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RESUMO

As organizações contam, cada vez mais, com sistemas de software para
atingir seus objetivos de negócio. O sucesso de um sistema de software está ligado
ao grau em que ele apoia o modelo de negócios da empresa. Assim, diversos
fatores devem ser observados durante seu desenvolvimento, que envolvem não
apenas os requisitos funcionais do sistema, mas também atributos de qualidade
desejados, aspectos da organização e o ambiente técnico em que se encontram os
desenvolvedores. Embora existam abordagens para elaborar arquiteturas de
software neste contexto, poucos trabalhos combinam características como a seleção
sistemática de soluções a partir dos requisitos e o reuso de conhecimento de
arquitetura, além do registro e recuperação das decisões tomas pelo projetista. A
presente pesquisa apresenta um roteiro para tomada de decisão no projeto de
arquitetura de software com base em regras de produção. Tal roteiro combina
características dispersas na literatura para oferecer assistência ao projetista por
meio de sistema especialista. Para atingir esta meta, três perspectivas do roteiro são
desenvolvidas: a perspectiva sobre a representação do conhecimento de arquitetura
de software, que apresenta uma descrição dos conceitos utilizados pelo roteiro; os
passos para o projeto de arquitetura e a gestão das justificativas para as decisões
tomadas. O conhecimento presente nestas perspectivas é utilizado para a
elaboração de uma base de conhecimento para tomada de decisão. Um estudo de
caso é realizado para ilustrar a aplicação do roteiro. Conclui-se que o resultado
desta pesquisa é particularmente útil para arquitetos com pouca experiência, que
podem compreender os impactos das decisões arquiteturais sobre os requisitos do
sistema. Além disso, a base de conhecimento mostra-se uma solução flexível para
este problema (tomada de decisão no projeto de arquitetura), podendo ser
expandida com a adição de novas regras e objetos que capturam outros aspectos do
projeto de arquitetura, como riscos.

Palavras-chave: regras de produção, táticas arquiteturais, base de conhecimento
arquitetural, justificativas de arquitetura, decisões arquiteturais.

ABSTRACT
A decision making roadmap for software architecture design based on
production rules
Many organizations rely on software systems to accomplish to their business
objectives. The success of such systems is tied to the degree in which they support
the company’s business model. Many forces are in place while developing those
systems that goes beyond functional requirements and involves quality attributes,
organizational

aspects

and

the

technical

environment

that

surrounds

the

development team. Although there are approaches for designing software
architectures in that context, a few combine characteristics such as systematic
support for solution adoption based on requirements and architectural knowledge
reuse, besides the record and query for architectural decisions. This research work
presents a roadmap for decision-making during software architecture design, based
on production rules. Such roadmap combines characteristics that are spread over the
current literature to offer to architects some assistance from expert systems. To
accomplish to that goal, three perspectives of the roadmap are developed: the
architecture knowledge representation perspective, that describes the concepts
adopted by the script; the decision-making steps and the rationale management. The
knowledge from those perspectives is used to develop the knowledge base for
decision making. A case study is conducted to demonstrate the execution of the
roadmap. At the end, it is concluded that the result of this research is particularly
useful for non-experienced architects, who can better understand the consequences
of each decision made over system’s requirements. Furthermore, the knowledge
base shows to be flexible enough for this problem (decision making during
architecture design) and can grow with the addition of new production rules and
objects that deals with other architecture issues, such as risks.

Key Words: production rules, architectural tactics, architectural knowledge base,
architecture rationale, architecture decisions.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
As organizações contam, cada vez mais, com sistemas de software para atingir
seus objetivos de negócio. O sucesso de um sistema de software está ligado ao grau
em que ele apoia o modelo de negócios da empresa. Assim, diversos fatores devem
ser observados durante seu desenvolvimento, que envolvem não apenas os
requisitos funcionais do sistema, mas também atributos de qualidade desejados,
aspectos da organização e o ambiente técnico em que se encontram os
desenvolvedores (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003).
A partir destes fatores, o arquiteto de software inicia um processo de projeto no
qual uma série de decisões que afetam a qualidade do software são tomadas,
constituindo a arquitetura do software. Esta arquitetura é, então, representada em
diversas visões, com o objetivo de promover a comunicação sobre as estruturas,
conexões e propriedades do software para seus interessados.
Uma análise realizada por Hofmeister et al. (2007) demonstra que abordagens
tradicionais para projeto de arquitetura, como a desenvolvida por Kruchten (1995),
são orientadas à produção das visões que capturam o espaço de solução do
software. Nestas visões, poucos projetistas apresentam as justificativas para os
elementos de arquitetura descritos e as alternativas consideradas, embora a norma
IEEE-1471 (IEEE, 2000) destaque a necessidade de tal registro. Deste modo, como
ilustrado na
Figura 1, o conhecimento sobre as opções utilizadas pelo arquiteto fica
implícito nos modelos produzidos.
Para Tyree e Akerman (2005), a não documentação deste conhecimento traz
alguns desafios, dentre eles:
a) Dificuldade de acomodar mudanças: cada decisão arquitetural pode resultar
em diversos componentes. Localizar estas decisões em modelos com
grande número de componentes não é uma tarefa trivial. Deste modo,
alterações em aspectos-chave da arquitetura tornam-se difíceis;
b) Transmissão das opções consideradas e suas justificativas: abordagens
como a de Kruchten (1995) apenas apresentam o resultado final do
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processo de projeto de arquitetura, ou seja, os componentes, conectores e
atributos do sistema. As justificativas não são documentadas, dificultando o
entendimento sobre as opções de arquitetura selecionadas;
c) Rastreabilidade: muitas vezes, não há rastreabilidade entre os elementos
da arquitetura e os requisitos que os originaram. Como não se pode
estabelecer uma ligação clara entre estes elementos e os requisitos que
são atendidos por eles, é difícil afirmar se a arquitetura atinge os objetivos
propostos.
Figura 1 – Abordagens tradicionais para o projeto de arquitetura de software

Fonte: Elaborado pelo autor

Nos últimos anos, em resposta a estes desafios, a comunidade de arquitetura
de software desenvolveu abordagens para o projeto de arquitetura com base no
conceito de decisões arquiteturais (CUI; SUN; MEI, 2008) (ZIMMERMANN, 2011),
que constituem a ponte entre os requisitos e a arquitetura do software. Elas
apresentam a necessidade de captura das opções selecionadas pelo arquiteto de
software dentre as alternativas disponíveis e as justificativas para tais decisões.
A Figura 2 ilustra este tipo de abordagem. Em resumo, ao invés de concentrar
a atividade de síntese arquitetural na produção de visões, o arquiteto dá prioridade
ao trabalho de tomada e registro de decisões. O resultado deste trabalho é, então,
utilizado para a produção das visões.
Bu, Tang e Han (2009) propõem um modelo para a avaliação das abordagens
baseadas em decisões arquiteturais. Dentre as principais características, podem-se
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destacar três que são importantes para o projeto de arquiteturas de software: os
passos necessários para o projeto da arquitetura, a gestão da base lógica
empregada e o uso e representação do conhecimento arquitetural.
Figura 2 – Abordagens para projeto de arquitetura com base em decisões

Fonte: elaborada pelo autor

Cui, Sun e Mei (2008) apresentam uma abordagem para o projeto de
arquitetura orientada por aspectos (ou issues) arquiteturais. Estes aspectos são
identificados e soluções são adotadas para cada um deles. Também é proposto um
algoritmo capaz de sintetizar essas soluções em arquiteturas candidatas, que devem
ser avaliadas pelo arquiteto de software. Após a avaliação, o arquiteto decide sobre
qual combinação é mais adequada para atender aos requisitos do sistema.
Também com base em aspectos arquiteturais, Zimmermann (2011) definiu um
modelo para reuso de aspectos que segue a hipótese de que eles seriam
recorrentes durante a aplicação de determinado estilo arquitetural a uma classe
específica de aplicações. Este modelo extrai os aspectos a partir dos registros de
decisões arquiteturais realizados durante o projeto de software e utiliza-os em novos
projetos como uma espécie de guia para o projetista.
Reusar conhecimento sobre aspectos recorrentes e documentar as decisões
de arquitetura constituem práticas que auxiliam arquitetos de software durante as
atividades de projeto. Entretanto, como se pode notar na Figura 2, técnicas para a
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tomada de decisões são essenciais para a produção de uma arquitetura consistente
com seus direcionadores de negócio. Bu, Tang e Han (2009) descrevem que estas
técnicas são parte da evolução de abordagens centradas em decisões arquiteturais.
Trabalhos mais recentes (MELIÁ; PARDILLO; CACHERO, 2010) (HNEIF; LEE,
2011) incluem tais técnicas para seleção sistemática de arquiteturas com base em
atributos de qualidade esperados para o software. Essas técnicas possuem duas
características em comum: destacam o relacionamento entre as soluções
disponíveis (como, por exemplo, o conflito entre duas soluções) e também o
relacionamento entre estas soluções e atributos de qualidade, que descrevem se
uma solução apresenta impacto negativo, positivo ou neutro sobre o atributo.
Com base nessas relações, processos para a composição de arquiteturas de
software são apresentados. Deste modo, o arquiteto pode reusar conhecimento
catalogado para iniciar o projeto de arquitetura, refinando-o, então, com os requisitos
funcionais e outros conhecimentos provenientes de sua própria experiência e do
contexto organizacional e técnico no qual está inserido.
Uma possível fonte para catalogar soluções são as táticas arquiteturais, que
são opções de projeto de arquitetura com objetivo de controlar os atributos de
qualidade de um software (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003).
Kim et al. (2009) apresentam modelos que capturam os relacionamentos entre
táticas para controle de desempenho, disponibilidade e segurança, baseados no
catálogo elaborado por Bass, Clements e Kazman (2003). O objetivo desse trabalho
é permitir a aplicação das táticas, respeitando as relações entre elas para prevenir o
uso de mecanismos conflitantes, por exemplo. Após a adoção das táticas, regras
para sintetizá-las também são apresentadas e a representação das soluções é dada
por meio de meta-modelos descritos pela linguagem de meta-modelagem baseada
em papéis (Kim, 2004).
Estes trabalhos (CUI; SUN; MEI, 2008) (ZIMMERMANN, 2011) (MELIÁ;
PARDILLO; CACHERO, 2010) (HNEIF; LEE, 2011) (KIM et al., 2009) apresentam
diferentes características com relação ao projeto da arquitetura de software, em
especial, o controle de atributos de qualidade. Contudo, estas características são
encontradas separadamente na literatura. Enquanto alguns se concentram no
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registro de decisões e gestão da base lógica, outros apresentam abordagens para
reuso de conhecimento e técnicas para auxiliar o projetista na tomada de decisões.
Somam-se também a estas características propostas para futuros trabalhos
que permitem ao arquiteto de software ser apoiado por ferramentas durante os
processos de tomada de decisão. Kim et al. (2009), como exemplo, destacam que,
embora sua abordagem assuma que as escolhas sejam realizadas pelo arquiteto de
software, há a possibilidade de emprego de mecanismos de inferência que apliquem
o conhecimento registrado sobre as táticas para selecioná-las a partir dos atributos
de qualidade do sistema.
A combinação destes trabalhos e propostas como as de Kim et al. (2009) pode
resultar numa abordagem que não só apresenta as justificativas para os elementos
da arquitetura de um sistema, mas também permita a aplicação sistemática de
técnicas e ferramentas para tomada de decisão no projeto de arquitetura de
software. O reuso do conhecimento também pode ser adicionado nesta combinação.
1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é desenvolver um roteiro para tomada de decisão em
projeto de arquitetura de software com base em regras de produção. Este roteiro
está centrado em um sistema baseado em regras de produção no qual a base de
conhecimento permite ao arquiteto utilizar conhecimento previamente capturado –
representado na forma de regras, fatos e objetos – para tomar decisões arquiteturais
que controlem os atributos de qualidade do software.
1.3 Abrangência
O projeto de arquitetura de software é um tema abrangente que inclui não só
técnicas para tomada de decisão, mas também análise de direcionadores de
negócio e avaliação de arquiteturas de software. Além disso, a arquitetura de
software permeia todo o ciclo de vida do software, não se limitando apenas a seu
desenvolvimento, mas também à sua manutenção e seleção de fornecedores para o
desenvolvimento de sistemas.
O roteiro proposto envolve a tomada de decisão no projeto de arquitetura de
software durante o desenvolvimento de novos sistemas de software. Estas decisões
relacionam-se com a escolha de táticas de arquitetura para compor os elementos
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iniciais do sistema, com objetivo de controlar os atributos de qualidade desejados.
Deste modo, não se espera que, ao fim da aplicação do roteiro, uma arquitetura
completa seja elaborada, mas que decisões sobre desempenho, disponibilidade e
segurança sejam estabelecidas e registradas e um meta-modelo inicial da
arquitetura seja desenvolvido. Sendo assim, este roteiro pode ser utilizado em
conjunto com métodos como o Attribute-Driven Design (SEI, 2006).
O sistema baseado em regras, sobre o qual está apoiada o roteiro, tem como
principal objetivo assistir o projetista durante o processo de tomada de decisões,
sugerindo opções conforme sua base de conhecimento. O controle sobre as
decisões tomadas é do arquiteto.
1.4 Contribuição
A abordagem apresentada por Cui, Sun e Mei (2008) beneficia o arquiteto de
software ao combinar automaticamente soluções por ele adotadas a cada aspecto
do software. Essa combinação inclui a captura automatizada das justificativas para
as decisões tomadas. Todavia, não há uma base de conhecimento de soluções que
sirva como ponto de partida para o arquiteto. A cada projeto de software ele deve
relacionar todas as soluções aplicáveis ao sistema e os relacionamentos entre estas
soluções para que o algoritmo de combinação possa ser usado.
O trabalho de Zimmermann (2009) apresenta um modelo de aspectos
arquiteturais

recorrentes.

A

descrição

deste

modelo

–

atributos

textuais

caracterizando cada aspecto e os relacionamentos de determinado aspecto com os
demais presentes no modelo – permite que o arquiteto seja guiado sobre quais
tópicos ponderar durante o projeto de arquitetura. Entretanto, oferece pouca
assistência sistemática para seleção de soluções a partir dos requisitos.
Kim et al. (2009) propõem um modelo que descreve táticas arquiteturais com
ênfase nos relacionamentos entre elas. Embora este trabalho capture o
conhecimento necessário para definição de soluções a partir de atributos de
qualidade, pouca assistência é oferecida para as decisões iniciais de táticas: o
modelo de Kim et al. (2009) tem como premissa que as táticas iniciais são
selecionadas com base na experiência do arquiteto e, então, refinadas através dos
relacionamentos presentes no modelo.
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Hneif e Lee (2011) trabalham com base nos impactos das soluções sobre
atributos de qualidade priorizados para selecionar soluções, possibilitando a escolha
de soluções iniciais sistematicamente, a partir dos requisitos. Contudo, não
apresentam um modelo para táticas arquiteturais (formatado de acordo com sua
proposta de relações entre táticas e atributos) e também não desenvolvem, em seu
trabalho, formas de captura das decisões tomadas pelo arquiteto.
A base de conhecimento resultado desta pesquisa constitui um modelo de
tomada de decisão que alia as abordagens de Kim et al. (2009) e Hneif e Lee (2011)
ao processamento de regras de produção, proposta da presente dissertação, para
sistematicamente selecionar as táticas de arquitetura. Esta combinação permite
escolher táticas com base na priorização dos atributos de qualidade, identificando
possíveis alternativas a partir dos relacionamentos entre elas. Adicionalmente, é
aplicada a técnica de registro de decisões arquiteturais presente nos trabalhos de
Cui, Sun e Mei (2008) e Zimmermann (2009), incluindo o conceito de reuso de
conhecimento deste último, para capturar as decisões expressas por táticas. Deste
modo, as decisões (táticas selecionadas e processo de raciocínio decorrente do
encadeamento das regras) são registradas para avaliações de software e
comunicação das razões da arquitetura a seus interessados. Esta combinação de
características é expressa na Tabela 1.
Tabela 1 – Sumário de comparação entre os trabalhos
Reuso de

Baseado em

Decisão com

Decisão com

conhecimento

decisões de

base em atributos

base nas

arquitetura

de qualidade e

dependências

trade-offs

entre alternativas

Cui, Sun e Mei (2008)

Não

Sim

Não

Sim

Zimmermann (2009)

Sim

Sim

Não

Sim

Kim et al. (2009)

Sim

Não

Não

Sim

Hneif e Lee (2011)

Sim

Não

Sim

Sim

Roteiro proposto

Sim

Sim

Sim

Sim

Fonte: elaborada pelo autor

O resultado da combinação dos trabalhos apresentados na Tabela 1 torna
possível um roteiro que auxilie o arquiteto durante a tomada de decisões no projeto
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de arquitetura de software, sugerindo opções a partir dos requisitos definidos,
fazendo uso de conhecimento previamente capturado e introduzindo automação do
registro das justificativas para as decisões estabelecidas.
1.5 Método de trabalho
O método de trabalho adotado para atingir o objetivo desta dissertação é
composto pelas seguintes atividades:
a) Avaliação inicial das abordagens
As abordagens de Zimmermann (2009), Cui, Sun e Mei (2008) para projeto
de arquitetura são avaliadas com base nas perspectivas propostas por Bu,
Tang e Han (2009): conhecimento sobre arquitetura de software, passos
para o projeto de arquitetura e gestão da base lógica. O resultado desta
análise é a base para a especificação do meta-modelo de decisões que
captura os conceitos sobre arquitetura de software; dos passos para projeto
de arquitetura e da abordagem para gestão da base lógica da arquitetura do
sistema. O trabalho de Kim et al. (2009) representa parte da base de
conhecimento para aplicação de táticas proposta nesta dissertação.
Adicionalmente, o trabalho de Hneif e Lee (2011) é avaliado para incluir o
apoio sistemático à solução inicial das táticas que melhor se aplicam à
priorização dos atributos de desempenho, disponibilidade e segurança.
b) Especificação das estruturas do meta-modelo de decisões
O primeiro passo para a definição do roteiro é a especificação do metamodelo de decisões de arquitetura. De acordo com o trabalho apresentado
por Bu, Tang e Han (2009), este meta-modelo está relacionado com a
representação do conhecimento sobre arquitetura de software e descreve
os principais conceitos sobre o domínio do problema ao qual o roteiro
desenvolvido está relacionado.
c) Especificação dos passos para projeto de arquitetura
São especificados os passos deste roteiro com objetivo de guiar o arquiteto
na seleção de táticas arquiteturais. Estes passos incluem atividades
apoiadas pelo reuso do conhecimento bem como atividades em que o
projetista efetiva as decisões arquiteturais. Toma-se como base os
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processos de instanciação do modelo de reuso, sua adaptação e
assistência ao arquiteto presentes no trabalho de Zimmermann (2009) e no
processo proposto por Cui, Sun e Mei (2008) para tomada de decisões e
captura de justificativas.
d) Especificação da abordagem para gestão da base lógica para arquitetura
O mecanismo para a gestão da base lógica de arquitetura também é
especificado. Esta base lógica compreende as justificativas para as
decisões estabelecidas pelo arquiteto de software ao longo do uso do
roteiro. O modo segundo o qual as justificativas são registradas e
recuperadas faz parte desta especificação.
e) Desenvolvimento do modelo de tomada de decisão (base de conhecimento)
O resultado das atividades de especificação das estruturas do meta-modelo
de decisões, dos passos para projeto de arquitetura e da abordagem para
gestão da base lógica para arquitetura representa o domínio de
conhecimento a partir do qual será elaborado o modelo de tomada de
decisão. Este modelo, descrito por fatos, objetos (instâncias de classes do
meta-modelo de decisões) e regras de produção que atuam sobre estes
objetos, deve conter o conhecimento necessário para a seleção de táticas
de arquitetura a partir de atributos de qualidade priorizados. As principais
fontes de relações de causa e efeito estão presentes nas abordagens de
Kim et al. (2009) e Hneif e Lee (2011), sob forma de dependências entre
alternativas e relações entre atributos e alternativas, além de heurísticas
para composição de arquitetura. Uma revisão bibliográfica é adicionalmente
realizada para determinar as relações entre atributos e alternativas.
f) Definição e realização do estudo de caso
De acordo com Yin (2010), aplica-se um estudo de caso a esta pesquisa,
uma

vez

que

o

problema

não

exige

controle

sobre

eventos

comportamentais, está relacionado a um tema contemporâneo e o problema
de pesquisa pode ser formulado da seguinte maneira: “como assistir ao
arquiteto durante a tomada de decisões no projeto de arquitetura de
software a partir de conhecimento previamente capturado?”. Assim, um
cenário é descrito para o projeto de arquitetura de software de novo sistema
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e o roteiro proposto é aplicado com objetivo de demonstrar sua utilização.
Observa-se, durante a realização do estudo de caso, qual o processo de
raciocínio utilizado para a seleção das táticas e as configurações de
elementos resultantes.
g) Análise dos resultados
Após a realização do estudo de caso, espera-se demonstrar a aplicação do
roteiro e avaliá-lo conforme as características apresentadas como
contribuição deste trabalho. Uma discussão sobre as características do
roteiro desenvolvido, em comparação com os trabalhos usados como base
para a elaboração desta pesquisa, é também apresentada. Esta análise
resulta na conclusão do trabalho, identificando dificuldades encontradas e
propostas para trabalhos futuros.
1.6 Organização do trabalho
A seção 2, Fundamentos e Estado da Arte, apresenta os principais trabalhos
sobre projeto de arquitetura de software com base em decisões arquiteturais e
técnicas para seleção de alternativas com base nos atributos de qualidade. São
destacados, nesta seção, os principais elementos destes trabalhos que são
utilizados para constituir o roteiro proposto por esta pesquisa. Além disso, são
apresentados os fundamentos sobre regras de produção e sistemas baseados em
conhecimento e sobre a descrição de táticas por meio da linguagem de metamodelagem baseada em papéis.
Na seção 3, Roteiro para tomada de decisões com base em regras de
produção, é descrito o roteiro proposto por este trabalho de pesquisa, de acordo
com as perspectivas apresentadas por Bu, Tang e Han (2009). As regras de
produção e objetos que constituem o modelo de tomada de decisão proposto
também são descritos nesta seção.
Na sequência, a seção 4, Estudo de caso, descreve o estudo de caso realizado
para aplicação do roteiro. Nesta seção, a condução e os resultados coletados
durante a execução do estudo de caso também são apresentados. A análise dos
resultados, enfatizando as decisões tomadas com relação à priorização de atributos
de qualidade e a proposta de arquitetura resultante, também é parte desta seção.
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Por fim, a seção 5, Conclusões, apresenta a conclusão sobre este trabalho,
destacando seus pontos positivos e enumerando limitações identificadas. Trabalhos
futuros também são sugeridos nesta seção.
2 FUNDAMENTOS E ESTADO DA ARTE
2.1 Introdução
Esta seção apresenta os principais trabalhos que são utilizados para o
desenvolvimento desta pesquisa. As quatro primeiras seções abrangem os
fundamentos considerados, que vão desde as características do projeto de
arquitetura de software até o conceito de sistemas baseados em conhecimento.
Na sequência, os trabalhos referentes ao estado da arte são analisados e suas
principais características descritas. O relacionamento entre estes trabalhos e a
presente pesquisa também é descrito nesta seção, de modo que sejam destacados
os elementos utilizados para o desenvolvimento do roteiro proposto.
2.2 Características do projeto de arquitetura de software
Hofmeister et al. (2007) desenvolveram um modelo que captura as principais
características para abordagens de projeto de arquitetura de software. Neste
modelo, um importante aspecto é destacado: o projeto de arquitetura de software vai
além da síntese arquitetural, que envolve exclusivamente a seleção de alternativas a
partir de um conjunto de requisitos. Como ilustrado na Figura 3, o modelo proposto
por Hofmeister et al. (2007) também considera as atividades de análise dos
direcionadores da arquitetura e a avaliação das decisões tomadas.
Figura 3 – Etapas de projeto de arquitetura

Fonte: Hofmeister et al. (2007)
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A análise arquitetural parte dos direcionadores da arquitetura – que incluem os
direcionadores de negócio, requisitos não funcionais e restrições sobre a arquitetura
– e do contexto em que se inclui o arquiteto para estabelecer os chamados
“Requisitos Significativos da Arquitetura” (ou RSA). Estes requisitos são aqueles que
direcionam a maior parte das decisões do arquiteto. Os requisitos de atributos de
qualidade são inclusos nesse conjunto e definem as expectativas sobre a qualidade
do software prospectivo.
Após a identificação dos RSA, o arquiteto de software seleciona alternativas de
solução que atendam a esse conjunto de requisitos durante a atividade de síntese
arquitetural. Estas alternativas constituem soluções candidatas à arquitetura.
O resultado da síntese arquitetural é avaliado com relação aos RSA
identificados durante a etapa de análise. A atividade de avaliação de arquitetura é
destacada por Hofmeister et al. (2007) por permitir que a arquitetura de software
projetada seja verificada antes que demasiado esforço de codificação se inicie. O
modelo geral proposto por Hofmeister et al. (2007) não exige ou sugere nenhuma
abordagem especifica para tal.
A presente dissertação utiliza a RBML (ou linguagem de meta-modelagem
baseada em papéis) para descrever os modelos produzidos durante a síntese
arquitetural e o ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method) para a avaliação da
arquitetura proposta para o software.
2.3 A linguagem de meta-modelagem baseada em papéis
A linguagem de meta-modelagem baseada em papéis (ou RBML, de Rolebased metamodelling language), proposta por Kim (2004), foi desenvolvida para a
especificação de padrões de projeto de modo que ela possa ser usada
sistematicamente durante o projeto de software.
Baseada na UML, a RBML representa os padrões por meio de meta-modelos
que são especializações do meta-modelo da UML. A Figura 4 ilustra este conceito.
Os níveis M2 e M1 representam, respectivamente, os níveis de meta-modelos e
modelos propostos pela UML.
Kim et al. (2009) usam a RBML para a representação da semântica das táticas
arquiteturais em termos de papéis. Um papel é derivado de uma meta-classe da
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UML e define restrições para que um elemento o represente. Um papel denominado
|Observador, que tem Class como classe base, pode ser representado apenas por
classes, mas não por associações, por exemplo. Todos os papéis são nomeados
com o símbolo “|” precedendo seu nome.
Figura 4 – Visão da RBML

Fonte: Kim (2004)

Uma especificação RBML de padrão – que, no contexto desta pesquisa, referese a uma tática de arquitetura – consiste em três tipos de especificações: as
especificações estáticas do padrão (EEP), as especificações de interação do padrão
(EIP) e as especificações de máquina de estados do padrão (EMEP) (KIM, 2004).
Estas especificações são projetadas por meio de modelos de classe, de interação e
de estados da UML, respectivamente. A EEP e EIP são foco do presente projeto de
pesquisa.
A

EEP

captura

os

papéis

envolvidos

no

padrão,

suas

conexões

(relacionamentos) e propriedades (atributos). A Figura 5 ilustra um exemplo de EEP
descrito por Kim et al. (2009) para a tática Exceção. O |NotificadorDeExcecao
conecta-se a |TratadorDeExcecao por meio do papel |notifica. Uma possível
instância deste meta-modelo deveria possuir ao menos uma classe responsável pela
notificação de exceções (quando omitida a multiplicidade, assume-se esta como
sendo 1..*) conectada por meio de uma associação de notificação a outra classe
responsável pelo tratamento da exceção. Esta última deve possuir duas operações,
ao menos, representando os papéis |notificaExcecao e |trataExcecao.
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As EIP são tratadas de modo similar, mas capturam o comportamento das
táticas. Diagramas de sequência, no caso da abordagem proposta por Kim et al.
(2009), são utilizados para tal.
Figura 5 – EEP para a tática Exceção
class RBML

|NotificadorDeExcecao

|TratadorDeExcecao
|notifica ->
+
+

|notificaExcecao() : void
|trataExcecao() : void

Fonte: Kim et al. (2009)

Ao selecionar uma determinada tática associada a uma especificação RBML,
esta especificação pode ser instanciada pelo arquiteto de software com base num
conjunto de requisitos do software. Instanciar uma especificação RBML significa
gerar diagramas com elementos que representem os papéis definidos. Esta
pesquisa descreve o espaço de soluções (resultado das táticas selecionadas) por
meio de RBML, permitindo que o projetista considere outros requisitos no momento
de instanciar a arquitetura de software proposta pela composição de táticas.
2.4 Avaliação de arquitetura de software com ATAM
O ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method) foi desenvolvido pelo SEI
(2000) como um método para a avaliação de arquiteturas de software. Uma
característica de destaque neste método reside na análise da arquitetura realizada a
partir dos direcionadores de negócio que a motivaram. Deste modo, aplicando-se o
ATAM, pretende-se garantir que os mecanismos selecionados para a arquitetura do
software permitam que os objetivos de negócio sejam atingidos.
A ponte utilizada entre os direcionadores de negócio e os mecanismos
arquiteturais é o conjunto de requisitos sobre atributos de qualidade. Estes requisitos
são identificados, priorizados e utilizados durante a avaliação. Esta avaliação é
realizada através dos seguintes passos:
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Etapa de apresentação
1. Apresentar o ATAM: O método é apresentado à equipe de avaliação,
que envolve, dentre outros perfis, usuários do sistema, desenvolvedores,
patrocinadores e integradores;
2. Apresentar os direcionadores de negócio: Os motivadores para o
desenvolvimento do sistema são apresentados e identificados como os
primeiros direcionadores arquiteturais;
3. Apresentar a arquitetura: a arquitetura proposta é apresentada,
destacando-se como ela está alinhada aos direcionadores de negócio;
Etapa de investigação e análise
4. Identificar mecanismos arquiteturais: os mecanismos da arquitetura são
identificados, mas não analisados;
5. Gerar a árvore de atributos de qualidade: os atributos de qualidade
esperados para o sistema são identificados e detalhados até o nível de
cenários, que descrevem situações em que o sistema deve apresentar
tal atributo. Estes cenários são, então, priorizados;
6. Analisar mecanismos arquiteturais: baseado nos cenários apresentados
pelo passo 5, os mecanismos arquiteturais que tratam tais cenários são
analisados a fim de se identificar riscos arquiteturais e tradeoffs;
Etapa de teste
7. Realizar brainstorm e priorizar cenários: A partir dos cenários
identificados no passo 3, um conjunto maior de cenários é identificado e
priorizado por votação da equipe de avaliação;
8. Analisar mecanismos arquiteturais: os cenários identificados no passo 7
e de maior prioridade são utilizados como casos de teste para que os
mecanismos de arquitetura possam ser analisados;
Apresentação dos resultados
9. Apresentar os resultados: os resultados provenientes dos cenários,
mecanismos e riscos identificados são apresentados ao time de
avaliação, possivelmente com o uso de um relatório detalhado.
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A possibilidade de aplicação do ATAM para avaliação da arquitetura antes da
construção do sistema (SEI, 2000) o torna particularmente atrativo, pois permite que
as decisões tomadas pelo arquiteto durante o projeto de arquitetura sejam
analisadas antes de seu desenvolvimento. Assim, o roteiro desenvolvido pela
presente pesquisa apoia-se no ATAM para compor a etapa de avaliação arquitetural.
2.2 Sistemas baseados em conhecimento e regras de produção
Os sistemas baseados em conhecimento, que constituem uma das áreas da
área da inteligência artificial, são programas de computador capazes de emular a
habilidade de tomada de decisão de um ser humano (GIARRATANO; RILEY, 1998).
Para tal, utilizam conhecimento extraído a partir do domínio do problema, formando
um subdomínio deste.
Dentre os meios de representação do conhecimento, podem-se destacar as
regras de produção ou de inferência. Estas regras são construções que encapsulam
conhecimento

no

formato

“SE

<condições>

ENTÃO

<ações/conclusões>”

(GIARRATANO; RILEY, 1998). Cada regra representa um pedaço de conhecimento
que, com o estímulo apropriado, é ativado e pode produzir resultado em termos de
ações ou conclusões. O componente “SE” da regra refere-se às suas condições
(lado esquerdo da regra, ou LER), enquanto o componente “ENTÃO” às
consequências (lado direito, ou LDR).
A arquitetura dos sistemas baseados em conhecimento permite armazenar tais
regras numa base de conhecimento, como ilustrado na Figura 6. Esta base é
utilizada por um mecanismo de inferência para, a partir de fatos (ou assertivas) e
objetos armazenados na memória de trabalho, executar ações ou atualizar o estado
dessa memória.
Dois métodos de inferência podem ser utilizados: encadeamento direto e
encadeamento inverso (GIARRATANO; RILEY, 1998). O primeiro método é
conduzido a partir de fatos e objetos até as conclusões, ou seja, com base nas
assertivas e objetos presentes na memória de trabalho, regras são ativadas,
executadas e, então, ações são efetivadas e/ou conclusões são obtidas. As ações
da regra envolvida em cada passo de processamento podem gerar mais fatos, mais
objetos, alterar objetos, criar objetos, criar relações, destruir fatos, destruir objetos ou
destruir relações, estabelecendo gatilhos para a ativação de outras regras. Em
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contrapartida, o encadeamento inverso parte da ativação de regras considerando as
ações ou conclusões destas (lados direitos das regras) como hipóteses, que devem
ser comprovadas pelos fatos e objetos presentes da memória de trabalho.
Todo registro das regras ativadas (aptas para serem executadas em um ciclo
do Motor de Inferência) ocorre na AGENDA, um componente do sistema baseado
em regras que referencia regras aptas à execução (GIARRATANO; RILEY, 1998).
Em caso de conflito – quando mais de uma regra é aplicável ao contexto – o
mecanismo de inferência seleciona a regra de maior prioridade de acordo com
critérios (em geral) próprios.
Figura 6 – Arquitetura de sistemas baseados em conhecimento

Base de
Conhecimento
(Regras)

Mecanismo de
Inferência

Memória de Trabalho
(Fatos e Objetos)

Fonte: Giarratano e Riley (1998)

Os sistemas baseados em conhecimento são apropriados para, entre outras
aplicações, a resolução de problemas em que o conhecimento que se tem sobre o
domínio do problema é, basicamente, heurístico e incerto (GIARRATANO; RILEY,
1998). A abordagem para seleção de soluções proposta por Hneif e Lee (2011), bem
como a proposta por Kim et al. (2009) enquadram-se neste cenário. Ambas se
utilizam de heurísticas para a seleção de soluções de arquitetura, com base no
conhecimento que se tem sobre os atributos de qualidade esperados para o sistema.
Adicionalmente, a aplicação de sistemas baseados em conhecimento no papel
de assistentes de um especialista (GIARRATANO; RILEY, 1998), como arquiteto de
software, permite auxílio durante a seleção de táticas, mas faz com que ele tenha
controle sobre as decisões, considerando requisitos não capturados pelos atributos
de qualidade. Deste modo, o roteiro proposto por esta pesquisa baseia-se no uso de
regras de produção para assistir o arquiteto de software durante o projeto de
arquitetura de sistemas.
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2.4 Projeto de arquitetura com base em decisões arquiteturais
A arquitetura de software pode ser definida a partir de um conjunto de decisões
estabelecidas pelo arquiteto. Documentar as decisões de arquitetura, ou seja,
aquelas que influenciam diretamente as características não funcionais de um
software (ZIMMERMANN, 2009), incluindo justificativas para elas, permite que os
aspectos presentes no sistema possam ser compreendidos.
Trabalhos recentes (CUI; SUN; MEI, 2008) (ZIMMERMAN, 2011) (CHEN;
BABAR; LIANG, 2010) apresentam abordagens sobre o projeto de arquitetura
baseado em decisões arquiteturais. Bu, Tang e Han (2009) apontam algumas
características comuns a esta classe de trabalhos:
a) Tratam o processo de projeto da arquitetura como um processo de tomada
de decisões de arquitetura;
b) Gerenciam o conhecimento sobre a arquitetura por meio da documentação
das decisões;
c) Integram, ao longo do processo de projeto da arquitetura, técnicas que
auxiliam a seleção de alternativas de solução para o software;
d) Registram as justificativas para as decisões de projeto estabelecidas.
Bu, Tang e Han (2009) apresentam um modelo para avaliação de abordagens
baseado em decisões arquiteturais, construído sob três perspectivas: conhecimento
sobre a arquitetura do software, técnicas para a adoção de decisões e gestão da
base lógica de decisões. Embora este modelo seja usado para a avaliação de
trabalhos como (CUI; SUN; MEI, 2008), seus elementos são

extraídos de

abordagens de projeto de arquitetura – dentre as quais estão a de Tyree e Akerman
(2005) e a norma IEEE-1471 (IEEE, 2000) – e capturam características que podem
ser utilizadas para a formação do roteiro apresentado neste trabalho. As seguintes
subseções apresentam essas perspectivas.
2.4.1 Conhecimento sobre a arquitetura do software
A perspectiva de conhecimento da arquitetura do software apresenta as
informações que podem ser capturadas e utilizadas para o projeto de arquitetura.
Em seu modelo, Bu, Tang e Han (2009) agrupam estas informações em três
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categorias: (1) informações que caracterizam o domínio do problema; (2) descrição
das decisões de arquitetura e (3) descrição da arquitetura de software.
A primeira categoria diz respeito aos elementos que compõem a declaração do
problema: requisitos funcionais, requisitos não funcionais, riscos e restrições sobre o
projeto são alguns exemplos. Estes elementos são os dados de entrada para que os
arquitetos de software possam estabelecer decisões de projeto.
Em seguida, a categoria de descrição das decisões de arquitetura apresenta o
modo com que as decisões adotadas são representadas. A descrição pode conter
apenas a alternativa de solução adotada pelo projetista (caracterizando a decisão
arquitetural) ou especificar informações adicionais. Como exemplo, algumas
abordagens avaliadas por Bu, Tang e Han (2009) descrevem, em seus modelos de
decisão, informações sobre as pessoas que podem ser afetadas pela decisão e
como a decisão afeta os requisitos do sistema.
Por fim, a última classificação trata da descrição da solução, originada a partir
da transformação das decisões em elementos da arquitetura do software. Um
aspecto importante sobre a descrição da arquitetura é a possibilidade de uso de
visões de arquitetura e pontos de vista, identificando a pessoa interessada e seu
interesse no software.
Cui, Sun e Mei (2008) apresentam um meta-modelo para a representação do
conhecimento de arquitetura de software. Este meta-modelo, ilustrado na Figura 7,
assume como descrição do problema os requisitos funcionais e não funcionais. Com
base nestes requisitos, questões (ou aspectos) arquiteturais são identificadas,
transformando as considerações presentes na descrição do problema em itens que
devem ser tratados pelo arquiteto de software.
A descrição das decisões é realizada em dois níveis: o nível de questões de
arquitetura e o nível de arquitetura (CUI; SUN; MEI, 2008). Para ambos os níveis,
são identificadas possíveis soluções – Solução para Aspecto e Solução de
Arquitetura, respectivamente. O descarte ou adoção das soluções formam as
decisões. As soluções no nível de arquitetura do software são construídas a partir da
síntese das soluções para questões. As descrições de arquitetura de software são
realizadas por meio de modelos estáticos que incluem componentes e conectores.

34

O meta-modelo ainda inclui os conceitos Justificativa sobre Aspecto e
Justificativa de Arquitetura, que representam as justificativas para as decisões do
arquiteto e são derivadas das ações de adoção e descarte de soluções, com
complementos textuais fornecidos pelo projetista.
A representação do domínio do problema proposta por Cui, Sun e Mei (2008)
abrange uma grande quantidade de informação. Requisitos não funcionais podem
conter desde atributos de qualidade até restrições de projeto originadas por
preferências de seus usuários. Aliada à forma de documentação destes requisitos descritos textualmente, sem associação a nenhum atributo de qualidade ou outro
tipo de informação que possa caracterizá-lo como significativo à arquitetura – esta
representação dificulta a aplicação de técnicas sistemáticas para a escolha de
alternativas de arquitetura.
Figura 7 – Meta-modelo com base em decisões
class Domain Model

Componente
RequisitoFuncional

ArquiteturaDeSoftware

EspecificacaoRequisito
1

Conector

RequisitoNaoFuncional

1..*

Solucao
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-

Contras: String
Descricao: String
Pros: String

Decisao
-

Justificativa

Descricao: String

-

candidata-a

Descricao: String

1..*

Aspecto

soluciona
1

DecisaoSobreAspecto

SolucaoParaAspecto

JustificativaSobreAspecto

adota / descarta
1

1..*

1

1

1

1..*

1..*

1..*

deduzida-de

determinada-por
1..*

1

1

SolucaoDeArquitetura

sintetizada-em

JustificativaDeArquitetura

DecisaoDeArquitetura
adota / descarta

1
1

1

1

1

Fonte: Cui, Sun e Mei (2008)

Com relação à descrição das decisões arquiteturais, o meta-modelo de Cui,
Sun e Mei (2008) liga as decisões de arquitetura às alternativas por meio de
relações

adoção/descarte.

Estas

alternativas

são

conectadas

a

questões

arquiteturais. As ligações permitem rastreabilidade entre as escolhas do arquiteto e
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os motivadores destas escolhas. Este tipo de relacionamento é importante,
principalmente, para a avaliação da arquitetura proposta. Reconhecer a natureza de
cada decisão arquitetural permite ao avaliador determinar a aderência da arquitetura
aos requisitos propostos.
Um dos pontos fracos do meta-modelo está relacionado à descrição da
arquitetura do software, ou descrição da solução (BU; TANG; HAN, 2009). Os
autores apresentam apenas a visão componente-conector para tal. Um exemplo de
modelo desta visão é apresentado na Figura 8. O componente NAVEGADOR é
conectado aos componentes HTTP (um tipo de protocolo de rede) e SSL (protocolo
de segurança). Estes últimos são conectados ao componente WEB. Esta visão
descreve, sucintamente, uma solução que contempla o acesso a servidores por meio
de um navegador, com uso dos protocolos HTTP para mensagens e SSL para
segurança.
Figura 8 – Exemplo de visão componente-conector
cmp Cui, Sun e Mei (2008) 2

A
-

Segurança = NECESSÁRIA
Tipo = NAVEGADOR

N
-

ProtocoloDeRede = HTTP

-

ProtocoloDeSegurança = SSL

S
-

Segurança = PERMITIDA
Tipo = WEB

C

Fonte: Cui, Sun e Mei (2008)

Esta visão pode não satisfazer, por exemplo, a equipe responsável pela
implantação do sistema. Embora os componentes e suas propriedades sejam
representados no modelo, os nós responsáveis pelo processamento de cada
componente (como servidores ou estações de trabalho) não são. Deste modo, não
está clara a disposição física dos componentes em relação aos nós de
processamento disponíveis. Permitir a documentação por visões, além de prover
meios para determinação de pontos de vista, é um importante aspecto na descrição
de arquiteturas de sistemas de software.
Zimmermann (2009) também apresenta um meta-modelo com base em
questões arquiteturais, ilustrado na Figura 9. As possíveis soluções para as
questões são representadas como alternativas de projeto. Quando uma decisão é
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estabelecida, um produto é gerado (ProdutoDA, no qual DA representa “Decisão
Arquitetural”). Este produto da decisão captura sua justificativa por meio de atributos.
As questões de arquitetura são organizadas por tópicos (GrupoDeTopicosDA).
Uma importante diferença pode ser destacada com relação ao meta-modelo
proposto por Cui, Sun e Mei (2008): o uso de atributos para contextualização das
questões de arquitetura em relação ao ciclo de vida de software. Isto se deve ao fato
de que Zimmermann (2009) aponta que decisões arquiteturais são estabelecidas ao
longo do processo de desenvolvimento de software em vários níveis, e não apenas
numa única fase. Por exemplo, as principais decisões são estabelecidas durante o
projeto de arquitetura; contudo, novas decisões podem ser identificadas durante o
projeto detalhado de um componente.
Figura 9 – Meta-modelo de decisões proposto por Zimmermann (2009)
class Zimmermann, 2011

Niv elDA
-

AspectoDA

nome: String

* -

*
GrupoDeTopicosDA
-

id: String
nome: String
nomeReduzido: String
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modificadoPor: Papel
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*
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nomeReduzido: String
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fase: String
papel: Papel
descricaoDoProblema: String
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recomendacao: String
recomendacaoDeAplicacao: String
leituraDeApoio: String
identificadoPor: Papel
identificadoEm: Data
modificadoPor: Papel
modificadoEm: Data
reconhecimentos: String
estado: String
aFazer: String
nivelIPR: String

solucionado-por
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*

*

Alternativ aDA
-

nome: String
descricao: String
prós: String
alternativa-selecionada
contras: String
0..1
usosConhecidos: String
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modificadaEm: Data

Fonte: Zimmermann (2009)

depende-de

ProdutoDA
*
-

nome: String
estado: String
alternativasCandidatas: AlternativaDA
justificativa: String
premissas: String
conseqüências: String
validoAte: Data
modificadoPor: Papel
modificadoEm: Data
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Um dos itens apontados nas avaliações de Bu, Tang e Han (2009) é a relação
entre as abordagens verificadas e o ciclo de vida do software. Contextualizar uma
decisão com relação às atividades do processo de software permite seu reuso no
desenvolvimento de sistemas similares. A identificação da fase em que a questão foi
identificada serve como insumo para que ela seja sugerida em novos
desenvolvimentos, durante a mesma fase.
A ideia de reuso de conhecimento arquitetural é um dos tópicos enfatizados por
Zimmermann (2011). O autor adota a premissa de que projetos de arquitetura de
sistema de mesmo gênero (como o de aplicações corporativas) e que empregam o
mesmo estilo arquitetural possuem questões recorrentes. Deste modo, as questões
identificadas, bem como as alternativas consideradas e decisões podem ser
reutilizadas.
A Figura 10 ilustra o meta-modelo proposto por Zimmermann (2011) para o
reuso de conhecimento. Ele é composto por dois modelos: o modelo de reuso (ou
modelo de guia) de aspectos e o modelo de decisões de projeto. Enquanto o
objetivo do primeiro é guiar o projetista por meio de conhecimento de arquitetura
capturado em outros projetos, o segundo representa as decisões estabelecidas para
o projeto de arquitetura.
As decisões registradas durante o projeto de arquitetura são avaliadas, após
conclusão do sistema, para que se identifiquem questões que podem ocorrer em
projetos similares. Estas questões são extraídas e armazenadas no modelo de
reuso, juntamente com alternativas de solução, motivadores de decisão,
recomendações e usos conhecidos.
Em seguida, quando um novo projeto de arquitetura é iniciado, o modelo de
reuso é instanciado e adaptado ao novo contexto, de acordo com seus requisitos.
Questões arquiteturais aplicáveis são identificadas e adicionadas aos itens do
modelo de decisão de projeto. O arquiteto pode, também, verificar as alternativas já
consideradas e recomendações para resolução.
A proposta para reuso de conhecimento de Zimmermann (2011) auxilia os
arquitetos a projetar sistemas. Manter um modelo de reuso, criado a partir dos
registros de decisões arquiteturais, permite que o conhecimento usado pelos
projetistas seja mantido na organização e sirva como base para novos sistemas.
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Figura 10 – Meta-modelo de reuso de conhecimento arquitetural

Fonte: Zimmermann (2011)

Em ambos os trabalhos (CUI; SUN; MEI, 2008) (ZIMMERMANN, 2009), não há
correlação entre os conceitos utilizados para o projeto de arquitetura de software e o
processo de negócio. Zimmermann (2009) captura os direcionadores para as
decisões dentro do conceito de aspecto arquitetural por meio de uma descrição
textual genérica, tornando difícil a compreensão de quais conceitos são
considerados. Já Cui, Sun e Mei (2008) usam a especificação de requisitos como
ponto de partida para a tomada de decisões.
A especificação de requisitos raramente apresenta os objetivos de negócio que
motivam a criação do sistema (CLEMENTS; BASS, 2010). Deste modo, o arquiteto
de software pode não ser bem sucedido ao projetar a arquitetura. O componente de
negócio possui grande influência nas escolhas realizadas para compor a arquitetura
do software (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003).
Clements e Bass (2010) apresentam o conceito de objetivos de negócio como
a razão fundamental que motiva não só os requisitos do software, mas também
decisões que não estão diretamente relacionadas a estes requisitos, como ilustrado
na Figura 11.
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A partir dos objetivos de negócio identificados junto às pessoas que afetam ou
são afetadas pelo sistema, requisitos de atributos de qualidade podem ser
relacionados, bem como decisões tomadas. Segundo Clements e Bass (2010), nem
todas as decisões estão relacionadas diretamente a um requisito, mas sempre
nascem dos objetivos de negócio. Um exemplo para tal seria a decisão de adotar um
sistema gerenciador de banco de dados para que uma equipe da empresa possa ser
alocada diante de um quadro de subutilização destes profissionais. Estes cenários
dificilmente são apresentados em especificações de requisitos.
Figura 11 – Relação dos objetivos de negócio e arquitetura de software

Fonte: Clements e Bass (2010)

2.4.2 Técnicas para a adoção de decisões
A segunda perspectiva – técnicas para a adoção de decisões – é subdividida
em (BU; TANG; HAN, 2009): passos apresentados para guiar o projetista na adoção
das decisões, nível no qual as decisões são estabelecidas e quais etapas estão
presentes na abordagem avaliada.
As decisões de arquitetura podem ser estabelecidas em nível local, com
respeito a uma questão específica de projeto; ou em nível global, no qual outras
decisões e questões de projeto são levadas em consideração.
Bu, Tang e Han (2009) propõem que os passos para que estas definições
sejam determinadas possam ser contextualizados dentro de etapas gerais de
projeto, propostas por Hofmeister et al. (2007) – análise, síntese e avaliação
arquitetural.
Cui, Sun e Mei (2008) estabelecem uma sequência de passos para permitir ao
projetista escolher uma arquitetura de software. A Figura 12 apresenta o processo
que abrange tais passos. Resumidamente, questões de arquitetura são identificadas
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com base nos requisitos funcionais e não funcionais. Um modelo de arquitetura
inicial pode, também, ser levado em consideração. Para cada questão, soluções são
encontradas e instanciadas (uma visão componente-conector é criada para cada
solução). A síntese destas soluções formam alternativas de arquitetura, que são
avaliadas pelo projetista para escolha da solução final. Todo o processo é apoiado
por uma atividade de captura das justificativas para as decisões.
A síntese de soluções é realizada em três momentos. Inicialmente, são
identificadas relações entre as soluções encontradas. Estas relações podem ser
(CUI; SUN; MEI, 2008):
a) Inclusão(solução a, solução b): denota a necessidade de adoção da
solução b quando a solução a for selecionada;
b) Generalização(solução a, solução b): indica que a solução b é uma
generalização da solução a e, portanto, quando esta última for adotada a
primeira também deve ser;
c) Exclusão(solução a, solução b): indica que as soluções a e b apresentam
conflito entre si e não podem ser adotadas em conjunto.
Figura 12 – Processo para projeto de arquitetura

Fonte: Cui, Sun e Mei (2008)

Após a identificação destas relações, as soluções são combinadas, por meio
de algoritmo, que leva em consideração as relações encontradas. A combinação
resulta em alternativas de arquitetura para o sistema. Os modelos que representam
cada solução local também são combinados.
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Esta abordagem permite a tomada de decisões localmente (soluções para as
questões) e globalmente (alternativas de arquiteturas). O arquiteto mantém sua
atenção, inicialmente, para itens específicos da arquitetura. Estes itens são
combinados automaticamente e, por fim, pode-se selecionar as possíveis
alternativas, resultado da síntese (nível global). Esta é uma característica importante
para o projeto de arquiteturas: dividir o problema em subproblemas diminui a
quantidade de informação com a qual o projetista deve lidar, facilitando a escolha de
soluções para cada subproblema.
O processo proposto (CUI; SUN; MEI, 2008) abrange as atividades de análise
(passo Identificação de questões de arquitetura) e síntese (os demais passos) da
arquitetura. O meta-modelo utilizado auxilia a atividade de avaliação, pois relaciona
os componentes e conectores da arquitetura aos requisitos funcionais e não
funcionais, mesmo que indiretamente.
Embora a automação oferecida para a síntese de soluções seja um dos pontos
fortes do trabalho, a quantidade de alternativas de arquitetura gerada para um
cenário com número expressivo de questões para decisão pode dificultar o trabalho
do projetista (BU; TANG; HAN, 2009).
A proposta de Cui, Sun e Mei (2008) também não oferece auxílio para a
identificação de questões de arquitetura e para a solução destas questões. De
acordo com os autores, outros métodos podem ser usados para tal.
Zimmermann (2009) apresenta uma abordagem a partir do conceito de reuso
apresentado. Durante o processo de projeto, o arquiteto adapta o modelo de reuso
às características do sistema (Adaptar Modelo), extraindo uma lista de questões de
arquitetura que são compatíveis com os requisitos propostos e o contexto de projeto,
que inclui a fase em que a questão é identificada, por exemplo. Em seguida, o
arquiteto toma as decisões apropriadas com base nas questões presentes na lista
(Tomar Decisões). Estas decisões atualizam o modelo de decisões de projeto. Por
fim, a justificativa é dada, atualizando o modelo de decisões e os demais artefatos
de arquitetura relacionados (Aplicar Decisões). A Figura 13 ilustra este processo.
Além dos passos para projeto de arquitetura, Zimmermann (2009) apresenta
uma sequência de passos para extrair questões e decisões recorrentes para compor
o modelo de reuso. Estas atividades, que constituem atividades de gestão de
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conhecimento, são realizadas pelo engenheiro do conhecimento para formar o
modelo inicial com base no histórico de decisões da organização (ZIMMERMANN,
2011). Esse engenheiro transforma os dados capturados no modelo de decisões de
projeto e os transforma nas estruturas do modelo de reuso, somados ao
conhecimento também extraído por ele da literatura.
Figura 13 – Processo de projeto de arquitetura por Zimmermann (2009)

Fonte: Zimmermann (2009)

O processo apresentado por Zimmermann (2011) provê ao arquiteto um projeto
guiado, aproveitando o conhecimento da organização ao usar determinado estilo
arquitetural para um tipo específico de aplicações. As decisões são tomadas
localmente, questão a questão. A cada decisão realizada, o modelo de decisão de
projeto é atualizado com base em regras estabelecidas a partir do relacionamento
entre as questões (ZIMMERMANN, 2009), permitindo, também, tomada de decisões
em nível global.
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As atividades de análise, síntese e avaliação de arquitetura são abordadas de
modo similar ao trabalho de Cui, Sun e Mei (2008): identificação das questões
arquiteturais, auxílio sistemático na síntese (a gestão da lista de questões com base
em regras) e os relacionamentos do meta-modelo, respectivamente, endereçam as
atividades gerais de projeto.
Cui, Sun, Mei (2008) e Zimmermann (2011) sustentam suas abordagens no
conceito de questões arquiteturais e soluções para estas questões. Embora
Zimmermann (2011) apresenta uma técnica para identificação de questões que
poderia ser combinada com a abordagem de Cui, Sun e Mei (2008); o aspecto de
suporte sistemático à seleção de alternativas ainda é limitado nas duas abordagens.
Ambos apresentam relacionamentos entre as alternativas, o que permite a exclusão
de opções conflitantes ou a adição de complementares, mas não descrevem
relacionamentos entre estas alternativas e os requisitos, de modo que se possa usar
este fator como insumo adicional para a seleção.
Outro

aspecto

comum

aos

dois

trabalhos

(CUI;

SUN;

MEI,

2008)

(ZIMERMMANN, 2009) é a falta de tratamento dos direcionadores de negócio.
Ambos omitem a questão da identificação dos direcionadores de negócio para servir
de insumo nas atividades de projeto. Nenhum método específico para avaliação de
arquitetura é mencionado em ambos os trabalhos, embora Cui, Sun e Mei (2008)
destaquem esta atividade em sua abordagem.
2.4.3 Gestão da base lógica
A gestão da base lógica está concentrada no registro e recuperação das
justificativas da arquitetura. Embora o registro das justificativas seja importante para
o desenvolvimento e manutenção do software, a adição desta atividade pode elevar
a carga de trabalho do arquiteto de software.
O trabalho proposto por Cui, Sun e Mei (2008) integra a captura de justificativas
ao processo de projeto da arquitetura. A justificativa para a arquitetura é constituída
pela soma dos prós e contras de cada solução que compõe a arquitetura (soluções
para as questões arquiteturais), adicionada de considerações inseridas pelo
arquiteto em forma de texto livre.
As avaliações de Bu, Tang e Han (2009) demonstram que, além de
documentar as justificativas da arquitetura, outra forma de captura pode ser usada: a
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documentação dos passos que levaram às decisões. O registro, passo a passo, do
processo de adoção de decisões pode ser utilizado para reuso de raciocínio em
arquitetura de software.
Além do registro das justificativas, sua recuperação também é parte importante
desta última perspectiva. Os resultados apresentados por Bu, Tang e Han (2009)
demonstram que esta atividade não é contemplada com a mesma importância que o
registro. Recuperar os motivos para as decisões estabelecidas ou a documentação
do raciocínio utilizada para projetar a arquitetura é essencial para avaliá-la e
reutilizá-la em novos desenvolvimentos de software.
Ferramentas foram propostas para realizar a captura e recuperação de
registros, como a denominada PAKME (BABAR, 2005). Esta ferramenta permite a
captura de decisões de arquitetura por meio de um conjunto de atributos que, dentre
outras informações, inclui a descrição da decisão e quais as opções foram
consideradas. Tais atributos são definidos em meta-modelos sobre os quais as
ferramentas são construídas. Um ponto negativo nesta abordagem reside no fato de
que existem classificações diferentes de uma decisão de arquitetura, que vão desde
os termos utilizados (algumas se referem ao termo “questão arquitetural”, enquanto
outras utilizam “problema”) à quantidade de informações associada a uma decisão.
Chen, Babar e Liang (2010), a partir da identificação deste cenário, propõem a
ferramenta CADDMS (Customizable Architectural Design Decisions Management, ou
Sistema Personalizável de Gestão de Decisões Arquiteturais). Esta ferramenta
permite que sejam criados, renomeados ou excluídos atributos que se deseja
registrar para uma determinada decisão arquitetural. Isto é possível através do metamodelo apresentado na Figura 14. Uma decisão de projeto de arquitetura (DPA)
pode estar associada a outras decisões e contém um conjunto de atributos,
agrupados por pertencerem a um grupo de informação específico, ou vários atributos
definidos separadamente.
Com o meta-modelo descrito por Chen, Babar e Liang (2010), o arquiteto de
software pode definir os atributos das decisões de arquitetura conforme sua
necessidade. Podem-se criar atributos com base na classe “Texto Curto” do metamodelo para capturar o direcionador de negócio da decisão arquitetural, como
exemplo. Após a definição dos atributos, a ferramenta gera interfaces humano-
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computador, bem como estruturas de dados que permitem ao usuário registrar e
recuperar, com pesquisa por atributos, as decisões estabelecidas.
Embora relacionamentos específicos, como os relacionamentos entre aspectos
de arquitetura propostos no trabalho de Zimmermann (2009), possam ser descritos,
processamentos sobre estes relacionamentos, como a busca de aspectos que são
aplicáveis a determinado contexto considerando as relações entre eles, deve ser
codificada dentro da ferramenta.
Figura 14 – Meta-modelo para definição de atributos de decisões
class CADDMS

Relação DPA
0..*
1
0..*
DPA

1

1

1

0..*

0..*

Conj unto de
Atributos

Atributo
0..1

0..*

Arquiv o
Texto

Paragrafos

Número

Data

Hora

Seleção

Date e Hora

Texto Curto
Seleção Única

Seleção Múltipla

Imagem

Fonte: Adaptado de Chen, Babar e Liang (2010)

Ainda que a adição de processamentos personalizados seja um ponto fraco da
abordagem, sua capacidade de registro e pesquisa de decisões permite a gestão da
base lógica de arquitetura dentro dos critérios apresentados por Bu, Tang e Han
(2009). Deste modo, a presente pesquisa utiliza este conceito de configuração dos
atributos das decisões para registrar as decisões do projetista durante a aplicação
do roteiro proposto, tornando estas decisões disponíveis com outras que possam ser
descritas na ferramenta.
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2.5 Projeto de arquitetura com base em táticas arquiteturais
Kim et al. (2009) apresentam uma abordagem para o projeto de arquitetura
baseada na aplicação de táticas arquiteturais. Este tipo de trabalho permite que
requisitos não funcionais, mais especificamente, atributos de qualidade, sejam
controlados pelo sistema.
Embora a abordagem de Kim et al. (2009) não esteja baseada em decisões
arquiteturais (registro e justificativas), ela apresenta uma técnica sistemática para
criar arquiteturas de software por meio de partes reutilizáveis: as táticas. Estas
partes estão associadas diretamente com os atributos de qualidade que constituem
a descrição do problema.
Para tal, é proposto um modelo (KIM et al., 2009) que apresenta táticas e
relações entre elas. Deste modo, o arquiteto pode tomar decisões locais
(selecionando táticas para um atributo de qualidade) e globais (por meio de
relacionamento entre as táticas deste atributo). O modelo é baseado nas táticas
identificadas no trabalho de Bass, Clements e Kazman (2003) para desempenho,
disponibilidade e segurança.
A descrição das táticas de determinado atributo é feita por meio da técnica de
modelagem de características (feature modeling) (KIM et al., 2009). Um modelo de
estrutura apresenta componentes que são obrigatórios, componentes opcionais,
relações entre os componentes e restrições. A Figura 15 ilustra o modelo para
táticas

de

disponibilidade.

Táticas

para

disponibilidade

são

compostas

obrigatoriamente por táticas para detecção de erros e, opcionalmente, por táticas de
Recuperação e Preparação para recuperação e reparo. Táticas de Recuperação
podem ser adotadas em conjunto com as de Preparação para recuperação e reparo
ou qualquer um dos dois pode ser escolhido individualmente. A tática de
redundância de estado requer que a tática de sincronização seja adotada. Apenas
um tipo de redundância de estado pode ser usado: ativo ou passivo.
O arquiteto seleciona as táticas que deseja adotar e, com base no modelo
proposto, resolve conflitos e dependências entre elas. Para cada tática adotada, um
modelo estático e dinâmico está disponível (KIM et al., 2009). Estes modelos são
construídos a partir da linguagem de meta-modelagem baseada em papéis (Role-
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based metamodeling language, ou RBML). Esta linguagem descreve as táticas por
meio de papéis, com apoio de elementos da Unified Modeling Language (UML).
Na Figura 16, a tática Ping/Echo é ilustrada por meio dos modelos estático e
dinâmico. Os papéis que constituem a tática são DisparadorPing, MonitorFalhas e
RecebedorPing. DisparadorPing envia uma mensagem a RecebedorPing para
validar sua disponibilidade. Caso RecebedorPing não envie uma resposta,
DisparadorPing interage com MonitorFalhas para notificar uma exceção.
Figura 15 – Modelo de táticas de disponibilidade

Fonte: Kim et al. (2009)

Kim et al. (2009) também apresentam regras que permitem que os modelos
para diferentes táticas de um atributo de qualidade sejam combinados. Estas regras
incluem os passos necessários para que as relações entre os papéis presentes nos
modelos sejam estabelecidas formando um único modelo, resultado da soma dos
demais.
Apesar do apoio sistemático ao projeto de arquitetura, permitindo a análise
(análise sobre os atributos de qualidade) e síntese (seleção de táticas e combinação
de modelos), a abordagem não apresenta nenhuma técnica que auxilie o arquiteto
na seleção de táticas além das restrições impostas por suas relações. Kim et al.
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(2009) afirmam que este processo de decisão deve ser realizado com base na
experiência do projetista. Deste modo, o trabalho de pesquisa em pauta visa
apresentar uma técnica que adicione ao modelo proposto por Kim et al. (2009) o
auxílio na tomada de decisão sobre os atributos de qualidade, sistematicamente
auxiliando o arquiteto na escolha das táticas apropriadas. Em seguida, devem ser
respeitadas as relações entre elas.
Figura 16 – Modelos estático e dinâmico para a tática Ping/Echo
class Kim et al.

|MonitorFalhas
|DisparadorPing

{1}

notifica

-

|maximoEspera
|intervaloTempo
|tempoTranscorrido

+

|echo()

verifica

|RecebedorPing
+

|ping()

sd Kim et al.
:|DisparadorPing

1

:|MonitorFalhas 1

loop i = 1..numeroDeRecebedores

loop
[a cada |intervaloTempo]

|ping()

alt
[|tempoTranscorrido > |maximoEspera]
ref
Exceção::NotificarExceção

|rc= |echo()

Fonte: Kim et al. (2009)

rp[i]:|RecebedorPing
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Outra importante consideração é com relação ao registro e justificativa das
decisões realizadas sobre a escolha de táticas. Este trabalho também alia a
abordagem de Kim et al. (2009) às abordagens com base em decisões arquiteturais,
mantendo o registro das táticas abordadas, o registro do processo de raciocínio
empregado e gerando um modelo reutilizável de táticas, principal contribuição desta
pesquisa.
2.6 Abordagens para seleção de soluções
As abordagens apresentadas até o momento oferecem pouco suporte ao
arquiteto para lidar, sistematicamente, com tradeoff arquitetural a partir das
priorizações de atributos de qualidade esperados pelo sistema. A maioria dos
trabalhos (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003) (KIM et al., 2009) se apoia na
experiência do projetista para tratar este aspecto e apresenta considerações sobre
cada opção de solução que elucidem seu uso ao arquiteto. Contudo, um
direcionamento sobre como lidar com tradeoff não é apresentado.
Hneif e Lee (2011) propõem uma abordagem para tal. A premissa adotada é a
de que o nível de qualidade exigido para o sistema restringe as possíveis soluções
(ou, no caso do trabalho de Kim et al. (2009), táticas) que podem ser usadas. O
conjunto de soluções apropriado é caracterizado por duas propriedades: (1) as
soluções selecionadas devem ter impacto positivo sobre os atributos de qualidade e;
(2) cada solução não deve apresentar impactos negativos sobre as outras
selecionadas. São identificados três fatores que afetam a seleção de alternativas
(HNEIF; LEE, 2011):
a) Priorização dos atributos: quando os atributos exigidos para o sistema são
priorizados, podem-se selecionar soluções que melhor se aplicam aos
atributos com maior prioridade;
b) Efeitos das soluções sobre os atributos de qualidade: o impacto de cada
solução sobre os atributos é categorizado

como positivo, negativo ou

neutro;
c) Relacionamentos entre as diretrizes: são identificados relacionamentos
entre as soluções e classificados em:
a. Complementares: uma solução possui efeito positivo sobre outra;

50

b. Sobreposição: uma solução possui o mesmo efeito que outra. Deste
modo, uma pode substituir a outra;
c. Conflitantes: duas soluções não podem ser selecionadas em
conjunto, pois uma possui efeito negativo em relação à outra;
d. Independente: Não há efeitos relacionados entre as soluções.
A Tabela 2 apresenta um exemplo de efeitos das soluções sobre os atributos
de qualidade de disponibilidade, segurança e desempenho, com os impactos
classificados para estes atributos. As soluções e as informações para caracterização
capturada na Tabela 2 podem provir de fontes como livros didáticos e catálogos de
padrões de projeto. As táticas arquiteturais também podem constituir base para este
conhecimento.
Um exemplo de identificação para os relacionamentos entre as soluções é
mostrado na Tabela 3. As soluções são dispostas horizontalmente e verticalmente.
Na intersecção entre elas, encontra-se o tipo de relação identificado.
Tabela 2 – Efeitos das soluções nos atributos de qualidade
Solução

Tipo de solução

Atributos de qualidade
Disponibilidade

Segurança

Desempenho

Estilo arquitetural

Positivo

Positivo

Negativo

D2: Filtro de pacotes

Padrão de projeto

Neutro

Positivo

Neutro

D3: Inicialização tardia

Padrão de projeto

Negativo

Neutro

Positivo

D1: Segurança em
camadas

Fonte: Adaptado de Hneif e Lee (2011)
Tabela 3 – Matriz de relacionamento entre as soluções
D1: Segurança em camadas

D2: Filtro de pacotes

D3: Inicialização tardia

D1
D2

Sobreposição

D3

Independente

Independente

Fonte: Adaptado de Hneif e Lee (2011)

A Tabela 2 e a Tabela 3 são exemplos do conhecimento utilizado para a
seleção de soluções (ou alternativas, no caso). Hneif e Lee (2011) tratam o processo
de seleção em dois estágios: o estágio de preparação, no qual as informações
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necessárias para gerar o conteúdo das tabelas são coletadas, e o estágio de
aplicação. Este último recebe como entrada os dados coletados e é realizado por
meio de um algoritmo de seleção. Os seguintes passos constituem tal algoritmo e
são aplicados para cada atributo priorizado:
a) Obter as soluções que afetam positivamente o atributo;
b) Rejeitar soluções que afetam negativamente atributos com maior
prioridade que o atributo em questão;
c) Para duas soluções que se sobrepõem ou são conflitantes e que estão
relacionadas a dois atributos de qualidade, rejeitar a solução associada ao
atributo com menor prioridade. Caso os dois atributos possuam a mesma
prioridade, rejeitar uma das duas soluções conforme preferência do
projetista;
d) Para duas soluções que se sobrepõem para o mesmo atributo, rejeitar
uma delas de acordo com a preferência do projetista.
Ao fim da aplicação do algoritmo, um conjunto de soluções é selecionado,
caracterizando as decisões da arquitetura. Este conjunto pode ser ponto de partida
para o projeto de arquitetura do software.
A abordagem proposta por Hneif e Lee (2011) pode ser usada como base para
a seleção inicial de táticas arquiteturais. Com a geração da matriz de relacionamento
entre as táticas e a matriz de impactos de cada tática sobre os atributos de
qualidade, pode-se aplicar um algoritmo similar (ou, até mesmo regras que
descrevam o conhecimento presente no algoritmo proposto) para se ter um ponto de
partida para o projeto de arquitetura.
Embora Hneif e Lee (2011) não aliam seu trabalho aos trabalhos de projeto de
arquitetura com base em decisões, a aplicação de uma regra de produção para
seleção de uma tática pode resultar numa decisão de arquitetura. As justificativas
podem incluir os prós e contras da tática selecionada e o encadeamento gerado
durante a aplicação das regras. Deste modo, o arquiteto pode se beneficiar de uma
configuração inicial de componentes e conectores de arquitetura de software.
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2.7 Relacionamento entre os trabalhos
Os trabalhos apresentados nesta seção são utilizados como base para o
desenvolvimento da presente pesquisa. Destacam-se, com relação aos fundamentos
apresentados, as seguintes características incorporadas ao roteiro proposto:
1. Características do projeto de arquitetura de software: as etapas
apresentadas por Hofmeister et al. (2007) para o projeto de arquitetura
de software são tomadas como base para o desenvolvimento do roteiro
proposto, bem como as entradas e saídas de cada fase;
2. RBML: a linguagem de meta-modelagem baseada em papéis é utilizada
para descrever meta-modelos de arquitetura (táticas selecionadas e
combinadas) produzidos durante a etapa de síntese arquitetural;
3. ATAM: O ATAM é adotado como método para avaliar as decisões
tomadas na etapa de síntese arquitetural, uma vez que o roteiro
proposto utiliza a priorização de atributos de qualidade como modo de
resolver conflitos entre soluções (tradeoff). Esta característica está
presente no ATAM;
4. Sistemas baseados em conhecimento e regras de produção: a
tecnologia de sistemas baseados em conhecimento é adotada para o
desenvolvimento do assistente proposto por esta dissertação. O
conhecimento necessário para auxiliar o arquiteto de software é
capturado por meio de regras de produção, fatos e objetos. Este
conhecimento é extraído dos trabalhos de Kim et al. (2009) e de Hneif e
Lee (2011).
Os trabalhos relacionados ao estado da arte são listados na Tabela 4. Para
cada trabalho são descritos quais de seus elementos são adotados, conforme as
características que se espera encontrar no roteiro desenvolvido nesta pesquisa.
O trabalho de Chen, Babar e Liang (2010) é considerado como o próximo
estágio do roteiro proposto, integrando o registro das decisões tomadas pelo
arquiteto (escopo da presente pesquisa) a outras decisões arquiteturais capturadas
num modelo definido durante o ciclo de vida do software.
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Tabela 4 – Relacionamento entre os trabalhos de estado da arte e o roteiro proposto
Reuso de
conhecimento

Baseado em decisões
de arquitetura

Decisão com
base em
atributos de
qualidade e
trade-offs

Decisão com
base nas
dependência
s entre
alternativas

-

Decisão como
adoção/descarte de
alternativas;
automação do registro
das decisões

-

-

Aspectos de
arquitetura, modelo
de reuso, instância do
modelo e guia ao
arquiteto.

-

-

-

-

-

-

Modelo de
relacionamen
to entre as
táticas.
Heurísticas
para seleção
de
alternativas
com base em
suas
relações.

Cui, Sun e
Mei (2008)

Zimmermann
(2009)

Clements e
Bass (2010)

-

Kim et al.
(2009)

Modelo de
relacionamento entre
as táticas.

Hneif e Lee
(2011)

Manter
relacionamentos entre
atributos de qualidade
e soluções: reuso na
tomada de decisão

Objetivos de negócio
como motivadores de
requisitos.
-

-

Heurísticas
para seleção
de soluções.

Fonte: Elaborada pelo autor

2.8 Conclusão
Esta seção apresentou os fundamentos e estado da arte sobre os principais
conceitos que formam a base da pesquisa contida neste trabalho. O roteiro objeto
desta pesquisa alia características presentes nesses trabalhos para permitir ao
arquiteto assistência durante o processo de tomada de decisões arquiteturais. O
conhecimento para tal constitui um modelo de tomada de decisão (base de
conhecimento), uma das principais contribuições deste trabalho.
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3 ROTEIRO PARA TOMADA DE DECISÕES COM BASE EM REGRAS DE
PRODUÇÃO
3.1 Introdução
O roteiro proposto baseia-se na tecnologia de sistemas especialistas e regras
de produção para auxiliar o arquiteto de software a tomar decisões. Tais decisões se
referem às táticas arquiteturais que podem ser empregadas durante o projeto de
arquitetura de novos sistemas de software. Esta seção descreve o roteiro elaborado.
O roteiro foi desenvolvido através dos seguintes passos: primeiro, as
abordagens descritas na seção 1.4 Contribuição foram combinadas e o resultado
desta combinação é representado por um meta-modelo, que captura os principais
conceitos utilizados ao longo da aplicação do roteiro (subseção 3.2), e um conjunto
de passos que são seguidos pelo arquiteto para a tomada de decisão (subseção
3.3). Em seguida, o conhecimento presente no meta-modelo e nos passos foi
capturado na forma de regras de produção e armazenado numa base de
conhecimento (subseção 3.4). Por fim, uma abordagem para a gestão das
justificativas registradas durante a aplicação do roteiro é descrita (subseção 3.5).
3.2 Representação do conhecimento de arquitetura
O conhecimento sobre arquitetura de software usado para o desenvolvimento
deste roteiro é dividido em três espaços: espaço do problema, de decisão e de
solução. Estes espaços são característicos de abordagens centradas em decisões
arquiteturais, nas quais as informações sobre o domínio do problema são insumos
para estabelecer as decisões de arquitetura que, por sua vez, são transformadas em
estruturas de software, contendo elementos, conectores e suas propriedades.
Os conceitos que constituem esses espaços formam um meta-modelo a partir
do qual o conhecimento previamente capturado sobre táticas para desempenho,
disponibilidade e segurança é descrito. Os objetos que compõem esta descrição
formam parte do modelo de tomada de decisão apresentado neste trabalho e são
análogos ao modelo de reuso apresentado por Zimmermann (2009).
O conceito de modelo de reuso é adotado de modo que as táticas (incluindo
suas semânticas, representadas por especificações RBML), os aspectos do software
e atributos de qualidade formem um ponto de partida para que o arquiteto percorra o
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processo de tomada de decisão. Durante este processo ele deve criar, alterar e
remover objetos, formando o modelo de decisão para o projeto do software em
questão. Esta atividade corresponde à instanciação do modelo de reuso proposta
por Zimmermann (2009) e os objetos que resultam desta etapa são, também,
instâncias do meta-modelo apresentado nas subseções seguintes.
3.2.1 Espaço do problema
A Figura 17 apresenta os elementos que compõe o espaço do problema para o
roteiro proposto. Nesta figura, são destacados os elementos cujas instâncias
compõem o modelo de reuso: atributos de qualidade e aspectos do software.
Figura 17 – Espaço do problema
class Problema
Modelo de reuso
RequisitoNaoFuncional
-

determina

significativoParaArquitetura: int

AtributoDeQualidade

*

* -

1

ObjetivoDeNegocio
-

nome: string
prioridade: int
situacao: string

descricao: string

tratado-por
*

*

AspectoDoSoftware
Requisito

motiva
* -

descricao: string
id: int
titulo: string

-

nome: string
descricao: string
fase: string
leituraApoio: string
obrigatorio: string
recomendacao: string
situacao: string

Fonte: Elaborada pelo autor

O objetivo de negócio é utilizado como ponto de partida neste meta-modelo, ao
contrário do proposto por Cui, Sun e Mei (2008), que parte dos requisitos do
software. Este conceito permite adotar o processo de negócio como razão principal
para as decisões arquiteturais, além rastreá-las até ele. Como a principal intenção
ao inserir o objetivo de negócio no espaço do problema é justificar e rastrear os
requisitos até o processo de negócio, não se pretende caracterizá-lo além de sua
descrição (o atributo descrição associado à classe “objetivo de negócio”).
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Requisitos de software são motivados pelos objetivos de negócio. O metamodelo concentra-se num subconjunto destes requisitos, considerado significativo
para a arquitetura. Para destacar este subconjunto, identifica-se o grupo de
requisitos não funcionais que determinam os atributos de qualidade do sistema.
Estes requisitos são marcados pelo atributo significativoParaArquitetura. Como
Bass, Clements e Kazman (2003), este meta-modelo assume que os requisitos de
atributos de qualidade influem nas principais decisões do arquiteto.
Além de considerar os atributos de qualidade extraídos dos requisitos não
funcionais, priorizá-los permite que o arquiteto lide com os trade-offs ao dar
preferência a táticas que controlem aqueles atributos com maior prioridade para os
interessados no projeto. Por isso, a informação “prioridade” caracteriza o conceito
“atributo de qualidade”, sendo que, quanto menor o valor numérico deste campo,
maior a prioridade atribuída.
A situação (que indica o estado) do atributo de qualidade o caracteriza ao longo
da aplicação do roteiro, informando por quais etapas ele já passou. Pode-se ter
atributos em situação (1) pendente, sendo esta sua situação inicial; (2) selecionado,
quando o arquiteto indica que algum requisito não funcional determina o atributo e
(3) priorizado, quando uma prioridade já lhe foi atribuída.
Para cada atributo esperado para o software, pode-se associar um conjunto de
aspectos que demandam decisões do arquiteto de software. Um exemplo seria
considerar, para o controle de segurança do sistema, como ele deve resistir a
ataques e como ele deve se recuperar deles. Estes dois aspectos caracterizam o
software e podem ser abordados por uma ou mais táticas arquiteturais. O “aspecto
do software” possui três características de destaque, a saber:
a) Fase: a fase na qual o aspecto é, normalmente, identificado;
b) Obrigatório: indica se o aspecto deve ser tratado obrigatoriamente quando
se deseja controlar o atributo de qualidade ao qual ele está associado;
c) Situação: indica a situação do aspecto, podendo ser (1) pendente, quando o
aspecto não foi tratado pelo arquiteto; (2) selecionado, quando o arquiteto
inclui o aspecto no projeto de arquitetura e (3) descartado, caso o aspecto
não seja considerado para o software.
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A partir destas características, pode-se auxiliar o arquiteto recuperando – da
base de conhecimento – aqueles aspectos que devem ser considerados no
momento em que o arquiteto faz uso do roteiro. O fato de que este roteiro poder ser
empregado em diferentes fases do desenvolvimento de novos sistemas justifica esta
caracterização. As demais informações oferecem leituras de apoio e recomendações
para que a melhor alternativa de solução seja adotada para o aspecto.
3.2.2 Espaço de decisão
Os conceitos que compõem o espaço de decisão do meta-modelo são
apresentados na Figura 18. As decisões arquiteturais partem dos aspectos
identificados para o software no espaço do problema.
Figura 18 – Espaço de decisão
class Decisao
Modelo de reuso

AtributoDeQualidade
-

nome: string
prioridade: int
situacao: string

*
Impacto

1
-

tratado-por

tipoImpacto: string

Relacao
-

*

*

AspectoDoSoftware
-

tipoDeRelacao: string

Tatica
+alternativa

nome: string
descricao: string
1
fase: string
leituraApoio: string
obrigatorio: string
recomendacao: string *
situacao: string

1..* *
-

nome: string
descricao: string
pros: string
contras: string
usosConhecidos: string
leituraDeApoio: string
obrigatoria: boolean

*

*

RelacaoTaticaAspecto
-

1

tipoRelacao: string

adota-ou-descarta
1
DecisaoArquitetura

DecisaoTatica
1..*

-

situacao: string
justificativa: string

Fonte: elaborada pelo autor

Para cada aspecto, um conjunto de táticas arquiteturais está disponível como
um conjunto de alternativas de solução. As táticas arquiteturais representam
mecanismos que, quando adotados, permitem o controle do atributo de qualidade
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relacionado ao aspecto de software. Um exemplo seria a tática “Autorização de
usuários” como possível solução ao aspecto “Resistir a ataques” (BASS;
CLEMENTS; KAZMAN, 2003).
O atributo “obrigatória” presente na classe “Tática” indica que a adoção da
tática é exigida quando se deseja tratar o aspecto em questão. De modo
complementar, três relacionamentos que partem das táticas de arquitetura merecem
destaque por indicarem como ela deve ser utilizada:
a) Relacionamento de impacto, que conecta tática e atributos de qualidade.
Este relacionamento descreve o impacto que uma tática apresenta sobre
determinado atributo de qualidade. Positivo, Negativo e Neutro são os
possíveis valores para o atributo “tipoImpacto”. Uma tática apresenta
impacto positivo sobre o atributo quando sua adoção permite o controle do
atributo ou colabora de algum modo com o atendimento deste atributo.
Negativo, quando a adoção da tática prejudica o atributo de qualidade.
Caso a decisão de utilizar a tática não apresente impacto positivo ou
negativo sobre o atributo, considera-se o impacto como neutro;
b) Relacionamento de “Relação”, que liga uma tática a outra. Por meio deste
relacionamento, pretende-se descrever o efeito que uma tática apresenta
sobre outra: Complementar, Sobreposição, Conflitante e Independente (as
definições para cada efeito podem ser encontradas na subseção 2.6).
c) Relacionamento de “Relação Tática-Aspecto”, que conecta uma tática de
arquitetura a um aspecto de arquitetura. Uma tática, quando adotada, pode,
por exemplo, sugerir que o arquiteto de software considere um aspecto do
sistema a ser tratado. No trabalho de Kim et al. (2009), a adoção da tática
de “Introdução de concorrência” sugere que o arquiteto selecione táticas
associadas à arbitragem de recursos.
Por fim, o meta-modelo descreve as decisões em dois níveis: o nível de
decisão sobre o uso de uma tática e o nível de decisão arquitetural (DecisaoTatica e
DecisaoArquitetura respectivamente, no meta-modelo).
A decisão sobre a tática é conceituada como a adoção ou descarte de uma
tática de arquitetura. Isto implica que o arquiteto deve, não só, indicar quais táticas
irá utilizar e o porquê – que é capturado por meio do atributo “justificativa” –, mas
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também quais as alternativas são descartadas com a devida explicação para o
descarte. Assim, o arquiteto de software apresenta aos interessados quais opções
foram consideradas e porque elas não formam a lista de decisões finais. Tyree e
Akerman (2005) destacam a importância desta consideração para a credibilidade da
arquitetura projetada. O relacionamento entre decisões presente no modelo
complementa esta informação, indicando as decisões que se correlacionam.
O valor para o campo situação da decisão pode ser: (1) pendente, quando a
decisão precisa de confirmação do arquiteto para que se possa iniciar a definição do
espaço de solução; (2) necessária intervenção do arquiteto, quando a decisão é
identificada, mas para que possa ser sugerida precisa de alguma intervenção do
arquiteto, como a escolha entre táticas que são conflitantes; ou (3) concluída,
quando o arquiteto confirmou a decisão sobre a tática.
O conjunto de decisões sobre táticas, produto da síntese de arquitetura,
constitui a decisão sobre a arquitetura, bem como suas respectivas justificativas
formam a justificativa para a arquitetura. Isto advém do fato de que uma arquitetura
de software pode ser definida como o conjunto de decisões estabelecidas pelo
arquiteto. Adotar o conceito de decisão sobre a arquitetura possui um único objetivo:
permitir a compilação dos elementos de solução que compõem cada tática (no caso,
os papéis da RBML) para que formem o conjunto de elementos, conectores e
propriedades da arquitetura (duas visões, estática e dinâmica, para o meta-modelo
completo da arquitetura de software proposta, como descrito na seguinte subseção).
3.2.3 Espaço de solução
O espaço de solução do meta-modelo demostra como as decisões tomadas
com base na seleção de táticas são convertidas em elementos, conexões e
propriedades da arquitetura do software. A Figura 19 ilustra este aspecto do metamodelo.
Para cada tática, um conjunto de especificações estáticas e de interação
(Especificação Estática do Padrão e Especificação de interação do Padrão,
respectivamente, no contexto da RBML) é associado para descrever a semântica da
tática. Os diagramas de EEP e EIP são extraídos do trabalho de Kim et al. (2009).
Após efetivar as decisões individuais (i.e. decidir pela adoção ou descarte de
cada tática associada aos aspectos que foram indicados pelo arquiteto), as
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especificações de cada tática são compiladas, formando as especificações estáticas
e de interação da arquitetura (as classes EEPArquitetura e EIPArquitetura,
respectivamente). A Figura 20 ilustra esta compilação para as táticas de
“Autenticação com credenciais” e “Manter confidencialidade dos dados”.
Figura 19 – Espaço de solução

Fonte: elaborada pelo autor

Esta compilação ocorre de acordo com as regras descritas por Kim et al. (2009)
e trata, para cada par de táticas, da união de papéis que desempenham as mesmas
funções. No caso da Figura 20, estas regras permitem que o papel “Cliente”
represente também o papel “Encryptor” presente na tática “Manter confidencialidade
dos dados”, assim como a união de “Autenticador” com “Decryptor”. Os papéis de
comportamento (como “criptografar”) também são combinados.
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A Tabela 5 apresenta exemplos destas regras de combinação. Elas se referem
à combinação de pares de táticas que controlam determinado atributo de qualidade.
As combinações ocorrem tanto para as especificações estáticas (EEP) quanto para
as especificações de interação (EIP).
Figura 20 – Exemplo de combinação de táticas de segurança

Fonte: Kim et al. (2009)

As regras de combinação utilizadas pelo roteiro são descritas, mais adiante, e
capturadas por regras de produção. Estas regras operam sobre os objetos que
instanciam os elementos da RBML para compor as especificações estáticas e de
interação da arquitetura do software.
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Tabela 5 – Regras para combinação de especificações das táticas
Atributo de
qualidade
Segurança

Táticas a serem
combinadas
Autenticação e
Autorização
Disponibilidade
Ping/Echo e
Heartbeat
Fonte: Kim et al. (2009)

Regra de combinação
Mapear o papel “|Cliente” em “Autenticação com
credenciais” para o papel “|Cliente” em “Autorização”
Mapear o papel “|MonitorDeFalhas” de “Ping/Echo”
para o papel “|MonitorDeFalhas” de “Heartbeat”

3.2.4 Modelo de reuso
O modelo de reuso pode ser definido como o conjunto de instâncias do metamodelo criado previamente a partir de conhecimento existente. Este conhecimento é
capturado a partir da literatura (KIM et al., 2009) (BASS; CLEMENTS; KAZMAN,
2003) para ser reusado pelo arquiteto ao longo do processo de tomada de decisão.
Isto se deve ao fato de que, frequentemente, o arquiteto de software pode deixar de
lado aspectos importantes para a arquitetura do sistema ou deixar de considerar
táticas que controlem os atributos de qualidade exigidos para o software por não ter
conhecimento sobre estas informações.
As classes de objetos que compõem o modelo de reuso foram destacadas nas
subseções anteriores: atributos de qualidade, aspectos do software, táticas (e suas
relações com atributos e com outras táticas) e as especificações RBML que
descrevem as táticas em termos de papéis. A Figura 21 ilustra o conceito de
instanciação destas classes para compor o modelo de reuso no caso do atributo de
“Segurança” e do aspecto “Resistir a ataques”.
Figura 21 – Exemplo de instanciação do meta-modelo para compor o modelo de reuso
class Modelo de reuso
AspectoDoSoftware
AtributoDeQualidade
-

tratado-por

nome: string
prioridade: int
situacao: string

*

1

-

nome: string
descricao: string
fase: string
leituraApoio: string
obrigatorio: string
recomendacao: string
situacao: string

instanceOf
instanceOf

segurança :
AtributoDeQualidade

tratado-por
1

Fonte: elaborada pelo autor

*

resistirAAtaques :
AspectoDoSoftware
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As táticas e aspectos que compõem o modelo de reuso apresentado neste
trabalho são extraídas de Kim et al. (2009) e listadas na Tabela 6. Os aspectos e
táticas considerados obrigatórios são destacados com o símbolo (*). Informações
complementares sobre as táticas são obtidas do trabalho de Bass, Clements e
Kazman (2003), a fim de preencher os atributos das classes do meta-modelo.
Tabela 6 – Aspectos e táticas que compõem o modelo de reuso
Atributo de
Qualidade

Aspecto do Software

Detecção de falhas (*)
Disponibilidade

Reintrodução de
Recuperação
Preparação de recuperação

Arbitragem de recursos
Desempenho
Gerenciamento de recursos
Segurança

Segurança

Resistência a ataques
Resistência a ataques

Recuperação de ataques
Fonte: Kim et al. (2009)

Tática
Ping/Echo
Heartbeat
Exceção (*)
Checkpoint/Rollback
Re-sincronização de estado
Redundância de estado ativa
Redundância de estado passiva
Votação
Fila
Agendamento de prioridade fixa
Agendamento de prioridade dinâmica
Introdução de concorrência
Manutenção de múltiplas cópias
(cache)
Autenticação com credenciais (*)
Autenticação com senha dinâmica (*)
Autorização de usuários
Manutenção da confidencialidade dos
dados
Restauração

Relacionamento entre as táticas
As relações entre pares de táticas apresentadas por Kim et al. (2009) e Hneif e
Lee (2011) são diferentes. Este roteiro usa esta última classificação para que as
heurísticas propostas possam ser adotadas (HNEIF; LEE, 2011). Portanto, uma
tradução da classificação de Kim et al. (2009) é necessária. As seguintes regras são
tomadas como base para esta tradução:
a) Regra 1: Quando um par de táticas não pertencer a um agrupamento “ouexclusivo” e não apresentar as restrições “sugere”, “requer” ou “exclui
mutualmente”, considera-se um relacionamento em que ambas as táticas
são independentes (classificação “Independentes”);
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b) Regra 2: Quando um par de táticas pertencer a um agrupamento “ouexclusivo”, considera-se que estas táticas solucionam o mesmo problema
de maneiras diferentes. Deste modo, a classificação “Sobreposição” é
utilizada;
c) Regra 3: Caso haja uma restrição entre duas táticas do tipo “sugere”, utilizase a classificação “Complementares”, pois uma afeta positivamente a outra
de modo que se sugere que sejam adotadas em conjunto;
d) Regra 4: Para a restrição “exclui mutualmente”, usa-se a classificação
“Conflitantes”. Isto se deve ao fato de que, quando uma tática exclui a
utilização de outra, assume-se que sua adoção afeta negativamente a
adoção da outra. Nota-se que a semântica deste tipo de relação é diferente
do agrupamento “ou-exclusivo”, que é aplicado quando duas táticas
solucionam o mesmo problema, sendo que apenas uma deve ser adotada.
e) Regra 5: Para a restrição “requer”, cria-se um novo tipo de relacionamento
denominado

“Obrigatoriamente

Complementares”.

Diferentemente

do

relacionamento “Complementares”, que apenas sugere a adoção das
táticas em conjunto, este novo relacionamento exige que ambas sejam
adotadas quando uma delas for selecionada.
O resultado da tradução é apresentado na Tabela 7. Pode-se ler o
relacionamento da primeira para a segunda tática ou vice-versa, com exceção da
relação “Obrigatoriamente Complementares”, que deve ser lida da esquerda para a
direita. As relações que não constam na Tabela 7 podem ser classificadas como
“Independentes”. O conceito de obrigatoriedade de uma tática não é descrito por
meio dos relacionamentos, mas sim por meio de atributo presente na classe “Tatica”
do meta-modelo.
Tabela 7 – Relações entre as táticas capturadas no modelo de reuso
Primeira tática
Ping/Echo
Ping/Echo
Heartbeat
Checkpoint/Rollback
Redundância ativa
Redundância ativa
Redundância passiva

Segunda tática
Heartbeat
Exceção
Exceção
Re-sincronização de
estado
Redundância passiva
Votação
Votação

Classificação
Independentes
Independentes
Independentes
Independentes
Sobreposição
Independentes
Independentes
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Primeira tática
Redundância ativa
Redundância passiva
Fila
Fila
Agendamento de
prioridade fixa
Introdução de
concorrência
Manutenção de
múltiplas cópias
Autenticação com
credenciais
Autenticação com
credenciais
Autorização de
usuários
Autorização de
usuários
Autorização de
usuários
Restauração

Segunda tática
Re-sincronização de
estado
Re-sincronização de
estado
Agendamento de
prioridade fixa
Agendamento de
prioridade dinâmica
Agendamento de
prioridade dinâmica
Manutenção de múltiplas
cópias
Re-sincronização de
estado
Autenticação com senha
dinâmica
Confidencialidade dos
dados
Autenticação com
credenciais
Autenticação com senha
dinâmica
Confidencialidade dos
dados
Re-sincronização de
estado

Classificação
Obrigatoriamente Complementares
Obrigatoriamente Complementares
Independentes
Independentes
Sobreposição
Independentes
Complementares
Sobreposição
Complementares
Complementares
Complementares
Independentes
Obrigatoriamente Complementares

Fonte: elaborada pelo autor

Impacto sobre os atributos de qualidade
O conhecimento acerca dos impactos das táticas sobre os atributos de
qualidade do software permite que o arquiteto lide com trade-offs. Uma tática pode
apresentar os seguintes impactos sobre determinado atributo:
a) Positivo: a adoção da tática afeta positivamente o atributo de qualidade.
Assim, recomenda-se que a tática seja selecionada quando se deseja
atingir o atributo de qualidade em questão;
b) Negativo: adotar a tática prejudicará a qualidade do software com relação
ao atributo. A recomendação, neste caso, é a não adoção da tática se o
atributo de qualidade possuir alta prioridade para os envolvidos no software;
c) Neutro: a adoção ou descarte da tática não apresenta efeitos sobre o
atributo de qualidade.
O trabalho de Kim et al. (2009) não indica, explicitamente, quais os impactos
das táticas arquiteturais sobre atributos de qualidade. Pode-se inferir, apenas, que
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uma tática diretamente relacionada ao atributo de qualidade (como no caso da tática
“Exceção” para o atributo “Disponibilidade”) apresenta impacto positivo sobre ele.
Embora Hneif e Lee (2011) demonstrem a importância do conhecimento sobre
estes impactos para utilização de sua heurística, eles não apresentam nenhum
modelo destes impactos para as táticas arquiteturais.
Deste modo, uma pesquisa é realizada na literatura existente a fim de
encontrar trabalhos que contenham informações para a elaboração do modelo de
impactos de táticas sobre atributos. O resultado desta pesquisa é apresentado na
Tabela 8.
Tabela 8 – Impactos de táticas sobre atributos de qualidade
Tática
Ping/Echo
Heartbeat
Exceção (*)
Checkpoint/Rollback
Re-sincronização de estado
Redundância de estado
ativa
Redundância de estado
passiva
Votação
Fila
Agendamento de prioridade
fixa
Agendamento de prioridade
dinâmica
Introdução de concorrência
Manter múltiplas cópias
(cache)
Autenticação com
credenciais (*)
Autenticação com senha
dinâmica (*)
Autorização de usuários
Manutenção da
confidencialidade dos
dados
Restauração
Fonte: elaborada pelo autor

Impactos sobre os atributos
Disponibilidade
Desempenho
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo

Segurança
Neutro
Neutro
Neutro
Neutro
Neutro

Positivo

Negativo

Neutro

Positivo

Negativo

Neutro

Positivo
Neutro

Negativo
Positivo

Neutro
Neutro

Neutro

Positivo

Neutro

Neutro

Positivo

Neutro

Neutro

Positivo

Neutro

Positivo

Positivo

Negativo

Neutro

Negativo

Positivo

Neutro

Negativo

Positivo

Neutro

Negativo

Positivo

Neutro

Negativo

Positivo

Neutro

Negativo

Positivo

Kassab, El-Boussaidi e Mili (2011) demonstram os impactos das táticas para
controle de desempenho e segurança sobre estes atributos. Estes impactos são
obtidos a partir da análise das táticas apresentadas por Bass, Clements e Kazman
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(2003), observando-se os efeitos da implementação de cada uma delas. Como
exemplos, os autores citam que a tática “Manutenção de múltiplas cópias”, que
contribui com o desempenho do sistema, afeta negativamente a segurança. Isto
ocorre devido ao fato de que cada cópia eleva o risco de se revelar dados
confidenciais mantidos pelo software. Este trabalho (KASSAB; EL-BOUSSAIDI;
MILLI, 2012) é utilizado para derivar impactos referentes às táticas de desempenho
e segurança.
A mesma análise feita por Kassab, El-Boussaidi e Mili (2011) para determinar
os impactos sobre os atributos de segurança e desempenho é realizada para
completar o modelo, incluindo o atributo de disponibilidade. As táticas consideradas
são aquelas apresentadas na Tabela 7.
As táticas relacionadas a disponibilidade exigem maior consumo de recursos.
Ping/Echo, por exemplo, exige que um receptor fique ativo, recebendo mensagens e
respondendo ao chamador com echo. Este receptor consome recursos utilizados
pela aplicação. Deste modo, estas táticas apresentam impacto negativo sobre o
atributo de desempenho.
Em contrapartida, as táticas de desempenho não apresentam impacto sobre a
disponibilidade do software. A introdução destas táticas não torna o sistema mais ou
menos indisponível. Táticas de disponibilidade podem ser aplicadas em conjunto
com as táticas de desempenho, monitorando a arbitração de recursos e o
gerenciamento deles de modo a detectar e notificar falhas. A tática de manutenção
de múltiplas cópias é elencada como a única tática de desempenho com impacto
positivo em disponibilidade. Isto se deve ao fato de que o uso de cópias possibilita
ao software direcionar requisições para determinado nó de processamento, caso
outro que contenha uma das cópias esteja indisponível.
Táticas para controle de segurança não afetam a disponibilidade do sistema,
pois não afetam respostas deste atributo como o tempo médio entre falhas. O
mesmo se pode dizer das táticas de disponibilidade com relação à segurança, pois
não apresentam riscos de revelação de dados confidenciais ou uso de funções
indevidas do sistema, uma vez que táticas como “Ping/Echo” são executadas em
processos separados.
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Relacionamento entre táticas e aspectos
Para o relacionamento entre tática e aspecto, uma única instância é
apresentada. De acordo com Kim et al. (2009), apenas a tática “Introdução de
concorrência” sugere a consideração de um aspecto de software. Normalmente, esta
tática é utilizada com alguma outra relacionada à “Arbitragem de recursos” para a
comunicação concorrente entre processos ou threads. Assim, a relação entre a
tática “Introdução de concorrência” e o aspecto “Arbitragem de recursos” é do tipo
“Complementares”, seguindo a mesma classificação e regras apresentadas na
subseção “Relacionamento entre as táticas”.
Elementos do espaço de solução
O espaço de solução é composto por elementos da RBML, extraídos do
trabalho de Kim et al. (2009). Estes elementos compõem especificações, cada qual
associada a uma determinada tática a fim de representar sua semântica.
A Tabela 9 apresenta um exemplo destes elementos para a especificação
estática da tática “Ping/Echo” (ilustrada na Figura 16), destacando a classe RBML à
qual o elemento pertence. Para simplificar o entendimento, as relações entre os
elementos (por exemplo, as classes envolvidas em determinada associação) são
omitidas e apenas os elementos principais da especificação são apresentados.
Tabela 9 – Elementos RBML para a especificação estática de “Ping/Echo”
Classe RBML
Class Role
Structural Feature Role
Structural Feature Role
Structural Feature Role
Behavioral Feature Role
Association Role
Association Role
Class Role
Class Role
Behavioral Feature Role
Fonte: elaborada pelo autor

Elemento
DisparadorPing
maximoEspera
intervaloTempo
tempoTranscorrido
echo
notifica
verifica
MotinorFalhas
RecebedorPing
ping

3.3 Passos para a seleção de táticas
O processo proposto para a seleção de táticas de arquitetura (tomada de
decisões) é dividido em três etapas, conforme ilustrado na Figura 22.
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Figura 22 – Etapas do processo de tomada de decisão

B1

Aspectos do
Software

Sintetizar
arquitetura
C1

Sistema Especialista

Atributos de
Qualidade
Priorizados

Meta-modelo de arquitetura
Decisões e Justificativas

Avaliar
Arquitetura

Riscos e Não-Riscos

D1

Sistema Especialista

Realizar
análise
arquitetural

Sistema Especialista

Objetivos de negócio
Requisitos Não
Funcionais

Fonte: elaborada pelo autor

Durante a etapa de análise arquitetural (Realizar análise arquitetural, na Figura
22), o arquiteto de software toma os objetivos de negócio para o sistema e os
requisitos não funcionais associados a estes objetivos para identificar quais atributos
de qualidade o sistema deve apresentar, bem como suas prioridades para o
processo de negócio. A partir destes atributos, o arquiteto também identifica quais
aspectos serão inseridos no software. Considera-se, também, que esta análise é
realizada sobre os requisitos significativos para a arquitetura, que são considerados
aqueles que demandam atributos de qualidade.
Em seguida, para cada aspecto do software selecionado e com base na
priorização de qualidades estabelecida, é escolhida uma combinação de táticas que
atenda aos requisitos do software. A adoção ou descarte de táticas são registrados
como decisões, incluindo a justificativa para tal ação. Estas decisões são convertidas
num meta-modelo inicial da arquitetura, que apresenta quais papéis devem ser
instanciados para formar os elementos, conexões e propriedades do software.
Por fim, as decisões capturadas e o meta-modelo inicial da arquitetura são
avaliados com o objetivo de se identificar riscos e não-riscos da solução dada para o
processo de negócio. O resultado da avaliação é insumo para uma nova análise
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arquitetural. Caso sejam identificadas oportunidades de melhora, o arquiteto segue
as etapas do processo novamente, observando as considerações produzidas
durante a avaliação da arquitetura.
Todas as etapas são assistidas por sistema especialista com conhecimento
previamente capturado sobre projeto de arquitetura. Este sistema sugere decisões
ao arquiteto com base nas informações disponíveis a cada etapa.
As seguintes subseções descrevem os conceitos e as atividades que
constituem cada etapa do processo apresentado. As principais regras de produção
aplicáveis em cada etapa são também apresentadas, em linguagem natural
(português), com uso dos elementos do meta-modelo usado pelo roteiro, como os
atributos das classes.
3.3.1 A lista de tarefas
O arquiteto de software, ao executar o roteiro para tomar decisões em
determinado projeto de arquitetura, não percorre as etapas de análise, síntese e
avaliação sequencialmente. Como Hofmeister et al. (2007) mencionam em seu
trabalho, ele percorre as etapas repetidamente, em vários níveis de granularidade.
Assim, embora cada etapa seja composta por atividades bem definidas no
roteiro descrito nesta dissertação, não se pretende fazer com que o sistema
especialista que irá assistir o arquiteto seja composto por regras que o obriguem a
fazer uma execução completamente serial.
A lista de tarefas é um conceito utilizado com dois objetivos principais: (1)
permitir que o sistema especialista solicite informações e ações do arquiteto,
tornando a estrutura de suas regras mais oportunistas ao invés de seguir uma
sequencia de atividades e; (2) criando um local no qual todas as atividades que o
projetista deve realizar sejam armazenadas, permitindo que ele lide com uma grande
quantidade de informações (a lista completa de tarefas), ainda que mantenha o foco
em ações localizadas (cada tarefa, individualmente).
As regras de produção que são apresentas ao longo das seguintes subseções
criam tarefas e processam o resultado de sua conclusão para interagir com o
projetista de software, apontando a ele quais tópicos devem ser tratados com base
nas informações disponíveis no sistema especialista.
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3.3.2 Realizar análise arquitetural
A análise arquitetural tem como principal objetivo a identificação de requisitos
significativos para a arquitetura (RSA) e dos aspectos que serão inseridos no
software. No roteiro proposto, os RSA são considerados aqueles que determinam
atributos de qualidade do sistema. Deste modo, a atividade inicial deste processo é
a de identificação dos atributos de qualidade para o software. Descreve-se, a seguir,
cada passo apresentado na Figura 23.
Figura 23 – Atividades da etapa de análise arquitetural
Objetivos de negócio
Requisitos Não Funcionais

Identificar
atributos de
qualidade

Atributos de Qualidade Priorizados

Identificar
Aspectos do
Software

Aspectos do
Software

Sistema Especialista

Priorizar
atributos de
qualidade

Sistema Especialista

Sistema Especialista

Atributos de Qualidade

Fonte: elaborada pelo autor

Passo 1: Identificar atributos de qualidade
O objetivo deste passo é identificar quais requisitos não funcionais são
significativos para a arquitetura e quais os atributos de qualidade podem ser
derivados destes requisitos. Os objetivos de negócio do sistema e requisitos não
funcionais são obtidos como entrada para que os atributos de qualidade do software
sejam definidos como saída desta atividade.
O arquiteto de software realiza um mapeamento entre requisitos não funcionais
e atributos de qualidade do sistema. Os atributos de qualidade presentes no modelo
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de reuso são sugeridos como ponto de partida. Cada requisito não funcional que
pode definir um atributo de qualidade do sistema é considerado um requisito
significativo para a arquitetura. As seguintes regras são aplicáveis a este passo:
a) Regra 1 (Entradas do processo). SE nenhum objetivo de negócio foi
definido E nenhum requisito não funcional foi definido, ENTÃO atribua uma
tarefa ao arquiteto para definição das entradas do processo;
b) Regra 2 (Mapeamento dos requisitos). SE existe um requisito não funcional
cujo atributo “significativoParaArquitetura” não foi definido, ENTÃO atribua
uma tarefa ao arquiteto para mapear o requisito a um atributo de qualidade.
Recupere os atributos de qualidade do modelo de reuso e sugira ao
arquiteto que mapeie o requisito a um deles;
c) Regra 3 (Definição dos RSA). SE o arquiteto concluiu a tarefa de
mapeamento de um requisito E existe uma relação “determina” entre o
requisito

e

um

atributo

de

qualidade,

ENTÃO

altere

o

atributo

“significativoParaArquitetura” do requisito como “Sim”. Altere o atributo
“situacao” do Atributo de Qualidade para “selecionado”;
d) Regra 4 (Definição dos requisitos não significativos para arquitetura). SE o
arquiteto conclui a tarefa de mapeamento de um requisito E não existe uma
relação “determina” entre o requisito e um atributo de qualidade, ENTÃO
defina o atributo “significativoParaArquitetura” do requisito como “Não”.
Passo 2: Priorizar atributos de qualidade
Após a identificação dos atributos de qualidade, eles devem ser priorizados
conforme a necessidade dos interessados no software. Para tal, os objetivos de
negócio e requisitos não funcionais são insumos, atrelando as prioridades ao
processo de negócio e restrições estabelecidas para o sistema.
O objetivo deste passo é atribuir a cada atributo de qualidade um valor
numérico que representa sua prioridade. Quanto menor o valor atribuído, maior a
prioridade do atributo em relação aos demais. Dois ou mais atributos podem possuir
a mesma prioridade, contanto que os objetivos de negócio e requisitos não
funcionais indiquem esta situação.
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O resultado desta atividade de priorização é uma lista de atributos de qualidade
com valores numéricos representando sua prioridade. Esta lista é essencial para a
seleção de táticas, uma vez que certas táticas podem ser descartadas por
prejudicarem atributos de qualidade de alta prioridade.
As seguintes regras são aplicáveis:
a) Regra 5 (Solicitação de priorização). SE existe um atributo cujo valor de
“situacao” for igual “selecionado”, ENTÃO atribua uma tarefa ao arquiteto
para que priorize este atributo;
b) Regra 6 (Priorização de atributo). SE a tarefa de priorização de um atributo
foi concluída E o valor de “prioridade” deste atributo é maior do que zero
ENTÃO altere o valor de “situacao” de atributo para “priorizado”.
Passo 3: Identificar aspectos do software
Com a lista de atributos priorizados em mãos, o arquiteto inicia o passo de
identificação de aspectos do software. Os aspectos do software tratam seus
atributos de qualidade direcionando as soluções para questões que auxiliem no
controle da qualidade do sistema.
Para tal, além da lista priorizada de atributos, os requisitos não funcionais
permitem ao arquiteto considerar o quanto determinado aspecto do software o fará
atingir objetivos como tempo de resposta ou consumo de recursos do sistema. Por
exemplo, para atingir um tempo de resposta agressivo, o arquiteto pode entender
que arbitrar recursos não é suficiente, mas deve ser combinado com o aspecto
“Gestão de recursos”.
As regras a seguir são aplicáveis para que a lista de aspectos do software que
devem ser considerados seja obtida:
a) Regra 7 (Seleção de aspectos obrigatórios). SE existe um atributo cujo valor
de “situacao” for igual a “priorizado” E existe um aspecto associado a este
atributo – por meio da relação “tratado-por” – com valor “sim” para o campo
“obrigatorio” e “pendente” para “situacao”, ENTÃO altere o campo “situacao”
deste aspecto para “selecionado”;
b) Regra 8 (Sugestão de aspectos de Software). SE existe um atributo cujo
valor de “situacao” for igual a “priorizado” E existe um aspecto associado a
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este atributo – por meio da relação “tratado-por” – com valor “nao” para o
campo “obrigatorio” e “pendente” para “situacao”, ENTÃO altere o campo
“situacao” deste aspecto para “sugerido”;
c) Regra 9 (Solicitação de seleção do aspecto). SE existe um aspecto do
software com o valor “sugerido” para o atributo “situacao”, ENTÃO atribua
uma tarefa ao arquiteto de software para que ele decida sobre a seleção ou
descarte do aspecto;
d) Regra 10 (Seleção de aspecto). SE a tarefa de seleção de aspecto foi
concluída e a decisão foi de selecionar o aspecto ENTÃO altere o valor do
atributo “situacao” deste aspecto para “selecionado”;
e) Regra 11 (Descarte de aspecto). SE a tarefa de seleção de aspecto foi
concluída e a decisão foi de descartar o aspecto ENTÃO altere o valor do
atributo “situacao” deste aspecto para “descartado”.
3.3.2 Sintetizar arquitetura
A síntese arquitetural possui dois objetivos principais: tomar as decisões
necessárias para satisfazer os atributos de qualidade do software e identificar quais
os papéis necessários para a realização destas decisões. A Figura 24 ilustra os
passos que compõem esta etapa, cada qual detalhado nas seguintes subseções.
Figura 24 – Passos da síntese arquitetural

Atributos de Qualidade
Priorizados

Identificar
táticas

Decisões sugeridas e
justificativas

Fonte: elaborada pelo autor
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Arquitetura
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Meta-modelo de
arquitetura
Decisões e
Justificativas

Meta-modelos das táticas
selecionadas

Sistema Especialista

Aspectos do Software
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Passo 1: Identificar táticas
A primeira atividade da síntese arquitetural é a identificação de táticas que são
aplicáveis aos atributos de qualidade priorizados e que constituem alternativa para
os aspectos de software selecionados. As táticas presentes no modelo de reuso são
sugeridas ao arquiteto de software, respeitando-se as restrições impostas pelas
relações entre elas e os impactos sobre a lista de atributos de qualidade priorizada.
Novas táticas podem ser consideradas pelo arquiteto (não presentes no
modelo de reuso). Neste caso, o arquiteto deve informar os relacionamentos que
caracterizam as táticas no meta-modelo para que elas possam ser sugeridas em
conjunto com as demais.
Ao fim deste passo, sugestões de decisões (i.e., indicações sobre a adoção ou
descarte de uma tática) são apresentadas ao arquiteto juntamente com as
justificativas consideradas.
As seguintes regras são aplicáveis para que táticas sejam sugeridas ao
projetista da arquitetura:
a) Regra 12 (Lista tática). SE existe um aspecto do software selecionado E
existe uma tática que é alternativa de solução para este aspecto, ENTÃO
liste a tática como possível solução;
b) Regra 13 (Lista tática obrigatoriamente complementar). SE existe uma
possível solução listada E existe uma relação do tipo “obrigatoriamente
complementares” desta solução com outra tática, ENTÃO liste esta outra
tática como possível solução;
c) Regra 14 (Criação da decisão). SE existe uma possível solução listada,
ENTÃO crie uma decisão de adoção para a tática descrita por esta solução
com o valor de “situacao” igual a “pendente”;
d) Regra 15 (Identificação de conflito). SE existem duas táticas listadas como
soluções E existe uma relação entre elas tal que esta relação seja
“Sobreposição” ou “Conflito”, ENTÃO liste um conflito entre estas duas
soluções;
e) Regra 16 (Identificação de trade-off). SE existe uma tática listada como
possível solução E esta tática apresenta impacto negativo sobre atributo
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com maior prioridade, ENTÃO liste um trade-off entre esta tática e o atributo
de maior prioridade;
f) Regra 17 (Descarte por conflito). SE existe um conflito listado entre duas
táticas E a primeira tática trate um atributo com maior prioridade do que o
tratado pela segunda, ENTÃO altere a decisão da primeira tática para
adoção e a da segunda para descarte. Informe, como justificativa ao
descarte, que a segunda tática possui conflito com a primeira, que trata
atributo de maior prioridade. Remova o conflito listado;
g) Regra 17 (Intervenção por conflito). SE existe um conflito listado entre duas
táticas E os atributos relacionados a estas táticas possuem mesma
prioridade E existe uma decisão associada a cada tática com “situacao”
igual a “pendente”, ENTÃO altere a decisão, atribuindo o valor “necessária
intervenção do arquiteto” para o campo “situacao”;
h) Regra 18 (Descarte por trade-off). SE existe um trade-off listado para uma
tática com relação ao atributo de maior prioridade, ENTÃO altere a decisão
da tática para descarte e informe, como justificativa ao descarte, foi
identificado trade-off sobre o atributo de qualidade de maior prioridade.
Remova o trade-off listado;
i) Regra 19 (Solicitação de resolução de conflito). SE existe um conflito entre
duas táticas e as decisões destas táticas possuem o valor “necessária
intervenção do arquiteto” para o campo “situacao”, ENTÃO atributa uma
tarefa ao arquiteto para que selecione uma das táticas envolvidas no
conflito, exigindo justificativa para seleção;
j) Regra 20 (Resolução de conflito). SE a tarefa de resolução de conflito foi
concluída E uma das táticas foi selecionada, ENTÃO modifique a decisão
da tática selecionada para adoção e modifique a decisão da outra tática
para descarte. Informe, como justificativa de ambas as decisões, que há
conflito entre as duas táticas e complemente a justificativa com a dada pelo
arquiteto. Modifique o campo “situacao” de ambas as decisões para
“pendente”. Remova o conflito entre as táticas;
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Passo 2: Selecionar táticas
O sistema especialista age como assistente do arquiteto. Deste modo, as
sugestões identificadas no passo anterior devem ser concluídas por ele. O arquiteto
de software navega pelas decisões sugeridas, confirmando a sugestão ou tomando
uma decisão que melhor atende ao cenário proposto. Este cenário compreende, não
só os atributos de qualidade identificados, mas também o ambiente técnico no qual
está situado o arquiteto, nos riscos do projeto e na cultura organizacional.
Ao fim deste passo, as decisões e justificativas são consideradas concluídas e
a etapa de instanciação da solução para estas decisões pode ser iniciada. As
seguintes regras correspondem ao conhecimento capturado sobre a atividade de
seleção das táticas:
a) Regra 21 (Solicitação de confirmação das táticas). SE existe uma decisão
com “situacao” igual a “pendente” para uma tática, ENTÃO atributa uma
tarefa ao arquiteto para que conclua a decisão;
b) Regra 22 (Confirmação das táticas). SE a tarefa de conclusão de uma
decisão foi concluída E a decisão à qual a tarefa se refere está pendente,
ENTÃO modifique o valore de “situação” desta decisão para “concluída”.
Passo 3: Instanciar Arquitetura
A última atividade da etapa de síntese de arquitetura tem como principal
objetivo a definição dos papéis necessários para o desenvolvimento das decisões
estabelecidas. Estes papéis darão origem aos elementos, conectores e propriedades
iniciais do software. Esta última atividade de instanciação não faz parte do roteiro
proposto, mas é realizada pelo projetista para dar continuidade ao projeto da
arquitetura do sistema.
Neste passo, os elementos associados às especificações RBML das táticas
selecionadas são listados para compor a especificação RBML da arquitetura. Para
tal, aplica-se a seguinte regra:
a) Regra 23 (Seleção de especificação). SE existe uma decisão com
“situação” igual a “concluída” e “tipoDecisao” igual a “adotar” E existe uma
especificação RBML associada à tática referenciada pela decisão, ENTÃO
liste a especificação como parte da arquitetura.
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Neste momento, as regras de composição definidas por Kim et al. (2009) são
aplicadas para combinar as especificações listadas pela Regra 23. A transcrição das
regras presentes no trabalho de Kim et al. (2009) é realizada respeitando-se a
seguinte premissa: o LER é formado pela identificação da composição de duas
táticas, enquanto o lado direito da regra executa a ações de combinação. A Regra
C1 (regra de combinação número 1) é apresentada a exemplo desta transcrição:
a) Regra C1 (Combinação entre “Ping/Echo” e “Redundância de estado ativa”).
SE a especificação RBML para a tática “Ping/Echo” foi listada E a
especificação RBML para a tática “Redundância de estado ativa” foi listada,
ENTÃO:
a. Adicione uma nova instância de Association Role entre os papéis

“|MonitorFalhas”

e

“|GerenciadorResincEstado”,

nomeando

a

associação como “|recupera”;
b. Adicione uma nova instância de Behaviorial Feauture Role em

“|GerenciadorResincEstado”, nomeando-a “|recupera()”;
c. Adicione

o

elemento

“|MonitorFalhas”

como

lifeline

na

EIP

denominada “Recuperação de estado”;
d. Posicione a mensagem “|recupera()” (Message Role) antes da

referência a “Resincronização de estado::RecuperaEstado” na EIP
denominada “Recuperação de estado”.
Estas transcrições são também armazenadas na base de conhecimento.
Nenhuma ferramenta visual é oferecida. Entretanto, como este trabalho utiliza os
elementos da RBML para representar o espaço de solução, ferramentas podem ser
propostas para leitura das instâncias geradas na memória de trabalho e geração de
diagramas RBML.
O resultado da seleção de especificações e sua combinação descreve o
espaço de solução da arquitetura. Duas visões são obtidas por meio da EEP (visão
estática) e EIP (visão dinâmica). Tais visões são utilizadas para avaliação das
decisões estabelecidas e podem, após a aplicação do roteiro, ser instanciadas em
elementos, conectores e propriedades externas do software, pelo processo de
instanciação de especificações RBML proposto em (KIM, 2004).
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3.3.3 Avaliar arquitetura
O método ATAM é incorporado a este trabalho para a avaliação das decisões
estabelecidas durante a execução dos passos descritos nas subseções anteriores.
Este método permite que estas decisões sejam avaliadas antes de seu
desenvolvimento e, por analisar os mecanismos selecionados, antes da instanciação
do meta-modelo de arquitetura gerado.
Os passos do ATAM são capturados por regras de produção. Estas regras
guiam o projetista a percorrer tais passos, apresentando os atributos de qualidade e
decisões tomadas como sugestões para que ele os avalie. Riscos também são
identificados pelas regras caso sejam encontradas as seguintes situações:
a) Uma decisão de adoção de determinada tática que apresenta impacto
negativo sobre um atributo de qualidade;
b) A decisão de adoção para uma tática “A”, que apresenta conflito com a
tática “B” (descartada), sendo que o atributo controlado por “A” possui
menor prioridade que o atributo controlado por “B”;
c) A ausência de qualquer tática que controle um atributo de qualidade
priorizado.
As regras de produção a seguir capturam o conhecimento necessário para a
avaliação do software:
a) Regra 24 (Apresentação do método e cenário de avaliação). SE a avaliação
não foi iniciada, ENTÃO indique a apresentação do método como etapa
atual;
b) Regra 25 (Solicitação de apresentação do método). SE a etapa atual for de
apresentação do método, ENTÃO atribua as seguintes tarefas ao arquiteto:
a. Tarefa 1: apresentar o método de avaliação;
b. Tarefa 2: apresentar os direcionadores de negócio. Liste, como
sugestões, os objetivos de negócio presentes na memória de
trabalho;
c. Tarefa 3: apresentar a arquitetura do sistema. Liste as especificações
RBML criadas para a arquitetura como sugestões;
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c) Regra 26 (Conclusão da apresentação). SE as tarefas de apresentação do
método, dos direcionadores e da arquitetura foram concluídas, ENTÃO
defina a etapa de apresentação como concluída;
d) Regra 27 (Investigação e análise). SE a etapa de apresentação foi
concluída, ENTÃO indique a investigação e análise como etapa atual;
e) Regra 28 (Risco por impacto negativo de tática). SE a investigação e
análise ou teste é a etapa atual E existe uma decisão de adotar uma tática
E esta tática apresenta impacto negativo sobre um atributo de maior
prioridade do que o tratado por ela, ENTÃO indique um risco sobre esta
decisão, indicando o tipo do risco como “impacto negativo de tática
adotada”;
f) Regra 29 (Risco por conflito entre táticas). SE a investigação e análise ou
teste é a etapa atual E existe uma decisão de adotar uma tática “A” e
descartar uma tática “B” E existe um conflito entre estas táticas
(sobreposição ou conflito) E o atributo tratado por “A” possui menor
prioridade que o tratado por “B”, ENTÃO indique um risco sobre a decisão
de “A”, indicando o tipo do risco como conflito entre táticas”;
g) Regra 30 (Risco por não tratamento de tática). SE a investigação e análise
ou teste é a etapa atual E existe um atributo de qualidade com “situacao"
igual a “priorizado” E não existe uma decisão para táticas que tratam este
atributo, ENTÃO indique um risco de tipo “atributo não controlado”;
h) Regra 31 (Identificação de mecanismos).

SE a etapa atual for de

investigação e análise E existe uma decisão com “situação" igual a
“concluída", ENTÃO liste esta decisão;
i) Regra 32 (Geração da árvore de qualidade): SE a etapa atual for de
investigação e análise E existe um atributo de qualidade com “situacao”
igual a “priorizado”, ENTÃO liste este atributo para a árvore de utilidade;
j) Regra 33 (Solicitação de geração da árvore de qualidade). SE existe um
atributo de qualidade listado para a árvore de utilidade E não existe um
cenário associado a este atributo ENTÃO atribua ao arquiteto a tarefa de
análise levantamento de cenários para o atributo;
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k) Regra 34 (Solicitação de análise). SE a tarefa de levantamento de cenários
para um atributo foi concluída E existe um cenário listado pelo arquiteto E
este cenário está associado a um atributo de qualidade E existe uma
decisão de adoção de tática relacionada a este atributo ENTÃO atribua ao
arquiteto a tarefa de análise da decisão;
l) Regra 35 (Conclusão da investigação e síntese). SE a tarefa de análise da
decisão foi concluída e não há nenhuma outra tarefa ou conclusão de tarefa
deste tipo, ENTÃO defina a etapa de investigação e análise como
concluída;
m) Regra 36 (Realização de Teste). SE a etapa de investigação e análise foi
concluída, ENTÃO indique o teste como etapa atual;
n) Regra 37 (Solicitação de teste): SE a etapa atual for de teste E existe um
atributo de qualidade listado na árvore de utilidade,

ENTÃO atribua ao

arquiteto a tarefa de lista e priorização de cenários para teste deste atributo;
o) Regra 38 (Solicitação de análise de abordagem): SE a etapa atual for de
teste E a tarefa de lista e priorização de cenários estiver concluída E existe
um cenário listado pelo arquiteto para um atributo E existe uma decisão de
adoção de tática associada a este atributo, ENTÃO atribua ao arquiteto a
tarefa de análise das abordagens arquiteturais para o cenário e a decisão
identificados;
p) Regra 39 (Conclusão da etapa de teste). SE a etapa atual for de teste E a
tarefa de análise das abordagens arquiteturais com novos cenários foi
concluída E há outra tarefa ou conclusão deste tipo, ENTÃO defina a etapa
de teste como concluída;
q) Regra 40 (Apresentação dos resultados). SE a etapa de teste foi concluída,
ENTÃO indique a apresentação dos resultados como etapa atual;
r) Regra 41 (Solicitação de teste): SE a etapa atual for de apresentação dos
resultados, ENTÃO atribua ao arquiteto uma tarefa de apresentação dos
resultados.
As regras estabelecem uma sequencia de fases do ATAM que deve ser
seguida. Para cada fase, os passos do método são listados na forma de tarefas para
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o arquiteto. Sempre que aplicável, os objetos da memória de trabalho são listados
como ponto de partida para que o arquiteto realize a avaliação. Os dados gerados
pela avaliação são representados por fatos na memória de trabalho. Por se tratar de
um roteiro com base em decisões arquiteturais, a identificação de abordagens
arquiteturais é facilitada, pois se trata das decisões tomadas durante a síntese
arquitetural. Estas decisões devem estar armazenadas numa base de dados de
modo que se possam recuperá-las durante a avaliação. Esta é a principal
responsabilidade da gestão das justificativas.
3.4 A base de conhecimento
O modelo de reuso e as regras de produção apresentados formam a base de
conhecimento proposta por esta pesquisa. Este conhecimento é capturado através
do CLIPS1, uma ferramenta para construção e execução de sistemas especialistas.
A Figura 25 ilustra a representação de objetos do domínio do problema que
constituem o modelo de reuso nessa ferramenta. Alguns objetos e atributos são
omitidos para facilitar a visualização.
Figura 25 – Exemplo de objetos do modelo de reuso no CLIPS

Fonte: elaborada pelo autor

1

Para mais informações sobre o CLIPS, acessar http://clipsrules.sourceforge.net/
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Para exemplificar a representação das regras de produção, a Figura 26 captura
a Regra 3 (ver subseção 3.3.2 Realizar análise arquitetural). Para associar as
instâncias no CLIPS, o atributo name das classes é utilizado. Ele contém uma
referência para cada objeto criado na memória de trabalho.
Figura 26 – Regra 3 representada no CLIPS

Fonte: elaborada pelo autor

O fato denominado “conclusao” indica que o arquiteto concluiu a tarefa e
apresenta o resultado desta conclusão. A classe Determina é utilizada para
representar a relação “determina” entre requisitos não funcionais e atributos de
qualidade. Para realizar a alteração de atributos dos objetos, usa-se a função
modify-instance. Por fim, retira-se o fato “conclusao” da memória de trabalho,
através da função retract, pois ele não é mais necessário.
3.4.1 Projeto Modular da base de conhecimento
As regras de produção são divididas de acordo com a etapa à qual dizem
respeito. Deste modo, três grupos de regras (módulos, dentro do CLIPS) são
destacados: Análise, Síntese e Solução.
Além destes três módulos, há o módulo principal. O módulo principal agrupa
meta-regras, que são regras de produção responsáveis pela seleção de qual dos
demais módulos será executado. Estas meta-regras acionam os módulos
respeitando a sequência estipulada das etapas de projeto. A Figura 27 apresenta
esta organização. As classes e objetos do modelo de reuso também são incluídos no
módulo principal e ficam disponíveis para as regras dos demais módulos.

84

Figura 27 – Organização da base de conhecimento
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(AVALIACAO)

Fonte: elaborada pelo autor

As meta-regras, além de realizarem o controle de ativação dos demais grupos
de regras, também controlam a interação entre o sistema especialista e o usuário,
listando as tarefas geradas pelos módulos para que o usuário as realize e
capturando o retorno do usuário de modo a gerar conclusões que possam ser
consideradas pelas demais regras. São elas:
a) Meta-Regra 1 (Montagem da lista de tarefas). SE alguma tarefa foi criada
pelo último módulo executado E ainda não está presente na lista de tarefas
ENTÃO adicione a tarefa criada na lista de tarefas;
b) Meta-Regra 2 (Conclusão de tarefas). SE existe uma tarefa na lista de
tarefas E o arquiteto apontou a conclusão desta tarefa ENTÃO remova a
tarefa da lista, apresente a conclusão do arquiteto na memória de trabalho e
indique a necessidade de retorno para a etapa que produziu a tarefa;
c) Meta-Regra 3 (Conclusão de tarefa com resposta do arquiteto). SE existe
uma tarefa na lista de tarefas E esta tarefa necessita de um retorno do
arquiteto E o arquiteto apontou sua conclusão com a resposta necessária,
ENTÃO remova a tarefa da lista, apresente a conclusão do arquiteto
(incluindo a resposta dada) na memória de trabalho e indique a
necessidade de retorno para a etapa que produziu a tarefa;
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d) Meta-Regra 4 (Retorno para etapa). SE há necessidade de retorno a uma
etapa, ENTÃO acione o conjunto de regras desta etapa para execução;
e) Meta-Regra 5 (Mudança de etapa). SE nenhum retorno foi indicado E a lista
de tarefas está vazia, ENTÃO avance para a próxima etapa.
As tarefas que exigem uma resposta são aquelas para as quais não bastam as
atualizações de objetos ou fatos na memória de trabalho ou alguma outra ação.
Como exemplo, a Regra 9 demanda que o arquiteto, para um aspecto do software
referenciado pela tarefa, indique se deseja adotá-lo ou descartá-lo. Esta resposta é
adicionada aos dados de conclusão da tarefa produzida pela Meta-Regra 3 e, então,
pode ser utilizada para ativar o lado esquerdo de outra regra, como a Regra 10,
neste caso.
A sequência de etapas seguida pelo sistema especialista é declarada a partir
de um fato, criado incialmente no CLIPS antes que a execução do sistema seja
iniciada. Este fato, denominado sequencia-fases, indica inicialmente a sequência de
etapas como Análise, Síntese e Avaliação. À medida que o arquiteto avança nas
fases, ocorre o efeito “carrossel”. Por exemplo, quando a etapa de análise é
concluída, o fato sequencia-fases é atualizado com a sequência Síntese, Avaliação
e Análise. Isto se deve ao fato de que o roteiro apresentado é baseado na
iteratividade das etapas do projeto de arquitetura, sendo cada ciclo realizado para
incrementar o anterior, seja por conta do resultado da avaliação ou para a tomada
de decisões em diferentes níveis.
A Meta-Regra 5, que contém o conhecimento para a mudança de etapas é
apresentada na Figura 28.
Figura 28 – Meta-Regra 5 no CLIPS

Fonte: elaborada pelo autor
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Na última linha do código apresentado na Figura 28 ocorre o efeito “carrossel”
discutido. A variável “proxima-fase” contém a etapa que será executada na
sequência. Assim que as regras desta etapa forem acionadas (pelo comando focus),
esta etapa passa a ser a última e as demais são trazidas para o começo da lista.
3.4.2 Tipos de regras e prioridades
A declaração salience realizada na Figura 28 indica qual a prioridade da regra
em relação às demais. Os sistemas especialistas não são apropriados para cenários
em que há execução serial. Contudo, eles possuem o mecanismo de prioridade de
regras de modo a permitir que certo conjunto de regras seja executado apenas
quando nenhuma regra de outro conjunto com maior prioridade possa ser ativada.
Cada módulo da base de conhecimento proposta pode possuir até quatro
níveis de prioridade, separando os tipos de regra conforme ilustrado na Figura 29.
Figura 29 – Tipos de regras e salience

Regras de Restrição

Salience 10

Regras de Domínio

Salience 0

Regras de Geração de Tarefas

Salience -10

Regras de Controle

Salience -20

Fonte: elaborada pelo autor

O conjunto de regras de restrição abrange regras que são ativadas quando
condições não permitidas são identificadas na memória de trabalho. Outra situação
para sua ativação envolve a necessidade de produção de novos fatos, a partir do
estado atual do sistema especialista, para restringir as regras que podem ser
executadas.
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As regras de domínio são aquelas que capturam o conhecimento necessário
para a tomada de decisão no projeto de arquitetura de software, incluindo o
conhecimento sobre o relacionamento entre as táticas e como lidar com trade-offs.
Estas regras realizam processamento principalmente sobre as classes do metamodelo apresentado nesta dissertação.
Regras de Geração de Tarefas são executadas quando nenhuma ativação é
identificada com base nos dados informados pelo arquiteto e, portanto, mais dados
ou ações são exigidos dele.
As regras de controle são responsáveis pelo controle de execução do sistema
especialista. A Meta-Regra 5, por exemplo, controla a execução do sistema
decidindo a qual módulo será dado o foco.
A Figura 30 apresenta três exemplos de regras de diferentes tipos, com
diferentes prioridades. Quando não há declaração de salience, assume-se que este
seja igual à zero. A primeira regra apresentada é a representação da Regra 11 e faz
parte das regras de domínio, pois realiza ações com base no conhecimento de
tomada de decisões extraído de Kim et al. (2009). A segunda refere-se à Regra 5 e
solicita ao usuário que priorize determinado atributo após processar as regras de
domínio. Por fim, a última, que controla o retorno a uma determinada etapa após a
conclusão de uma tarefa gerada por ela, representa a Meta-Regra 4.
Figura 30 – Exemplos de tipos de regras

Fonte: elaborada pelo autor
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A Tabela 10 apresenta a classificação das regras descritas nas subseções
anteriores com relação às categorias apresentadas na Figura 29. Esta classificação
determina a prioridade das regras para a execução (salience, apresentado na Figura
29 e exemplificado na Figura 30).
Tabela 10 – Classificação das regras quanto ao seu tipo
Regra
Regra 1
Regra 2
Regra 3
Regra 4
Regra 5
Regra 6
Regra 7
Regra 8
Regra 9
Regra 10
Regra 11
Regra 12
Regra 13
Regra 14
Regra 15
Regra 16
Regra 17
Regra 18
Regra 19
Regra 20
Regra 21
Regra 22
Regra 23
Regra 24
Regra 25
Regra 26
Regra 27
Regra 28
Regra 29
Regra 30
Regra 31
Regra 32
Regra 33
Regra 34
Regra 35
Regra 36
Regra 37
Regra 38
Regra 39
Regra 40
Regra 41
Meta-Regra 1
Meta-Regra 2

Tipo de regra
Domínio
Domínio
Domínio
Domínio
Geração de Tarefas
Domínio
Domínio
Domínio
Geração de Tarefas
Domínio
Domínio
Domínio
Domínio
Domínio
Domínio
Domínio
Domínio
Domínio
Geração de Tarefas
Domínio
Geração de Tarefas
Domínio
Domínio
Domínio
Geração de Tarefas
Domínio
Domínio
Domínio
Domínio
Domínio
Domínio
Domínio
Geração de Tarefas
Geração de Tarefas
Domínio
Domínio
Geração de Tarefas
Geração de Tarefas
Domínio
Domínio
Geração de Tarefas
Domínio
Domínio
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Regra
Meta-Regra 3
Meta-Regra 4
Meta-Regra 5
Fonte: elaborada pelo autor

Tipo de regra
Domínio
Controle
Controle

3.5 Gestão das justificativas
A gestão das justificativas, ou gestão da base lógica, pode ser dividida em dois
momentos. Num primeiro momento, durante a síntese arquitetural, decisões são
criadas para as táticas de arquitetura indicando para cada tática se ela deve ser
adotada ou descartada. Juntamente com esta decisão, a justificativa para a adoção
ou descarte é apresentada.
Após o registro das decisões tomadas pelo arquiteto, num segundo momento,
elas devem ser armazenadas numa base de dados de modo que se possa recuperálas. Esta recuperação é um dos aspectos apresentados por Bu, Tang e Han (2009)
que devem ser adicionados a abordagens baseadas em decisões, pois apenas o
registro das decisões não possui valor se elas não puderem ser consultadas durante
processos de manutenção e avaliação da arquitetura, por exemplo.
Assim, a Figura 31 ilustra o conceito de armazenamento das decisões
registradas durante a síntese arquitetural. Além das decisões, em si, dois outros
conjuntos de dados são armazenados relacionados a estas decisões: os dados de
rastreabilidade e as informações de contexto.
Os dados de rastreabilidade dizem respeito aos objetos através dos quais as
decisões foram tomadas. Objetivos de negócio, requisitos não funcionais, atributos
de qualidade e suas prioridades e aspectos do software constituem estes dados. As
táticas de arquitetura são armazenadas juntamente com os dados da decisão.
As informações de contexto têm o propósito específico de localizar a decisão.
Como o roteiro proposto pode ser aplicado para subsistemas de um sistema maior,
deve-se indicar, durante o armazenamento, a qual subsistema (ou sistema) as
decisões estão relacionadas. Além disso, o arquiteto responsável pelas decisões,
data e hora em que o armazenamento foi realizado são informações persistidas.
O armazenamento destas informações pode ser realizado através de um
sistema gerenciador de banco de dados relacional ou orientado a objetos, com
objetivo de permitir mecanismos para a consulta das decisões. Arquivos de texto,
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por exemplo, necessitariam de programas específicos para sua manipulação,
enquanto estes sistemas de bancos de dados já os possuem. Mesmo que a
memória de trabalho seja perdida, o armazenamento destas informações permite
sua reconstituição.
Figura 31 – Armazenamento das decisões e justificativas

Rastrabilidade das
decisões
(objetivos de negócio,
requisitos, atributos,
aspectos)

Informações de
contexto
(subsistema, sistema,
arquiteto, data e hora)

Decisões capturadas

Armazenamento do modelo de decisões

Fonte: elaborada pelo autor

Este mecanismo de gestão de justificativas faz com que o objetivo de registro e
recuperação de decisões seja cumprido, completando as características propostas
para o roteiro desenvolvido nesta dissertação. Cabe ressaltar que as justificativas
capturadas juntamente com as decisões são, em grande parte, geradas de modo
automatizado, reduzindo o esforço outrora atribuído ao arquiteto de software. Deste
modo, ao empregar o roteiro, as seleções do arquiteto são visualizadas e
compreendidas por todos os interessados no sistema.
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3.6 Conclusão
Esta seção apresentou o roteiro desenvolvido por este projeto de pesquisa,
bem como o mecanismo de gestão da base lógica e a

estrutura da base de

conhecimento criada. Esta base de conhecimento é utilizada para a execução do
estudo de caso apresentado na seção a seguir, no qual a aplicação do roteiro é
realizada, observando-se suas principais características.
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4 ESTUDO DE CASO
4.1 Introdução
Esta seção apresenta um estudo de caso que demonstra a aplicação do roteiro
proposto na seção anterior ao projeto de arquitetura de um sistema desenvolvido
para empresa do ramo de varejo. A descrição do sistema e seus motivadores são
apresentados, seguida da aplicação do roteiro e, ao final, a análise dos resultados
obtidos.
4.2 Descrição do cenário
A empresa Varejista S.A.1 está em processo de aquisição de outras
companhias menores com o objetivo de diversificar sua oferta. Como parte desta
estratégia, a empresa deseja consolidar as informações de notas fiscais oriundas de
vendas realizadas nas empresas adquiridas e também em suas lojas para realizar os
lançamentos contábeis apropriados e poder apurar os resultados do grupo.
A Varejista S.A. já possui um sistema contábil recém-adquirido que contempla
a aquisição das novas empresas. Este sistema recebe os lançamentos contábeis de
outro software denominado Módulo Contábil. Este software recupera os dados de
notas fiscais provenientes das lojas da Varejista S.A. (antes das aquisições) e os
transforma em lançamentos contábeis através de fórmulas definidas por seus
usuários. Tais fórmulas calculam os valores dos lançamentos e estipulam suas
contas contábeis de destino.
Após avaliação realizada pela própria empresa, notaram-se alguns riscos que
podem impedir a adoção do Módulo Contábil para todas as empresas do grupo:
a) Desempenho do sistema: com o volume atual de dados tratados pelo
Módulo Contábil (aproximadamente quatrocentos mil notas fiscais por mês),
o sistema já apresenta tempos de resposta muito acima das expectativas de
seus usuários. Estes usuários, basicamente da área contábil da companhia,
utilizam o Módulo Contábil no fim de cada mês para a geração dos
lançamentos. O sistema apresenta, atualmente, o tempo de resposta de

1

Nome fictício dado à empresa utilizada para o estudo de caso
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seis horas para processar cada lote (são aproximadamente seis lotes
necessários para realizar o fechamento mensal). O tempo de espera
desejado pelos usuários é de uma hora, de modo que possam concluir o
fechamento mensal no prazo, em conjunto com outras atividades peculiares
do departamento;
b) Disponibilidade do sistema: destacou-se que o Módulo Contábil fica
indisponível após o processamento de vários lotes, em sequência. Esta
indisponibilidade impede que o objetivo de fechamento mensal seja
concretizado nas datas estipuladas pela companhia. Como forma de
contorno, a empresa contratou profissional responsável por auxiliar os
usuários durante o fechamento no sistema. Este profissional trata os
problemas de indisponibilidade do software, juntamente com outras
deficiências funcionais. O custo desta solução elevou o custo associado ao
departamento contábil, prejudicando o resultado do setor no qual ele está
inserido e elevando a dependência de sucesso do fechamento a pessoas
específicas, como o profissional contratado;
c) Tratamento de notas fiscais oriundas de outras empresas do grupo: uma
questão relacionada às funcionalidades do sistema é a falta de funções que
permitam aos usuários obter notas fiscais das ofertas recém-adquiridas pela
companhia. Deste modo, para estes casos, a consolidação é feita
manualmente, onerando drasticamente a equipe contábil.
Deste modo, se concluiu que o Módulo Contábil não permitiria atingir os novos
objetivos da companhia. Optou-se, então, pelo desenvolvimento de novo software
em substituição ao sistema atual, que trate as questões identificadas após a
avaliação conduzida pela Varejista S.A.
Para tal, destacam-se os objetivos de negócio que irão conduzir o
desenvolvimento do novo sistema, denominado Ponte Unificada de Lançamentos
Contábeis (ou, simplesmente, PULC)1:

1

Nome fictício dado ao novo sistema para o estudo de caso
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a) Objetivo de negócio 1: Elevar a quantidade de vendas da companhia em
50% (através das aquisições realizadas) e capturar estas vendas em
lançamentos contábeis, permitindo apurar os resultados da empresa;
b) Objetivos de negócio 2: Reduzir os custos associados ao departamento
contábil por excesso de contingente necessário para a operacionalização do
sistema atual, elevando assim os resultados associados ao setor;
Estes objetivos de negócio dão origem aos requisitos não funcionais que
restringem a operação do PULC:
a) Requisito Não Funcional 1: O sistema deve processar um total de
seiscentas mil notas fiscais por mês, divididas em lotes, em até uma hora;
b) Requisito Não Funcional 2: O sistema não deve apresentar interrupções em
90% do tempo durante o período de fechamento mensal, que compreende a
última semana do mês de fechamento e a primeira semana do próximo
mês;
c) Requisito Não Funcional 3: O sistema deve notificar problemas de
disponibilidade em tempo hábil (até um minuto após sua ocorrência) para
que equipe de suporte seja acionada e o software restaurado, reduzindo a
necessidade de profissional acompanhando sua operação todo o tempo.
A partir destas informações, o roteiro desenvolvido na seção anterior é
executado, com objetivo de se estabelecer as principais decisões da arquitetura do
software PULC. Esta execução é descrita na subseção a seguir.
4.3 Execução do roteiro
Para executar o roteiro, utiliza-se o ambiente CLIPS, que abriga a base de
conhecimento desenvolvida e apresenta interface para que haja interação entre o
arquiteto e o sistema especialista (o shell).
Todos os comandos são digitados pelo próprio arquiteto de software. Estes
comandos incluem a criação, alteração e exclusão de objetos e fatos da memória de
trabalho e comandos para a execução do mecanismo de inferência. Para poder
analisar o encadeamento das regras, utilizam-se os comandos watch rules, watch
instances e watch facts, que exibem as execuções de regras, alterações na memória
de instâncias e alterações na memória de fatos, respectivamente.
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Inicialmente, carregam-se as definições de módulos, definições de classes do
meta-modelo, as regras de produção, o modelo de reuso e fatos iniciais que são
utilizados para o controle do roteiro, como a sequência de etapas. A Figura 32
apresenta, apenas para ilustração do ambiente utilizado, o estado inicial do CLIPS.
Figura 32 – Estado inicial do CLIPS

Fonte: elaborada pelo autor

Após o carregamento da base de conhecimento, executa-se o sistema
especialista para que ele comece a exercer sua função de assistente. O Quadro 1
apresenta as tarefas criadas após a primeira execução.
Quadro 1 – Tarefas iniciais do sistema
Tarefa
Identificação
Gen1
Atividade
Definir as entradas
Fase
ANALISE
Referência
Sugestões
Definições permitidas
Fonte: elaborado pelo autor

Para concluir a tarefa apresentada pelo sistema especialista, os dados de
objetivo de negócio e requisitos não funcionais listados em forma de instâncias dos
objetos do meta-modelo criado para o roteiro. A Figura 33 ilustra um exemplo das
instâncias criadas, omitindo algumas informações de modo a simplificar a leitura.
Além dos objetivos e requisitos não funcionais apresentados, a relação entre
eles também é informada. Os requisitos não funcionais 1 e 2 são associados ao
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objetivo de negócio 1 por meio de relação “Motiva”. O mesmo é realizado com os
requisitos não funcionais 2 e 3 e o objetivo de negócio 2.
Após a criação das instâncias, aponta-se uma conclusão da tarefa “Gen1”,
fazendo com que o assistente inicie as demais atividades de análise.
Figura 33 – Exemplo de instância de requisito não funcional

Fonte: elaborada pelo autor

4.3.1 Análise arquitetural
Com a execução do sistema especialista após a definição das entradas, três
tarefas são criadas. Cada tarefa referencia um requisito não funcional e solicita que
este requisito seja associado a um atributo de qualidade. Os atributos de qualidade
do modelo de reuso são sugeridos como opção. O Quadro 2 ilustra um exemplo
deste tipo de tarefa.
Quadro 2 – Exemplo de tarefa para associação de atributos de qualidade.
Tarefa
Identificação
Gen2
Atividade
Relacionar requisito
Fase
ANALISE
Referência
Requisito Não Funcional 3
Sugestões
Disponibilidade, Desempenho, Segurança
Definições permitidas Fonte: elaborado pelo autor

Os requisitos não funcionais são associados aos atributos de qualidade da
seguinte maneira:
a) Requisito não funcional 1: por se tratar de um requisito sobre o tempo e
resposta do sistema, associa-se a este requisito o atributo “Desempenho”;
b) Requisito não funcional 2: este requisito indica que o software deve estar
disponível para a realização do fechamento mensal, portanto, diz respeito a
“Disponibilidade”;
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c) Requisito não funcional 3: como este requisito trata a questão de notificação
de

indisponibilidade

do

sistema,

também

se

associa

o

atributo

“Disponibilidade” ele.
Com os dois atributos de qualidade identificados, deve-se priorizá-los para que,
durante a etapa de síntese arquitetural, trade-offs e outros conflitos possam ser
resolvidos. Esta tarefa de priorização é sugerida pelo sistema especialista para cada
atributo. Determina-se que a disponibilidade do sistema apresenta maior criticidade,
pois ela impede a realização do fechamento, enquanto desempenho apenas atrasa
a realização deste processo. Deste modo, se atribui o valor um (1) para a prioridade
de disponibilidade e dois (2) para desempenho.
A conclusão das tarefas de priorização dos atributos inicia um processo para
sugestão de aspectos do software que devem ser tratados. Quatro aspectos são
sugeridos (Reintrodução de Recuperação, Preparação de recuperação, Arbitragem
de

recursos,

Gerenciamento

de

recursos)

e

um

aspecto

é

selecionado

automaticamente (Detecção de falhas), por se tratar de um aspecto obrigatório para
o controle de disponibilidade. A Figura 34 ilustra o encadeamento das regras
realizado para que a detecção de falhas fosse considerada obrigatória.
Figura 34 – Encadeamento das regras para seleção de aspecto obrigatório

Fonte: elaborada pelo autor

A Meta-Regra 2 identifica a conclusão de uma tarefa pelo arquiteto e gera um
fato na memória de trabalho indicando os dados relacionados a esta conclusão.
Então, a Regra 6 é ativada, alterando a situação do atributo “Disponibilidade” para
“priorizado”. Com isso, há um match com o lado esquerdo da Regra 7, que é ativada
para o aspecto “Detecção de falhas”, executada e altera o campo “situacao” deste
aspecto para “selecionado”.
Para os demais aspectos, que foram sugeridos, deve-se optar por adotá-los ou
descarta-los. O arquiteto de software entende que, como disponibilidade e
desempenho são requisitos críticos, todos os aspectos devem ser selecionados.
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O aspecto “Detecção de falhas” permite atingir o requisito não funcional 3. Com
a detecção de falhas, equipes de monitoração podem receber alertas e agir
imediatamente para a recuperação do sistema. A detecção de falhas ainda permite
que o próprio software se recupere através da introdução de aspectos como
“Reintrodução de recuperação” e “Preparação de recuperação”.
Com relação ao desempenho do software, a seleção do “Gerenciamento de
recursos” permite que o processamento dos lotes de fechamento seja dividido dentre
os recursos existentes para que se obtenha melhor tempo de resposta. A adoção do
aspecto “Arbitragem de recursos” contém o uso exacerbado dos recursos, uma vez
que a contenção de custos é um dos objetivos de negócio.
Selecionados os aspectos de software que se deseja introduzir no sistema, o
próximo passo é a síntese arquitetural, no qual as soluções para estes aspectos são
selecionadas e instanciadas em meta-modelos de arquitetura.
4.3.2 Síntese arquitetural
Ao concluir as tarefas de seleção de aspectos, nenhuma outra ativação na fase
de análise é detectada. Deste modo, a Meta-Regra 5 é executada e a fase de
síntese é acionada.
A primeira regra a ser executada no módulo de síntese é a Regra 12. Esta
regra, com o conhecimento de listar táticas aplicáveis dados os aspectos do software
selecionados, armazena na memória de trabalho fatos que representam as táticas
apresentadas na Tabela 11. Para facilitar a execução das demais regras, esta regra
inclui as informações do atributo de qualidade relacionado à tática e a prioridade que
foi atribuída a este atributo.
Com as táticas identificadas, o sistema especialista nota dois conflitos
existentes entre os pares de táticas “Redundância de estado ativa” e “Redundância
de estado passiva”; e “Agendamento de prioridade fixa” e “Agendamento de
prioridade dinâmica”. Estes conflitos são de táticas que tratam o mesmo atributo de
qualidade, portanto, de acordo com a Regra 17, o arquiteto deve selecionar, para
cada par de tática em conflito, qual das táticas ele irá adotar. A Figura 35 apresenta
o encadeamento realizado para que os conflitos fossem identificados.
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Tabela 11 – Táticas listadas pela Regra 12
Tática listada
Ping/Echo
Heartbeat
Exceção
Checkpoint/Rollback
Re-sincronização de estado
Redundância de estado ativa
Redundância de estado passiva
Votação
Fila
Agendamento de prioridade fixa
Agendamento de prioridade dinâmica
Introdução de concorrência
Manutenção de múltiplas cópias
(cache)
Fonte: elaborada pelo autor

Atributo de
qualidade
Disponibilidade
Disponibilidade
Disponibilidade
Disponibilidade
Disponibilidade
Disponibilidade
Disponibilidade
Disponibilidade
Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho

Prioridade do atributo

Desempenho

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Figura 35 – Encadeamento de regras para identificação de conflitos

Fonte: elaborada pelo autor

A Regra 12 é ativada uma vez para a tática de “Redundância de estado ativa” e
outra vez para “Redundância de estado passiva”. Quando estas táticas são listadas,
a Regra 14 cria, para cada uma delas, uma instância de decisão que sugere a
adoção da tática (uma vez que ela diz respeito a um atributo que deve ser
controlado).
Adicionalmente,

a Regra 15 é ativada, identificando um conflito entre elas

(relação de “Sobreposição”). Como ambas as táticas são referentes ao mesmo
atributo e, consequentemente, com a mesma prioridade, a Regra 17 é acionada,
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indicando a necessidade de intervenção do arquiteto, que deve concluir a tarefa
gerada pela Regra 19.
As soluções escolhidas para as tarefas de resolução de conflito são listadas a
seguir (a justificativa oferecida é adicionada à decisão de cada tática):
a) Redundância de estado passiva: o arquiteto de software opta por esta tática
em detrimento de “Redundância de estado ativa”, pois a equipe de
desenvolvimento está mais habituada com sua construção;
b) Agendamento de prioridade fixa: existem componentes prontos que podem
ser utilizados para o desenvolvimento desta tática, o que torna o custo da
construção do sistema menor. Portanto, esta tática é selecionada.
Para as demais decisões sugeridas, nenhum trade-off ou conflito foi
identificado. Portanto, as regras sugerem a adoção das demais táticas e tarefas são
agendadas para o arquiteto com objetivo de confirmar estas decisões.
Com exceção da tática da tática “Votação”, todas as demais são selecionadas.
Este tática é descartada, pois há uma restrição imposta pela companhia Varejista
S.A. A equipe de arquitetura desta empresa restringe o uso desta tática, pois seu
fornecedor que presta serviços de manutenção do sistema não possui familiaridade
com ela. Deste modo, opta-se por descartá-la, uma vez que afetará a manutenção
do software. A Tabela 12 apresenta a lista completa de decisões, com suas
justificativas (simplificadas, para facilitar a leitura).
Tabela 12 – Decisões estabelecidas
Tática
Ping/Echo
Heartbeat
Exceção
Checkpoint/Rollback
Re-sincronização de estado

Decisão
Adotar
Adotar
Adotar
Adotar
Adotar

Redundância de estado ativa

Descartar

Redundância de estado
passiva

Adotar

Votação

Descartar

Fila
Agendamento de prioridade
fixa
Agendamento de prioridade
dinâmica

Adotar
Adotar
Descartar

Justificativa
Controle do atributo “disponibilidade”.
Controle do atributo “disponibilidade”.
Controle do atributo “disponibilidade”.
Controle do atributo “disponibilidade”.
Controle do atributo “disponibilidade”.
Seleção do arquiteto: familiaridade da
equipe de desenvolvimento.
Seleção do arquiteto: familiaridade da
equipe de desenvolvimento.
Restrição da companhia por conta do
fornecedor de serviços de manutenção.
Controle do atributo “desempenho”.
Seleção do arquiteto: custo de
desenvolvimento.
Seleção do arquiteto: custo de
desenvolvimento.
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Tática
Introdução de concorrência
Manutenção de múltiplas
cópias (cache)
Fonte: elaborada pelo autor

Decisão
Adotar
Adotar

Justificativa
Controle do atributo “desempenho”.
Controle do atributo “desempenho”.

As decisões, juntamente com suas justificativas, são armazenas numa base de
dados, permitindo que consultas sejam realizadas durante a avaliação e
manutenção do software ou após a conclusão do projeto, para recuperar decisões
que auxiliem o arquiteto de software a projetar outras arquiteturas.
Com as decisões concluídas, as regras de instanciação da arquitetura são
ativadas. A Tabela 13 apresenta as especificações que foram listadas. Apenas
especificações para táticas adotadas são listadas pela Regra 23. Cada tática possui
zero ou uma EEP (visão estática) e zero ou mais EIP (visão dinâmica).
Tabela 13 – Especificações listadas para a arquitetura
Tática
Ping/Echo
Heartbeat
Exceção
Checkpoint/Rollback
Re-sincronização de estado
Redundância de estado passiva
Fila
Agendamento de prioridade fixa
Introdução de concorrência
Manutenção de múltiplas cópias (cache)
Fonte: elaborada pelo autor

Especificações listadas
EEP, EIP “Verifica Ping/Echo”
EEP, EIP “Verifica Heartbeat”
EEP, EIP “Notificar exceção”
Nenhuma especificação associada.
EEP, EIP “Sincronizar estado” e “Recuperar
estado”
EEP, EIP “Sincronizar estado” e “Recuperar
estado”
EEP, EIP “Adiciona na fila” e “Remove da fila”
EEP, EIP “Agendar prioridade fixa” e “Enviar
requisição”
EEP
EEP, EIP “Manter múltiplas cópias”

As especificações listadas ativam as regras de combinação de táticas. O
Quadro 3 lista as combinações realizadas, identificadas através das regras ativadas
pelos resultados produzidos pela Regra 23.
Um fragmento do resultado da combinação das táticas é representado no
diagrama ilustrado na Figura 36. Este diagrama foi gerado manualmente,
observando-se os objetos presentes na memória de trabalho do CLIPS que
representam os papéis da RBML. Nele estão presentes os papéis que descrevem as
táticas Ping/Echo, Heartbeat e Fila. As regras de combinação relacionadas às táticas
Ping/Echo e Heatbeat criam dois subsistemas. Isto se deve ao fato de que,
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normalmente, separam-se os elementos de cada subsistema em nós de
processamento diferentes.
Quadro 3 – Combinações realizadas
Tática 1

Tática 2
Redundância de estado
passiva
Redundância de estado
passiva

Ping/Echo
Heartbeat

Tática 3
-

Ping/Echo

Heartbeat

Introdução de concorrência

Agendamento de prioridade
fixa

Redundância de
estado passiva
-

Fonte: elaborada pelo autor
Figura 36 – Fragmento do meta-modelo gerado
class Estudo de Caso
Subsistema 2

Subsistema 1
|DisparadorPing

< |notificaExcecao
|MonitorFalhas
{1}

-

|maximoEspera
|intervaloTempo
|tempoTranscorrido

|ReceptorPing

|verifica >

+ |ping()

+ |echo()

|ReceptorHeartbeat
-

|tempoVerificacao
|ultimaAtualizacao
|intervaloVerificacao
|expiracao

|notifica

|DisparadorHeartbeat
-

|tempoEnvio

+ batida()
+ atualizaTempo()
+ verificaSeVivo()

|Produtor

|produz >

|Fila

|consome >

|Consumidor

+ adicionarFila(|dados)
+ |remover() : |dados

Fonte: elaborada pelo autor

A próxima etapa, após a obtenção das decisões e justificativas e do metamodelo que representa o espaço de solução, é a avaliação da arquitetura. Esta
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avaliação permite que riscos sejam identificados e tratados antes da construção do
software, mitigando possíveis problemas.
4.3.3 Avaliação arquitetural
De modo similar às demais etapas do roteiro realizadas até agora, durante a
avaliação da arquitetura, tarefas são geradas para que o arquiteto execute o método
ATAM. A apresentação, primeira fase do método, é realizada pelo time de avaliação
composto pelo arquiteto de software, equipe de desenvolvimento, analistas de
negócio, usuários do sistema e os gerentes de projeto da companhia Varejista S.A. e
da empresa responsável pelo desenvolvimento do software. A apresentação dos
direcionadores de negócio é dirigida pelos objetivos de negócio presentes na
memória de trabalho do sistema especialista, enquanto a da arquitetura é feita com
uso dos diagramas RBML utilizados e decisões na memória de trabalho. Todos
estes dados são trazidos por meio da execução da Regra 24.
Concluída a apresentação, a fase de investigação e análise é iniciada. O
Quadro 4 contém os dados da árvore de utilidade gerada, primeira tarefa criada para
a etapa de avaliação após a apresentação. Os atributos de qualidade listados na
coluna “Atributo” foram sugeridos pelo sistema especialista e, a partir deles, cenários
foram identificados.
Quadro 4 – Árvore de utilidade gerada para a avaliação
Atributo

Cenário

CEN1: O sistema fica indisponível para que
o usuário inicie o fechamento mensal
Disponibilidade
CEN2: O servidor de processamento
(prioridade 1)
mensal fica indisponível
CEN3: Uma exceção é encontrada durante
o processamento do fechamento mensal
CEN4: O servidor que processa o
fechamento dos lotes apresenta lentidão na
conexão com o servidor de banco de dados
Desempenho
CEN5: O grande volume de acesso a dados
(prioridade 2)
faz com que o servidor de banco de dados
sofra atrasos na resposta
CEN6: Muitos lotes são gerados para
processamento simultaneamente.
Fonte: elaborado pelo autor

Classificação
(negócio,
complexidade)
(Alta, Média)
(Alta, Alta)
(Média, Baixa)
(Média, Alta)

(Alta, Alta)

(Alta, Alta)
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O apoio constante dos usuários do sistema assegurou esta lista inicial de
cenários. Em resumo, eles apresentam situações de indisponibilidade do sistema e
grande volume de processamento que são previstas pelos objetivos de negócio. As
complexidades atribuídas se referem à importância do tratamento do cenário para o
negócio e à complexidade técnica de tratamento do cenário.
No Quadro 5 estão listadas as análises realizadas pelo arquiteto para cada
cenário. Esta análise parte das decisões de táticas adotadas, listadas pela Regra 31
em conjunto com a tarefa de identificação das abordagens arquiteturais e pela Regra
34 para solicitação de análise de decisões relacionadas aos cenários. Através dos
comentários realizados, nota-se que nenhum risco foi identificado, tanto pelo
arquiteto, quanto pelas regras de identificação de riscos.
Quadro 5 – Análise das decisões
Cenário
CEN1
CEN2
CEN3

Táticas
Exceção, Ping/Echo, Heartbeat,
Checkpoint/Rollbac, Resincronização de estado,
Redundância de estado passiva

CEN4
CEN5

Fila, Agendamento de prioridade
fixa, Introdução de concorrência,
Cache

CEN6

Comentários
Quedas no sistema são
detectadas e notificadas.
Mecanismos de redundância
estão disponíveis como
contingência.
Permite-se o processamento
paralelo de lotes acessando
cópias dos dados, reduzindo
latência. O controle de recursos
é realizado para que
distribuições de processamento
possam ser identificadas.

Fonte: elaborado pelo autor

Com a primeira etapa de análise e investigação concluída, a equipe de
avaliação parte para a etapa de testes. Durante esta etapa identifica-se um cenário
não previsto inicialmente pelos atributos de qualidade selecionados: o acesso de
usuários não autorizados para a realização do fechamento mensal (implícito no
requisito não funcional 1, pois apenas usuários autorizados podem realizar o
processamento). Assim, o arquiteto de software prioriza o atributo de qualidade
Segurança e altera sua situação para “priorizado”. A Regra 30 é ativada e
executada, identificando o risco.
Após a avaliação, as etapas de análise e síntese são executadas novamente.
O aspecto do software “Resistência a ataques” é selecionado para tratar a
segurança do sistema. À priori, as táticas de segurança são apresentadas como
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sugestão de descarte, pois apresentam impacto negativo sobre desempenho, de
maior prioridade (Regra 18). Contudo, o arquiteto de software entende que o uso
das táticas de “Autenticação com credenciais” e “Autorização de usuários” não
afetam drasticamente o desempenho do sistema e as adota, complementando suas
justificativas com este pensamento. Isto é possível durante a tarefa de conclusão
das decisões.
Após nova avaliação, apenas o risco de impacto negativo (táticas de segurança
adotadas) é identificado e aceito pelo arquiteto, que, desta maneira, conclui o roteiro
de tomada de decisão.
4.4 Análise dos resultados
A análise dos resultados da execução do roteiro é realizada a partir das
características apontadas como contribuição desta pesquisa. As subseções a seguir
listam as análises realizadas para cada uma destas características.
4.4.1 Reuso de conhecimento
O reuso de conhecimento se dá através de dois mecanismos diferentes: os
objetos pré-determinados que representam o modelo de reuso – com as informações
sobre as táticas e suas associações, principalmente – e as regras de produção que
foram extraídas dos passos do roteiro e das heurísticas propostas por Hneif e Lee
(2011) e Kim et al. (2009), além do método ATAM.
Este conhecimento capturado auxilia o arquiteto a identificar opções que são
válidas para tratar determinados requisitos do sistema, instanciar estas opções em
papéis que compõem o meta-modelo de arquitetura e detectar riscos durante a
avaliação da arquitetura do software.
Ao contrário do proposto por Zimmermann (2011), o roteiro proposto utiliza
extensivamente regras de produção para assistir ao arquiteto durante o tratamento
de tradeoffs e o leva a avaliar as decisões realizadas. Além disso, o roteiro se
diferencia das abordagens propostas por Hneif e Lee (2011) e Kim et al. (2009) pelo
uso de decisões arquiteturais como ponte entre o espaço do problema e o de
solução, utilizando o registro destas decisões e justificativas.
Um aspecto que pode ser inferido após a aplicação do roteiro é a
independência entre as regras de produção e o modelo de reuso. Modelos de reuso
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mais completos podem ser desenvolvidos e empregados em conjunto com as regras
apresentadas nesta dissertação. Assim como mais regras de produção podem ser
adicionadas à base de conhecimento para refinar a seleção de táticas.
O conhecimento registrado desta forma minimiza o risco das organizações que,
além de contar com conhecimento prévio para projetar arquitetura de novos
sistemas, possui uma base de dados de decisões estabelecidas em outros projetos
que também servem de auxílio para o arquiteto. Arquitetos inexperientes se
beneficiam destes fatos para compreenderem os efeitos de adoção de táticas sobre
os requisitos do sistema, bem como visualizarem exemplos de decisões tomadas em
outros projetos de arquitetura conduzidos pela companhia.
4.4.2 Baseado em decisões de arquitetura
O meta-modelo apresentado para especificar o conhecimento sobre arquitetura
de software possui como item central a questão das decisões de arquitetura. A
estruturação do conhecimento desta maneira permite que haja uma ponte entre
requisitos do sistema e elementos de arquitetura.
O uso de decisões de arquitetura registradas mostra-se especialmente útil
durante a etapa de avaliação. Nesta etapa podem-se identificar facilmente os
mecanismos adotados para o software e compreender tantos os motivos para estas
adoções quantos os apontados para o descarte de outros mecanismos.
Outro benefício de centrar o roteiro em decisões de arquitetura é o poder de
rastreabilidade, realizada desde os papéis do meta-modelo de arquitetura (que
darão origem aos elementos, conectores e propriedade do software) até os objetivos
de negócio que motivaram o desenvolvimento do sistema.
Como a abordagem de Cui, Sun e Mei (2008), o roteiro proposto tira vantagem
da captura automática de justificativas, o que reduz o esforço empregado pelo
arquiteto ao longo dos passos para tomada de decisão. De modo complementar, o
fato de a decisão ser definida como a adoção ou descarte de uma alternativa de
solução – também como no trabalho de Cui, Sun e Mei (2008) – potencializa a
credibilidade da arquitetura perante os interessados no sistema. Eles podem verificar
as opções consideradas e o porquê delas terem sido adotadas ou descartadas.
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4.4.3 Decisão com base em atributos de qualidade e trade-offs
As heurísticas apresentadas por Hneif e Lee (2011) foram empregadas com
sucesso por meio de regras de produção, permitindo sugerir ao arquiteto o descarte
de táticas que apresentam impacto negativo sobre requisitos de maior prioridade.
Contudo, um ponto negativo pode ser notado: a utilização de classificações
qualitativas para o impacto de táticas sobre atributos não é suficiente para que se
atinja precisão nas sugestões de adoção ou descarte. Isto porque, embora esta
classificação aponte táticas que afetam negativamente a resposta de determinados
atributos, não se sabe o quanto este impacto prejudica o atributo. Um exemplo disto
foi a sugestão de descarte dada a táticas de segurança como “Autenticação com
credenciais” no estudo de caso. Embora esta tática apresente impacto negativo
sobre desempenho, este impacto não é tão drástico que justifique sua exclusão.
4.4.4 Decisão com base nas dependências entre alternativas
O mapeamento realizado dos relacionamentos entre as táticas apresentados
por Kim et al. (2009) para a classificação de Hneif e Lee (2011) permitiram o uso das
heurísticas deste último trabalho para lidar com conflitos entre táticas de modo
bastante eficiente. Solicitações de resolução de conflito foram geradas ao arquiteto,
quando apropriado, evitando que táticas que não devem ser adotadas em conjunto
façam parte, ambas, das decisões finais da arquitetura.
Observa-se, contudo, que mais regras podem ser criadas a partir da
classificação usada por Kim et al. (2009), especialmente para os relacionamentos do
tipo “requer” e para lidar com relações entre três táticas, e não só duas.
Mesmo assim, as regras de produção foram bastante úteis para direcionar o
arquiteto a ponderar sobre sobreposição de táticas, como é o caso de “Redundância
de estado ativa” e “Redundância de estado passiva”, sendo esta última adotada por
conta do ambiente técnico em que se encontra o arquiteto. Isto também prova a
observação feita por Bass, Clements e Kazman (2003) sobre as influências
exercidas sobre a arquitetura do software.
4.5 Conclusão
Esta seção demonstrou um exemplo de execução do roteiro proposto através
de estudo de caso de sistema desenvolvido para o mercado de varejo. Ao longo
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deste estudo de caso, encadeamentos foram apresentados, bem como fragmento do
meta-modelo de arquitetura gerado e resultados da avaliação da arquitetura. A
análise de resultados foi conduzida sobre as características propostas como
contribuição da pesquisa, apresentando observações feitas ao longo da aplicação do
roteiro desenvolvido, seus pontos positivos e negativos. A seguinte seção apresenta,
com base nestas informações, as conclusões desta dissertação.
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5 CONCLUSÕES
5.1 Objetivo atingido e contribuições
O objetivo principal desta pesquisa foi atingido com o desenvolvimento do
roteiro apresentado na seção “3 Roteiro para tomada de decisões com base em
regras de produção”, incluindo a base de conhecimento gerada para alimentar o
sistema especialista que desempenha papel de assistente do arquiteto.
Este roteiro combina características dos trabalhos de Cui, Sun e Mei (2008);
Zimmermann (2009); Kim et al. (2009) e Hneif e Lee (2011). Esta combinação tem
como objetivo:
a) Permitir o reuso de conhecimento de arquitetura de software durante o
processo de tomada de decisão, mais especificamente das táticas
disponíveis para o controle de atributos de qualidade do software;
b) Permitir o registrar e recuperação das decisões tomadas pelo arquiteto de
software ao longo do projeto de arquitetura;
c) Facilitar o registro de decisões, tirando proveito da derivação automática de
justificativas para cada decisão tomada;
d) Aplicar técnicas de seleção de soluções, lidando com trade-offs e conflitos
provenientes dos relacionamentos entre as táticas;
e) Gerar base de conhecimento utilizada por sistema especialista, de modo a
guiar o arquiteto ao longo do projeto de arquitetura de software, utilizando
conhecimento previamente capturado e sugerindo opções de arquitetura
para que decisões sejam efetivadas.
Estes objetivos foram atingidos, como pode ser observado na subseção 4.4
Análise dos resultados. Entretanto, o item (c) possui algumas limitações. A
persistência das decisões no armazenamento do modelo de reuso é feita
manualmente e a consulta a estas decisões é realizada por meio de linguagens
próprias do sistema gerenciador de banco de dados. O fato de não haver integração
com ferramentas como PAKME (BABAR, 2005) e CADDMS (CHEN; BABAR; LIANG,
2010) faz com que mecanismos mais sofisticados para busca de decisões e
integração das decisões capturadas com outras decisões (como, por exemplo,
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seleção de produtos de software para desenvolvimento das táticas) não estejam
presentes no roteiro descrito nesta dissertação.
O uso de impactos qualitativos das táticas sobre os atributos de qualidade
também pode ser considerado um ponto negativo no roteiro. Este tipo de
classificação impede maiores considerações por parte do sistema especialista para
considerar táticas que, embora tenham efeito negativo sobre determinado atributo,
este efeito não o prejudica por completo. Um exemplo é o impacto da tática de
autenticação com usuário e senha sobre o desempenho. A priori, esta tática seria
descartada por afetar negativamente o desempenho do sistema apresentado no
estudo de caso. Contudo, ela se faz necessária e não degrada o desempenho do
sistema a ponto de inviabilizá-lo.
Após a aplicação do roteiro, conclui-se que ele é especialmente útil para
arquitetos de software iniciantes. As regras de produção derivam decisões e
justificativas que permitem que estes arquitetos compreendam os efeitos da adoção
de táticas sobre os atributos de qualidade demandados para o sistema. Além disso,
a utilização do assistente (sistema especialista) os auxilia a familiarizar-se com
abordagens de projeto de arquitetura que apresentam as etapas de Análise, Síntese
e Avaliação. Esta última merece destaque na aplicação do roteiro, uma vez que
incentiva projetistas a avaliarem os impactos de suas escolhas.
Outro aspecto positivo é a rastreabilidade permitida pelo roteiro dos elementos
de arquitetura até os objetivos de negócio. Entender que a arquitetura de software
vem, dentre outras fontes, dos processos de negócio da organização é de grande
utilidade para projetistas que estão iniciando na área.
Por fim, a base de conhecimento desenvolvida – que não é e nem tem objetivo
de ser completa –, permite que novas regras sejam adicionadas, evoluindo o
conhecimento do sistema especialista e, consequentemente, apoiando ainda mais o
projetista. Este aspecto seria dificilmente tratado em abordagens algorítmicas.
5.2 Dificuldades encontradas
Uma das dificuldades encontradas durante a realização desta pesquisa foi a
pouca quantidade de trabalhos na literatura que fizessem uso de sistemas
especialistas para tratar questões de arquitetura de software. Alguns trabalhos
(DIAZ-PACE et al., 2008) usam sistemas especialistas e agentes para criticar
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decisões estabelecidas pelo arquiteto, mas não oferecem suporte para que as
decisões iniciais sejam estabelecidas, o que altera a estrutura da base de
conhecimento do sistema, pois trata de propósitos bem diferentes.
A falta de trabalhos que avaliam o impacto entre as táticas arquiteturais e
atributos de qualidade também é listada como dificuldade encontrada. O trabalho de
Kassab, El-Boussaidi e Mili (2011) foi um dos poucos trabalhos encontrados nesta
área. Mesmo assim, eles apenas apresentam os impactos para as táticas de
desempenho e segurança, apenas.
Por fim, a dispersão das características encontradas na literatura sobre
técnicas para a seleção de táticas introduziu um desafio para a conclusão desta
pesquisa. Mapeamentos entre conceitos de diferentes trabalhos tiveram que ser
realizados, como o mapeamento de relações de táticas entre os trabalhos de Kim et
al. (2009) e Hneif e Lee (2011). Nota-se pouca uniformidade em pesquisas
relacionadas a essas técnicas e, portanto, optou-se por seguir as classificações de
Hneif e Lee (2011) ao invés de se criar novas.
5.3 Sugestões para trabalhos futuros
A base de conhecimento produzida por esta pesquisa é uma das principais
contribuições para trabalhos futuros. Ela pode ser estendida em várias direções para
refinar, ainda mais, o auxílio durante a sugestão de soluções.
Uma das possíveis de direções de expansão está relacionada a trabalhos que
associam as decisões arquiteturais a riscos de projeto (XU; HUANG; WEI, 2010)
(PINNA, 2004). Este conhecimento pode ser representado no meta-modelo proposto
e regras podem ser criadas para que os riscos de projeto, como prazos agressivos e
baixo orçamento para construção do software, sejam considerados ao se selecionar
as táticas arquiteturais.
Outra direção para adicionar conhecimento à base reside em trabalhos que
tratam as seleções de táticas com mais informações quantitativas, como é o caso de
(DIAZ-PACE et al., 2008). A ferramenta ArchE poderia ser integrada à base de
conhecimento proposta de modo a basear a seleção de táticas também em cenários
de atributos de qualidade. A crítica às decisões tomadas pelo arquiteto também
constitui uma característica que somaria benefícios à esta pesquisa.

112

O uso de impactos quantitativos das táticas sobre os atributos de qualidade
(como pesos, por exemplo) é outro modo de quantificar os efeitos da adoção de
cada tática. Embora menos rigoroso que a abordagem proposta pelo ArchE (DIAZPACE et al., 2008), a introdução deste aspecto elevaria o nível de acerto do sistema
especialista ao sugerir táticas de arquitetura.
Outra sugestão para trabalhos futuros seria a integração de ferramentas como
o CADDMS (CHEN; BABAR; LIANG, 2010) à gestão da base lógica. Deste modo,
podem-se unir as decisões tomadas a outras decisões que são realizadas fora do
escopo da presente pesquisa. Adicionalmente, com esta integração, pode-se tirar
vantagem de mecanismos sofisticados de busca e registro de decisões.
Outro tipo de ferramenta que pode ser integrado à proposição desta pesquisa é
o de ferramentas visuais para RBML. Deste modo, os diagramas RBML podem ser
analisados visualmente e funções para a instanciação dos papéis em elementos da
arquitetura podem ser providas.
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