado apenas após o término da
impressão da mensagem informativa.
A apresentação da mensagem de inicio de nova
validação deve ser apresentada apenas depois do
travamento do cartão.
O cliente poderá cancelar operações a qualquer
instante
A partir das 0:00 horas, é realizada uma manutenção
preventiva no sistema, para atualização da versão do
sistema operacional do caixa eletrônico.

Quadro 5 – Metas que devem ser descritas no DAP
Fonte: O autor

Estado
Inicial
Leitor de
cartão
disponível

Estado Final
Cartão validado

Cartão
validado

Cartão
autenticado

Caixa
disponível

Cartão validado

Cartão
rejeitado

Caixa
disponível

Leitor de
cartão
disponível

Caixa
aguardando
leitura do cartão
Caixa
disponível

Indefinido
Indefinido

Caixa
atualizada
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Dessa forma, esses cenários podem caracterizar a expectativa de duração
máxima e mínima da operação de validação de conta.

Esses valores serão

considerados na elaboração do MSC, mostrada no capítulo 5, mas não serão
considerados na elaboração do DAP, pois mesmo com o uso de gatilhos o DAP não
permite verificar o alcance dessas metas de desempenho.
Identificação das sequências de ações
Na resposta especificada no cenário de seis partes são identificadas as
sequências de ações que colaboram para o alcance dos estados finais identificados
na atividade anterior.

As ações devem ser avaliadas quanto ao nível de

detalhamento do diagrama: ações internas são menos detalhadas e o seu uso pode
omitir a integração entre papéis do diagrama.
Essa atividade identifica os estados intermediários entre os estados inicial e
final, complementando as metas a serem descritas no DAP e possibilitando a
identificação de pontos de verificação que contribuem para o alcance das metas do
sistema. Tais pontos correspondem à pré-condição e à pós-condição de uma ação.
Respectivamente, eles são os estados anteriores e posteriores à ação exercida no
sistema.
Alguns estados são de pouca relevância e podem ser desconsiderados ao
desenhar o diagrama. Por exemplo, a pós-condição descrita na ação 1 do cenário 1,
mostrada no Quadro 6, tem pouca relevância e pode ser desconsiderada. Já a póscondição, descrita na ação 4 do mesmo cenário, mostra que o resultado da ação
pode alcançar dois estados distintos (SUCESSO NA LEITURA ou FALHA NA
LEITURA), e que um destes estados corresponde à pré-condição necessária para a
execução da ação 6. Já a ação 4 do cenário 6, mostra a sequência concorrente de
ações, em que a ação 4 depende dos estados alcançados pelas ações e 3 que
podem ser executadas em paralelo. Essas sequências alternativas e concorrentes
serão usadas durante a configuração do ambiente do DAP.
Os Quadros 6, 7, 8, 9 e 10 correspondem às respostas extraídas dos cenários
do sistema de caixas eletrônicos descritos no Apêndice A.
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Cenário 1

Após inserir o cartão no caixa eletrônico, o sistema deve validar a
conta a que pertence o cartão em menos de 2 segundos.

Estado Inicial

Caixa Disponível

Estado Final

Cartão Validado
Sequência de ações

Ação

Pré-Condição

Pós-Condição

1. Inserir cartão no leitor

Leitor disponível

Leitor ocupado

2. Iniciar nova validação de
cartão

Caixa disponível

Aguardando leitura do cartão

3. Travar cartão

Leitor ocupado

Cartão travado

4. Ler os dados do cartão

Cartão travado

5. Esperar 1 segundo

Aguardando leitura do cartão

6. Obter dados ao cartão

Sucesso na leitura

Dados lidos

7. Enviar dados ao consórcio

Fim da espera pela leitura do
cartão

8. Identificar Banco

Aguardando resposta do
consórcio

Aguardando resposta do
consórcio
A – Banco Associado
B – Banco não associado
C – Dados inválidos

9. Enviar dados ao banco

Banco associado

Sucesso na comunicação

10. Responder requisição

Sucesso na comunicação

Requisição respondida

11. Validar resposta

Requisição respondida

A – Cartão aprovado
B – Cartão reprovado

12. Requisitar senha

A – Cartão aprovado

Aguardando digitação de senha

A – Sucesso na leitura
B – Falha na leitura
Fim da espera pela leitura do
cartão

Sequências Alternativas
Ação
3.B.1 – Destravar cartão

Pré-Condição

Pós-Condição

B – Falha na leitura

Cartão destravado

Cartão destravado

Leitor disponível

B – Banco não associado

Caixa disponível

5.B.2 – Destravar cartão

Caixa disponível

Cartão destravado

5.C.1 – Apresentar mensagem
de “Cartão inválido”

C – Dados inválidos

Caixa disponível

3.C.2 – Destravar cartão

Caixa disponível

Cartão destravado

9.B.1 – Apresentar mensagem
de “Cartão reprovado”

B – Cartão reprovado

Caixa disponível

9.B.2 – Destravar cartão

Caixa disponível

Cartão destravado

3.B.2 – Apresentar mensagem
de erro na leitura
5.B.1 – Apresentar mensagem
de “Cartão inválido”

Quadro 6 – Sequência de ações do cenário de validação de cartão
Fonte: O autor
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Cenário 6

O cliente poderá cancelar operações a qualquer instante

Estado Inicial

Indefinido

Estado Final

Caixa disponível
Sequência de ações

Ação
1. Cancelar Operação

Pré-Condição

Pós-Condição

Indefinido

Cartão travado

Cartão travado

Operações canceladas

Cartão travado

Operações desfeitas

4. Liberar cartão

Operações canceladas
Operações desfeitas

Cartão destravado

5. Remover cartão

Cartão destravado

Caixa disponível

2. Cancelar operações não
iniciadas
3. Cancelar operações em
andamento

Quadro 7 – Sequência de ações de cenário de cancelamento de operação
Fonte: O autor
Cenário 2

Após informar a senha do cartão, o sistema deverá apresentar a
mensagem de validação em menos de 2 segundos.

Estado Inicial

Aguardando senha

Estado Final

Cartão Autenticado
Sequência de ações

Ação
1.
2.
3.
4.

Digitar senha
Transmitir dados
Criptografar dados
Transmitir dados
criptografados
5. Decriptografar dados
6. Autenticar dados
7. Responder autenticação
8. Apresentar menu de
operações

Pré-condição

Pós-Condição

Aguardando senha
Aguardando autenticação
Sucesso na comunicação

Aguardando autenticação
Sucesso na comunicação
Dados criptografados

Dados criptografados

Sucesso na comunicação

Sucesso na comunicação
Dados decriptografados
Autenticação processada

Dados decriptografados
Autenticação processada
Sucesso na comunicação
A – Cartão autenticado
B – Cartão não autenticado
C – Cartão rejeitado

Sucesso na comunicação
Sequências Alternativas

Ação

Pré-Condição

Pós-Condição

8.B.1 – Destravar cartão

B – Cartão não autenticado

Cartão destravado

8.B.2 – Apresentar msg. erro

Cartão destravado

Caixa disponível

8.C.1 – Imprimir informativo

C – Cartão rejeitado

Informativo impresso

8.C.2 – Destravar cartão

Informativo impresso

Cartão destravado

8.C.3 – Apresentar msg.erro

Cartão destravado

Caixa disponível

Quadro 8 – Sequência de ações do cenário de autenticação do cartão
Fonte: O autor
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Cenário 7

A partir das 0:00 horas, é realizada uma manutenção preventiva
no sistema, para atualização da versão do sistema operacional do
caixa eletrônico.

Estado Inicial

Indefinido

Estado Final

Caixa atualizada
Sequência de ações

Ação
1. 0:00 – Horário de
atualização
2. Apresentar mensagem de
“Sistema indisponível”
3. Verificar disponibilidade de
atualização de versão

Pré-Condição

Pós-Condição

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Caixa eletrônica indisponível

Caixa eletrônica indisponível

A – Caixa desatualizada
B – Caixa atualizada

4. Obter atualização

A – Caixa desatualizada

Pacote recebido

5. Descompactar atualização

Pacote recebido

Atualização descompactada

6. Reiniciar caixa

Atualização descompactada

Sucesso ao atualizar

Sequências Alternativas
Ação
2.B.1 – Caixa eletrônica é
reiniciada

Pré-Condição
B – Caixa desatualizada

Pós-Condição
Sucesso ao atualizar

Quadro 9 – Sequência de ações do cenário de atualização automática
Fonte: O autor
Cenário 4

Quando um cartão for rejeitado pelo banco correspondente, o
cartão poderá ser liberado apenas após o término da impressão
da mensagem informativa.

Estado Inicial

Cartão Rejeitado

Estado Final

Caixa Disponível
Sequência de ações

Ação

Pré-Condição

Pós-Condição

1. Imprimir informativo

Cartão rejeitado

Informativo impresso

2. Destravar cartão

Informativo impresso

Cartão destravado

3. Remover cartão

Cartão destravado

Caixa disponível

Quadro 10 – Sequência de ações do cenário de rejeição de cartão autenticado
Fonte: O autor

A sequência de ações correspondente ao cenário 5 foi suprimida, pois seu
comportamento e estados são os mesmos determinados pelo cenário 1.
Identificação dos artefatos
De acordo com o ATAM, o cenário de seis partes deve determinar qual o
elemento inspecionado durante a sua verificação. Tal elemento é responsável pelo
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alcance da meta determinada pelo cenário. Ele varia entre um elemento específico
e todo o sistema.
O objetivo da identificação dos artefatos no DAP consiste em associar as
ações aos responsáveis pela sua execução. Tais responsáveis correspondem aos
papéis representados no diagrama. Isso possibilitará a identificação de elementos
que podem possuir metas próprias que concorrem ou contribuem para o alcance de
metas no nível de sistema. Essa é uma característica que influencia diretamente o
desempenho, conforme descrito na seção 2.5.
Não existe uma restrição de linguagem no modelo do cenário de seis partes
que ajude a identificar quais atores são responsáveis pela execução de um cenário.
Desse modo, torna-se importante a análise dos elementos descritos em algum
diagrama de arquitetura para identificar os artefatos envolvidos nos cenários. Por
consequência, quanto mais detalhada for a descrição da arquitetura, mais precisa
será a definição do responsável pela ação. O Quadro 11 foi elaborado a partir da
análise do diagrama de arquitetura descrito no Apêndice A.
Cenário

Ação

Responsável

1

1. Inserir cartão no leitor

Cliente

1

2. Iniciar nova validação de cartão

Leitor de cartão

1

3. Travar cartão

Leitor de cartão

1

4. Ler os dados do cartão

Leitor de cartão

1

5. Esperar 1 segundo

Caixa eletrônica

1

6. Obter dados ao cartão

Leitor de cartão

1

7. Enviar dados ao consórcio

Caixa eletrônica

1

8. Identificar Banco

Consórcio

1

9. Enviar dados ao banco

Consórcio

1

10. Responder requisição

Banco

1

11. Validar resposta

Caixa eletrônica

1

12. Requisitar senha

Caixa eletrônica

1

3.B.1 – Destravar cartão

Leitor de cartão

1

3.B.2 – Apresentar mensagem de erro na leitura

Caixa eletrônica

1

5.B.1 – Apresentar mensagem de “Cartão inválido”

Caixa eletrônica

1

5.B.2 – Destravar cartão

Leitor de cartão

1

5.C.1 – Apresentar mensagem de “Cartão inválido”

Caixa eletrônica

1

3.C.2 – Destravar cartão

Leitor de cartão

1

9.B.1 – Apresentar mensagem de “Cartão reprovado”

Caixa eletrônica

1

9.B.2 – Destravar cartão

Leitor de cartão
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Cenário

Ação

Responsável

2

1. Digitar senha

Cliente

2

2. Transmitir dados

Caixa eletrônica

2

3. Criptografar dados

Consórcio

2

4. Transmitir dados criptografados

Consórcio

2

5. Decriptografar dados

Banco

2

6. Autenticar dados

Banco

2

7. Responder autenticação

Banco

2

8. Apresentar menu de operações

Caixa eletrônica

2

8.B.1 – Destravar cartão

Leitor de cartão

2

8.B.2 – Apresentar mensagem de erro

Caixa eletrônica

2

8.C.1 – Imprimir informativo

Impressora

2

8.C.2 – Destravar cartão

Leitor de cartão

2

8.C.3 – Apresentar mensagem de erro

Caixa eletrônica

4

1. Imprimir informativo

Impressora

4

2. Destravar cartão

Leitor de cartão

4

3. Remover cartão

Cliente

6

1. Cancelar Operação

Cliente

6

2. Cancelar operações não iniciadas

Caixa eletrônica

6

3. Cancelar operações em andamento

Caixa eletrônica

6

4. Liberar cartão

Leitor de cartão

6

5. Remover cartão

Cliente

7

1. 0:00 Horário de atualização

Caixa eletrônica

7

2. Apresentar mensagem de “Sistema indisponível”

Caixa eletrônica

7

3. Verificar disponibilidade de atualização de versão

Caixa eletrônica

7

4. Obter atualização

Caixa eletrônica

7

5. Descompactar atualização

Caixa eletrônica

7

6. Reiniciar caixa eletrônica

Caixa eletrônica

7

2.B.1 – Reiniciar caixa eletrônica

Caixa eletrônica

Quadro 11 – Identificação de responsáveis
Fonte: O autor

Identificação de estímulos e suas origens
O cenário de seis partes identifica o estímulo e a sua origem, para determinar
de qual forma o cenário é iniciado. O foco dessa atividade na elaboração do DAP é
determinar como a ação é iniciada, se por meio de uma interação entre diferentes
papéis ou se é por meio de gatilhos, conforme mostra o Quadro 12. Caso seja um
gatilho, devem ser detalhadas as circunstâncias em que eles são disparados.
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Cenário

Ação inicial

Origem do estímulo

1

Cartão é inserido no terminal

Interação entre o Cliente e o Leitor de cartão.

2

Senha é digitada

Interação entre o Cliente e a Caixa eletrônica.

4

É verificado que os dados são
inválidos

Interação entre o Consórcio e a Caixa eletrônica

5

Operação é cancelada

Interação entre o Cliente e a Caixa eletrônica

6

Mensagem de sistema indisponível é
apresentada

Gatilho acionado todo dia às 0:00 horas

Quadro 12 – Identificação da origem dos estímulos
Fonte: O autor

Elaboração do DAP
A descrição do ambiente no contexto do cenário de seis partes varia de acordo
com o tipo de atributos de qualidade descrito.

Dessa forma, não existe uma

correspondência direta entre o ambiente do cenário de seis partes e o DAP. Por
exemplo, ao analisar o atributo de desempenho, a caracterização de ambiente
sugerida pelo cenário de seis partes consiste de um estado normal ou
sobrecarregado do sistema. Embora o DAP não permita tal correspondência, ele
permite detalhar características que contribuem na caracterização do estado do
sistema de acordo com a combinação entre as sequências de ações:


Definição das pré-condições para a execução das sequências de ações;



Definição das condições que restringem as sequências de ações;



Definição das sequências de ações que concorrem entre si.

Dessa forma, a elaboração do DAP permite identificar a combinação entre
diferentes sequências de ações de forma a caracterizar as condições de
concorrência que interferem nas respostas dos cenários analisados pelo ATAM. O
DAP desenvolvido por meio da sequência de atividades dessa seção é mostrado na
Figura 21.
A semântica dos estados de um papel também pode envolver a avaliação de
resultados do processamento do DAP.

Tais saídas são identificadas em uma

análise exploratória do diagrama, tornando-o um instrumento para a identificação de
oportunidades de melhoria do processo. Essa característica pode ser observada na
Figura 21, ao analisar a sequência de ações iniciada pelo horário de atualização do
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sistema.

Observa-se que mesmo constatando que o sistema está atualizado, o

caixa eletrônica é reiniciado. O processo de atualização seria mais veloz se não
houvesse a necessidade de reiniciar o sistema, caso fosse verificado que ele já se
encontra atualizado.
Leitor de Cartão

Cliente
Inserir cartão no
leitor

Leitor
Disponível

Caixa eletrônica
Caixa Disponível

Iniciar nova validação de cartão

Travar Cartão
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Sucesso na
leitura

Aguardando leitura do cartão
Esperar 1
segundo

Falha na
leitura

Destravar cartão
Apresentar Mensagem de erro
na leitura

Cartão
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Fim da espera pela
leitura do cartão

Leitor
Disponível

Caixa
Disponível

Remover cartão

Consórcio
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Cartão
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Caixa
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Banco não
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Cartão
aprovado
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Figura 21 – DAP Caixa Eletrônica
Fonte: O autor

Atualização disponível
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3.11 Conclusões
O nível de detalhamento sugerido pelo DAP permite que seja representada a
organização estrutural e a dependência entre diferentes papéis que interagem em
um sistema. Os eventos compartilhados podem representar a comunicação entre
componentes de software e dispositivos de hardware, ou elementos não
computacionais. Embora seu nível de detalhamento não seja tão especializado, ele
pode ser utilizado como base para decisões relacionadas às restrições do sistema,
pois permite que sejam identificados quais papéis operam em conjunto para produzir
resultados desejáveis pelo sistema, tais como desempenho, segurança e
disponibilidade. Essa visão estrutural do DAP permite que os interessados possam
identificar

alternativas

possibilidade

de

estratégicas

troca

dos

de

elementos

desenvolvimento,
computacionais

ao

considerar

responsáveis

a

pelo

cumprimento das atividades a serem desempenhadas pelos papéis. Desse modo, o
DAP pode ser utilizado como um modelo para a documentação de arquitetura que
permite a comparação e a compreensão de conceitos arquitetônicos.
O ATAM sugere um conjunto de interessados na avaliação da arquitetura como
um todo, mas não define um conjunto de interessados e preocupações relacionadas
por atributos de qualidade. Para estabelecer a conformidade do DAP com um
padrão de documentação de arquitetura, de acordo com a IEEE 1471-2000 (IEEE,
2000; MAIER, 2004), esta pesquisa sugere a seguinte abordagem de documentação
da arquitetura:


Visão:
o Ordenação de eventos e demanda de operações distintas que podem
ser solicitadas a um papel, gerando concorrência.



Ponto de Vista:
o Desempenho.



Interessados e preocupações:
o Usuários do sistema que, embora não precisem de uma visão
detalhada da arquitetura, avaliam o tempo de resposta das ações do
sistema e o alcance de metas de processamento.
o Arquitetos de Software, que podem propor alternativas aos elementos
que compõem o sistema, caracterizados por meio dos papéis no DAP.
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o Tomadores de decisão, que podem escolher alternativas propostas
pelos arquitetos, ou impor restrições ao projeto de arquitetura do
sistema.
Embora o DAP forneça uma visão do sistema como um todo e permita a visão
de algumas formas de caracterização do desempenho do sistema, ele não é um
método de verificação formal do comportamento do sistema e do alcance de
expectativas de desempenho.

A proposta deste trabalho para a verificação

qualitativa e quantitativa de desempenho do sistema complementa a visão de
desempenho utilizada para documentar a arquitetura. Os cenários extraídos a partir
do DAP são a base dessa técnica de verificação.

70

4
4.1

MSC – Diagrama de Sequência de Mensagens
Introdução
Este capítulo mostra os principais elementos do MSC (Diagrama de Sequencia

de Mensagens – Message Sequence Chart) em conjunto com questões relativas ao
comportamento subjacente da arquitetura. Conforme mencionado na seção 1.3, a
presente pesquisa contribui com o processo de elaboração do MSC a partir do DAP
(Diagrama de Atividade de Papéis).

Assim, torna-se possível associar cenários

funcionais complexos em MSC às metas arquitetônicas representadas por meio do
DAP. Este capítulo também aborda questões comportamentais do sistema,
decorrentes da lógica temporal aplicada ao MSC, gerando redes qualitativas e
quantitativas que permitem a identificação de restrições associadas à duração
mínima e máxima de eventos de um sistema.
4.2

Descrição de comportamento na documentação da arquitetura
Documentar aspectos comportamentais da arquitetura provê benefícios

durante o desenvolvimento e a manutenção da arquitetura (CLEMENTS, 2010).
Ajuda a entender o sistema e a descrever como a construção da arquitetura poderá
alcançar as metas dos interessados. Também pode, por exemplo, identificar
possíveis travamentos e gargalos. O aspecto do comportamento pode variar de
acordo com o objetivo do sistema a ser modelado. Por exemplo, em um sistema que
lida com operações bancárias, o foco do comportamento é a sequência de eventos
de débito, pagamento de operação, crédito e o registro das operações de
transferência de dinheiro. Para sistemas de tempo real, torna-se mais importante
determinar o tempo de duração das operações.

A documentação também

complementa a visão estrutural, descrevendo como os elementos vão interagir por
meio de suas estruturas. A descrição do comportamento revela os seguintes tipos de
informação:


A ordem de iteração entre os elementos;



Condições de concorrência;



Tempo de dependência entre as iterações;



Possíveis estados de partes do sistema;
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Padrões de uso para diferentes recursos do sistema.

Uma linguagem que descreve o comportamento do sistema precisa incluir
construtores que descrevam sequências de iterações (KLEIN, 1999).

Como a

sequência se baseia em uma ordem temporal, a linguagem também deve apresentar
dependências baseadas no tempo. As sequências são representadas na ordem em
que elas supostamente devam ocorrer, disparadas por um estímulo externo ou pela
passagem de tempo. Desse modo, a linguagem de documentação utilizada para
descrever o comportamento precisa dar suporte às seguintes características:


Estímulo e atividade;



Ordem das iterações;



Elementos estruturais cujos comportamentos estão mapeados no diagrama.

A documentação do comportamento do sistema pode ser dividida em duas
categorias (CLEMENTS, 2010):


Baseada em Rastros: Tipo de documentação que permite capturar as
iterações que ocorrem entre os elementos que compõem um cenário.
Rastros são sequências de atividades ou iterações que descrevem a
resposta do sistema a um específico estímulo. De modo algum eles podem
ser considerados como o modelo completo de comportamento de um
sistema, devido à inviabilidade de mapear todas as iterações entre os
componentes do sistema. A meta desta categoria de documentação é
descrever a sequência de atividades do sistema em um cenário específico;



Baseada em Estados: Tipo de documentação que mostra o comportamento
completo de um elemento estrutural, ou de um conjunto de elementos.
Com este tipo de documentação é possível inferir o comportamento dos
elementos de acordo com o surgimento de qualquer estímulo possível.

A principal diferença entre as duas categorias é a descrição dos elementos que
compõem a arquitetura: os rastros englobam todos os elementos da arquitetura que
estão envolvidos em um determinado estado, enquanto que os estados são
referentes ao comportamento de um elemento ou grupo de elementos em particular.
O MSC (ITU, 2004) pode ser considerado como um modelo de notação
baseada em rastros. Trata-se da representação de troca de mensagens entre
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instâncias de componentes e seu ambiente. O MSC também é reconhecido como
uma linguagem de cenários, ao possibilitar a descrição da sequência de
comunicações e eventos entre os componentes do sistema, além de possibilitar a
restrição de valores de dados transmitidos e a cronologia dos eventos. Embora seja
semelhante ao diagrama de sequências da UML, o MSC contém uma definição e
uma notação mais precisas.

Apesar de os cenários MSC serem amplamente

utilizados pela indústria, geralmente seu uso é informal, não considerando a
semântica precisa da linguagem (UCHITEL, 2004). Sua especificação é dividida
entre a sua representação gráfica e sua linguagem de especificação e descrição
(SDL – Specification and Description Language). Enquanto a representação gráfica
mostra a troca de mensagens entre elementos, a SDL determina o que pode ou não
acontecer em um elemento. Embora sua principal área de aplicação sejam sistemas
de tempo real e de telecomunicação, o MSC pode ser aplicado a qualquer domínio
de aplicação. Embora se trate de uma linguagem formal, em que a representação
gráfica é complementada pela SDL, não existe nenhum impeditivo de sua utilização
apenas por meio da representação gráfica.
4.3

Principais elementos do MSC
A seguir são descritos os principais elementos da representação gráfica da

MSC que serão usados nesta pesquisa, utilizando como referência as definições
estabelecidas pela ITU (2004):


Instância: um bMSC (basic MSC – MSC básica) é composto por interações entre
instâncias, conforme mostra a Figura 22. Cada instância herda as propriedades
de seu tipo. A ordenação dos eventos é especificada no corpo da instância. O
símbolo de término determina o fim da descrição da instância no diagrama e não
a sua destruição.

Uma instância pode representar tanto entidades quanto

processos, blocos ou sistemas.


Mensagem: relação entre eventos de entrada e saída de instâncias 1. Uma
mensagem (m1) compartilhada entre duas instâncias pode ser dividida entre
eventos de saída e entrada, out(m1) e in(m1) respectivamente.

1

O

Embora exista a possibilidade de mensagens serem originadas do ambiente do sistema em
consideração por meio do recurso gate da MSC, a presente pesquisa representa o ambiente como
uma instância.
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relacionamento entre tais eventos deve ser definido de maneira única. A saída
corresponde ao evento de envio da mensagem, enquanto que a entrada
corresponde ao seu consumo.

Figura 22 – Exemplo de bMSC
Fonte: O autor



Ação: descreve uma atividade atômica interna de uma instância. Seu evento
pode alterar o estado de dados internos da instância. Pode ser considerado
como uma mensagem de entrada e saída para a mesma instância e não deve
considerar a concorrência de eventos durante o seu processamento.



Semântica temporal: A semântica temporal do MSC pode ser representada por
meio de rastros com eventos temporais, tais como: {e1, e2, t3, e4, t5,
e6, e7, e8...}. A tripla (e4, t5, e6) significa que após a ocorrência do
evento e4 passou-se o tempo t5 até que o evento e6 ocorresse. Os eventos que
não discriminam o intervalo de tempo entre eles, tais como e1 e e2, são eventos
que ocorrem simultaneamente. Assume-se que o tempo sempre está em
evolução, ou seja, a cada evento (de entrada ou saída) em um rastro existe um
evento temporal. Em decorrência deste avanço, considera-se que durante um
determinado período de tempo exista um limiar de eventos normais que podem
ocorrer neste período.



Tempo Absoluto: é utilizado para definir a ocorrência de eventos em pontos no
tempo, que estão relacionados com o valor do relógio central (de referência) do
sistema. Ele é identificado por meio do símbolo @.
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Temporizador (Timer): pode ser considerado como uma mensagem de saída e
entrada para a mesma instância. Durante o seu período de tempo a instância
pode processar eventos. A sua saída se refere ao início da contagem de tempo e
a sua entrada ao consumo de seu tempo.



Intervalo de Tempo: é utilizado para definir restrições ao tempo de ocorrência de
eventos. O intervalo entre um par de eventos pode ser restrito ao definir um
limiar mínimo e máximo para o intervalo entre os dois eventos. Por exemplo, o
rótulo b[4,5], extraído da Figura 22 determina que o tempo decorrido entre o
envio e o recebimento da mensagem b pode variar de 4 a 5 unidades de tempo.
Este intervalo de tempo não implica a ocorrência do evento. A satisfação de uma
restrição temporal é validada apenas se o evento relativo ao fim do intervalo de
tempo ocorre em um rastro. Um rastro de MSC precisa se realizar durante um
intervalo de tempo definido, caso contrário o rastro é ilegal.

Figura 23 – Exemplo de hMSC
Fonte: Uchitel (2005)



hMSC (High-Level MSC – MSC de Alto Nível): provê meios para definir
graficamente como um conjunto de bMSCs pode ser combinado. Cada diagrama
possui um único símbolo inicial que percorre um fluxo de execução entre nós.
Cada nó corresponde a um diagrama (bMSC ou hMSC). O fluxo indica o possível
sequenciamento entre os nós do diagrama. Enquanto um bMSC descreve um
único e finito cenário de comunicação, o hMSC descreve interações mais
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complexas, com iterações e caminhos alternativos entre vários cenários. Cada
caminho de execução (caminho percorrido entre o ponto inicial e final de um
hMSC) pode ser interpretado como um bMSC, que se refere ao encadeamento
de nós correspondente ao fluxo de execução percorrido. A Figura 23 mostra um
exemplo de hMSC extraído de Uchitel (2005) que representa um sistema de
mensagens Web. Uma vez conectado ao sistema o operador pode acessar suas
mensagens, mas durante qualquer situação de uso o administrador pode
desabilitá-lo.
4.4

Semântica do bMSC
Um bMSC descreve o comportamento parcial do sistema. Ele descreve a

comunicação entre um número de componentes do sistema e entre estes
componentes e o ambiente, conforme mostra a Figura 24, extraída de ITU (2004),
referência básica desta seção. Para cada componente do sistema descrito pelo
MSC existe um eixo, correspondendo à sua instância.

A comunicação entre os

componentes é feita por meio de mensagens. O envio e o consumo de mensagens
são dois eventos assíncronos.

Figura 24 – MSC e gráfico de conectividade correspondente
Fonte: ITU (2004)

As instâncias representadas no MCS também podem corresponder a
processos e componentes do sistema.

A Figura 24(a) apresenta três instâncias

(proc_a, proc_b e proc_c). O evento inicial do mostrado na Figura 24(a)
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corresponde a uma mensagem (m1) originada do ambiente em que se encontra o
MSC (ordenacao_eventos). O ambiente pode ser considerado como tudo que se
encontra fora do bMSC. Assume-se que o ambiente do bMSC seja capaz de enviar
mensagens e receber mensagens originadas do diagrama. Não se considera a
ordenação de mensagens originadas a partir do ambiente.
A correspondência entre os eventos de entrada e saída de uma mensagem é
considerada como única. O intervalo de tempo de uma mensagem cronometrada é
determinado pelo intervalo de tempo entre sua saída e sua chegada.
A representação gráfica do MSC descreve o comportamento esperado pelo
sistema. A Figura 24(a) descreve que o processo proc_a aguarda o recebimento
da mensagem m1 antes de iniciar o evento de envio da mensagem m2. Alur (1996)
descreve o uso do MSC como um formalismo visual para representação típica da
execução de cenários, provendo exemplos das execuções normais ou excepcionais
do sistema. Porém, assim como outros aspectos da especificação de projetos de
arquitetura, o MSC também está sujeito a erros: considerando a natureza autônoma
e assíncrona das instâncias que compõem o MSC, não existem garantias de que a
ordem representada no diagrama será factível.

Figura 25 – Exemplo de Ordem Geral
Fonte: ITU (2004)

O MSC possui um recurso de ordenação geral (General Ordering), utilizado
para impor ordenação a eventos que não são definidos pela semântica normal do
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MSC. Tal recurso pode ser utilizado para especificar que um evento em uma
instância deva acontecer antes da ocorrência de outros eventos independentes
provenientes de outra instância. Este recurso também pode ser usado para
especificar a ordem dos eventos dentro de uma co-região1. A
Figura 25 mostra quatro exemplos que descrevem a mesma ordem geral, em
que as seguintes ordenações são impostas: a antes de b, a antes de d, c antes de
d. a e c não estão ordenados e b e d não estão ordenados.
Embora o MSC possua tal recurso, sua implementação acaba dependendo da
arquitetura subjacente do software, que pode ou não permitir tal comportamento.
Supondo como exemplo um sistema cliente-servidor, a elaboração de um MSC que
representa o seu comportamento dinâmico se baseia na sua visão modular, ou seja,
caracteriza duas instâncias (cliente e servidor). Mas, o tratamento da condição de
concorrência entre as instâncias do cliente e os recursos da instância do servidor
poderia ser retratado no MSC apenas se o servidor adotasse algum estilo
arquitetônico que permitisse este funcionamento. Tais conflitos podem resultar em
execuções incorretas, suposições incompletas acerca das cadeias de dependências
dos componentes, ou suposições conflitantes de semântica acerca do sistema
subjacente de comunicação.

A ambiguidade pode levar a erros inesperados,

travamento, perda de mensagens e outros tipos incorretos de comportamento no
sistema final (ALUR, 1996). A versão da semântica utilizada é influenciada pela
arquitetura subjacente que será estabelecida para o projeto final da arquitetura do
projeto. Por exemplo, a semântica será diferente quando processos possuem uma
entrada simples em uma fila, múltiplas filas e também pode depender da ordem de
armazenamento das mensagens na fila.
Alur (1996) apresenta duas questões que ilustram a ambiguidade do MSC:


Quais as precedências causais que são forçadas pela arquitetura
subjacente do sistema?



1

Quais as precedências causais que podem ser inferidas pelo usuário?

Co-região é a especificação de uma região dentro de uma instância, onde ocorrem eventos de
maneira não ordenada.
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De acordo com a Figura 26, torna-se difícil afirmar que o evento r1 ocorre
antes que o evento r3. Existe a possibilidade de que a velocidade de transmissão
da mensagem de p2 para p3 e de p3 para p1 seja mais rápida que a transmissão
da mensagem de p2 para p1. Implementações baseadas apenas na ordem visual
do MSC podem induzir o sistema a erros de processamento.

Figura 26 – Exemplo de MSC
Fonte: Alur (1996)

4.4.1

Grafo de Ordem Visual (ne/sig)

Analisando a Figura 26, outro fator que pode influenciar a suposição de que r1
<< r2 (r1 precede r2) é o intervalo de tempo entre s1 e s2 e entre r2 e s3. Essa
situação pode estar oculta no desenvolvimento do bMSC, considerando que cada
cenário descrito por um diagrama corresponde a uma fração do comportamento do
sistema. Considerar a utilização do hMSC para identificar tais situações seria um
procedimento lógico, porém de difícil aplicação, uma vez que sua semântica abrange
inúmeras possibilidades de combinações entre as trocas de mensagens de
diferentes bMSC´s.

Damas (2005) e Uchitel (2003, 2004, 2005) exploram tais

possibilidades, identificando cenários implícitos por meio de máquinas de estado e
lógica temporal. Mas, tais cenários podem não condizer com a realidade do sistema,
tornando árdua a atividade de identificação de cenários de violação, uma vez que
não existe um critério simples que determine a inviabilidade de rastros na
combinação entre os cenários.

Ladkin (1993) afirma que o MSC ignora o

processamento de cálculos internos, por focalizar apenas nos eventos de
comunicação entre as instâncias. Ele propõe a utilização do MSC como o meio para
definir os rastros entre os eventos de envio e recebimento de mensagens, utilizando
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os grafos ne/sig (LADKIN, 1992 apud MUNIZ SILVA, 1998) em lugar da SDL do
MSC.

Figura 27 – Grafo ne/sig estendido
Fonte: Muniz Silva (1998)

O grafo ne/sig estendido (MUNIZ SILVA, 1998) mostrado na Figura 27 é
composto pelos seguintes elementos:


Top: primeiro nó de cada processo;



Bottom: último nó de cada processo;



Eventos de envio: eventos rotulados com o símbolo !;



Eventos de recebimento: eventos rotulados com o símbolo ?;



Foco de Interesse ou Intervalo de Processos: Intervalo em que um processo
(como um ator de um domínio de aplicação) percebe o intervalo em que
ocorrem as mensagens.

4.4.2

Relacionamentos de intervalos de tempo baseados na Lógica de Allen

O foco de interesse, ou intervalo de processos, traz à tona importantes
considerações a serem feitas em relação à ordem das mensagens e o processo
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modelado por meio do bMSC. Essa visão qualitativa pode ser formalmente
modelada por meio da estrutura temporal de Allen (MUNIZ SILVA, 1998). Essa
estrutura é um modelo linear de tempo baseado na noção de relacionamento entre
pares de intervalos, como ilustrado na Figura 28. O modelo constitui uma álgebra, a
álgebra de Allen, e captura dois aspectos particulares:


O estrito conhecimento temporal relativo, tais como “X acontece antes de
Y” e “X acontece durante Y”.



As incertezas das informações acerca do relacionamento entre dois
eventos no tempo.

Figura 28 – Relacionamento Básico de Intervalos de Allen
Fonte: Muniz Silva (2005)

Muniz Silva (2003) simplifica a transformação do bMSC em uma estrutura
temporal de Allen e prova que as relações temporais do modelo resultante
constituem uma subálgebra da álgebra de intervalos de Allen. Nessa subálgebra, o
problema de encontrar todas as relações entre os intervalos tem solução polinomial,
ao contrário da álgebra completa de Allen em que a solução é NP-completa.
A transformação do bMSC em uma estrutura temporal de Allen foi ainda mais
simplificada em (MUNIZ SILVA, 2005). Nela a ordem visual dos relacionamentos
temporais de um MSC pode ser definida por meio de seis padrões qualitativos de
relacionamento entre intervalos de mensagens (ia) e intervalos de processos
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(ip). O símbolo * representa qualquer processo e o símbolo 1 representa um
processo específico.

Figura 29 – Padrões básicos de relacionamentos temporais
Fonte: Muniz Silva (2005)

Embora o interesse do MSC seja a representação do comportamento de
mensagens, o procedimento de análise descrito em Muniz Silva (2005) se baseia na
posição relativa de mensagens em relação aos intervalos de processos: fixa-se a
posição do intervalo de processo e varia-se a posição relativa dos intervalos de
mensagens. Dessa forma, em relação aos padrões de relacionamentos mostrados
na Figura 29, podem ser tiradas as seguintes conclusões:


Padrão 1: O intervalo de mensagem encontra o intervalo de processo, ou
seja, ia {m} ip.



Padrão 2: O intervalo de mensagem ia inicia, ou é igual, ou é iniciado pelo
intervalo de processo ip, ou seja, ia {s, si, eq} ip.



Padrões 3, 4 e 5: o intervalo de processo ip11 encontra o intervalo de
processo ip12, ou seja, ip11{m}ip12.



Padrão 6: o relacionamento entre os intervalos de processos ip11 e ip12
apresentam informação temporal indefinida, podendo levar a qualquer
relacionamento de intervalos, ou ip11 T ip12 (o símbolo T representa a
disjunção de todos os relacionamentos básicos da lógica temporal de Allen).

4.4.3

Rede de cálculos de intervalos qualitativos
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Aplicando os padrões de relacionamento entre intervalos, o diagrama mostrado
na Figura 26 pode ser transformado no grafo da Figura 30, – a Rede de Cálculos de
Intervalos Qualitativos (QICN – Qualitative Interval Calculus Network) – em que os
intervalos de mensagens a, b e c são caracterizados pelos intervalos ia, ib e ic.
Os intervalos de processos para os próximos eventos são representados por ip11,
ip12, ip21, ip22, ip31 e ip32.

Figura 30 – Rede de Cálculo de Intervalos Qualitativos
Fonte: Muniz Silva (2005)

No entanto, frequentemente torna-se necessário representar o conhecimento
temporal métrico em termos da distância temporal entre pontos de tempo.

Tal

conhecimento pode ser representado numa rede temporal métrica, que permita
responder questões relacionadas à sua consistência, como por exemplo:


Qual o domínio mínimo de valores de intervalo de tempo que torna a rede
factível?



Quais as restrições mínimas entre os relacionamentos dos intervalos de
tempo da rede?

O rótulo temporal utilizado no bMSC representa um conhecimento temporal
métrico simples acerca das restrições sobre os intervalos entre eventos. A rede de
restrições temporais métricas em que todas as restrições determinam uma métrica
simples de intervalo é conhecida na literatura como Problema Temporal Simples
(STP – Simple Temporal Problem). O STP é uma rede de restrições binárias de
métrica temporal, em que cada linha i → j é rotulada por um simples intervalo
métrico [aij, bij], que representa a restrição aij ≤ xi – xj ≤ bij. O STP pode
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ser associado a um grafo de distância em que cada linha i → j é rotulada por uma
medida aij, representando a inequação linear xi – xj ≤ aij .
4.4.4

Rede de cálculos de intervalos métricos

Muniz Silva (2005) transforma o bMSC rotulado com atributos temporais em
uma Rede de Cálculos de Intervalos Métricos (MICN - Metric Interval Calculus
Network), baseando-se nos teoremas do STP. Tal rede permite que a informação
temporal métrica informada no bMSC possa ser aplicada como uma restrição à Rede
de Cálculo de Intervalos Qualitativos.

O resultado é uma rede de restrições de

intervalos que denota a semântica do bMSC. Suas linhas, rotuladas pela medida wij,
representam as inequações lineares Xj – Xi ≤ wij, ou Xj – Xi < wij. Por
consequência, trata-se de um grafo de distância entre pontos de tempo, que pode
ser resolvido em tempo polinomial, possibilitando que sejam encontrados os valores
mínimos do domínio da solução do bMSC.
Tal interpretação é provada formalmente em (MUNIZ SILVA, 2005) e utilizada
no sistema MATS (Metric/Allen Time System – Sistema de Tempo Métrico / Allen).
Esse sistema foi desenvolvido por Kautz (1991) em Common Lisp e atualizado por
Muniz Silva (2005) para o ANSI Common Lisp. O método descrito por Kautz (1991
apud MUNIZ SILVA, 2005) é utilizado para resolver separadamente cada rede
(qualitativa e métrica) de intervalos de tempo da lógica de Allen. Esse método deriva
novas restrições de lógica temporal de Allen a partir da rede métrica e adiciona tais
restrições à rede qualitativa. Novas restrições métricas são derivadas a partir da
rede qualitativa e são adicionadas a rede métrica. Este processo é repetido até que
não sejam encontradas novas restrições. As questões relacionadas às propriedades
temporais são respondidas por meio de análise das relações encontradas. O MATS
é um programa que resolve problemas de redes de relações da lógica de Allen,
combinadas com restrições quantitativas. O programa propaga as restrições e
calcula o intervalo de valores permitidos a cada variável, isto é:


Intervalos numéricos em cada ponto da extremidade de um intervalo de
tempo e a diferença entre pontos;



Possíveis relacionamentos de Allen entre cada par de intervalos.
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Uma descrição sucinta de sentenças que podem ser submetidas ao MATS
encontra-se no Apêndice B.
4.5

Identificação de cenários funcionais a partir do DAP
O DAP pode ser usado como uma representação de alto nível do

comportamento do sistema.

Ele representa a interação entre diferentes papéis,

considerando as pré-condições necessárias à execução das sequências de ações.
Esta seção descreve o mapeamento entre o DAP e o MSC, mostrando
correspondência entre as notações dos modelos e a extração de cenários bMSC a
partir do DAP.
4.5.1

Correspondência entre a notação do DAP e MSC

Comparando os elementos do DAP com os elementos da MSC, propõe-se a
seguinte equivalência:


Papéis: um papel corresponde a uma ou mais instâncias em bMSC.
Conforme descrito na seção 3.3, as sequências de ações de um papel
podem ser realizadas simultaneamente por mais de um ator. Para auxiliar
essa declaração serão usadas as seguintes definições:
o Em um papel, as sequências de ações podem ser executadas
apenas por uma única instância, pois indicam um encadeamento de
ações em que cada ação depende do estado que é alcançado pela
ação imediatamente anterior daquela sequência e perceptível apenas
àquela instância.
o As pré-condições da sequência de ação, determinam o paralelismo
entre as instâncias bMSC. Ou seja, um estado pode ser perceptível
a diferentes instâncias de um papel e iniciar uma sequência de ações
associadas a ele.
Utilizando o papel CONSORCIO mostrado na Figura 31 como exemplo,
pode-se identificar que as ações entre as interações ENVIAR DADOS AO
CONSORCIO e RESPOSTA DA REQUISICAO são sequenciais e devem ser
realizadas pelo mesmo ator, pois os estados intermediários (BANCO
ASSOCIADO e CONSULTA EFETUADA) podem ser percebidos apenas pela
instância que executa a sequência. Já as sequências de ações VERIFICAR
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DISPONIBILIDADE

DE

ATUALIZAÇÃO

DE

VERSÃO,

e

OBTER

ATUALIZAÇÃO podem ser executadas por diferentes atores, por não serem
sequenciais e por dependerem de diferentes estados.
Caixa eletrônica
Caixa Disponível
Nova validação de cartão
Aguardando leitura do cartão

Consórcio

Esperar 1 segundo
Fim da espera pela
leitura do cartão
Enviar dados ao consórcio
Aguardando resposta do
consórcio

Identificar
Banco
Dados
inválidos

Apresentar Mensagem de “Cartão inválido”
Caixa
Disponível

Banco não
Banco
associado Associado

Resposta da
Requisição

Consultar
banco
Consulta efetuada

Resposta da requisição
Validar
resposta

Verificar disponibilidade
de atualização de versão

Atualização disponível
Obter atualização

Figura 31 – Exemplo de Papel DAP
Fonte: O autor

Sem levar em consideração os possíveis cenários que envolvem as
instâncias do papel CONSORCIO, em bMSC ele poderia ser representado
conforme mostra a Figura 32.
CAIXA ELETRONICA

CONSORCIO_1

ENVIAR DADOS AO CONSORCIO

CONSULTAR
BANCO

CONSORCIO_2

CONSORCIO_3

VERIFICAR
DISPONIBILIDADE DE
ATUALIZACAO DE VERSAO

OBTER
ATUALIZACAO

RESPOSTA DA REQUISICAO

Figura 32 – Representação das Instâncias de um Papel
Fonte: O autor



Ação Interna: Representam eventos internos a um papel. Assim uma ação
interna em DAP corresponde a uma ação em uma instância no bMSC. Nas
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duas notações ela indica um ponto a ser investigado com maiores detalhes,
pois sugere situações em que o processamento depende exclusivamente
de elementos (componentes de hardware e software) que pertencem à
arquitetura subjacente da instância envolvida. A ação CONSULTAR BANCO,
mostrada na Figura 32 mostra um exemplo de ação interna correspondente
ao papel CONSORCIO mostrado na Figura 31.


Ação Remetente e Receptora: Correspondem a eventos de envio (OUT) e
recebimento de mensagens (IN) do bMSC. Ou seja, representa a troca de
mensagens entre instâncias em bMSC. Utilizando a Figura 31 como
exemplo, a interação entre os papéis CAIXA ELETRONICA e CONSORCIO
por meio das ações ENVIAR DADOS AO CONSORCIO e RESPOSTA DA
REQUISICAO correspondem ao bMSC da Figura 33, que mostra a
transformação da interação entre ações remetente e receptora em
mensagens trocadas entre instâncias.
CAIXA ELETRONICA

CONSORCIO

ENVIAR DADOS AO CONSORCIO
CONSULTAR
BANCO
RESPOSTA DA REQUISICAO

Figura 33 – Troca de mensagens entre os papéis CAIXA ELETRONICA e CONSORCIO
Fonte: O autor



Gatilhos: Conforme mostrado na sessão 3.8, os gatilhos podem
corresponder a:


Interação com papéis que não fazem parte do contexto do processo
modelado pelo DAP. Tais interações podem ser consideradas como
estímulos originados a partir do ambiente em que está inserido o
software.

Deste modo, considerando que o gatilho REMOVER

CARTAO é decorrente de uma interação entre o papel CLIENTE e
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LEITOR DE CARTAO, conforme ilustrado na Figura 19, ele pode ser
representado em bMSC conforme é mostrado na Figura 34.
CLIENTE

LEITOR DE CARTAO

REMOVER CARTAO

Figura 34 – Gatilho originado por um elemento externo
Fonte: O autor



Eventos que não estão associados diretamente a um papel.
Exemplos desse tipo de evento são condições temporais que iniciam
uma sequência de ações.

Esses tipos de eventos devem ser

caracterizados em bMSC por meio de intervalos de tempo ou pela
tomada de tempo absoluto do sistema. Usando a Figura 35 como
referência:
Consórcio

Caixa eletrônica
0:00 - Horário
de atualização
Apresentar mensagem de
“Sistema Indisponível”
Verificar disponibilidade de atualização de versão
Caixa
Atualizada

Caixa
Desatualizada
Atualização
disponível

Obter atualização
Descompactar
Atualização
Reiniciar Caixa
Caixa Atualizada

Figura 35 – Gatilho disparado por um horário
Fonte: O autor

o O

gatilho

0:00

–

HORARIO

DE

ATUALIZAÇÃO

é

representado em bMSC conforme mostra a Figura 36. Em
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DAP eles correspondem a ações que são disparadas quando
o processo alcança um determinado momento de sua
execução.
@0

CAIXA ELETRÔNICA

HORARIO DE
ATUALIZACAO

Figura 36 – Gatilho disparado em momento determinando
Fonte: O autor

Ela representa que, utilizando como referência um relógio do
sistema,

o

evento

inicial

da

ação

HORARIO

DE

ATUALIZACAO, ocorre no momento zero do sistema. O DAP
não oferece suporte à identificação do tempo em que ocorrem
os eventos. Ou seja, os momentos identificados na marcação
de tempo absoluta devem ser obtidos e validados durante a
avaliação dos cenários bMSC com os interessados no
sistema.
O gatilho ESPERAR 1 SEGUNDO mostrado na Figura 31
significa que as ações NOVA VALIDACAO DE CARTAO e
ENVIAR DADOS AO CONSORCIO devem acontecer em um
intervalo máximo de um segundo.

O DAP considera que

imediatamente após o término de uma ação, o papel tem o
seu estado alterado. Desse modo, esse gatilho corresponde
ao intervalo de tempo entre o término da ação NOVA
VALIDACAO DE CARTAO e o inicio da ação ENVIAR DADOS
AO CONSORCIO, conforme ilustrado na Figura 37.
A restrição temporal entre tais ações pode ser mais bem
elaborada por meio do bMSC, restringindo o intervalo de
tempo entre os eventos. Por exemplo, entre o inicio da ação
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NOVA

VALIDACAO

DE

CARTAO e saída da mensagem

ENVIAR DADOS AO CONSORCIO, como mostra o detalhe (b)
da Figura 37.

Essa forma de restrição temporal não tem

suporte no DAP, mas pode ser extraída junto aos interessados
no sistema durante a avaliação dos cenários do bMSC.

CAIXA ELETRONICA

CONSORCIO

CAIXA ELETRONICA

NOVA VALIDACAO
DE CARTAO

NOVA VALIDACAO
DE CARTAO

[1,1]

[1,1]

CONSORCIO

ENVIAR DADOS AO CONSORCIO

ENVIAR DADOS AO CONSORCIO

(a)

(b)

Figura 37 – Marcação de intervalo de tempo a partir de gatilho
Fonte: O autor

o A

mesma

situação

descrita

na

Figura

37

pode

ser

representada por meio da marcação de tempo absoluto. A
Figura 38 mostra que a ação NOVA VALIDACAO DE CARTAO

é iniciada no momento zero e que a mensagem ENVIAR
DADOS AO CONSORCIO é disparada no momento 1.
CAIXA ELETRONICA

CONSORCIO

@0

NOVA VALIDACAO
DE CARTAO
@1
ENVIAR DADOS AO CONSORCIO

Figura 38 – Gatilho e a marcação de tempo absoluto
Fonte: O autor

90

91

4.5.2

Identificação de cenários bMSC a partir do DAP

Embora não seja objetivo do MSC o mapeamento dos estados das instâncias,
estes estados caracterizam pré-condições e metas a serem alcançadas em um
cenário. Desse modo, a elaboração de cenários bMSC a partir do DAP se inicia com
a identificação de uma meta a ser alcançada e o estabelecimento das pré-condições
necessários para a sua execução.
As interações entre papéis no DAP permitem identificar as pré-condições
necessárias para a execução das sequências de ações, reduzindo assim as
possibilidades de combinações entre cenários. Outra vantagem do DAP é que ele
torna possível identificar que o sistema não pode restringir o comportamento de
todos os seus elementos. Usando a Figura 391 como referência, pode ser observada
a possibilidade de que o CLIENTE não venha a digitar a senha, dando continuidade
à sequência de ações para o alcance das metas do diagrama.

Isso pode ser

observado ao se analisar a sequência de ações da autenticação da senha que
ocorrem no papel CAIXA ELETRONICA. Embora a sequência dependa do estado
AGUARDANDO SENHA, que é alcançado pela sequência de ações de validação de
cartão, as duas sequências não estão ligadas. Isso acontece porque o CLIENTE
não é obrigado a executar essa ação.
Também pode ser observado a partir da interação entre os papéis CLIENTE e
CAIXA ELETRONICA que a qualquer momento pode ser solicitado o cancelamento
de operações. Embora tal comportamento não seja analisado no exemplo descrito
nessa seção, ele implicaria na geração de cenários bMSC que combinassem o
cancelamento de operação com os demais comportamentos descritos no DAP.
Utilizando a Figura 39 como referência, identifica-se que a meta mais
importante a ser alcançada é a apresentação do menu de operações, por estar
associada à satisfação de um ator externo ao sistema (CLIENTE). Esse cenário é
representado em bMSC conforme mostra a Figura 40. Para que essa meta seja
alcançada, é necessário que a CAIXA ELETRONICA esteja no estado AGUARDANDO

1

Para tornar o exemplo didático, esse DAP é um subconjunto do DAP mostrado na Figura 21,
mantendo o foco nos cenários mais importantes do sistema.
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SELEÇÃO DE OPERAÇÃO. As sequências de ações que levam a esse estado são
iniciadas pelo CLIENTE, por meio das ações INSERIR CARTÃO NO LEITOR e
DIGITAR SENHA.
Cliente

Leitor de Cartão
Inserir cartão no
leitor

Leitor
Disponível

Caixa eletrônica
Caixa Disponível

Iniciar nova validação de cartão

Travar Cartão
Aguardando leitura do cartão

Cartão travado

Esperar 1
segundo

Ler dados do
Cartão
Sucesso na
leitura

Fim da espera pela
leitura do cartão
Obter dados do cartão
Cancelar Operação

Cartão travado

Operações
canceladas

Cancelar
operações

Requisitar senha
Aguardando
senha

Destravar cartão

Cartão
destravado

Validar
Cartão
Cartão
aprovado

Caixa
Disponível
Digitar senha

Aguardando
senha

Autenticar cartão

Cartão
autenticado

Apresentar menu de
operações
Aguardando seleção
de operação

Figura 39 – DAP de autenticação na caixa eletrônica
Fonte: O autor

Embora não esteja descrito de maneira explícita, o cenário mostrado na Figura
40 tem o seu início no momento @0, o momento em que o usuário insere o cartão
na leitora. O tempo @3 foi inserido para determinar que após 3 segundos o usuário
digitará a sua senha.

As demais mensagens rotuladas com marcas de tempo

absoluto usam o momento @0 como referência. O rótulo de tempo [0,0] entre
INICIAR NOVA VALIDAÇÃO DE CARTÃO e TRAVAR CARTÃO é extraído do DAP,
considerando que as ações se iniciam ao mesmo tempo, a partir de INSERIR
CARTÃO NO LEITOR.

O rótulo de tempo [1,1] corresponde ao gatilho ESPERAR

UM SEGUNDO, também descrito no DAP. Já os rótulos [0,2] e [0.032, 2] são
extraídos do cenário de seis partes, mostrados no Apêndice A.

Tais valores

correspondem aos requisitos de desempenho correspondentes à latência e vazão
das operações.

93

CLIENTE

LEITOR DE CARTAO

CAIXA ELETRONICA

@0
INSERIR CARTAO NO LEITOR [0.1, 0.1]

[0.1,0.5] [0.2,0.6]

[0.01,0.01]

INICIAR NOVA VALIDACAO DE CARTÃO [0.1, 0.1]

[0.01,0.01]

TIMER_1(2)

TRAVAR CARTÃO

[1,1]
LER DADOS DO
CARTÃO
OBTER DADOS DO CARTÃO [0.1, 0.1]

[0.1,0.1]

VALIDAR CARTÃO

@3

REQUISITAR
SENHA

DIGITAR SENHA [0.1, 0,1]

[0.1,0.1]

[1,1.2]

[0.01,0.01]

TIMER_2(2)

AUTENTICAR
CARTÃO

[0.01,0.01]
APRESENTAR MENU
DE OPERAÇÕES

Figura 40 – bMSC para apresentação do menu de operações
Fonte: O autor

Do mesmo modo que foi criado um bMSC para retratar o alcance da meta
APRESENTAR MENU DE OPERACOES, também poderiam ser elaborados outros
bMSCs para descrever o caminho alternativo de CANCELAR OPERAÇÃO pelo papel
CLIENTE, identificando os possíveis rastros de ações que levam ao alcance dessa
meta. A geração de um bMSC para cada situação é imposta para que seja possível
a realização das redes qualitativa e quantitativa para a verificação de violações do
comportamento do sistema.

Essa mesma restrição se aplica aos laços de

sequências de ações no DAP.
O DAP não retrata restrições temporais de sequências de ações. Uma vez
determinado o cenário e os rastros de ações que o compõem, torna-se viável a
inclusão de restrições temporais que vão além da representação dos gatilhos no
DAP.

Essas restrições podem ser decorrentes dos cenários de atributos de

qualidade de desempenho do sistema, dos interesses dos participantes na avaliação
dos cenários de comportamento do sistema ou do amadurecimento da análise
arquitetônica do sistema. Por exemplo, os rótulos de tempo das ações TRAVAR
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CARTAO, LER DADOS DO CARTÃO, REQUISITAR SENHA, AUTENTICAR CARTAO
e APRESENTAR MENU DE OPERACOES, foram identificadas a partir da descrição da
arquitetura do projeto (Apêndice A). A restrição temporal da ação AUTENTICAR
CARTÃO não foi definida e pode vir a se tornar um risco ou um ponto a ser melhor
verificado na análise da arquitetura do projeto.
4.6

Elaboração da rede qualitativa e quantitativa
Esta seção tem por objetivo ilustrar a criação da rede qualitativa e quantitativa

a partir do bMSC descrito pela Figura 40. Antes de criar a rede, é necessário criar
um grafo de ordem visual para auxiliar a aplicação dos padrões básicos de
relacionamentos temporais definidos em Muniz Silva (2005). A Figura 41
corresponde ao grafo de ordem visual do bMSC da Figura 40.

Nesse grafo,

conforme mostrado na seção 4.4.1, cada ponto corresponde a um evento de envio
(!) ou recebimento (?) de mensagem.

As linhas horizontais correspondem às

mensagens trocadas entre tais instâncias e as verticais correspondem às instâncias
do bMSC. Nas linhas verticais, seu inicio é caracterizado por um ponto sem notação
e o seu término é marcado pelo símbolo (#). O segmento entre pontos corresponde
ao intervalo em que uma instância percebe os eventos de troca de mensagens.
Uma ação descrita em bMSC é interpretada como o envio de mensagem da
instância para ela própria, de modo que o evento de recebimento ocorre
imediatamente após o evento de envio. Desse modo, ações como TRAVAR_CARTAO
são equivalentes ao intervalo entre o envio e recebimento de mensagens de tal
ação, permitindo assim a omissão da representação de um intervalo de processo
correspondente no grafo de ordem visual.
Para realizar a transformação do bMSC para o grafo de ordem visual foram
aplicadas as seguintes considerações:


Cada ponto foi marcado com o símbolo ! ou ? para representar
respectivamente o envio e o recebimento de mensagens;



Todos os intervalos possuem nomes próprios que não se repetem;



Os intervalos entre ações e/ou mensagens de uma instância foram
nomeados com um mnemônico correspondente à instância em que ele
existe, acrescido de um número sequencial;
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Os intervalos correspondentes às ações internas e às mensagens
receberam os mesmos nomes usados no bMSC;



Ações internas correspondem à mensagens enviadas de uma instância
para si mesma, tal como o intervalo de eventos dentro de uma instância;



Para fazer uso do temporizador (timer) do bMSC foram criados um evento
inicial e um final correspondentes ao inicio e término de sua contagem.
CLIENTE

!

LEITOR DE
CARTAO

INSERIR_CARTAO_NO_LEITOR

?

LC01
CT01

CAIXA
ELETRONICA

!

INICIAR_NOVA_VALIDACAO_DE_
CARTAO
CE01

LC02

?
!

!
TRAVAR_CARTAO
?
LC03
CE02

!
LER_DADOS_DO_CARTAO
?
LC04
?

OBTER_DADOS_DO_CARTAO

LC05

!

TIMER_1

CE03
#

!
VALIDAR_CARTAO
?
CE04
!
REQUISITAR_SENHA
CE05

!
CT02

DIGITAR_SENHA

?
?

CE06
CE07

?
!

CE08
#

!
AUTENTICAR_CARTAO
?
TIMER_2

CE09
!
APRESENTAR_MENU_OPERACOES
CE10

?
?

CE11
#

Figura 41 – Grafo de ordem visual da apresentação do menu de operações
Fonte: O autor
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O próximo passo corresponde à criação da rede qualitativa, requerendo a
aplicação dos padrões básicos de relacionamentos temporais em cada ponto do
grafo de ordem visual. É projetada uma rede que representa os relacionamentos
entre os intervalos de tempo. A representação dessa rede mostra quais os possíveis
relacionamentos entre os intervalos a partir do conjunto de relacionamentos
estabelecidos pela Lógica de Allen. A Figura 42 corresponde à rede QICN do grafo
de ordem visual mostrado na Figura 41.
INSERIR_CARTAO_NO_LEITOR
CT01

LC01

{m}

{s, si, =}

{m}
LC02

INICIAR_NOVA_VALIDACAO
_DE_CARTAO
CE01

{m}

{s, si, =}

{m}

{m}

TRAVAR_CARTAO

CE02

{m}
LC03
{m}
LER_DADOS_DO_CARTAO

{m}

{s, si, =}

{m}
LC04
OBTER_DADOS_DO_
CARTAO

{any}
LC05

{m}

{m}

{s, si, =}
{m}

CE03
TIMER_1

VALIDAR_CARTAO
{m}
CE04
{m}
{m}

REQUISITAR_SENHA
{m}
CE05
{any}
CE06
DIGITAR_SENHA
CT02

{s, si, =}

{any}
CE07

{m}
{m}
CE08
{m}
AUTENTICAR_CARTAO

{s, si, =}

{m}
CE09
{m}

TIMER_2

APRESENTAR_MENU_OPERACOES
{m}
CE10

{m}

{any}
CE11

Figura 42 – Grafo QINC da apresentação de menu de operações
Fonte: O autor

Ao aplicar os padrões de relacionamentos temporais, alguns pontos
interessantes podem ser identificados, analisando os relacionamentos do tipo ANY:


O relacionamento entre o término do cronômetro TIMER_1 e a ação
REQUISITAR_SENHA é indeterminado. Ou seja, a sua verificação, isto é, se a
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requisição de senha ocorre em até 2 segundos, não pode ser determinada
apenas na rede qualitativa.


Também não existem garantias de que a mensagem DIGITAR_SENHA ocorra
após a ação REQUISITAR_SENHA, se não for levada em consideração a sua
marcação de tempo.



Não existem garantias de que a ação APRESENTAR_MENU_OPERACOES aconteça
antes do término da contagem de tempo do cronômetro TIMER_2.
O Quadro 13 mostra o conjunto de sentenças do MATS correspondentes à

rede qualitativa mostrada na Figura 42. A sintaxe das sentenças é mostrada no
Apêndice B.
;mensagens
(asserta INSERIR_CARTAO_NO_LEITOR (s si =) CT01)
(asserta INSERIR_CARTAO_NO_LEITOR (m) LC01)
(asserta INICIAR_NOVA_VALIDACAO_DE_CARTAO (s si =) LC02)
(asserta INICIAR_NOVA_VALIDACAO_DE_CARTAO (m) CE01)
(asserta OBTER_DADOS_DO_CARTAO (s si =) CE03)
(asserta OBTER_DADOS_DO_CARTAO (m) LC05)
(asserta DIGITAR_SENHA (s si =) CT02)
(asserta DIGITAR_SENHA (m) CE07)
;acoes
(asserta LC02 (m) TRAVAR_CARTAO)
(asserta TRAVAR_CARTAO (m) LC03)
(asserta LC03 (m) LER_DADOS_DO_CARTAO)
(asserta LER_DADOS_DO_CARTAO (m) LC04)
(asserta CE03 (m) VALIDAR_CARTAO)
(asserta VALIDAR_CARTAO (m) CE04)
(asserta CE04 (m) REQUISITAR_SENHA)
(asserta REQUISITAR_SENHA (m) CE05)
(asserta CE08 (m) AUTENTICAR_CARTAO)
(asserta AUTENTICAR_CARTAO (m) CE09)
(asserta CE09 (m) APRESENTAR_MENU_OPERACOES)
(asserta APRESENTAR_MENU_OPERACOES (m) CD10)
;intervalos de processos
(asserta CT01 (m) CT02)
(asserta LC01 (m) LC02)
(asserta LC04 (any) LC05)
(asserta CE01 (m) CE02)
(asserta CE02 (m) CE03)
(asserta CE05 (any) CE06)
(asserta CE06 (any) CE07)
(asserta CE07 (m) CE08)
(asserta CE10 (any) CE11)
;cronometros
(asserta TIMER_1 (s, si, =) CE02)
(asserta TIMER_1 (m) CE06)
(asserta TIMER_2 (s, si, =) CE08)
(asserta TIMER_2 (m) CE11)

Quadro 13 – Sentenças da Rede QICN da apresentação de menu de operações
Fonte: O autor
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A rede métrica é desenvolvida a partir dos rótulos de tempo mostrados no
bMSC. Ela é estabelecida a partir de sentenças para inclusão de redes métricas,
mostradas no Apêndice B. O MATS não trabalha com números reais, somente
inteiros.

Dessa forma, foi necessário converter a unidade de medida usada no

bMSC de segundos para milissegundos. O Quadro

14 mostra a rede métrica

correspondente ao bMSC da Figura 40.
;REDE METRICA TEMPORAL
;TEMPO ABSOLUTO
(assertm 0 <= left T0 <= 0)
(asserta T0 s INSERIR_CARTAO_NO_LEITOR)
(assertm 3000 <= left T1 <= 3000)
(asserta T1 s DIGITAR_SENHA)
;INTERVALO DE TEMPO DE MENSAGENS E/OU PROCESSOS
(assertm 0 <= duration LC02 <= 0)
(assertm 1000 <= duration CE02 <= 1000)
(assertm 500 <= duration INICIAR_NOVA_VALIDACAO_DE_CARTAO <= 1000)
(assertm 200 <= duration TRAVAR_CARTAO <= 600)
(assertm 100 <= duration LER_DADOS_DO_CARTAO <= 500)
(assertm 100 <= duration REQUISITAR_SENHA <= 100)
(assertm 1000 <= duration AUTENTICAR_CARTAO <= 1200)
(assertm 100 <= duration APRESENTAR_MENU_OPERACOES <= 100)
;TIMER
;ADEQUAÇÃO DE INICIO E TERMINO DE CONTAGEM
(assertm 0 <= duration CE01 <= 0)
(assertm 0 <= duration CE05 <= 0)
(assertm 0 <= duration CE07 <= 0)
(assertm 0 <= duration CE10 <= 0)
;RESTRIÇÕES TEMPORAIS
(assertm 0 <= duration TIMER_1 <= 2000)
(assertm 320 <= duration TIMER_2 <= 2000)

Quadro 14 – Sentenças da Rede MICN da apresentação de menu de operações
Fonte: O autor

A rede métrica está agrupada pelos seguintes tópicos:


Marcação de tempo absoluto: foram criados dois intervalos (T0 e T1) para
respectivamente representar as marcações de tempo absoluto @0 e @3. Essa
marcação é realizada em dois passos: determinar o momento em que os
intervalos T0 e T1 são iniciados e associar o início do intervalo ao início da
mensagem associada ao marcador de tempo absoluto;



Marcação de intervalo de tempo de mensagens e/ou processos: por meio da
sentença assertm é determinada a duração máxima e mínima do intervalo
de tempo.
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Cronometragem: a marcação de tempo de cronômetros é feita de modo
similar aos intervalos de tempo de mensagens e/ou processos são
determinados.

A diferença é que foram criados intervalos de tempo

associados ao inicio e término das ações incluídas na contagem de tempo do
cronômetro. A diferença de tempo entre os eventos iniciais e finais do
cronômetro, e das ações que o iniciam e finalizam devem ser igual à zero.
Por esse motivo foi incluída a adequação de inicio e término de contagem,
onde os intervalos de tempo CE01, CE05, CE07 e CE10 têm sua duração
zerada.
4.7

Conclusão
Este capítulo mostrou detalhes da semântica do MSC com o propósito de

associar os conceitos da linguagem às questões relacionadas ao comportamento de
uma arquitetura e questões relativas ao seu desempenho.
Foi proposto o desenvolvimento do bMSC a partir do DAP e a consequente
identificação de sequências de ações que concorrem entre si e pontos de interesses
ligados ao desempenho.
A associação do MSC à estrutura temporal baseada numa lógica de intervalo
de tempo torna possível a verificação formal de cenários descritos na linguagem
MSC. Essa verificação permite a identificação de tendências da arquitetura do
sistema, cujo comportamento é representado pelo DAP.
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5
5.1

Proposta da técnica de verificação rigorosa de atributos de desempenho
Introdução
Este capítulo descreve uma técnica de verificação rigorosa para identificar

violações de cenários de desempenho, extraídos da fase de análise dos elementos
da arquitetura do ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method – Método de Análise
de Compensações Arquitetônicas). Trata-se de uma técnica rigorosa por se tratar
de um procedimento de verificação formal por meio de redes qualitativas e
quantitativas derivadas de bMSCs originados de cenários representados em DAP
(Diagrama de Atividades de Papéis), conforme descritos nos capítulos 2, 3 e 4.
Conforme descrito na seção 1.3, ao propor a presente técnica foram realizadas
as seguintes contribuições, que estão detalhadas neste capítulo:


Uso do DAP como modelo de documentação de arquitetura da
ANSI/IEEE 1471, permitindo o seu uso de forma isolada ou aderente a
outro método de avaliação arquitetônica.



Elaboração do DAP a partir do modelo de cenários de seis partes do
ATAM.



Elaboração de bMSC (Diagrama de Sequencia de Mensagens Básico –
basic Message Sequence Chart) a partir do DAP.



Aplicação da técnica de Muniz Silva (2006) para verificar violações de
rede qualitativa e quantitativa de desempenho da arquitetura do sistema
a partir de cenários de qualidade do ATAM.

Ao final deste capitulo são mostrados os resultados obtidos por meio do
processo de verificação formal, fornecendo subsídios à análise de compensações do
ATAM.
5.2

Correspondência entre os cenários de atributos de qualidade e o bMSC
O desenvolvimento da técnica descrita nesta pesquisa se baseia nos

elementos dos cenários de seis partes utilizado no ATAM (descrito na Seção 2.4),
com o Diagrama de Atividade de Papéis (descrito no Capítulo 3), o MSC (descrito no
Capítulo 4) e a análise temporal quantitativa e qualitativa (também descrita no
Capítulo 4). O cenário de seis partes se refere a cenários qualitativos e aplica a
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avaliação da arquitetura por meio das expectativas dos interessados. Esse modelo
de cenários é desenvolvido no durante a aplicação do ATAM. Os passos do ATAM
que relacionados com o desenvolvimento do cenário de seis partes são os
seguintes:


Passo 2 – Apresentação dos objetivos de negócio: inicialmente os cenários
são descritos em termos de estímulo e resposta esperada, sendo organizados
na árvore de utilidade do sistema. Existe uma priorização inicial referente à
sua importância em aspectos de negócio e de seu risco em aspectos
técnicos.



Passo 5 – Geração da árvore de utilidade dos atributos de qualidade: a árvore
de utilidades é priorizada e os cenários são refinados de forma a
apresentarem respostas que sejam devidamente quantificadas para futura
avaliação.



Passo 6 – Análise dos elementos da arquitetura: os cenários são ligados aos
elementos da arquitetura que irão prover o alcance de sua satisfação. Os
cenários também são ligados a pontos de sensibilidade, compensação, risco
e não risco, que servem para documentar e justificar importantes decisões
arquitetônicas.



Passo 7 – Debate e priorização de cenários: os interessados projetam
possíveis mudanças em cenários de qualidade que descrevem a evolução do
sistema. Dessa forma, é verificado se o projeto de arquitetura elaborado pode
dar subsídios à evolução do sistema.



Passo 8 – Análise dos elementos da arquitetura: mesma abordagem utilizada
no passo 6.
Ao conceber que os cenários de atributos de qualidade definem a forma com

que o sistema reage aos estímulos em seu ambiente e, considerando que os
principais fatores que contribuem para o tempo de resposta do sistema estão ligados
ao consumo de recursos e aos tempos de bloqueios, surgem as seguintes questões
relacionadas aos cenários de desempenho:


Em quais momentos podem ocorrer estímulos caracterizados nos cenários
de seis partes?
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Estes estímulos dependem de quais recursos?



Quais são os possíveis estados que os processos ou elementos envolvidos
em um cenário de seis partes podem assumir a partir de um determinado
estímulo?



Quais cenários ou eventos podem concorrer em um mesmo processo ou
elemento?

Como os cenários representam episódios isolados do sistema, sua natureza
fragmentada muitas vezes impede a visualização de pré e pós-condições de
execução do cenário. Considera-se importante que para a correta interpretação do
cenário seja feita uma leitura completa do comportamento do sistema. Tal
procedimento é executado durante o passo 6 do ATAM, mas deve ser levado em
consideração que tal verificação é realizada de maneira artesanal e depende do
conhecimento dos envolvidos na atividade. Desse modo, propõe-se a utilização do
DAP (Diagrama de Atividade de Papéis) para possibilitar uma visão integrada do
sistema e assim permitir considerações mais detalhadas em relação aos estados
dos componentes do sistema durante a análise de cenários.
Em decorrência dos questionamentos relacionados ao desempenho do
sistema, propõe-se um relacionamento entre os cenários de atributos de qualidade e
cenários funcionais caracterizados por meio do bMSC, utilizando o DAP como
referência.

Tal relacionamento descreve como o comportamento funcional do

sistema responde às expectativas capturadas pelo cenário de 6 partes.

Esse

relacionamento é descrito na seção 4.5.1.
5.3

Descrição da Técnica de verificação de violações de desempenho
A técnica se baseia na correspondência entre os cenários de atributos de

qualidade e a modelagem de cenários por meio do MSC. Ela se aplica ao passo 6
do ATAM (Análise dos Elementos da Arquitetura), na atividade de avaliação dos
parâmetros de qualidade, conforme mostrado em destaque na Figura 43. A técnica
tem como expectativa a identificação de violações de desempenho baseadas na
arquitetura atual do sistema.

As violações constituem situações em que a

arquitetura não consegue responder às expectativas impostas por meio dos
parâmetros de qualidade de desempenho. A técnica pode ser aplicada pela equipe
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de avaliação do ATAM ou por uma equipe especializada na análise e modelagem de
MSC.

Figura 43 – Proposta de integração da técnica ao Passo 6 do ATAM
Fonte: O autor

A

técnica

mostra

a

decomposição

de

cenários

em

uma

rede

de

relacionamentos temporais qualitativos e métricos que podem ser resolvidos
automaticamente após seu mapeamento nas redes qualitativa e quantitativa descrito
no Capítulo 4. Atualmente, não existe um conjunto integrado de ferramentas que dê
apoio ao processo informal mostrado na Figura 44, que realize as transformações
entre os artefatos envolvidos na técnica proposta.
Desse modo, a identificação dos cenários mais relevantes depende
diretamente da interação dos donos do sistema com a equipe de arquitetos e
desenvolvedores.

Com exceção do DAP e do bMSC, todos os outros artefatos

poderiam ser gerados automaticamente por uma ferramenta. No entanto, uma vez
que se tenha definido um DAP de modo manual, todas as transformações
subsequentes podem ser automatizadas 1 como se pode depreender das descrições

1

Somente as características temporais do bMSC devem ser definidas manualmente.
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do Capítulo 4. Na falta da ferramenta, considera-se que os artefatos gerados a partir
do bMSC sejam atribuições da equipe de avaliação do ATAM.
Todos os interessados descritos nessa técnica estão de acordo com o grupo de
interessados envolvidos no ATAM, conforme a seção 2.7. A participação deles e a
visão correspondente a cada um deles é mostrada no Quadro 15.
Interessado

Artefato

Visão
Diagrama

Donos do sistema,

que

descreve

encadeamento

Arquitetos de Software

DAP

e

fluxos

concorrência

compartilhados,

e Equipe de Avaliação

os

de

negócio,

de

dependência

eventos
funcional,

compartilhamento de recursos e componentes do
sistema.
Conjunto de diagramas que condensa os cenários de

Equipe de Avaliação e

bMSC

Arquitetos de Software

maior importância do sistema, descritos na forma de
mensagens trocadas entre processos.

Equipe de Avaliação e

Resultados de

Arquitetos de Software

Verificação

Valores que correspondem a riscos, não riscos e
tendências relacionadas à ordem de eventos e latência
de intervalos de mensagens e processos do sistema.

Quadro 15 – Visão geral dos elementos que descrevem o desempenho do sistema
Fonte: O autor
Verificação Informal

Cenário de
seis partes

1..* Gera 1

DAP

1

Gera

1..*

bMSC

1

1

Sugere

Ordem
Visual
1

1

Determina
1

Resulta
1

MINC

QINC

1

1

Transcreve

Transcreve

Verificação Formal

1
1

Processa

1

1
Script MATS

MATS
1

Gera

1

Figura 44 – Relacionamento entre os artefatos da técnica
Fonte: O autor

Resultado de Verificações
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A Figura 44 mostra o relacionamento e a dependência dos artefatos elaborados
na técnica de verificação rigorosa de desempenho, agrupando-os em processos
informal e formal de verificação. A Figura 45 mostra a sequência de atividades que
compõe a técnica de verificação de violações de desempenho. As próximas seções
descrevem as atividades da técnica, o relacionamento e as propriedades de seus
elementos.

Figura 45 – Técnica de verificação de violações de cenários de desempenho
Fonte: O autor
5.3.1

Elaboração do DAP

A elaboração do DAP tem por objetivo descrever os cenários que envolvem o
comportamento funcional do sistema, identificados por meio dos cenários de seis
partes e descritos na árvore de utilidades de atributos. Tais cenários estão ligados
diretamente às metas que determinam o sucesso do sistema.
A correspondência entre o DAP e os cenários de seis partes é descrita na
seção 3.9. O seu uso permite uma visão integrada entre os diferentes cenários que
compõem a árvore de utilidade de atributos, identificando os pontos em que existe
concorrência, dependência entre recursos e restrições quanto à ordem de execução
das ações do sistema, características que interferem do desempenho de um
sistema.
A utilização do diagrama de papéis pode direcionar os esforços de exploração
do comportamento do sistema de modo racional, pois o DAP possibilita que sejam
combinados apenas os cenários correspondentes aos episódios mais relevantes do

106

sistema, por meio da dependência de estados para a execução de sequências de
ações. O processo para a elaboração do DAP a partir do uso dos cenários de seis
partes do ATAM é descrito na seção 3.10.
5.3.2

Elaboração do bMSC

Os bMSCs são gerados a partir da análise do DAP.

Os papéis do DAP

correspondem aos processos da bMSC por representarem elementos autônomos
que trocam mensagens entre si. As mensagens do MSC correspondem aos eventos
compartilhados entre diferentes papéis.

O uso do diagrama de papéis também

permite definir as responsabilidades entre diferentes papéis e identificar ações
internas, que não são compartilhadas entre papéis, mas que podem depender de
características da arquitetura subjacente. A correspondência detalhada entre o DAP
e o bMSC é descrita na seção 4.5.1
São gerados cenários funcionais que descrevem sequências de mensagens
extraídas a partir da análise do DAP, sob o aspecto das características relacionadas
ao desempenho do sistema, conforme mencionado na sessão 2.5:


Consumo de Recursos: Grande número de eventos associados a um único
papel.



Tempo de Bloqueio:
o Diferentes eventos compartilhados que dependem de uma mesma
ação interna.
o Concorrência entre eventos que acessam e alteram estados de
elementos do sistema.
o Encadeamento de eventos compartilhados.

Tais interesses podem ser observados por meio dos cenários de desempenho.
Os cenários de seis partes de desempenho, elaborados a partir do ATAM, contém os
critérios de avaliação da arquitetura, a partir dos princípios de duração dos eventos,
vazão e ordenação das ações.
5.3.3

Detalhamento da Ordem Visual

O detalhamento da ordem visual é um grafo orientado a partir da análise do
bMSC. Sua elaboração é um passo intermediário para a criação da rede QICN.
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Nesse grafo são identificados os eventos de envio e de recebimento de mensagens
do bMSC. O conceito para a criação do grafo está apresentado na seção 4.4.1.
5.3.4

Elaboração da Rede Qualitativa

A ordem visual é formalmente transformada na rede QICN, a partir dos padrões
básicos de relacionamentos temporais descritos na seção 4.4.2. A QICN é uma rede
de restrições temporais que pode ser resolvida por meio da ferramenta MATS. A
rede gera um script de restrições temporais que contém a série de restrições
impostas ao comportamento do sistema. Tal script utiliza as sentenças relativas às
restrições qualitativas mostradas no Apêndice B.
5.3.5

Elaboração da Rede Quantitativa

Os atributos temporais rotulados no bMSC são formalmente mapeados na rede
QICN, gerando um script de restrições temporais. Tal mapeamento é realizado por
meio do conjunto de sentenças de restrições métricas temporais mostradas no
Apêndice B. O mapeamento constitui a rede MICN, conforme descrito na seção
5.3.5. A informação da duração dos intervalos de tempo complementa a verificação
do desempenho do sistema, partindo da hipótese de que tal informação influencia a
rede qualitativa do sistema.
5.3.6

Processamento e verificação dos Resultados

Os resultados esperados são obtidos por meio do processamento da rede
qualitativa e quantitativa na ferramenta MATS.

Para realizar a verificação são

utilizados como referência os valores obtidos por meio dos cenários de desempenho,
elaborados durante a aplicação do ATAM.
Para exemplificar o processamento do resultado, serão utilizados:


Script das redes qualitativas e quantitativas da apresentação do menu de
operações, mostrado na seção 4.6.



Os cenários de atributos de qualidade 1, 2, 3 e 5 descritos no Apêndice A.

Conforme mostra a Figura 44, um DAP pode gerar mais de um bMSC. Isso
significa que o DAP pode retratar diversos comportamentos do sistema, de acordo
com a sequência de ações adotas para a elaboração do bMSC.

Foram

selecionados os cenários 1, 2, 3 e 5 para validar o comportamento retratado pelo
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bMSC da Figura 40, mostrada na seção 4.6. Tal bMSC está associado ao alcance
das metas descritas nesses cenários de qualidade. O Quadro 16 resume quais
valores devem ser verificados por meio do processamento das redes qualitativas e
quantitativas. A coluna resposta corresponde ao atributo de resposta descrito no
cenário de seis partes. A coluna verificação corresponde ao resultado esperado da
solução das redes qualitativa e quantitativa1.
Cenário
1

2

3
5

Resposta
A mensagem de solicitação de senha deve
ser apresentada em até 2 segundos após a
inserção do cartão no caixa eletrônico.

Verificação
A consulta (mhow TIMER_1) deve resultar
em duration <= 2000

Após informar a senha do cartão, o sistema
deverá apresentar a mensagem de
validação em menos de 2 segundos.

A consulta (mhow TIMER_2) deve
resultar em duration <= 2000

O consórcio bancário deverá atender a 32
operações por segundo.
A apresentação da mensagem de inicio de
nova validação deve ser apresentada
apenas depois do travamento do cartão.

A consulta (mhow TIMER_2) deve resultar
em duration <= 320
A consulta (ahow
INICIAR_NOVA_VALIDACAO_DE_CARTAO
TRAVAR_CARTAO) deve resultar em
INICIAR_NOVA_VALIDACAO_DE_CARTAO
{d, s, o, m, p} TRAVAR_CARTAO

Quadro 16 – Verificações geradas a partir do cenário de seis partes
Fonte: O autor

Seguem as formas de verificação:


Ordenação de eventos: consiste na verificação de restrições aos
relacionamentos entre intervalos de tempo na rede qualitativa. Tais
restrições são determinadas pelos atributos de qualidade de desempenho
relacionados à ordem dos eventos. Analisando o exemplo do cenário 5,
identifica-se que o término da mensagem TRAVAR_CARTAO deve ocorrer
antes

do

término

da

mensagem

INICIAR

_NOVA_VALIDACAO_DE_CARTAO. Este tipo de resultado pode ser conferido
por meio do comando ahow, que apresenta os possíveis tipos de
relacionamentos entre intervalos de tempo. Os intervalos que garantem a
validação do requisito de desempenho podem ser representados na Figura
46.

Ela mostra que apenas os valores dentro do domínio de

relacionamentos {d, s, o, m, p} podem tornar válido tal requisito.

1

A forma de representação da verificação é detalhada de acordo com as sentenças para analise de
resultados qualitativos e quantitativos no Apêndice B.
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Xi

Xf

d

s

o

m

Y i1

Y i2

Yi3

Yi4

TRAVAR_CARTAO
p
INICIAR_NOVA_VALIDACAO_DE_CARTAO
Yi5
Yf

Figura 46 – Exemplo de relacionamento entre intervalos de tempo
Fonte: O autor

Executando a sentença (ahow INICIAR_NOVA_VALIDACAO_DE_CARTAO
TRAVAR_CARTAO) é obtido o resultado:
INICIAR_NOVA_VALIDACAO_DE_CARTAO

O

TRAVAR_CARTAO

Isso significa que o requisito descrito no cenário cinco foi validado, pois
como resultado o intervalo de tempo da ação TRAVAR_CARTAO é
sobreposto

pelo

intervalo

de

tempo

da

mensagem

INICIAR_NOVA_VALIDACAO_DE_CARTAO. Dessa forma a apresentação
da mensagem só ocorre depois que o cartão foi travado no leitor.


Cronometragem: a verificação por cronometragem pode ser realizada de
duas formas:
o Ativa: determina a restrição para a medida do intervalo de tempo do
cronometro, possibilitando adequações dos intervalos que tempo que
fazem parte da contagem. Ela é feita a partir da sentença assertm
associada ao cronômetro, determinando a sua duração, conforme o
exemplo:
(assertm 0 <= duration TIMER_1 <= 2000)
Caso a duração seja viável, o resultado obtido por meio da sentença
mhow deverá ser a duração do cronômetro, determinada pela
sentença assertm. Caso sua duração não seja viável, o resultado
dos atributos duration e/ou right terão o valor ?. Essa forma de
verificação associada à verificação do tempo de processamento
permite que sejam identificadas sugestões quanto à duração de
intervalos de tempo dentro do cronômetro.
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A verificação do cenário 1 constata que o requisito é viável, pois o
resultado da sentença (mhow TIMER_1) corresponde à duração
estabelecida previamente para o cronômetro, ou seja:
1200 <
110 <=
1310 <

duration TIMER_1
LEFT TIMER_1
RIGHT TIMER_1

<=
<=
<=

2000
110
2110

o Passiva: não determina a restrição do intervalo de tempo do
cronometro e observa o resultado da sua duração. Ou seja, não é
utilizada

a sentença assertm associada ao cronômetro.

O

resultado é obtido a partir da avaliação de sua duração, por meio do
comando mhow. Usando como exemplo os cenários 2 e 3, existem
restrições quanto à duração do cronômetro TIMER_2: 2000
milissegundos é um intervalo de tempo aceitável ao usuário, mas em
horários de pico a duração do intervalo deve ser de 320
milissegundos. Tais verificações podem ser obtidas por meio da
sentença mhow, observando os valores associados à duração
máxima e mínima do cronômetro. De acordo com a Figura 40, na
seção 4.5.2, observa-se que todos os intervalos de tempo internos
ao cronômetro TIMER_2 estão identificados. Ao executar a sentença
(mhow TIMER_2), é apresentado o seguinte resultado:
1300 <=
3100 <=
4400 <=

duration TIMER_2
LEFT TIMER_2
RIGHT TIMER_2

<=
<=
<=

1500
3100
4600

Esse resultado implica a aprovação do cenário 2, pois a duração do
cronômetro varia entre 1300 e 1500 milissegundos. Porém também
pode ser constatado que o cenário 3 não é viável, pois a menor
duração do intervalo corresponde a 1300 milissegundos.


Tempo de processamento: trata-se da verificação do intervalo de tempo
entre os eventos de um mesmo processo, em valores mínimo e máximo.
Esse tipo de verificação determina a forma com que o cliente de um
processo pode conferir o resultado de um processamento. Este tipo de
resultado pode ser conferido por meio do comando mhow.
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Esse tipo de verificação dá margem a uma análise exploratória do
comportamento do sistema.

Por exemplo, o requisito determinado pelo

cenário 1 só pode ser alcançado porque a duração das ações
compreendidas entre o cronômetro contribui ao alcance dessa meta.
Porém, como pode ser observado na Figura 40, na seção 4.5.2, não está
determinada a duração da ação VALIDAR_CARTAO. Ao verificar a duração
da ação por meio da sentença (mhow VALIDAR_CARTAO), o resultado
obtido define a duração máxima e mínima da ação:
0 <

duration VALIDAR_CARTAO

<

800

Caso a duração dessa ação seja maior que 800 milissegundos, o requisito
descrito no cenário 1 não poderá ser alcançado.
5.4

Conclusões
A técnica descrita neste capítulo mostra a possibilidade de identificação de

violações temporais do comportamento do sistema. Embora o objetivo da pesquisa
seja aplicá-la ao ATAM, é possível seu uso em outros métodos de validação
arquitetônica. A visão fornecida por meio do DAP em conjunto com o bMSC permite
que o foco dos cenários descritos em bMSC sejam mais especializados,
direcionando a exploração de questões de disponibilidade associadas ao
desempenho do sistema. Os diagramas permitem que essas características sejam
exploradas por meio de modelos compreensíveis aos donos e arquitetos do sistema.
O modelo qualitativo e quantitativo do comportamento do sistema, obtido
automaticamente pelas redes QICN e MICN permite que as questões de
desempenho sejam retratadas de forma independente do conhecimento técnico do
avaliador no padrão e estilo arquitetônico utilizado.
Caso não se disponha de uma ferramenta que transforme automaticamente o
bMSC, há a necessidade de conhecimento especializado para realizar esta
transformação nas redes QICN e MICN, dificultando o desenvolvimento da
verificação. A formalização descrita em Muniz Silva (2003) e Muniz Silva (2005)
permite a construção de uma ferramenta que realiza automaticamente essa
transformação e gera o script a ser submetido ao MATS.

De todo modo, os

resultados permitem que sejam identificados os processos que apresentam
potenciais riscos ao sistema.
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6
6.1

Definição da Prova de Conceito
Introdução
Esse capítulo apresenta uma Prova de Conceito (PoC – Proof of Concept), cujo

objetivo é avaliar a técnica de verificação rigorosa frente aos cenários e tendências
identificadas durante a avaliação das adaptações arquitetônicas do ATAM.

O

capítulo apresenta a estrutura para a execução da PoC, considerando as tarefas e
as ferramentas a serem usadas em cada atividade.

É utilizado como objeto de

estudo um sistema de transferência de arquivos, denominado STARQ e descrito no
Apêndice D. Tal sistema é atualmente utilizado por um sistema de Internet Banking
de uma instituição bancária e conta com 12.000 acessos diários.
6.2

Metas da Prova de Conceito (PoC)
A presente pesquisa foi motivada pelas seguintes características do ATAM:


Ênfase nos cenários mais importantes para os interessados;



Dependência do conhecimento dos arquitetos envolvidos na avaliação dos
atributos de qualidade.

Desse modo, espera-se que a técnica de verificação rigorosa descrita nesta
pesquisa permita a verificação quantitativa e qualitativa a ser usada durante a
atividade de avaliação dos parâmetros de desempenho do ATAM, conforme mostra
a Figura 47. Essa atividade é executada durante o passo 5 do ATAM e está descrita
na seção 2.8.

Figura 47 – Integração da técnica com o ATAM
Fonte: O autor
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O objetivo da PoC é, portanto, avaliar a integração entre a técnica de
verificação rigorosa de atributos de desempenho e a atividade de avaliação de
desempenho do ATAM. Essa integração é realizada por meio dos cenários de
atributos de qualidade usados no método. Eles serão o critério de avaliação da PoC,
pois já contêm critérios de avaliação utilizados na verificação dos cenários de
atributos de qualidade do ATAM. Tais critérios são detalhados na seção 6.4.
6.3

Estrutura da PoC
A PoC está organizada nas seguintes atividades, ilustradas na Figura 48:

Árvore de
utilidade de
atributos

Parâmetros de Qualidade dos cenários de desempenho

Organização dos
cenários de seis
partes

Critérios de
avaliação da
PoC
Cenários de
desempenho

Todos os cenários
de seis partes

Processamento
da técnica

Verificação dos
cenários de
desempenho

Avaliação dos
resultados

Resultado da
Avaliação dos
cenários de
desempenho
Avaliação da PoC

Figura 48 – Estrutura da PoC
Fonte: O autor



Organização dos cenários seis partes: a partir da árvore de utilidade de
atributos do ATAM, são identificados todos os cenários de atributos de
qualidade que serão usados no processamento da técnica. A partir dos
cenários de desempenho, serão identificados os valores usados como base
para avaliação da técnica.



Processamento da técnica: execução da técnica de verificação rigorosa de
atributos de desempenho, conforme descrito no Capítulo 5. Recebe como
entrada os cenários de seis partes do ATAM e devolve como resultado a
verificação dos atributos de desempenho.



Avaliação dos resultados: comparação entre o resultado do processamento
da técnica e os parâmetros de qualidade originalmente apresentados.
Neste passo serão comparados os valores qualitativos e quantitativos dos
cenários de desempenho com o resultado apresentado pela técnica. Neste
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ponto também serão aplicados os critérios de avaliação definidos como
meta da PoC.
6.4

Organização dos cenários de seis partes
A especificação do projeto foi organizada conforme a proposta do ATAM, para

produzir a Árvore de Utilidade de Atributos. Toda a especificação está descrita no
Apêndice C. Os cenários de desempenho usados para a avaliação são agrupados
por ordenação de eventos, cronometragem e tempo de processamento, conforme
sugerido na seção 5.3.6. O Quadro 17 apresenta as restrições que constituem os
critérios de avaliação.
Cenário
1.

Uma requisição de arquivos deve ser processada em até 1 minuto.

2.

O sistema deverá atender ao horário de pico da requisição de arquivos: 8.000 requisições no
período de 6 horas.

3.

O estado “Disponível para transferência” só pode ser alcançado após o arquivo ser
completamente disponibilizado no repositório XFB da alta plataforma.

4.

O estado “Transferido” só pode ser alcançado após o arquivo texto ser completamente copiado
para o repositório da aplicação.

5.

O estado “Processado” só pode ser alcançado após o arquivo PDF ser criado no repositório
XFB da baixa plataforma.

6.

O estado “Transferido” só pode ser alcançado após o estado “Disponível para transferência”.

7.

O estado “Processado” só pode ser alcançado após o estado “Transferido”.

Quadro 17 – Critérios de avaliação do STARQ
Fonte: O autor

O cenário 1 corresponde a uma medida de desempenho que contabiliza o
tempo gasto para executar uma série de ações. Enquanto esse cenário considera
que o sistema esteja operando em um ambiente ideal, o cenário 2 considera o
mesmo comportamento do sistema, mas considerando a sobrecarga do ambiente.
Desse modo, esses dois cenários determinam o tempo máximo de espera e um
tempo ideal de operação em horários de pico.
Os demais cenários consideram a ordenação de eventos que, de acordo com a
ordem visual do bMSC, podem ser considerados de baixa relevância, conforme sua
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priorização descrita na árvore de utilidades de atributos do STARQ (Apêndice C).
Embora tenham sido classificados de baixa importância e risco, a violação de tais
cenários podem ocasionar situações de inconsistências, tal como a sobreposição do
estado de uma requisição por uma informação defasada.
6.5

Processamento da técnica
A técnica apresentada no Capítulo 5 será reproduzida, gerando as redes

qualitativas e quantitativas de intervalos de tempo, a partir dos cenários de
desempenho da arquitetura.
6.5.1

Elaboração do Diagrama de Atividade de Papéis

A elaboração do DAP tem por objetivo descrever os cenários que envolvem o
comportamento funcional do sistema, identificados na árvore de utilidades de
atributos. Tais tipos de cenários são os mais importantes do sistema, sendo
suscetíveis ao compartilhamento e dependência de recursos, características que
interferem no desempenho de um sistema. O desenvolvimento do DAP do STARQ
se baseou nos cenários da árvore de atributos de utilidades descrita no Apêndice B,
cujo principal objetivo é o acesso ao arquivo PDF (Formato de Documento Portátil –
Portable Document Format) solicitado pelo usuário.
O DAP é utilizado como base para a criação de cenários do MSC. Os papéis
do DAP correspondem aos processos da bMSC por representarem elementos
autônomos que trocam mensagens entre si. As mensagens do MSC correspondem
aos eventos compartilhados entre diferentes papéis. O uso do diagrama de papéis
também permite definir as responsabilidades entre diferentes atores do sistema e
identificar ações internas, que não são compartilhadas entre papéis, mas que podem
depender de características da arquitetura subjacente.
A Figura 49 mostra o diagrama de papéis que descreve o funcionamento de um
sistema STARQ, descrito com maiores detalhes no Apêndice C. Tal sistema realiza
a conversão de arquivos a partir da requisição de um usuário. Periodicamente um
programa do mainframe lê tal requisição e disponibiliza em um repositório público
um arquivo no formato texto correspondendo à requisição.

Um software robô

monitora o conteúdo do repositório público e realiza a cópia do arquivo para o
repositório da aplicação STARQ. Outro software robô monitora os arquivos
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existentes em tal repositório e realiza a conversão do arquivo do formato texto para o
formato PDF. A cada movimentação de arquivos é realizada a alteração do estado
da requisição na base de dados. Espera-se que o tempo máximo entre a solicitação
do arquivo e o seu recebimento não ultrapasse 60 segundos.
A operação de conversão do arquivo do formato texto para o formato PDF,
desempenhada pelo papel ROBO

CONVERSAO, representa um evento não

compartilhado, cujo desempenho depende apenas da arquitetura subjacente do
componente. Tais características da arquitetura podem ser mais detalhadas no DAP
para identificar quais componentes de hardware ou software podem impossibilitar o
alcance das metas de desempenho, caso venha a ser verificada a possibilidade de
perda de desempenho decorrente de atividades do componente.
Usuário

Aplicação STARQ
Base de dados

Requisitar geração
Mainframe
Solicitar Arquivo
Nova
Solicitação

Repositório XFB
Ler solicitação

Robô
Transferência
Criar Arquivo

Atualizar status para
disponível

Arquivo
disponível

Copiar Arquivo

Copiado

Disponível para
Transferência

Atualizar status para transferido
Repositório do STARQ
Robô Conversão

Colar Arquivo

Transferido
Ler Aquivo

Arquivo
disponível

Gerar PDF
Gravar PDF
Atualizar status para
processado
Processado

Arquivo
Processado

Figura 49 – DAP STARQ
Fonte: O autor

O diagrama da Figura 49 também mostra a dependência de estados para a
definição de cenários funcionais.

Essa característica pode ser identificada na

sequência de eventos entre o usuário e a aplicação STARQ, em que a visualização
de arquivos dependente de arquivos em estado disponível. A falta de ligação entre
os eventos do papel USUARIO mostra uma região em que os eventos não podem ser
controlados pelo sistema. Isso implica a situação em que um usuário pode solicitar
um arquivo, mas não existem garantias de que ele venha a realizar a sua
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visualização, muito menos a possibilidade de determinar o momento exato em que
ele visualiza o arquivo. Essa característica pode ser percebida geralmente em
eventos iniciados pelo usuário do sistema.
A utilização do diagrama de papéis pode direcionar os esforços de exploração
do comportamento do sistema de modo racional: ao invés de considerar todas as
possíveis combinações de cenários bMSC, o DAP possibilita que sejam combinados
apenas os cenários correspondentes aos episódios mais relevantes do sistema. O
DAP completo do STARQ é apresentado no Apêndice D. Para simplificar a prova de
conceito, optou-se por não representar as sequências de ações condicionais na
Figura 49.
6.5.2

Elaboração do bMSC

A Figura 50 mostra o bMSC corresponde ao DAP da Figura 49.

Ele

corresponde à sequência de ações associadas ao alcance da meta de
disponibilização do arquivo PDF. Observa-se que as características temporais do
bMSC não são extraídas diretamente do DAP:


Restrições Temporais:
o Cronômetro (TIMER) que estipula um prazo de 60 segundos entre a
solicitação e a geração do arquivo PDF.



Marcações de tempo absoluto:
o @0: indicador do início do processamento do bMSC.
o @2: indicador do momento em que a instância de MAINFRAME inicie a
leitura de uma requisição.



Rótulos de tempo
o Os rótulos de [0,30] indicam o ciclo de 30 segundos em que é feita
a verificação de novos arquivos pelos robôs de transferência e
conversão.
o Estima-se que a duração da geração do arquivo PDF varie de 1 a 5
segundos.
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o O valor padrão de intervalo entre mensagens e ações de
MAINFRAME, ROBO_TRANSFERENCIA e ROBO_CONVERSAO é de um
décimo de segundo.
Tais marcações são determinantes para a resolução da rede métrica, pois
definem os eventos iniciais do bMSC. Elas são suposições feitas pela Equipe de
Avaliação do ATAM e Arquitetos de Software que determinam características de
cenários que podem comprometer o comportamento do sistema. Essas suposições
também podem caracterizar contratos de nível de serviço que, caso não venham a
ser mantidos, tornam inviável o alcance das metas do sistema e auxiliam a elicitação
de requisitos de desempenho do sistema.

Tais suposições caracterizam a

dependência da experiência e do conhecimento técnico da equipe em estabelecer
critérios que tornam mais precisa a verificação formal do comportamento do sistema.

APLICACAO_STARQ

BASE DE DADDOS

MAINFRAME

ROBO_TRANSFERENCIA

ROBO_CONVERSAO

REPOSITORIO_XFB

REPOSITORIO_STARQ

@0
SOLICITAR_ARQUIVO [1,2]
TIMER(60)

@2
LER_SOLICITACAO [1,2]
[0.1, 0.1]
ATUALIZAR_STATUS_1 [1,2]

CRIAR_ARQUIVO [1,3]
[0.1, 0.1]

[0, 30]
COPIAR_ARQUIVO [0,1]

[0.1, 0.1]
ATUALIZAR_STATUS_2 [1,2]

COLAR_ARQUIVO [0,2]
[0.1, 0.1]

[0, 30]
LER_ARQUIVO [0, 1]

[1, 5]

[0.1, 0.1]
GERAR_PDF
[0.1, 0.1]
ATUALIZAR_STATUS_3 [1,2]

CONSULTAR_ARQUIVO [1,2]

Figura 50 – bMSC STARQ
Fonte: O autor

GRAVAR_PDF [0,1]
[0.1, 0.1]
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6.5.3

Elaboração das redes qualitativa e quantitativa

A elaboração do grafo de ordem visual é o primeiro passo para a elaboração
das redes qualitativas e quantitativas. Os eventos de inicio e término dos intervalos
de ações são respectivamente identificados pelos símbolos ! e ? para auxiliar a
aplicação dos padrões de relacionamentos de intervalos, mostrados na seção 4.4.2.
A Figura 51 corresponde ao grafo de ordem visual da Figura 50.

Aplicado tais

padrões ao grafo de ordem visual, é obtida a rede QICN mostrada na Figura 52.
A rede qualitativa permite determinar formalmente quais os relacionamentos
entre intervalos de tempo devem ser validados.
SOLICITAR_ARQUIVO
!

?
DB1
LER_SOLICITACAO
?

!
SA1

DB2

!

CRIAR_ARQUIVO

?

SA2
ATUALIZAR_STATUS_1
?
!

PR1

!

SB1
DB3

COPIAR_ARQUIVO

?

RT1
!

COLAR_ARQUIVO

?

RT2

TIMER

PB1

ATUALIZAR_STATUS_2
?

!

!

LER_ARQUIVO

?

RC1
SA3
!
PB2

GERAR_PDF
?
DB4

RC2
!

GRAVAR_EM_PDF

?

RT3
RC3
ATUALIZAR_STATUS_3
?

PR2
!

CONSULTAR_ARQUIVO DB5
!
SB2

PB3
RC4

?
DB6

#

#

#

Figura 51 – Grafo de Ordem Visual do STARQ
Fonte: O autor

#

#

#

#
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A partir da rede QICN e da marcação de tempo do bMSC na Figura 50 é
elaborada a rede MICN apresentada no Quadro 18. O script correspondente a essa
rede é mostrado no Apêndice E.

Observa-se que para desenvolver a rede, os

valores do bMSC foram convertidos de segundos para milissegundos.
SOLICITAR_ARQUIVO
SB1

DB1
{s, si, eq}

{m}
DB2

{any}
LER_SOLICITACAO

{si}

SA1
{m}

{s, si, eq}

{any}

{m}

CRIAR_ARQUIVO

SA2

PB1

ATUALIZAR_STATUS_1

{m}

{s, si, eq}

{m}

SA3

DB3
{m}

{any}

{s, si, eq}

TIMER

{s, si, eq} COPIAR_ARQUIVO {m}
RT1
{any}

PB2

{m}
{s, si, eq}

COLAR_ARQUIVO

{m}

RT2

{m}
ATUALIZAR_STATUS_2

DB4

PR1

{m}
RT3

{m}

{any}

{s, si, eq}
{s, si, eq}

LER_ARQUIVO

{m}
PR2

RC1
{m}
GERAR_PDF
{m}
RC2
{m}

{any}

GRAVAR_PDF

{any}
PR3

RC3

{fi}

{m}
{m}

{s, si, eq}

ATUALIZAR_STATUS_3 {s, si, eq}
RC4

DB5

{any}

CONSULTAR_ARQUIVO
DB6

SB2
{s, si, eq}

{m}

Figura 52 – Rede QICN
Fonte: O autor
;Duração das mensagens
(assertm 1000 <= duration SOLICITAR_ARQUIVO <= 2000)
(assertm 1000 <= duration LER_SOLICITACAO <= 2000)
(assertm 1000 <= duration CRIAR_ARQUIVO <= 3000)
(assertm 1000 <= duration ATUALIZAR_STATUS_1 <= 2000)
(assertm 1000 <= duration COPIAR_ARQUIVO <= 1000)
(assertm 1000 <= duration COLAR_ARQUIVO <= 2000)
(assertm 1000 <= duration ATUALIZAR_STATUS_2 <= 2000)
(assertm 1000 <= duration LER_ARQUIVO <= 2000)
(assertm 1000 <= duration GRAVAR_PDF <= 2000)
(assertm 1000 <= duration ATUALIZAR_STATUS_3 <= 2000)
(assertm 1000 <= duration CONSULTAR_ARQUIVO <= 2000)
;intervalo de processos
(assertm 100 <= duration SA1 <= 100)
(assertm 100 <= duration SA2 <= 100)
(assertm 100 <= duration RT1 <= 100)
(assertm 100 <= duration RT2 <= 100)
(assertm 100 <= duration RC1 <= 100)

{m}
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(assertm 100 <= duration RC2 <= 100)
(assertm 100 <= duration RC3 <= 100)
(assertm 0 <= duration PB1 <= 30000)
(assertm 0 <= duration PR1 <= 30000)
;intervalo de ações
(assertm 1000 <= duration GERAR_PDF <= 5000)

Quadro 18 – Rede MICN do STARQ
Fonte: O autor
6.5.4

Processamento e verificação dos resultados

O Quadro 19 resume as verificações de desempenho usadas na elaboração
da rede qualitativa e quantitativa. Durante o processamento das redes no MATS, as
sentenças descritas na coluna verificação serão analisadas para determinar se o
cenário é ou não factível.

Cenário

1.

Uma requisição de arquivos deve ser
processada em até 1 minuto.

2.

O sistema deverá atender ao horário
de pico da requisição de arquivos:
8.000 requisições no período de 6
horas.
O
estado
“Disponível
para
transferência” só pode ser alcançado
após o arquivo ser completamente
disponibilizado no repositório XFB da
alta plataforma.
O estado “Transferido” só pode ser
alcançado após o arquivo texto ser
completamente copiado para o
repositório da aplicação.
O estado “Processado” só pode ser
alcançado após o arquivo PDF ser
criado no repositório da aplicação
STARQ.

3.

4.

5.

Consulta e Resultado Esperado

A consulta (mhow TIMER_1) deve resultar em
duration <= 60000
A consulta (mhow TIMER_1) deve resultar em
duration <= 2630
A consulta (ahow CRIAR_ARQUIVO
ATUALIZAR_STATUS_1) deve resultar em
CRIAR_ARQUIVO m, p ATUALIZAR_STATUS_1
A consulta (ahow COPIAR_ARQUIVO
ATUALIZAR_STATUS_2) deve resultar em
COPIAR_ARQUIVO m, p ATUALIZAR_STATUS_2
A consulta (ahow GRAVAR_PDF
ATUALIZAR_STATUS_3) deve resultar em
GRAVAR_PDF m, p, o ATUALIZAR_STATUS_3

6.

O estado “Transferido” só pode ser
alcançado após o estado “Disponível
para transferência”.

A consulta (ahow ATUALIZAR_STATUS_1
ATUALIZAR_STATUS_2) deve resultar em
ATUALIZAR_STATUS_1 p ATUALIZAR_STATUS_2

7.

O estado “Processado” só pode ser
alcançado
após
o
estado
“Transferido”.

A consulta (ahow ATUALIZAR_STATUS_2
ATUALIZAR_STATUS_3) deve resultar em
ATUALIZAR_STATUS_2 p ATUALIZAR_STATUS_3

Quadro 19 – Sentenças para verificação de cenários do STARQ
Fonte: O autor

Os cenários 1 e 2 podem ser verificados a partir da análise da duração do
intervalo TIMER. Os cenários 3, 4 consideram que um intervalo de tempo deve ser
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finalizado antes do término do outro intervalo comparado.

Utilizando como

referência os relacionamentos da lógica de Allen, chega-se ao conjunto de
relacionamentos válidos X{m, p}Y, ou seja, relacionamentos em que os intervalos
podem se encontrar (m) ou que X antecede Y (p). O cenário 5 também considera a
possibilidade de sobreposição (o) entre os intervalos.
Já os cenários 6 e 7 consideram que o término de um intervalo deve anteceder
o inicio de outro, sem que os intervalos se encontrem. Esse requisito é aplicado ao
papel BANCO DE DADOS, para garantir que não haja concorrência na atualização
dos registros da base de dados, pois esta situação poderia tornar inconsistentes as
informações registradas.
6.6

Apresentação dos resultados
A execução do script na ferramenta MATS foi realizada em diferentes ciclos,

conforme mostra a Quadro 20. Cada ciclo corresponde a ajustes realizados na rede
métrica devido a resultados inconclusivos.
Cenário

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

1

Inconclusivo

Satisfatório

Satisfatório

Satisfatório

2

Inconclusivo

Insatisfatório

Insatisfatório

Insatisfatório

3

Insatisfatório

Insatisfatório

Insatisfatório

Insatisfatório

4

Insatisfatório

Insatisfatório

Insatisfatório

Insatisfatório

5

Insatisfatório

Insatisfatório

Insatisfatório

Insatisfatório

6

Inconclusivo

Inconclusivo

Insatisfatório

Satisfatório

7

Inconclusivo

Inconclusivo

Insatisfatório

Satisfatório

Quadro 20 – Quadro resumo da avaliação
Fonte: O autor

As condições retratadas em cada ciclo são as seguintes:


Ciclo 1: utilização da marcação de tempo do bMSC da Figura 50;



Ciclo 2: restrição da duração do cronômetro em 60 segundos;



Ciclo 3: restrições quanto à duração máxima do intervalo de tempo que
determina o inicio das mensagens COPIAR_ARQUIVO e LER_ARQUIVO;



Ciclo 4: restrições quanto à duração mínima do intervalo de tempo que
determina o inicio das mensagens COPIAR_ARQUIVO e LER_ARQUIVO.
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6.6.1

Ciclo 1

Corresponde à execução do script com as marcações de tempo conforme
sugere o bMSC da Figura 50.
Cenário 1 e 2: os valores obtidos apresentam uma duração inicial estimada em
um segundo, porém não determinam qual a duração máxima do intervalo.
1000 <
2000 <=
3000 <

duration TIMER
LEFT TIMER
RIGHT TIMER

< ?
<= 2000
< ?

Cenário 3: o resultado obtido sugere que o intervalo CRIAR_ARQUIVO ocorra
durante (di), ou seja finalizado (fi), ou sobreponha (o) o intervalo
ATUALIZAR_STATUS_1. Desse modo, a meta estipulada pelo cenário não
pode ser alcançada.
CRIAR_ARQUIVO

(DI FI O)

ATUALIZAR_STATUS_1

Cenário 4: o resultado obtido sugere que o intervalo COPIAR_ARQUIVO
sobreponha (o) o intervalo ATUALIZAR_STATUS_2. Desse modo, a meta
estipulada pelo cenário não pode ser alcançada.
COPIAR_ARQUIVO

O

ATUALIZAR_STATUS_2

Cenário 5: o resultado obtido sugere que o intervalo GRAVAR_PDF ocorra
durante (di), ou seja finalizado (fi), ou sobreponha (o) o intervalo
ATUALIZAR_STATUS_3. Desse modo, a meta estipulada pelo cenário não
pode ser alcançada.
GRAVAR_PDF

(DI FI O)

ATUALIZAR_STATUS_3

Cenários 6 e 7: o resultado obtido não consegue restringir o tipo de
relacionamento que ocorre entre os intervalados, tornando o seu resultado
indeterminado.
ATUALIZAR_STATUS_1
ATUALIZAR_STATUS_2

ANY
ANY

ATUALIZAR_STATUS_2
ATUALIZAR_STATUS_3

Observa-se que nenhum cenário foi validado, ou por ser inconclusivo ou por
ser insatisfatório.

Os casos classificados como inconclusivos consistem em

relacionamentos entre intervalos de tempo que não puderam ser classificados,
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devolvendo o resultado ANY, ou intervalos de tempo que não puderam ter a sua
duração determinada, devolvendo o resultado ?. Desse modo, os próximos ciclos
buscarão determinar o relacionamento entre intervalos de tempo e determinar a
duração dos intervalos usados durante a verificação.
6.6.2

Ciclo 2

Baseando-se na relação entre a rede métrica e qualitativa, em que a rede
métrica restringe os relacionamentos determinados pela rede qualitativa, é proposta
a adequação do script de modo a se tornar mais restritivo em relação ao TIMER. O
cenário 1 considera que ele deve ser executado em até 60 segundos, mas o script
do ciclo 1 não restringe o seu tempo, apenas consulta a sua duração. Dessa forma,
adiciona-se a sentença mostrada no Quadro 21.
;restrição do ciclo 2
(assertm 0 <= duration TIMER <= 60000)

Quadro 21 – Adequações à MICN do STARQ para o ciclo 2
Fonte: O autor

Cenário 1: os valores obtidos apresentam uma duração que varia entre 1 e 60
segundos. Esses valores validam o cenário 1.
1000 <
2000 <=
3000 <

duration TIMER
LEFT TIMER
RIGHT TIMER

<= 60000
<= 2000
<= 62000

Cenário 2: os valores obtidos não estão adequados à expectativa de
desempenho do sistema (2.630 milissegundos) em horários de pico.
Cenários 3, 4, 5, 6 e 7: foram obtidos os mesmos resultados do Ciclo 1, ou
seja, continuam insatisfatórios.
Observa-se que o cenário 1 pôde ser validado devido a uma restrição
declarada na própria rede métrica.

Por meio dessa verificação, é possível

determinar a viabilidade da duração de 60 segundos para a transformação do
arquivo. Ou seja, é viável que as mensagens de atualização de status ocorram
dentro de um intervalo de 60 segundos. Porém esse tipo de verificação afeta a
análise do cenário 2, que busca determinar uma duração que esteja adequada ao
horário de pico do sistema, ou seja, a duração máxima do cronômetro que foi
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imposta, ao invés de ser calculada. Também se esperava que a restrição do TIMER
determinasse o intervalo de tempo em que os eventos de chegada das mensagens
ATUALIZAR_STATUS_1,

ATUALIZAR_STATUS_2

e

ATUALIZAR_STATUS_3

ocorressem, restringindo assim os possíveis relacionamentos entre tais intervalos, o
que não ocorreu. Desse modo, o próximo ciclo terá como objetivo estabelecer o
tempo inicial de tais mensagens e observar se pode ser determinado o
relacionamento entre os intervalos descritos nos cenários 6 e 7.
6.6.3

Ciclo 3

Este ciclo corresponde à execução do script com adequações relacionadas à
marcação de tempo referente ao inicio das mensagens COPIAR_ARQUIVO e
LER_ARQUIVO. Tal adequação é decorrente da hipótese de que, ao determinar o
momento que se inicia a sequência de ações referentes à copia de arquivo
(mensagem COPIAR_ARQUIVO), possa ser determinada a duração do cronômetro e
o relacionamento entre as mensagens dos cenários 6 e 7.

Essa hipótese é

formulada ao observar as características métricas da mensagem COPIAR_ARQUIVO,
que embora seja caracterizada a sua duração, não é definido seu momento de inicio
e término:
1000 <=
? <
? <

duration COPIAR_ARQUIVO
LEFT COPIAR_ARQUIVO
RIGHT COPIAR_ARQUIVO

<= 1000
< ?
< ?

Não existe na especificação dos cenários de atributos de qualidade ou no DAP
alguma definição quanto ao intervalo de tempo entre o inicio das mensagens
LER_SOLICITACAO, CRIAR_ARQUIVO e COPIAR_ARQUIVO. Desse modo, este ciclo
sugere o intervalo de duração que varie de zero até 20 segundos entre o inicio de
cada mensagem. Considerando as definições da bMSC (ITU, 2000), não existe uma
notação de intervalo de tempo que permita restringir o intervalo inicial entre
mensagens de diferentes instâncias. Assim, tal restrição é caracterizada por meio da
Figura 53, que apresenta dois intervalos de tempo (ES1 e ES2) que caracterizam a
espera entre o inicio das mensagens LER_ARQUIVO e COPIAR_ARQUIVO e
COPIAR_ARQUIVO e LER_ARQUIVO, respectivamente. O Quadro

22 mostra o

conjunto de sentenças referentes à atualização do ciclo 3. A sentença utilizada no
ciclo 2, representada pelo Quadro 21, é removida neste ciclo.
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;ciclo 3
;relacionamento entre os intervalos de inicio das mensagens
(asserta ES1 (s si =) LER_SOLICITACAO)
(asserta ES1 (m) COPIAR_ARQUIVO)
(asserta ES2 (s si =) COPIAR_ARQUIVO)
(asserta ES2 (m) LER_ARQUIVO)
;restrição métrica
(assertm 0 <= duration ES1 <= 20000)
(assertm 0 <= duration ES2 <= 20000)

Quadro 22 – Adequações à QICN e MICN do STARQ para o ciclo 3
Fonte: O autor

SOLICITAR_ARQUIVO
SB1

DB1

{s, si, eq}

{s, si, eq}

{m}

{m}
IT1
{m}

DB2

LER_SOLICITACAO SA1
{m}

{s, si, eq}

{any}

{s}

ES1

{m}

{m}

CRIAR_ARQUIVO

SA2

PB1

ATUALIZAR_STATUS_1

{m}

{s, si, eq}

{m}

SA3

DB3
{m}

{any}

{s, si, eq}

TIMER

{s, si, eq} COPIAR_ARQUIVO {m}
RT1
{any}

PB2

{m}
{s, si, eq}

COLAR_ARQUIVO

{m}

RT2

{m}
ATUALIZAR_STATUS_2

DB4

PR1

{m}
RT3

{m}

{any}

{s, si, eq}
{s}

RC1

{s, si, eq}

LER_ARQUIVO

{m}
PR2

{m}
{m}

ES2

GERAR_PDF
{m}
RC2
{m}

{any}

GRAVAR_PDF

{any}
PR3

RC3

{m}

{m}
{m}

DB5

ATUALIZAR_STATUS_3 {s, si, eq}
RC4

{any}
IT2
CONSULTAR_ARQUIVO

{any}
DB6

SB2
{s, si, eq}

{s, si, eq}

{m}

Figura 53 – Rede Qualitativa do STARQ atualizada
Fonte: O autor

{m}
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Cenário 1: os valores obtidos apresentam uma duração que varia entre 1,3 e
45,3 segundos. Esses valores validam o cenário 1.
1300 <
2000 <=
3300 <

duration TIMER
LEFT TIMER
RIGHT TIMER

<= 45300
<= 2000
<= 47300

Cenário 2: os valores obtidos não estão adequados à expectativa de
desempenho do sistema (2.630 milissegundos) em horários de pico.
Cenários 3, 4 e 5: foram obtidos os mesmos resultados do Ciclo 1, ou seja,
foram insatisfatórios.
Cenário 6: sugere que o intervalo ATUALIZAR_STATUS_1 pode conter (di),
ser terminado por (fi), anteceder (p), encontrar (m) ou sobrepor (o) o intervalo
ATUALIZAR_STATUS_2, não alcançando a meta determinada pelo cenário.
A Figura 54 ilustra os possíveis relacionamentos entre os intervalos das
mensagens ATUALIZAR_STATUS_1 e ATUALIZAR_STATUS_2.

Xi

Xf

ATUALIZAR_STATUS_1
o

m

p

Yi1

Yi2

Yi3

Yf1

fi

ATUALIZAR_STATUS_2
Yi4
Yi5

di

Yf2

Yf3

Figura 54 – Relacionamento entre ATUALIZAR_STATUS_1 e ATUALIZAR_STATUS_2
Fonte: O autor

Cenário 7: sugere que o intervalo ATUALIZAR_STATUS_2 antecede (p) o
intervalo ATUALIZAR_STATUS_3, tornando viável a meta estipulada no
cenário.
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6.6.4

Ciclo 4

Corresponde à execução do script com alterações aplicadas à duração mínima
dos intervalos ES1 e ES2, determinando que entre o início de cada mensagem deva
haver uma espera mínima de cinco segundos. Serão aplicados novos valores aos
intervalos, na expectativa de que, ao determinar um tempo de espera mínimo entre
as mensagens LER_SOLICITACAO, CRIAR_ARQUIVO e COPIAR_ARQUIVO, as
restrições descritas nos cenários 6 e 7 sejam atendidas. A rede métrica foi alterada
conforme mostra o Quadro 23.
;ciclo 4
;relacionamento entre os intervalos de inicio das mensagens
(asserta ES1 (s si =) LER_SOLICITACAO)
(asserta ES1 (m) COPIAR_ARQUIVO)
(asserta ES2 (s si =) COPIAR_ARQUIVO)
(asserta ES2 (m) LER_ARQUIVO)
;restrição métrica
(assertm 5000 <= duration ES1 <= 20000)
(assertm 5000 <= duration ES2 <= 20000)

Quadro 23 – Novas Adequações à MICN do STARQ
Fonte: O autor

Cenário 1: os valores obtidos apresentam uma duração que varia entre 11,3 e
45,3 segundos. Esses valores validam o cenário 1.
11300 <=
2000 <=
13300 <=

duration TIMER
LEFT TIMER
RIGHT TIMER

<= 45300
<= 2000
<= 47300

Cenário 2: o valor obtido não está adequado à expectativa de desempenho do
sistema (1.630 milissegundos) em horários de pico, mas é melhor em relação
ao valor alcançado no ciclo anterior (2.630 milissegundos)
Cenários 3, 4 e 5: foram obtidos os mesmos resultados anteriores.
Cenários 6 e 7: ao determinar uma duração mínima de cinco segundos, os
cenários se tornam válidos:
ATUALIZAR_STATUS_1
ATUALIZAR_STATUS_2

P
P

ATUALIZAR_STATUS_2
ATUALIZAR_STATUS_3
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6.7

Resultados da prova de conceito
É importante destacar a necessidade de informações precisas quanto à

duração dos eventos, de modo a tornar viável a análise das redes qualitativas e
quantitativas.

Inicialmente, a especificação usada na elaboração da PoC não

contava com tais detalhes e, desta forma, tornou-se necessário fazer uso de
suposições para restringir o comportamento da rede. Originalmente, esta pesquisa
seria aplicável a todos os tipos de sistemas que podem ser atendidos pelo ATAM,
porém a falta de informações quanto à duração dos eventos podem ser
determinantes para o uso da técnica e a acurácia de seus resultados.
Durante os ciclos de validação foi investigada a duração da requisição de
transformação de arquivos por meio do cronômetro TIMER. Não foi imposta uma
restrição quanto à duração do cronômetro, devido à expectativa do cenário em
determinar se era ou não factível um tempo de resposta menor que 60 segundos,
tempo considerado como aceitável pelo usuário que faz uma requisição de arquivo.
Pode ser observado que, enquanto não houve uma definição do momento em que
eram iniciadas as sequências de eventos de movimentação e transformação de
arquivo, também não pode ser determinada a duração do TIMER.

Isso ocorreu

porque o cenário não foi devidamente caracterizado, determinando os momentos
iniciais para o inicio das sequências de ações. Pode também ser observado que a
definição de tais momentos leva a importantes considerações que determinam a
viabilidade dos cenários, conforme pode ser observado na verificação da ordenação
dos eventos.
A ordenação dos eventos pode ser avaliada a partir dos cenários 6 e 7, em que
é destacada a preocupação com falhas na atualização do estado da requisição, que
tornariam impossível o alcance da meta mais importante do sistema. Durante o
desenvolvimento do STARQ houve a preocupação quanto à integridade do estado
das requisições, mas tal preocupação nunca esteve associada à duração mínima
das sequências de ações.

Ou seja, acreditava-se que quanto menor fosse o

intervalo de tempo entre as sequências de ações que alteravam o estado da
requisição, mais rápida ela seria atendida.

Os resultados obtidos durante a

aplicação da técnica de verificação rigorosa determinam que, para que os resultados
sejam alcançados de maneira satisfatória, ou seja, atendendo aos cenários 6 e 7,
torna-se necessário que haja um intervalo mínimo entre o inicio de cada sequência.
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Esse intervalo garante que não haja concorrência entre as requisições que alteram o
estado da requisição na base de dados.
As características analisadas nos cenários 1 e 2 se referem a mensagens que
chegam a uma mesma instância descrita no diagrama bMSC e que podem ser
restringidas por meio de cronômetros. Já o tipo de ordem de eventos descrita pelos
cenários 3, 4 e 5 demonstra restrições quanto à chegada de mensagens originadas
de uma mesma instância e destinadas a diferentes instâncias. Tal tipo de restrição
não pode ser representada pela bMSC (ITU, 2004). Observa-se que durante a
verificação nenhum desses cenários foram validados, uma vez que os rótulos de
tempo das mensagens e dos intervalos das ações que os envolviam já estavam
determinados e que não eram influenciados pelas adequações dos ciclos. Para
garantir que tais cenários sejam validados, torna-se necessário que a arquitetura do
sistema garanta um intervalo mínimo entre o envio das mensagens, conforme ilustra
a Figura 55. Ela mostra que o atendimento à meta do cenário 3 requer um intervalo
de 3 segundos entre as mensagens GRAVAR_ARQUIVO e ATUALIZAR_STATUS_1.
Da mesma forma, para que o cenário 4 seja satisfeito é necessária uma duração de
um segundo entre as mensagens COPIAR_ARQUIVO e ATUALIZAR_STATUS_2.
Para que o cenário 5 seja satisfeito é necessária uma duração que pode variar de
1,5 a 2 segundos entre as mensagens GRAVAR_PDF e ATUALIZAR_STATUS_3. O
Quadro 24 mostra os ajustes que devem ser aplicados à rede métrica.
Xi

MAINFRAME

Xf

CRIAR_ARQUIVO
CRIAR_ARQUIVO [1,3]

ATUALIZAR_STATUS_1 [1,2]

[0.1, 0.1]

ATUALIZAR_STATUS_1

o

d

f

Yi1

Yf1

Yf2
m

Yf3
mi

Yi

Yf4

MAINFRAME

Xi
CRIAR_ARQUIVO [1,3]

ATUALIZAR_STATUS_1 [1,2]

Xf

CRIAR_ARQUIVO

pi

[3, 3]
ATUALIZAR_STATUS_1

Yi

Figura 55 – Adequações arquitetônicas necessárias ao cenário 3
Fonte: O autor

Yf

131

;Adequações de características da arquitetura
;intervalo de processos - ciclo 5
(assertm 3000 <= duration SA2 <= 3000)
(assertm 1000 <= duration RT2 <= 1000)
(assertm 1500 <= duration RC3 <= 2000)

Quadro 24 – Adequações de características da arquitetura
Fonte: O autor

Observa-se que esse tipo de ajuste aplicado à rede métrica não constitui em
uma adequação dos cenários avaliados conforme aplicado aos ciclos demonstrados
na seção 6.6. Esse ajuste se refere à características que devem ser garantidas pela
arquitetura do sistema, para determinar o alcance de metas dos cenários de
desempenho. Por esse motivo, tais características não foram incluídas nos ciclos de
verificação, mas são indicadores importantes para determinar restrições que devem
ser aplicadas à arquitetura ou refletir em adequações aos cenários de atributos de
seis partes do ATAM. Também é importante verificar se tais características podem
afetar de maneira negativa as metas outrora satisfeitas. Observa-se que o único
resultado afetado é referente ao cenário 1, mas mesmo assim ele continua sendo
satisfatório, ou seja, menor que 60 segundos. Os resultados alcançados são os
seguintes:
12700 <=
2000 <=
14700 <=

duration TIMER
LEFT TIMER
RIGHT TIMER

<= 47200
<= 2000
<= 49200

CRIAR_ARQUIVO
(P M)
ATUALIZAR_STATUS_1
COPIAR_ARQUIVO
P
ATUALIZAR_STATUS_2
GRAVAR_PDF
(P M O)
ATUALIZAR_STATUS_3
ATUALIZAR_STATUS_1
ATUALIZAR_STATUS_2

P
P

ATUALIZAR_STATUS_2
ATUALIZAR_STATUS_3

Outra característica que deve ser garantida pela arquitetura é a duração da
ação GERAR_PDF. Embora ela não esteja envolvida diretamente em nenhum dos
cenários avaliados, ela está dentro da sequência de ações delimitada pelo
cronômetro TIMER, influenciando assim o seu resultado.

Por exemplo, caso a

duração da ação GERAR_PDF varie de 10 a 20 segundos, tornam-se inviáveis os
cenários 1 e 2, conforme o seguinte resultado:
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20300 <=
2000 <=
22300 <=

duration TIMER
LEFT TIMER
RIGHT TIMER

<= 60300
<= 2000
<= 62300

A estratégia adotada para determinar uma duração relativa ao evento inicial
torna mais flexível a análise dos resultados dos cenários. Uma alternativa seria
determinar arbitrariamente um momento para que fossem iniciadas as mensagens
COPIAR_ARQUIVO e LER_ARQUIVO. Mas tal alternativa não tornaria realista a
duração mínima do TIMER, de forma que pudesse tornar verificável o cenário 2. Tal
cenário não foi validado por nenhum ciclo de verificação, tornando assim um risco a
ser avaliado pela equipe do ATAM. O critério de avaliação desse cenário considerou
que a duração deveria estar dentro de um limite aceitável à vazão de
aproximadamente 23 requisições por minuto, de acordo com o horário de pico
determinado pelo cenário 2.
Um resultado interessante da verificação é que quanto mais próximo o inicio
das sequências de ações, mais propenso a erro torna-se o sistema. Ou seja, usando
como referência a bMSC mostrado na Figura 56, quanto menor o intervalo entre o
inicio

das

mensagens

SOLICITAR_ARQUIVO,

LER_SOLICITACAO,

COPIAR_ARQUIVO e LER_ARQUIVO, mais propenso a erros torna-se o sistema,
devido à concorrência entre as mensagens de atualização de status decorrentes de
cada sequência de ações. Isso pôde ser constatado ao se avaliar os ciclos 3 e 4,
determinando uma duração mínima maior que zero entre os eventos iniciais de
COPIAR_ARQUIVO e LER_ARQUIVO. Por esse motivo, foi considerado como critério
de avaliação do cenário 2 a duração máxima do TIMER. Ao aplicar a duração de
45,3 segundos/operação, obtida durante o ciclo 4, chegou-se a uma vazão de 0,02
operações por segundo (1 segundo / 45,3 segundos/operação). Associando esse
valor à duração do horário de pico (21.600 segundos) chega-se ao número de
476,82 operações (21.600 segundos X 0,02 operações/segundo).

Esse valor é

muito menor que o determinado pelo cenário 2, que é o processamento de 8.000
requisições durante esse período. Dessa forma, o sincronismo entre as sequências
de ações de criação, cópia e transformação de arquivo é um risco que não havia
sido previamente identificado durante a avaliação gerada pelo ATAM.
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APLICACAO_STARQ

BASE DE DADDOS

MAINFRAME

ROBO_TRANSFERENCIA

ROBO_CONVERSAO

REPOSITORIO_XFB

REPOSITORIO_STARQ

@0
SOLICITAR_ARQUIVO [1,2]
@2

TIMER(60)

LER_SOLICITACAO [1,2]
[0.1, 0.1]
ATUALIZAR_STATUS_1 [1,2]

CRIAR_ARQUIVO [1,3]
[0.1, 0.1]

[0, 30]
COPIAR_ARQUIVO [1,2]

[0.1, 0.1]
ATUALIZAR_STATUS_2 [1,2]

COLAR_ARQUIVO [1,2]
[0.1, 0.1]

[0, 30]
LER_ARQUIVO [1, 2]

[1, 5]

[0.1, 0.1]
GERAR_PDF
[0.1, 0.1]
ATUALIZAR_STATUS_3 [1,2]

GRAVAR_PDF [1,2]
[0.1, 0.1]

CONSULTAR_ARQUIVO [1,2]

Figura 56 – Pontos de atenção no bMSC STARQ
Fonte: O autor

6.8

Aspectos negativos da PoC
A seguir são enumeradas algumas características negativas relacionadas à

aplicação da PoC:


Falta de ferramenta especializada na elaboração do DAP.

Para a

elaboração do diagrama foi utilizada a ferramenta Microsoft Visio 2010.
Não existe suplemento da ferramenta que facilite a criação dos diagramas,
impondo regras e propondo a verificação da sintaxe do diagrama de
atividade de papéis.


Tanto o DAP quanto o cenário de seis partes não dão suporte a todas as
características temporais que podem ser descritas por meio do bMSC.
Dessa forma, informações relativas a cronômetros, marcações de tempo
absoluto e rótulos de tempo podem ser negligenciadas, pois precisam ser
anotadas no bMSC.



Como o DAP e o cenário de seis partes não dão suporte a todos os tipos de
características temporais do bMSC, algumas características foram definidas
por meio de suposições baseadas em conhecimento empírico. A suposição
adotada foi o intervalo de tempo de 0,1 segundo entre as mensagens e as
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ações de MAINFRAME, ROBO_TRANSFERENCIA e ROBO_CONVERSAO. Caso
esses valores não fossem definidos, a rede qualitativa e métrica não
poderia ser resolvida por meio do MATS.

6.9

Conclusões
A prova de conceito conseguiu identificar riscos que não foram caracterizados

durante a avaliação de adaptações arquitetônicas do ATAM.

Dessa forma, ela

mostrou a viabilidade da técnica proposta em verificar a factibilidade de
características determinadas pelos cenários de seis partes e tornar a atividade de
avaliação da arquitetura mais independente do conhecimento dos envolvidos.

A

técnica também se mostrou capaz de evidenciar os impactos do alcance de metas
de um cenário específico em relação ao sistema como um todo.
A técnica de verificação rigorosa de desempenho aplica o conhecimento
técnico dos arquitetos de software durante a especificação de cenários bMSC. Ou
seja, tal conhecimento é aplicado na elaboração de cenários que refletem a
realidade do sistema, considerando situações de colaboração ou concorrência de
processos que interferem no alcance de metas arquitetônicas. Dessa forma, tornase necessário complementar o conhecimento técnico com a prática de extração de
tais cenários a partir do Diagrama de Atividades de Papéis.
A técnica permite avaliar os cenários de desempenho de maneira comum aos
cenários de seis partes, considerando características de tempo de processamento,
vazão e ordenação dos eventos.

Embora, tanto na literatura de avaliação

arquitetônica, quanto na prática empresarial, a ordenação dos eventos não venha a
ser uma característica muita usada na avaliação de desempenho, os resultados da
PoC mostraram que a validação dessas características possui uma influência
determinante no alcance das metas de duração dos eventos.
A utilização do Diagrama de Atividade de Papéis também se mostrou viável na
caracterização de cenários de desempenho, possibilitando a identificação de
sequências de ações que não possuem um evento inicial bem definido, ou que não
podem ser restringidas pelo sistema. Isso permite a elaboração de cenários bMSC
que são mais condizentes com a realidade do sistema, permitido assim a
identificação de riscos que não estão ligados diretamente à natureza do software,
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mas sim ao software integrado ao seu ambiente. Um exemplo desse tipo de risco é
o sincronismo entre os gatilhos dos eventos associados às sequências de eventos
de geração, cópia e transformação de arquivos.
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7
7.1

Conclusão
Resumo
A presente pesquisa propôs uma técnica de validação de requisitos de

desempenho a partir de cenários de desempenho usados no ATAM.

A pesquisa

mostrou que é possível identificar violações de tais cenários, assim como novos
riscos, que não haviam sido identificados durante a aplicação do método de
avaliação arquitetônica usado na prova de conceito apresentada e discutida com
detalhes no Capítulo 6.
A presente pesquisa fundamentou-se nas seguintes associações:


O Diagrama de Atividade de Papéis representa as respostas definidas nos
cenários de seis partes, para determinar a colaboração e a concorrência de
diferentes sequências ações para o alcance das metas do sistema.



O bMSC representa o comportamento funcional descrito por meio do
Diagrama de Atividade de Papéis, para modelar cenários funcionais que
estão associados às principais metas do sistema. Tais cenários consideram
sequências de ações que propõem condições de contribuição ou
concorrência ao alcance de dessas metas.



O comportamento é representado por meio de redes qualitativas e
quantitativas que são processadas automaticamente pela ferramenta
MATS, permitindo a rápida verificação de violações de características de
desempenho.



Os cenários de seis partes determinam as condições que restringem os
critérios de aceite usados na validação dos atributos de desempenho do
sistema.

A técnica de verificação rigorosa de desempenho pode ser usada em qualquer
sistema em que possa ser aplicado o ATAM, pois ela se mostra compatível como o
modelo de cenário de seis partes usado pelo método. Uma observação importante é
quanto à qualidade das informações disponíveis para caracterizar as restrições
temporais da arquitetura em análise. A indisponibilidade de tais informações leva à
necessidade de determinar suposições quanto ao desempenho de características
que devem ser garantidas pela arquitetura. Tais suposições podem ser observadas
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na seção 6.5.2. Elas são decorrentes da experiência dos arquitetos envolvidos na
avaliação de desempenho e embora possa representar de maneira incompleta o
comportamento do sistema, ao aplicar a verificação formal são identificados pontos
em que tais suposições podem acarretar riscos.

Ou seja, o conhecimento e a

experiência dos arquitetos são aplicados em pontos de maior criticidade, que são
identificados a partir dos resultados da verificação formal.
Ao apresentar o resultado da PoC à equipe de arquitetos envolvidos no
desenvolvimento do projeto STARQ, surgiram dúvidas quanto ao responsável por
definir tais valores e o impacto do seu não atendimento. Foi possível demonstrar
que a técnica permite validar as suposições e refletir o impacto de tais mudanças em
todos os cenários envolvidos. Dessa forma, torna-se possível a identificação de
falhas de desempenho durante a análise de requisitos e especificação de projeto de
arquitetura. Isso permite a articulação de argumentos que justifiquem as decisões
arquitetônicas do projeto e o estabelecimento de caraterísticas de contrato de nível
de serviço, que devem ser garantidas para que o sistema alcance as metas de
desempenho determinadas.
A técnica proposta realiza a caracterização dos cenários de atributos de
qualidade por meio do Diagrama de Atividade de Papéis. Isso permite que as
principais metas da arquitetura sejam contextualizadas de maneira conjunta,
possibilitando a extração de cenários funcionais que caracterizem sequências de
ações que contribuem ou impedem o alcance de metas comuns.

Desse modo,

torna-se possível elaborar cenários complexos em bMSC que caracterizam as
principais sequências de ações, de modo direcionado ao alcance das principais
metas do sistema. Ao apresentar o resultado da PoC aos arquitetos do projeto
STARQ, também foi questionada a possibilidade da geração do DAP a partir da
especificação de Diagramas de Sequências da UML, caracterizando uma
possibilidade de futuras pesquisas. Tal sugestão foi em decorrência da falta de
determinação das metas da arquitetura e da necessidade de visualizar quais
sequências de ações são concorrentes em um mesmo processo.
A presente pesquisa propõe que os cenários funcionais sejam descritos por
meio do bMSC, pois estes possuem uma gama de recursos que permitem
determinar restrições de desempenho associadas às ações e mensagens de
cenários.

Dessa forma, é possível caracterizar os detalhes da duração de
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mensagens e intervalos de ações que são essenciais na garantia do alcance de
metas do desempenho da arquitetura. Tal caracterização também contribui para a
identificação de riscos associados à concorrência de recursos e a características
subjacentes da arquitetura. Por exemplo, todos os cenários da PoC considerados
como inválidos decorreram da estimativa de 0,1 segundos de intervalo entre o inicio
do envio de mensagens. Tal intervalo de tempo é uma característica da arquitetura
que deve ser garantida para o alcance de metas e que não tinha sido cogitada como
um risco para o projeto.
O bMSC também possibilita a elaboração de redes qualitativas e quantitativas
que descrevem o relacionamento entre os intervalos de tempo das mensagens, por
meio da Lógica de Allen. Ela foi aplicada na verificação do desempenho
arquitetônico, por meio da restrição de relacionamentos entre eventos, determinado
um conjunto de relacionamentos possíveis entre intervalos de eventos.

A rede

qualitativa, associada à rede métrica obtida a partir das restrições temporais do
bMSC, quando submetidas à ferramenta MATS, permite a geração automática de
todas as possíveis relações qualitativas e quantitativas entre os intervalos de tempo
da rede.

Como resultado da prova de conceito, foi possível demonstrar a

inviabilidade da expectativa de desempenho do sistema em horários de pico.
Também foi possível determinar a necessidade de a arquitetura garantir um intervalo
de tempo mínimo entre as sequências de ações de geração, cópia e transformação
de arquivos. Tal necessidade pode ser caracterizada como um risco a ser assumido
ou como a justificativa do uso de uma tática arquitetônica que venha garantir o
alcance das metas de desempenho do sistema.
A pesquisa também apresentou a viabilidade do uso dos cenários de seis
partes associados à verificação qualitativa e quantitativa do desempenho temporal
da arquitetura. A partir deles são extraídas as condições que determinam os critérios
de aceite de desempenho.

Ao obter o resultado do processamento das redes

qualitativa e quantitativa pelo MATS, tais condições podem ser verificadas para
estabelecer a validação do desempenho da arquitetura, de acordo com as
caracterizações de duração de intervalos, vazão e ordem de eventos.

Essas

características são utilizadas nos cenários de avaliação de desempenho baseados
em cenários e se mostraram compatíveis com as redes quantitativa e qualitativa
usadas nessa pesquisa.
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7.2

Contribuições da pesquisa
Foi possível demonstrar a aplicação do framework proposto por Muniz Silva

(2005) em um método de avaliação de desempenho da arquitetura de software e, de
modo mais geral, de sistemas computacionais. Sua aplicação constituiu em uma
técnica formal para a verificação de desempenho, possibilitando a extensão da
atividade de análise de adaptações arquitetônicas do ATAM, sem alterar a estrutura
deste. A presente pesquisa realizou a caracterização dos atributos de desempenho
por meio de restrições de duração e ordem de eventos que podem ser traduzidas em
sentenças e verificadas por meio da ferramenta MATS.
Como a prova de conceito foi aplicada em um sistema real usado em ambiente
de produção por uma instituição bancária, seus resultados ajudaram a identificar
pontos de vulnerabilidade da arquitetura deste sistema. Os resultados apresentados
foram informalmente apresentados à equipe de desenvolvimento do projeto, levando
a discussões quanto à melhor tática arquitetônica para a atualização da base de
dados e quanto à origem dos requisitos não funcionais descritos em cenários de
desempenho.

Para os arquitetos que participaram da apresentação, a maior

contribuição da presente pesquisa está associada à forma de elicitar e validar
requisitos de desempenho, determinando contratos de nível de serviço que afetam o
comportamento do sistema.
A presente pesquisa também mostrou a viabilidade do uso do DAP para a
integração de cenários bMSC. A natureza fragmentada dos cenários não permite
uma visão integrada do comportamento do sistema. O MSC dispõe do hMSC para
representar o possível encadeamento de diferentes cenários bMSC, mas não
permite que sejam identificadas as metas associadas a eles. O hMSC possibilita
que sejam identificadas combinações entre diferentes cenários bMSC, levando a um
problema NP-completo. Essa pesquisa sugere o uso do DAP para determinar as
restrições de sequências de ações a partir dos estados de seus papéis. O DAP,
originalmente proposto para modelagem de processos de negócio, também permite
que sejam caracterizadas as sequências de ações que podem ou não ser realizadas
simultaneamente, além de identificar ações que não podem ser restringidas pelo
sistema, tais como a interações com usuários.
Também foi apresentada a possibilidade do uso do DAP como um modelo de
representação da visão de desempenho do sistema. Ou seja, ele pode ser usado
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como um documento de arquitetura de software que permite a caracterização da
ordenação de eventos.

Esse modelo pode ser usado pelos usuários para

caracterizar metas verificáveis durante o processamento das sequências de ações
pelos agentes responsáveis. Também pode ser usado pelos arquitetos de software
para caracterizar os elementos que compõem o sistema, permitindo que seja
identificado o impacto associado às alternativas de adaptações arquitetônicas.
Assim, o DAP pode ser usado em conjunto com o cenário de seis partes para
determinar a resposta e os critérios de aceite dos cenários por meio dos estados
finais ou intermediários que são mostrados em suas sequências de ações.
Também foi possível confirmar os argumentos propostos por Kazman (2006),
sugerindo que a adoção de modelos especializados supre a dependência do
conhecimento dos arquitetos do sistema para realizar a avaliação arquitetônica. O
uso de modelos qualitativos e quantitativos de desempenho demonstrou a
capacidade de identificar riscos e aprofundar o conhecimento das características da
arquitetura, sem o envolvimento direto dos arquitetos de software.

Essa

característica minimiza a dependência do conhecimento específico dos arquitetos,
que pode ser aplicado durante as fases iniciais de desenvolvimento, antecipando
problemas que seriam encontrados apenas durante a elaboração da prova de
conceito de um sistema.
7.3

Sugestões para futuras pesquisas
Sugere-se que a técnica rigorosa de verificação de desempenho proposta

nessa pesquisa seja aplicada em um estudo de caso, contemplando softwares de
diferentes características computacionais. Espera-se determinar se a técnica
proposta pela presente pesquisa pode ser generalizada, e que sejam identificadas
as variáveis que podem vir a limitar os seus resultados.
Outra sugestão seria a especificação e o desenvolvimento do protótipo de uma
ferramenta que desse suporte à elaboração dos artefatos usados na técnica. O
diagrama de atividades de papéis ainda é muito pouco difundido e tal ferramenta
poderia dar ênfase a uma forma de documentação arquitetônica, aderente à IEEE
1471.

Também poderiam ser determinadas regras de verificação semântica

associadas ao ponto de vista do atributo de qualidade de desempenho. Tal protótipo
também permitiria a geração automática de cenários bMSC a partir do DAP, assim
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como a realização automática da verificação dos atributos de desempenho da
arquitetura modelada.
Embora a presente pesquisa tenha se limitado aos cenários de desempenho,
outra sugestão seria a aplicação da técnica de verificação rigorosa a outros atributos
de qualidade, tais como disponibilidade e segurança. Esses tipos de atributos são
caracterizados pela ordem de eventos que afetam as condições de processamento
do sistema.

Aparentemente a estrutura da técnica de verificação rigorosa seria

compatível com as características de tais atributos de qualidade.
Também seria interessante o desenvolvimento de uma pesquisa que avaliasse
a compatibilidade da técnica de verificação rigorosa de desempenho com outros
métodos de avaliação de arquitetura. Outros métodos de avaliação de desempenho
poderiam ser empregados no lugar do ATAM, para avaliar as características do
resultado obtido pela técnica e a compatibilidade do Diagrama de Atividade de
Papéis com outros tipos de cenários de desempenho, além do modelo definido pelo
cenário de seis partes.
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APÊNDICE A – Especificação do Sistema de Caixas Eletrônicas
O sistema de caixa eletrônico é um exemplo didático, inspirado em Uchitel
(2003).

O exemplo consiste nos cenários de validação de cartão e senha no

terminal de caixa eletrônico, que é feito por meio da comunicação entre o consórcio
de bancos e a instituição bancária a que pertence a conta acessada. Considera-se
que a rede de caixas eletrônicos conta com 1 milhão de terminais espalhados pelo
Brasil, atendendo a três instituições bancárias.

Os artefatos usados para descrever o exemplo estão de acordo com os
artefatos do ATAM, que estão disponíveis a partir do passo 6 do método. Nesse
passo são realizadas as validações do projeto de arquitetônico, usando como base a
árvore de utilidade de atributos. Nela são discriminados os critérios de aceite do
sistema sob o ponto de vista dos atributos de qualidade, ou requisitos não funcionais
do sistema.

Cada atributo é organizado em subfatores que especializam a sua

caracterização. As colunas de priorização identificam o quão importante é o cenário
aos interessados e o risco referente ao alcance da resposta descrita no cenário. A
classificação dessa coluna deve ser feita de forma simples.

Sua pontuação irá

direcionar os esforços dos envolvidos para realizar a avaliação arquitetônica:
cenários de baixa importância e risco não deveriam ser considerados na avaliação
arquitetônica.
Cada cenário descrito na árvore é mais bem detalhado por meio de um cenário
de atributo de utilidades, que caracteriza a forma com que será feita a verificação do
requisito descrito nele. Ou seja, cada cenário da árvore é detalhado em um modelo
de cenários de seis partes, em que é determinada a medida corresponde ao critério
de aceite do cenário.
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Árvore de utilidade de atributos
Atributo de
Qualidade

Priorização
Subfatores

Importância

Cenário
Risco

A

A

A

M

B

B

B

B

B

B

M

B

6. O
cliente
poderá
cancelar
operações a qualquer instante

A

7. A partir das 0:00 horas, é realizada
uma manutenção preventiva no
sistema, para atualização da
versão do sistema operacional do
caixa eletrônico.

Tempo de
execução das
operações

Desempenho

Vazão

Ordenação das
ações

Usabilidade

Facilidade no
cancelamento
de operações

Manutenabilidade

Facilidade na
atualização de
versão do
sistema.

1. Após inserir o cartão no caixa
eletrônico, o sistema deve validar
a conta a que pertence o cartão
em menos de 2 segundos.
2. Após informar a senha do cartão,
o sistema deverá apresentar a
mensagem de validação em
menos de 2 segundos.
3. O consórcio bancário deverá
atender a 32 operações por
segundo.
4. Quando uma conta for rejeitada, o
cartão poderá ser liberado apenas
após o término da impressão da
mensagem informativa.
5. A apresentação da mensagem de
inicio de nova validação deve ser
apresentada apenas depois do
travamento do cartão.

M

Observações:


O tempo de 2 segundos usado nos cenários 1 e 2 foram impostos pelos
usuários do sistema.

Esse tempo consiste em um intervalo de tempo

máximo de espera tolerável pelo cliente.


Para estimar o número de transações por segundo mostrado no cenário 3,
foi estimado o total de 1 milhão de requisições ao dia, com 7 horas de pico,
correspondendo a 80% das requisições.

Considerando que o consórcio

deverá processar 32 operações por segundo, estima-se que a duração de
cada operação deva ser de 32 milissegundos (1000 milissegundos / 32
operações).
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Cenários de seis partes
Cenário: 1

Após inserir o cartão no caixa eletrônico, o sistema deve validar a conta a
que pertence o cartão em menos de 2 segundos.

Artefato

Todo o Sistema

Estímulo

Inicio de novo acesso

Origem do Estímulo

Cliente

Ambiente

Condição normal de operação

Resposta

Medida de Resposta

Fluxo de operações:
1. Cliente insere o cartão no caixa eletrônico
2. Caixa eletrônico trava o cartão
3. Caixa eletrônico faz a leitura dos dados do cartão
4. Caixa eletrônico submete dados do cartão ao Consórcio
5. Consórcio verifica a qual banco pertence o cartão
6. Consórcio submete os dados do cartão ao banco correspondente
7. Banco responde ao consórcio
8. Consórcio responde ao Caixa eletrônico
9. Caixa eletrônico solicita senha ao cliente
A mensagem de solicitação de senha deve ser apresentada em até 2
segundos após a inserção do cartão no caixa eletrônico.

Cenário: 2

Após informar a senha do cartão, o sistema deverá apresentar a mensagem
de validação em menos de 2 segundos.

Artefato

Todo o Sistema

Estímulo

Entrada da senha do cartão

Origem do Estímulo

Cliente

Ambiente

Condição normal de operação

Resposta

Medida de Resposta

Fluxo de operações:
1. Cliente digita a senha do cartão
2. Caixa eletrônico submete dados do cartão e senha ao consórcio
3. Consórcio criptografa dados de cartão e senha
4. Consórcio submete dados ao banco
5. Banco decriptografa dados
6. Banco valida a senha do cartão
7. Banco devolve resposta ao consórcio
8. Consórcio devolve a resposta ao caixa eletrônico
A apresentação do menu de operações ao cliente deve ocorrer em até 2
segundos após a entrada da senha do cartão.
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Cenário: 3

O consórcio bancário deverá atender a 32 requisições de validações de
cartão por segundo.

Artefato

Todo o Sistema

Estímulo

Inicio de novo acesso

Origem do Estímulo

Cliente

Ambiente

Sobrecarregado

Resposta
Medida de Resposta

Fluxo de operações:
1. A cada segundo, 32 novas requisições de validação de cartão devem
ser submetidas ao consórcio.
Todas as requisições devem ser atendidas, sem levar em consideração o
tempo de resposta da operação.

Cenário: 4

Quando uma conta for rejeitada pelo banco correspondente, o cartão poderá
ser liberado apenas após o término da impressão da mensagem informativa.

Artefato

Caixa Eletrônico

Estímulo

Inicio de novo acesso

Origem do Estímulo

Cliente

Ambiente

Normal

Resposta

Medida de Resposta

Fluxo de operações:
1. Caixa eletrônico apresenta mensagem informando que o cartão foi
considerado como inválido pelo banco
2. Caixa eletrônico imprime informativo com o motivo da rejeição do cartão
3. Caixa eletrônico destrava o cartão do terminal
4. Cliente remove o cartão do terminal
O caixa eletrônico deverá destravar o cartão do cliente apenas após o
termino da impressão do informativo.

Cenário: 5

A apresentação da mensagem de inicio de nova validação deve ser
apresentada apenas depois do travamento do cartão.

Artefato

Leitor de cartão

Estímulo

Inserção de cartão

Origem do Estímulo

Cliente

Ambiente

Normal

Resposta

Fluxo de operações:
1. Cliente insere o cartão no caixa eletrônico
2. Caixa eletrônico trava o cartão
3. Caixa eletrônico inicia uma nova validação de cartão, apresentando
mensagem correspondente.

Medida de Resposta

Mensagem deve ser apresentada apenas após o travamento do cartão.
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Cenário: 6

O cliente poderá cancelar operações a qualquer instante

Artefato

Todo sistema

Estímulo

Cancelamento de operações

Origem do Estímulo

Cliente

Ambiente

Normal

Resposta

Fluxo de operações:
4. Cliente solicita o cancelamento da operação
5. Caixa eletrônico destrava o cartão do terminal
6. Cliente remove o cartão do terminal
7. Caixa eletrônico apresenta mensagem de boas vindas, tornando-se
disponível para novo acesso.

Medida de Resposta

Sistema deve tornar-se disponível para outro acesso.

Cenário: 7

A partir das 0:00 horas, é realizada uma manutenção preventiva no sistema,
para atualização da versão do sistema operacional do caixa eletrônico.

Artefato

Todo sistema

Estímulo

Horário 0:00 horas

Origem do Estímulo

Caixa Eletrônico

Ambiente

Normal

Resposta

Fluxo de operações:
1. Caixa eletrônica apresenta mensagem de sistema indisponível
2. Caixa eletrônica comunica-se com Consórcio, informando suas
configurações de sistema.
3. Consórcio verifica que a caixa eletrônica precisa de atualização
4. Consórcio transmite pacote de atualização à caixa eletrônica
5. Caixa eletrônica descompacta os dados de atualização
6. Caixa eletrônica é reiniciada
7. Caixa eletrônica apresenta mensagem de saudação, tornando-se
disponível ao uso.

Medida de Resposta

Sistema deve tornar-se disponível para outro acesso.
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APÊNDICE B – Guia MATS
O MATS é um programa desenvolvido em Common Lisp que tem como
objetivo resolver problemas de restrições temporais descritos por meio da Lógica de
Allen. Como entrada, o programa recebe restrições que podem ser tanto qualitativas
quanto métricas. Este guia apresenta de forma sucinta a maneira com que as redes
qualitativas e métricas são descritas e quais as formas de obter os resultados de seu
processamento.
Sentenças para inclusão de Redes Qualitativas
As restrições qualitativas podem ser submetidas ao MATS por meio do
comando asserta, da seguinte forma:
(asserta INTERVALO1 RELACAO-ALLEN INTERVALO2)
Onde:
asserta
Sentença de entrada para as restrições qualitativas.
INTERVALO1 e INTERVALO2
Nome dos intervalos de tempo restringidos pela RELACAO-ALLEN
RELACAO-ALLEN
Relação básica ou disjunção de relações básicas da lógica de
Allen, obedecendo ao padrão estipulado na tabela abaixo:
RELACAO-ALLEN
x =
y
x d
y
y di x
x s
y
y si x
x f
y
y fi x
x p
y
y pi x
x m
y
y mi x
x o
y
y oi x
x ANY y

Descrição
Igual
Durante
Contém
Inicia
É iniciado
Termina
É terminado
Antes
Depois
Encontra
É encontrado
Sobrepõe
É sobreposto
Indefinido

Representação
x
y
x
y

x
y

x
y

x
y

x
y

x
y
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Sentenças para análise de resultados qualitativos
Os possíveis relacionamentos de Allen podem ser obtidos por meio do
comando AHOW, da seguinte forma:
(ahow INTERVALO1 INTERVALO2)
Esse comando mostra as restrições de Allen entre dois intervalos. Por
exemplo:
(ahow RUN JUMP)
Devolve como resultado:
RUN (P M O) JUMP
O comando AHOW também mostra as restrições de Allen entre o intervalo e
qualquer outro intervalo. Por exemplo, o comando:
(ahow M1)
Devolve como resultado:
M1

(= S SI)
M
(DI FI M O)
(DI FI M O)
(DI FI P M O)
(= SI)
SI

P21
P31
M2
P11
P22
P10
T0

O comando AHOW também pode ser utilizado sem parâmetros, devolvendo
como resultado todas as restrições de Allen entre cada par de intervalos de uma
rede, exceto pelas restrições cujos relacionamentos são indeterminados (tipo ANY).

Sentenças para inclusão de Redes Métricas
As restrições métricas tomam a forma de sentenças de desigualdade por meio
de pontos de tempo. As sentenças LEFT e RIGHT seguidas pelo nome do intervalo
determinam os extremos do intervalo à esquerda e à direita, respectivamente. A
restrição métrica pode ser descrita da seguinte forma:
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(assertm FORMA-DESIGUALDADE)
Onde:
assertm
Comando de entrada para restrições métricas;
FORMA-DESIGUALDADE
Pode ser uma das três formas de desigualdade: (a) as
extremidades do intervalo de tempo; (b) a diferença entre dois
pontos de tempo; e (c) a duração de um intervalo.

Sentenças para análise de resultados quantitativos
Os intervalos numéricos podem ser obtidos por meio do comando MHOW. Por
exemplo, o comando:
(mhow left SLEEP right WAKE)
Apresenta o resultado
-4 < left SLEEP - right WAKE < 8
O comando MHOW também pode mostrar a restrição na posição absoluta de um
determinado ponto. Por exemplo, o comando:
(mhow right SLEEP)
Apresenta o resultado
? < right SLEEP <= 3.
O comando MHOW também mostra as restrições métricas da duração do
intervalo e a posição absoluta de suas extremidades. Por exemplo, o comando:
(mhow DREAM)
Devolve como resultado:
3 <= duration DREAM < ?
? < left DREAM <= 9
? < right DREAM < ?
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O comando MHOW também mostra as restrições na diferença entre cada
extremidade de intervalos. Por exemplo, o comando:
(mhow M1 M2)
Devolve como resultado:
-3
-5
0
-2

<= (LEFT M1)
<= (LEFT M1)
<= (RIGHT M1)
<= (RIGHT M1)

-

(LEFT M2)
(RIGHT M2)
(LEFT M2)
(RIGHT M2)

<=
<=
<=
<=

-1
-2
39
38

O comando MHOW também pode ser usado sem argumento, devolvendo uma
tabela que mostra todas as restrições métricas entre cada par de pontos.
O resultado ? devolvido no processamento do MATS, mostra que não foi
possível determinar um valor correspondente à restrição métrica para a extremidade
do intervalo.
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APÊNDICE C – Especificação do STARQ – Sistema de Transformação de
Arquivos
O sistema usado como exemplo está em implantado em produção e é utilizado
por uma instituição bancária.

Os artefatos apresentados nessa pesquisa foram

adaptados para a sua descaracterização e para a aplicação do ATAM,
caracterizando devidamente

os cenários de qualidade referentes

ao seu

desempenho.
Plataforma
Baixa

Robô
Transferência

Aplicação STARQ

Internet

Http TCP 80

Robô
Conversão

Http TCP 80

Servidor Web

Repositório
XFB

Servidor de Aplicações Java

`

Repositório
Aplicação
Conector Mainframe

Cliente

Gerenciador do Canal XFB

Plataforma
Alta

Base de Dados
Repositório XFB

Mainframe

O sistema consiste na integração entre os ambientes de alta e baixa plataforma
com o objetivo de disponibilizar relatórios contendo dados de movimentação
bancária.

Os dados do relatório são disponibilizados pela alta plataforma e

formatados na baixa plataforma. A comunicação entre alta e baixa plataforma é
realizada por meio do canal de comunicação ISD e do sistema de armazenamento e
movimentação de arquivos XFB. Todos os sistemas envolvidos são autônomos e
assíncronos. O ambiente de baixa plataforma é desenvolvido em Java, padrão J2EE.
O STARQ faz parte de uma solução para empresas de médio e grande porte e
atualmente conta com uma movimentação de cerca de 10.000 requisições ao dia e
12.000 consultas diárias, com horário de pico (80% das requisições) entre 10:00
horas e 16:00 horas.
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Árvore de Utilidade de Atributos do STARQ
Atributo de
Qualidade

Priorização
Subfatores

Tempo de
execução das
ações

Cenário

Importância

Risco

A

M

A

M

1.
2.

3.
B

B

Vazão das
ações

4.
B

B
5.

A

Desempenho

B

6.
A

B

Ordenação das
ações

7.
A

B

A

B

A

B

8.

9.

Uma requisição de arquivos deve ser
processada em até 1 minuto.
Quando solicitado, o download do
arquivo PDF deve ser iniciado em até
2 segundos.
O sistema deverá atender ao horário
de pico da requisição de arquivos:
8.000 requisições no período de 6
horas.
O sistema deverá atender ao horário
de pico de downloads de arquivo PDF:
9.600 solicitações no período de 6
horas.
O
estado
“Disponível
para
transferência” só pode ser alcançado
após o arquivo ser completamente
disponibilizado no repositório XFB da
alta plataforma.
O estado “Transferido” só pode ser
alcançado após o arquivo texto ser
completamente copiado para o
repositório da aplicação.
O estado “Processado” só pode ser
alcançado após o arquivo PDF ser
gravado no repositório XFB da baixa
plataforma.
O estado “Transferido” só pode ser
alcançado após o estado “Disponível
para transferência”.
O estado “Processado” só pode ser
alcançado
após
o
estado
“Transferido”.

Legenda: A – Alto; B – Baixo; M – Médio.

Observações:


Os limites de tempo usados nos cenários 1 e 2 foram impostos pelos
usuários do sistema.

Esse tempo consiste em um intervalo de tempo

máximo de espera tolerável pelo cliente.


Para estimar a latência consequente do cenário 3, considerou-se que o
consórcio deverá processar 0,38 operações por segundo (8.000 operações /
21.600 segundos). Estima-se que a duração de cada operação deva ser de
2,63 segundos (1 segundo / 0,38 operações).



Para estimar a latência consequente do cenário 4, considerou-se que o
consórcio deverá processar 0,44 operações por segundo (9.600 operações /
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21.600 segundos). Estima-se que a duração de cada operação deva ser de
2,27 segundos (1 segundo / 0,44 operações).

Cenários de seis partes do STARQ
Cenário: 1

Uma requisição de arquivos deve ser processada em até 1 minuto.

Artefato

Todo o Sistema

Estímulo

Geração de Arquivo

Origem do Estímulo

Usuário

Ambiente

Condição normal de operação

Resposta

Fluxo de operações:
1. Usuário requisita a geração de arquivo por meio da aplicação Web.
2. Programa do mainframe registra a nova solicitação em base de dados.
3. Periodicamente outro programa do Mainframe consulta a base de dados
para verificar novas solicitações.
4. O programa do mainframe cria um arquivo de dados no repositório XFB
da alta plataforma.
5. O programa do mainframe atualiza o status da requisição na base de
dados para “Disponível para Transferência”.
6. Periodicamente o gerenciador do canal XFB faz a movimentação do
arquivo do repositório da alta plataforma para a baixa plataforma
7. Periodicamente o robô transferência verifica a existência de arquivos no
repositório XFB da baixa plataforma
8. Ao verificar a existência de arquivos, o robô transferência faz uma cópia
do arquivo texto.
9. Robô transferência cola o arquivo copiado no repositório da aplicação
STARQ.
10. O robô de transferência atualiza o status da requisição na base de
dados para “Transferido”.
11. Periodicamente o robô conversão faz a leitura do repositório da
aplicação para verificar a existência de arquivos no formato texto.
12. Ao verificar a existência de arquivos texto, o robô conversão faz a sua
leitura e a gravação um arquivo no formato PDF com os dados lidos.
13. Ao terminar a criação do arquivo PDF, tal arquivo é devidamente
gravado (padrão de nomenclatura).
14. O robô de transferência atualiza o status da requisição na base de
dados para “Processado”

Medida de Resposta

Entre a ação 3 e 15 devem se passar no máximo 60 segundos

Decisões
arquitetônicas

Sensibilidade

Compensação

Conector Mainframe
Gerenciador do Canal
XFB
Ciclo de verificação do
mainframe
Ciclo de verificação do
robô transferência
Ciclo de verificação do
robô conversão

Risco

Não Risco
N1
N2

S1
C1
C2
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Cenário: 2
Artefato
Estímulo
Origem do Estímulo
Ambiente

Resposta

Medida de Resposta
Decisões
arquitetônicas
Conector Mainframe
Gerenciador do Canal
XFB

Quando solicitado, o download do arquivo PDF deve ser iniciado em até 2
segundos.
Todo o Sistema
Solicitação de arquivo PDF
Usuário
Condição normal de operação
Fluxo de operações:
1. Usuário consulta as requisições em estado processado
2. Usuário solicita download do arquivo PDF de uma requisição
3. Aplicação consulta a disponibilidade do arquivo PDF no repositório da
aplicação
4. Aplicação atualiza o estado da requisição para “Baixada”
5. Aplicação disponibiliza arquivo para ser baixado pelo usuário
Entre a ação 2 e 5 devem se passar no máximo 2 segundos.
Sensibilidade

Compensação

Risco

Não Risco
N1

R1

N2

Cenário: 3

O sistema deverá atender ao horário de pico da requisição de arquivos:
8.000 requisições no período de 6 horas.

Artefato

Todo o Sistema

Estímulo

Geração de arquivo

Origem do Estímulo

Usuário

Ambiente

Sobrecarga

Resposta

Fluxo de operações:
Idêntico ao mostrado no cenário 1

Medida de Resposta

Entre a ação 2 e 5 devem se passar no máximo 2,63 segundos.

Decisões
arquitetônicas
Nenhuma
consideração

Sensibilidade

Compensação

Risco

Não Risco

Artefato
Estímulo
Origem do Estímulo

Quando solicitado, o download do arquivo PDF deve ser iniciado em até 2
segundos.
Todo o Sistema
Solicitação de arquivo PDF
Usuário

Ambiente

Condição normal de operação

Resposta

Fluxo de operações:
Idêntico ao cenário 2

Medida de Resposta

Entre a ação 2 e 5 devem se passar no máximo 2,27 segundos.

Cenário: 4

Decisões
arquitetônicas
Nenhuma
consideração

Sensibilidade

Compensação

Risco

Não Risco
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Cenário: 5
Artefato
Estímulo
Origem do Estímulo
Ambiente

Resposta

Medida de Resposta
Decisões
arquitetônicas
Nenhuma
consideração

Cenário: 6
Artefato
Estímulo
Origem do Estímulo
Ambiente

Resposta

Medida de Resposta
Decisões
arquitetônicas
Nenhuma
consideração

Cenário: 7
Artefato
Estímulo
Origem do Estímulo
Ambiente

Resposta

Medida de Resposta
Decisões
arquitetônicas
Nenhuma
consideração

O estado “Disponível para transferência” só pode ser alcançado após o
arquivo ser completamente disponibilizado no repositório XFB da alta
plataforma.
Mainframe
Nova requisição
Banco de dados
Condição normal de operação
Fluxo de operações:
1. Programa mainframe identifica nova requisição na base de dados
2. Programa mainframe obtém dados para criação do arquivo
3. Programa mainframe submete arquivo ao XFB da alta plataforma
4. Programa mainframe atualiza a base de dados, atualizando o estado da
requisição para “Disponível para transferência”.
A ação 3 deve ser finalizada antes do início da ação 4.
Sensibilidade

Compensação

Risco

Não Risco

O estado “Transferido” só pode ser alcançado após o arquivo texto ser
completamente copiado para o repositório da aplicação.
Robô transferência
Novo arquivo texto
Repositório XFB da baixa plataforma
Condição normal de operação
Fluxo de operações:
1. Identifica-se a existência de um novo arquivo texto no repositório XFB
da baixa plataforma
2. O arquivo é copiado para o repositório da aplicação
3. O arquivo é apagado do repositório XFB da baixa plataforma
4. O estado da requisição é alterado para “Transferido”.
A ação 3 deve ser finalizada antes do início da ação 5.
Sensibilidade

Compensação

Risco

Não Risco

O estado “Processado” só pode ser alcançado após o arquivo PDF ser
gravado no repositório XFB da baixa plataforma.
Robô conversão
Novo arquivo texto
Repositório da aplicação
Condição normal de operação
Fluxo de operações:
1. Identifica-se a existência de um novo arquivo texto no repositório da
aplicação
2. O arquivo é lido
3. Um arquivo PDF correspondente ao arquivo é criado
4. O arquivo texto é apagado do repositório da aplicação
5. O estado da requisição é alterado para “Processado”.
A ação 4 deve ser finalizada antes do início da ação 5.
Sensibilidade

Compensação

Risco

Não Risco
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Cenário: 8

O estado “Transferido” só pode ser alcançado após o estado “Disponível
para Transferência”.

Artefato

Banco de dados

Estímulo

Novo arquivo texto

Origem do Estímulo

Repositório da aplicação

Ambiente

Condição normal de operação
Fluxo de operações:
1. Mainframe atualiza o status da requisição para “Disponível para
Transferência”
2. Robô transferência atualiza o status da requisição para “Transferido”

Resposta

Medida de Resposta

A ação 4 deve ser finalizada antes do início da ação 5.

Decisões
arquitetônicas
Nenhuma
consideração

Sensibilidade

Compensação

Risco

Não Risco
N

Cenário: 9

O estado “Processado” só pode ser alcançado após o estado “Transferido”.

Artefato

Banco de dados

Estímulo

Novo arquivo texto

Origem do Estímulo

Repositório da aplicação

Ambiente

Condição normal de operação
Fluxo de operações:
1. Robô transferência atualiza o status da requisição para “Transferido”
2. Robô conversão atualiza o status da requisição para “Processado”

Resposta

Medida de Resposta

A ação 4 deve ser finalizada antes do início da ação 5.

Decisões
arquitetônicas
Nenhuma
consideração

Sensibilidade

Compensação

Risco

Não Risco
N

Tendências da arquitetura
Pontos de Sensibilidade
S1 –

O ciclo de verificação da existência de novas requisições pode interferir no
alcance da meta de requisição de arquivos.
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Pontos de Compensação
C1 –

O ciclo de verificação do robô de transferência pode influenciar de maneira
negativa a disponibilidade da aplicação: caso seja um número menor que 20
segundos, pode vir a afetar a disponibilidade da aplicação e consequente
travamento do STARQ.

C2 –

O ciclo de verificação do robô de conversão pode influenciar de maneira
negativa a disponibilidade da aplicação: caso seja um número menor que 20
segundos, pode vir a afetar a disponibilidade da aplicação e consequente
travamento do STARQ.

Não Riscos
N1 –

A forma de comunicação com o mainframe é bem difundida e confiável.

N2 –

O gerenciador do canal XFB é confiável.

N3 –

A ordem das operações do sistema garantem o comportamento esperado

R1 –

Repositório da aplicação é menos estável que o repositório XFB: em caso de

Riscos

grande concorrência pode devolver a requisição mais lentamente.

162

APÊNDICE D – Processo de elaboração do DAP STARQ
Identificação das Metas e Restrições

As seguintes metas foram obtidas a partir dos cenários de seis partes
mostrados no Apêndice C.
Cenário

Descrição

deve

ser

Estado
Inicial

Estado Final

Indefinido

Arquivo
Processado

1

Uma requisição de arquivos
processada em até 1 minuto.

2

Quando solicitado, o download do arquivo PDF
deve ser iniciado em até 2 segundos.

Arquivo
Processado

Arquivo Baixado

3

O sistema deverá atender ao horário de pico da
requisição de arquivos: 8.000 requisições no
período de 6 horas.

Indefinido

Arquivo
Processado

4

O sistema deverá atender ao horário de pico de
downloads de arquivo PDF: 9.600 solicitações
no período de 6 horas.

Arquivo
Processado

Arquivo Baixado

5

O estado “Disponível para transferência” só
pode ser alcançado após o arquivo ser
completamente disponibilizado no repositório
XFB da alta plataforma.

Arquivo
Disponível

Disponível para
Transferência

6

O estado “Transferido” só pode ser alcançado
após o arquivo texto ser completamente
copiado para o repositório da aplicação.

Arquivo
disponível

Transferido

7

O estado “Processado” só pode ser alcançado
após o arquivo PDF ser criado no repositório
XFB da baixa plataforma.

Arquivo
processado

Processado

8

O estado “Disponível para transferência” só
pode ser alcançado após o estado “Solicitado”.

Nova
Solicitação

Disponível para
Transferência

9

O estado “Transferido” só pode ser alcançado
após o estado “Disponível para transferência”.

Disponível
para
Transferência

Transferido

10

O estado “Processado” só pode ser alcançado
após o estado “Transferido”.

Transferido

Processado

Metas do STARQ
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Identificação das sequências de ações
Os seguintes quadros foram elaborados a partir da resposta obtida pelos
cenários de seis partes definidos no Apêndice C. Primeiro quadro mostra o cenário
1, que retrata a mais importante meta do sistema. Os cenários 3, 5, 6, 7, 8,9 e 10
são subconjuntos do cenário 1 e estão detalhados no mesmo quadro.

Cenário 1

Uma requisição de arquivos deve ser processada em até 1
minuto.

Estado Inicial

Indefinido

Estado Final

Processado
Sequência de ações

Ação
1. Requisitar geração de

Pré-Condição

Pós-Condição

Nenhuma

Arquivo solicitado

2. Solicitar arquivo

Arquivo solicitado

Nova Solicitação

3. Ler solicitação

Disparado Gatilho de leitura
Nova solicitação

Criação de arquivos iniciada

4. Criar arquivo texto

Criação de arquivos iniciada

Arquivo Disponível em XFB
Alta Plataforma

Nova Solicitação

Disponível para Transferência

Arquivo disponível em XFB Alta
Plataforma

Arquivo disponível em XFB
Baixa Plataforma

7. Verificar existência de
arquivo texto

Disparado gatilho de
verificação de existência de
arquivo

Arquivo disponível

8. Copiar arquivo

Arquivo disponível

Cópia iniciada

9. Colar arquivo

Cópia iniciada

Arquivo disponível

10. Atualizar Status para
“Transferido”

Cópia concluída

Transferido

11. Ler arquivo

Gatilho de conversão disparado
Arquivo disponível

Geração de PDF iniciada

12. Gerar PDF

Geração de PDF iniciada

Geração de PDF finalizada

13. Gravar PDF

Geração de PDF finalizada

Arquivo processado

14. Atualizar status para
“Processado”.

Transferido

Processado

arquivo

5. Atualizar status para
“Disponível para
Transferência”
6. Movimentar arquivo texto
da alta para baixa
plataforma

Sequências Alternativas
Ação

Pré-Condição

Pós-Condição

Nenhuma

Sequência de ações dos Cenários 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
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Como os cenários 2 e 4 descrevem o mesmo comportamento do sistema, eles
estão descritos no quadro a seguir.
Quando solicitado, o download do arquivo PDF deve ser
iniciado em até 2 segundos.

Cenário 2
Estado Inicial

Arquivos disponíveis

Estado Final

Download iniciado
Sequência de ações

Ação

Pré-Condição

1. Visualizar arquivo

Arquivos Disponíveis

Pós-Condição
Aguardando resposta

2. Gravar Log

Aguardando Resposta

Log gravado

3. Atualizar status

Log Gravado

Arquivo Baixado

4. Ler Arquivo PDF

Arquivo baixado

A – Download iniciado
B – Arquivo não localizado

Sequências Alternativas
Ação

Pré-Condição

Pós-Condição

4.b – Gravar log de erro

B – Arquivo não localizado

Log de erro gravado

4.b.1 – Atualizar status para
erro ao acessar arquivo

Log de erro gravado

Erro ao acessar arquivo

Sequência de ações do Cenário 2 e 4
Identificação dos artefatos
Cenário
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Ação
Requisitar geração de arquivo
Solicitar arquivo
Ler solicitação
Criar arquivo texto
Atualizar status para “Disponível para
Transferência”
6. Movimentar arquivo texto da alta para baixa
plataforma
7. Verificar existência de arquivo texto
8. Copiar arquivo
9. Colar arquivo
10. Atualizar status para “Transferido”
11. Ler arquivo
12. Gerar PDF
13. Gravar PDF
14. Atualizar status para “Processado”
1. Visualizar Arquivo
2. Gravar Log
3. Atualizar status
4. Ler arquivo PDF
4.b. Gravar log de erro
1.
2.
3.
4.
5.

Identificação de responsáveis

Responsável
Usuário
Aplicação STARQ
Mainframe
Mainframe
Mainframe
Gerenciador do Canal XFB
Robô Transferência
Robô Transferência
Robô Transferência
Robô Transferência
Robô Conversão
Robô Conversão
Robô Conversão
Robô Conversão
Usuário
Aplicação STARQ
Aplicação STARQ
Aplicação STARQ
Aplicação STARQ
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Identificação de estímulos e suas origens
Cenário

Ação inicial

Origem do estímulo

1

Requisitar geração de arquivo

Interação entre o Usuário e a
Aplicação STARQ.

2

Usuário solicita o download do arquivo

Interação entre o Usuário e a
Aplicação STARQ.

3

Requisitar geração de arquivo

Interação entre o Usuário e a
Aplicação STARQ.

4

Usuário solicita o download do arquivo

Interação entre o Usuário e a
Aplicação STARQ.

5

Criar arquivo

Interação entre Mainframe e
Repositório XFB Baixa Plataforma

6

Copiar arquivo

Interação entre o Robô
Transferência e o Repositório XFB
Baixa Plataforma

7

Gravar PDF

Interação entre o Robô Conversão
e o Repositório do STARQ

8

Atualizar status para Disponível para transferência

Interação entre o Mainframe e a
base de dados

9

Atualizar status para transferido

Interação entre o Robô
Transferência e a base de dados

Identificação da origem dos estímulos

Diagrama de Atividades de Papéis do STARQ
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APÊNDICE E – Script da MATS da Rede QICN e MICN para o sistema de STARQ
; Iniciacao
(initialize-allen-arrays)
(clear)
; Rede Qualitativa
; Intervalo de mensagens
(asserta SOLICITAR_ARQUIVO (s si =) SB1)
(asserta SOLICITAR_ARQUIVO (m) DB1)
(asserta LER_SOLICITACAO (s si =) SA1)
(asserta LER_SOLICITACAO (m) db2)
(asserta CRIAR_ARQUIVO (s si =) SA2)
(asserta CRIAR_ARQUIVO (m) PB1)
(asserta ATUALIZAR_STATUS_1 (s si =) SA3)
(asserta ATUALIZAR_STATUS_1 (m) Db3)
(asserta COPIAR_ARQUIVO (s si =) RT1)
(asserta COPIAR_ARQUIVO (m) PB2)
(asserta COLAR_ARQUIVO (s si =) RT2)
(asserta COLAR_ARQUIVO (m) PR1)
(asserta ATUALIZAR_STATUS_2 (s si =) RT3)
(asserta ATUALIZAR_STATUS_2 (m) DB4)
(asserta LER_ARQUIVO (s si =) RC1)
(asserta LER_ARQUIVO (m) PR2)
(asserta GRAVAR_PDF (s si =) RC3)
(asserta GRAVAR_PDF (m) PR3)
(asserta ATUALIZAR_STATUS_3 (s si =) RC4)
(asserta ATUALIZAR_STATUS_3 (m) DB5)
(asserta CONSULTAR_ARQUIVO (s si =) DB2)
(asserta CONSULTAR_ARQUIVO (m) DB6)
;Cronometro
(asserta TIMER (si) LER_SOLICITACAO)
(asserta TIMER (fi) ATUALIZAR_STATUS_3)
;Intervalo de Processos
(asserta SB1 (m) SB2)
(asserta
(asserta
(asserta
(asserta
(asserta

DB1
DB2
DB3
DB4
DB5

(any)
(any)
(any)
(any)
(any)

DB2)
DB3)
DB4)
DB5)
DB6)

(asserta SA1 (m) SA2)
(asserta SA2 (m) SA3)
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(asserta RT1 (m) RT2)
(asserta RT2 (m) RT3)
(asserta
(asserta
(asserta
(asserta

RC1 (m) GERAR_PDF)
GERAR_PDF (m) RC2)
RC2 (m) RC3)
RC3 (m) RC4)

(asserta PB1 (any) PB2)
(asserta PR1 (any) PR2)
(asserta PR2 (any) PR3)
;MARCACAO DE TEMPO ABSOLUTO
(assertm 0 <= left T0 <= 0)
(asserta T0 (s) SOLICITAR_ARQUIVO)
(assertm 2000 <= left T1 <= 2000)
(asserta T1 (s) LER_SOLICITACAO)
(assertm 20000 <= left T2 <= 20000)
(asserta T2 (s) COPIAR_ARQUIVO)
(assertm 40000 <= left T3 <= 40000)
(asserta T3 (s) LER_ARQUIVO)
;Rede Quantitativa
;Duração das mensagens
(assertm 1000 <= duration
(assertm 1000 <= duration
(assertm 1000 <= duration
(assertm 1000 <= duration
(assertm 1000 <= duration
(assertm 1000 <= duration
(assertm 1000 <= duration
(assertm 1000 <= duration
(assertm 1000 <= duration
(assertm 1000 <= duration
(assertm 1000 <= duration
;intervalo de processos
(assertm 100 <= duration
(assertm 100 <= duration
(assertm 100 <= duration
(assertm 100 <= duration
(assertm 100 <= duration
(assertm 100 <= duration
(assertm 100 <= duration

SOLICITAR_ARQUIVO <= 2000)
LER_SOLICITACAO <= 2000)
CRIAR_ARQUIVO <= 3000)
ATUALIZAR_STATUS_1 <= 2000)
COPIAR_ARQUIVO <= 1000)
COLAR_ARQUIVO <= 2000)
ATUALIZAR_STATUS_2 <= 2000)
LER_ARQUIVO <= 2000)
GRAVAR_PDF <= 2000)
ATUALIZAR_STATUS_3 <= 2000)
CONSULTAR_ARQUIVO <= 2000)

SA1
SA2
RT1
RT2
RC1
RC2
RC3

<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=

100)
100)
100)
100)
100)
100)
100)

(assertm 0 <= duration PB1 <= 30000)
(assertm 0 <= duration PR1 <= 30000)
;intervalo de ações

169

(assertm 1000 <= duration GERAR_PDF <= 5000)
(reduce-ps)
(mhow
(ahow
(ahow
(ahow
(ahow
(ahow

TIMER)
CRIAR_ARQUIVO ATUALIZAR_STATUS_1)
COPIAR_ARQUIVO ATUALIZAR_STATUS_2)
GRAVAR_PDF ATUALIZAR_STATUS_3)
ATUALIZAR_STATUS_1 ATUALIZAR_STATUS_2)
ATUALIZAR_STATUS_2 ATUALIZAR_STATUS_3)

