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RESUMO

Representar a arquitetura de um sistema, por meio de decisões arquiteturais,
constitui uma tendência na área de Arquitetura de Software. Armazenar o
conhecimento relacionado a essas decisões permite que problemas, como o alto
custo de evolução e manutenção do sistema, a erosão do projeto arquitetural e o
reuso limitado do sistema, sejam evitados. Novos métodos centrados em decisões
arquiteturais estão sendo desenvolvidos, porém, maior atenção tem sido dada à
representação de decisões, em detrimento da tarefa de projetar a arquitetura em si.
Técnicas de Raciocínio Baseado em Casos (RBC) tem sido aplicadas para
proporcionar reuso, com base em similaridade entre diagramas. Além do reuso,
essas técnicas permitem a adaptação de problemas passados para a criação de
novas soluções, assim como a aprendizagem e a evolução da base de casos. O
objetivo dessa dissertação é apresentar um roteiro na qual técnicas de RBC são
utilizadas para prover funcionalidades cognitivas para o projetista, com base em
diagramas e modelos de representação de decisões arquiteturais. Um método
centrado em decisões será selecionado e estendido com o ciclo do RBC. Este
método deverá conter um modelo de representação de decisões arquiteturais, de
forma que as técnicas de recuperação de diagramas considerem os elementos e as
relações existentes no modelo adotado. A etapa de recuperação do ciclo do RBC
será implementada como prova de conceito e, posteriormente, casos representando
decisões e soluções arquiteturais serão adicionados ao repositório de conhecimento
e recuperados mediante solicitação do projetista, por meio de analogia com o
diagrama corrente. Com base nesses casos e técnicas, a viabilidade do RBC como
extensão do método selecionado, assim como os benefícios para o projeto
arquitetural, serão apresentados.

Palavras Chaves: arquitetura de software; decisões arquiteturais; projeto baseado
em casos; raciocínio baseado em casos; similaridade entre diagramas.

ABSTRACT

A computational roadmap based on cases and design decisions for
architectural knowledge reuse

The use of architectural design decisions to represent software architecture is
a trend in software architecture. The storage of the knowledge related to these
decisions allows the developer to avoid issues such as high development and
maintainability costs, architectural design erosion, and limited system reuse.
Although new design decision centric architectural design approaches are being
created, the representation of decisions still receives more attention and importance
than the task of designing the software architecture. Case based reasoning
techniques are being applied to provide reuse, based on diagram similarity. In
addition to reuse, these techniques enable the adaptation of past issues to propose
new solutions, contributing to the system's learning and evolution. The purpose of
this paper is to present a roadmap in which RBC techniques are used to provide
cognitive features to the software architect based on diagrams and design decision
models. A design decision centric method will be chosen and extended with the CBR
cycle. This method must contain a representation model of architectural design
decisions, therefore, techniques for diagram retrieval should consider existing
elements and relationships between then in the adopted model. The recovery phase
of the CBR cycle will be implemented as a proof of concept, and afterwards cases
representing architectural design decisions and solutions will be added to the
knowledge repository to be retrieved upon request from the software architect, by
means of analogy with the present diagram. Based on these cases and techniques
the feasibility of the CBR as an extension of the selected method and the benefits to
the architectural design activity will be presented.

Keywords: software architecture; design decisions; case-based design; case-based
reasoning; diagram similarity.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação

Projetar a arquitetura de um sistema de software, assim como a sua evolução
mediante a mudança de requisitos, é uma atividade complexa e importante no ciclo
de vida do sistema. Apesar das conquistas na arquitetura de software, alguns
problemas

ainda

persistem.

Atualmente,

o

projeto

arquitetural

enfatiza

a

representação de componentes e conectores, omitindo detalhes sobre decisões
arquiteturais e suas justificativas (tradução adotada ao longo deste texto para o
termo Rationale) (BU; TANG; HAN, 2009), o que, segundo Bosch e Jansen (2005),
pode ocasionar problemas como o alto custo de manutenção e evolução do sistema,
a erosão do projeto arquitetural, além do reuso limitado do sistema.
Novas abordagens centradas em decisões arquiteturais como Archium
(BOSCH; JANSEN; 2005, JANSEN, 2007), Ontologia Akerman (AKERMAN; TYREE;
2006), REL (HAN; JIN; TANG, 2007), ArchDesigner (AL-NAEEM et al., 2005),
Método de Seleção Alternativa com base em Redes (ZHANG; JARZABEK, 2005),
AQUA (CHOI; CHOI; YEOM, 2006), e Síntese Automatizada de Soluções (CUI;
SUN; MEI, 2008) estão sendo desenvolvidas com o intuito de representar decisões
arquiteturais como elementos principais da arquitetura. Ferramentas como PAKME
(BABAR; GORTON, 2007) e ADDSS (CAPILLA, 2006) oferecem suporte à gestão de
conhecimento e tomada de decisões por meio de um repositório de conhecimento.
Todas essas abordagens apresentam as seguintes características em comum: 1)
Tratamento do processo arquitetural como um processo de decisão de projeto; 2)
Gerenciamento

do

conhecimento

arquitetural;

3)

Integração

de

técnicas/metodologias no processo de tomada de decisões e 4) Captura e
documentação de justificativas de decisões arquiteturais.
O surgimento dessas abordagens deve-se à mudança de paradigma na
arquitetura de software para representação de decisões arquiteturais como
elementos principais da arquitetura. Essa tendência foi descrita por Bosch (2004),
em trabalho considerado seminal, no qual decisões arquiteturais são identificadas
como cruciais na arquitetura durante o projeto, desenvolvimento, evolução, reuso e
integração de arquiteturas.
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Considerando essa mudança de paradigma e a importância da captura e
documentação do conhecimento relacionado a decisões arquiteturais, é desejável o
surgimento de novas ferramentas que ofereçam suporte à manipulação e ao reuso
desse conhecimento de maneira adequada. Dessa forma, o conhecimento dos
arquitetos não é perdido e pode ser compartilhado entre os vários colaboradores da
empresa, permitindo a tomada de decisões com base em experiências passadas e
evitando, assim, os problemas decorrentes da omissão de detalhes de decisões
arquiteturais e suas justificativas. As ferramentas citadas PAKME e ADDSS
possibilitam ao usuário maneiras de pesquisar o conhecimento arquitetural
relevante, assim como as decisões arquiteturais relacionadas, por meio de palavraschave e descrições textuais; porém, pouco suporte à diagramação é oferecido por
essas ferramentas.
Alguns trabalhos como (CHANNARUKUL; CHAROENVIKROM; DAENGDEJ,
2005) e (GOMES, 2003) apresentam abordagens de reuso de projeto de software
por meio de analogia entre diagramas de classes. O principal intuito dessas
abordagens é facilitar e reduzir custos relacionados à fase de construção do projeto,
provendo ao projetista um repositório de conhecimento e mecanismos de inferência
para reuso inteligente dos artefatos resultantes dessa fase. Com esse processo,
soluções de problemas passados auxiliam a resolução de novos problemas, com
base na similaridade entre modelos. Esse processo não só permite a adaptação
como também a criação de novas soluções, além de estimular a criatividade do
projetista. Os dois trabalhos utilizam Raciocínio Baseados em Casos (RBC) que
proporciona técnicas para a resolução de problemas e aprendizado incremental, no
qual um novo caso é solucionado por meio da utilização ou adaptação de soluções
para situações similares resolvidas com sucesso no passado (KOLODNER, 1993).
Na terminologia RBC, um caso denota geralmente uma situação ou problema. Um
caso experimentado previamente – que foi capturado e aprendido de tal forma que
possa ser reutilizado na resolução de problemas futuros –, torna-se um caso
passado ou armazenado (AAMODT; PLAZA, 1994).
A necessidade de ferramentas que auxiliem a tarefa de projetar a arquitetura
de um sistema, com foco em decisões arquiteturais e o uso bem sucedido de RBC
para outros tipos de diagramas, incentiva a aplicação dos conceitos para a
arquitetura de software, visando facilitar a tarefa de projetar a arquitetura por meio
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do reuso desses artefatos. A particularidade dos modelos e diagramas utilizados,
além do apoio da Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language UML) para documentação de conhecimento arquitetural (CLEMENTS et al, 2004),
oferece uma oportunidade para que novos métodos e técnicas de captura e reuso
desse conhecimento sejam desenvolvidos.

1.2 Objetivo

Considerando a mudança de paradigma de representação arquitetural para
abordagens centradas em representar e documentar decisões arquiteturais e suas
justificativas, o objetivo principal deste trabalho é apresentar um roteiro
computacional baseado em casos e decisões arquiteturais para o reuso de
conhecimento arquitetural. Um método centrado em decisões será selecionado e
estendido com o mecanismo de inferência proposto. A adoção de um método préexistente permite o uso de elementos como meta-modelo e modelo de
representação de decisões arquiteturais, de forma que a presente pesquisa se
mantenha centrada apenas nos aspectos relacionados à extensão da abordagem
selecionada, adicionando funcionalidades cognitivas como: a recuperação de
problemas passados, armazenados em seu repositório de conhecimento, por meio
de analogia e a adaptação desses problemas com a finalidade de gerar novas
soluções.
O modelo de representação de decisões e soluções arquiteturais deverá estar
em conformidade com propostas de documentação, por meio de UML, apresentadas
em trabalhos como (CLEMENTS et al, 2004), de forma que possibilite reuso e
inferência desse conhecimento, por meio de analogia. Técnicas de RBC, que se
baseiam em similaridade entre diagramas de classes, servirão de inspiração para
este trabalho; porém, deverão considerar as particularidades do modelo componente
e conector adotado, caracterizando, dessa maneira, o diferencial dessa pesquisa.
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1.3 Contribuições

A principal contribuição deste trabalho é a extensão do método de Cui, Sun e
Mei (2008) de modo a permitir o armazenamento e a inferência sobre o
conhecimento relacionado a decisões arquiteturais, representado por meio de
diagramas de componentes e conectores. O Raciocínio Baseados em Casos será
adotado como base para as etapas que possibilitarão o armazenamento e a
manipulação desse conhecimento, oferecendo apoio adicional à tarefa de projetar a
arquitetura de um sistema de software, por meio do método Síntese Automatizada
de Soluções (CUI; SUN; MEI, 2008). As técnicas utilizadas no RBC deverão
considerar os elementos, atributos e relacionamentos contidos no modelo de
representação de decisões arquiteturais – que deve corresponder a uma
representação gráfica selecionada e em conformidade com a visão arquitetural de
componente e conector (CLEMENTS et al., 2002) –, de forma que esse modelo sirva
de base para as diferentes etapas do ciclo do RBC. Essa contribuição difere de
outras contribuições apresentadas em ferramentas como PAKME (BABAR;
GORTON, 2007), e em métodos como SOAD (ZIMMERMANN, 2011), pela utilização
de diagramas para decisões arquiteturais como artefato reutilizável, além de servir
de base para as fases distintas do RBC.

1.4 Método de trabalho

Levantamento e análise bibliográfica: nesta fase serão estudados os principais
artigos que possibilitam o reuso de diagramas, com base em analogia e relações
entre seus componentes. As técnicas utilizadas servirão de inspiração para a
formulação do roteiro apresentado neste trabalho. Estratégias de documentação da
visão componente e conector, por meio de UML, serão estudadas e a mais
adequada será selecionada para esta pesquisa. Também será feito um
levantamento das principais abordagens centradas em decisões, de forma que uma
delas seja selecionada para extensão, mediante critérios preestabelecidos.
Especificação do roteiro: essa fase compreende três atividades, conforme descrito
abaixo.
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Modelagem e indexação de casos: a representação de conhecimento por
meio de casos é um dos pontos essenciais para o bom funcionamento de um
sistema RBC. Nesta fase, os casos serão modelados de acordo com o meta-modelo
proposto no método Síntese Automatizada de Soluções, além dos elementos,
características e relacionamentos possíveis, contidos no modelo de representação
de decisões arquiteturais. Os índices devem ser cuidadosamente escolhidos para
que a busca e recuperação de casos seja feita de maneira eficiente.
Definição das técnicas de recuperação de diagramas por similaridade: é
uma parte essencial do roteiro, pois servirá de base para a recuperação e para as
fases subsequentes do RBC. As técnicas definidas deverão considerar o modelo
componente e conector de soluções arquiteturais adotado e seus relacionamentos.
Definição de etapas do roteiro: esta fase consiste no levantamento do
conjunto de etapas necessárias para obtenção dos objetivos de reuso e retenção de
conhecimento arquitetural apresentados neste trabalho. As etapas abaixo serão
detalhadas:
Conversão: nesta etapa ocorre a extração dos dados contidos no diagrama
componente e conector, possibilitando a criação dos casos e do problema inicial.
Localização: nesta etapa ocorre a recuperação na base de conhecimento de
casos mais próximos do problema inicial. Esses casos devem ser elencados de
acordo com critérios preestabelecidos.
Reutilização: nesta etapa, soluções passadas, recuperadas do repositório de
conhecimento, serão reutilizadas ou adaptadas de acordo com o problema atual,
mediante interação com o projetista.
Retenção: essa etapa possibilita a evolução de um sistema RBC por meio de
aquisição de conhecimento, permitindo que novas situações sejam retidas no
repositório, servindo como base para a resolução de problemas futuros.
Desenvolvimento da prova de conceito: nesta fase será implementado o módulo
de recuperação, que permitirá evidenciar a viabilidade do uso do RBC para reuso de
conhecimento arquitetural representado como diagrama componente e conector. O
módulo de recuperação possibilitará a busca na base de conhecimento de casos
com características similares aos do problema atual. Após a recuperação, os casos
devem ser elencados de acordo com a similaridade e apresentados ao usuário.
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Aplicação da prova de conceito: nesta fase, a base de conhecimento será
abastecida com casos referentes a padrões e soluções de problemas arquiteturais
de um domínio específico. Os casos mais semelhantes e relevantes serão
preestabelecidos para testes de eficiência do módulo de recuperação, além de
servirem como ponto de partida para que seja observado o comportamento do
mecanismo de inferência, de acordo com a interação com projetista.

1.5 Organização do trabalho

Na primeira seção desta pesquisa, Introdução, descreve-se a problemática, a
motivação e os objetivos que serão discutidos neste trabalho. Apresentam-se
também as contribuições e o método de trabalho para alcançar os objetivos
especificados.
Na segunda seção, Fundamentos e Estado da Arte, são revistos projetos de
pesquisa relacionados ao tema, assim como o estudo de uma abordagem que será
estendida nesta pesquisa. Conceitos relacionados a Raciocínio Baseado em Casos
e visão de componente e conector serão apresentados, assim como trabalhos que
utilizam RBC como abordagem para reuso de projetos de software.
Na terceira seção, Proposta da roteiro, são apresentadas as técnicas que
serão utilizadas para reuso e armazenamento de conhecimento arquitetural,
constituindo um roteiro baseado em RBC. Também serão apresentadas as etapas
desse roteiro e exemplos de sua aplicação.
Na quarta seção, Especificação da prova de conceito, será desenvolvida a
modelagem da prova de conceito, composta pela descrição dos casos de uso,
representação das interfaces com usuário e diagramas de casos de uso, de
robustez, de sequência, de domínio e de classes.
Na quinta seção, Implementação da prova de conceito, serão especificados
os detalhes técnicos envolvidos na implementação da prova de conceito, com a
descrição das principais classes, métodos e algoritmos utilizados.
Na sexta seção, Aplicação da prova de conceito, será mostrado o processo
de conversão dos padrões e soluções arquiteturais selecionados para a base de
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casos da prova de conceito desenvolvida. A seguir será descrito o processo de
inferência sobre o conhecimento armazenado.
Na sétima seção, Conclusões, são apresentadas as conclusões do presente
trabalho, suas contribuições e sugestões para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTOS E ESTADO DA ARTE

Nesta seção serão apresentados conceitos e artigos relacionados a
abordagens centradas em decisões arquiteturais, visão componente e conector da
arquitetura de software e raciocínio baseado em casos, com ênfase em reuso de
projetos de software.
A subseção 2.1 apresenta conceitos relacionados a Raciocínio Baseado em
Casos (RBC), incluindo suas etapas e principais algoritmos de recuperação.
A subseção 2.2 apresenta a utilização de RBC em reuso de projetos de
software. São apresentados estudos de técnicas propostas em trabalhos como
(CHANNARUKUL; CHAROENVIKROM; DAENGDEJ, 2005) e (GOMES, 2003). Esse
último estudo servirá de inspiração para as técnicas elaboradas para o roteiro
proposto nesse trabalho.
A subseção 2.3 apresenta o framework IUCBRF (BOGAERTS; LEAKE, 2005),
que será utilizado para a implementação do RBC.
A subseção 2.4 apresenta o método ICONIX (ICONIX, 2013), cujas etapas
serão utilizadas para a especificação da prova de conceito do roteiro.
A subseção 2.5 apresenta conceitos relacionados a padrões arquiteturais e
visão de componente e conector, cujo modelo constituirá o artefato reutilizável
adotado neste roteiro.
A subseção 2.6 apresenta conceitos relacionados a abordagens centradas em
decisões arquiteturais, por meio de perspectivas apresentadas por Bu, Tang e Han
(2009) em um estudo comparativo.
A subseção 2.7 apresenta as atuais técnicas de reuso de conhecimento e
apoio à tomada de decisões, propostas pelas abordagens centradas em decisões
arquiteturais.
A subseção 2.8 apresenta um estudo de abordagem para síntese arquitetural
e captura de conhecimento por meio de um modelo centrado em decisões
arquiteturais. Essa abordagem será candidata para extensão nesta pesquisa.
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2.1 Raciocínio baseado em casos (RBC)

Raciocínio Baseado em Casos (RBC) é um paradigma de raciocínio que
permite reutilizar conhecimento passado, armazenado na forma de casos. A ideia
principal no RBC é o reuso de soluções passadas para resolver novos problemas, e
possivelmente aprender com o raciocínio do sistema. RBC tem sido utilizado como
abordagem para prover soluções para problemas da fase de análise do projeto. A
aplicação de RBC para problemas desse contexto é denominada PBC (Projeto
Baseado em Casos), e as principais características dessa abordagem serão
apresentadas mais adiante nesta seção.
Um caso é o conceito central do RBC e representa um bloco de experiência
em formato que pode ser reutilizado em um sistema RBC. Um caso normalmente
compreende três partes: problema, solução e saída. O problema descreve a situação
que o caso representa, por exemplo, na área de saúde, os sintomas de um paciente
constituem a descrição de um problema. A solução descreve um meio de resolver a
situação representada no problema, como o tratamento prescrito. A saída expressa
o resultado da aplicação da solução, mais precisamente, se houve sucesso ou falha
nessa aplicação
Um aspecto essencial do RBC é a base de casos. Devido à grande
quantidade de casos que uma base pode conter, a maioria dos sistemas RBC utiliza
estruturas de índices que permitem a recuperação de casos relevantes da memória.
Um índice é um rótulo associado a um caso de modo a estabelecer uma relação
entre o caso indexado e a situação a qual o índice representa. Índices são
normalmente associados à especificação de problemas e podem apresentar
diferentes níveis de abstração. O processo de indexação consiste em associar um
ou mais índices a um caso, definindo as situações nas quais o caso é relevante. A
seleção de índices é um processo de interpretação baseado no contexto que o caso
é considerado útil.
O RBC pode ser entendido como um ciclo de raciocínio. O processo de
inferência começa com uma descrição de um problema, denominada problema alvo.
O problema alvo pode ser provido pelo usuário ou por outro sistema. A primeira fase
do ciclo RBC é a recuperação de casos relevantes ao problema alvo da base de
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casos. A relevância do caso deve ser definida pelo desenvolvedor, sendo mais
comumente baseada na similaridade de características. A fase de recuperação
retorna os casos mais relevantes e provê a entrada para a próxima fase, ao lado do
problema alvo. A fase de reuso ou adaptação modifica o caso recuperado, para
atender os requisitos do problema, gerando um novo caso. O próximo passo de um
sistema RBC é a revisão do novo caso, retornando um caso testado e reparado.
Essa fase compreende duas partes: verificação e avaliação. Enquanto a verificação
inspeciona a consistência e a coerência da solução, a avaliação verifica a
performance do novo caso. A última fase é a fase de retenção ou armazenamento,
que consiste no processo de armazenar um novo caso e sua respectiva solução
para futuras recuperações. Esta fase é mais complexa do que parece, pois não são
todos os casos que devem ser armazenados na base de conhecimento. Casos muito
similares a casos já existentes na base podem não contribuir com o aprendizado do
sistema, além de prejudicar sua performance. A figura 1 ilustra o ciclo do RBC.

Figura 1 - O ciclo RBC

Fonte: AAMODT; PLAZA (1994)

25

Um aspecto do processo de recuperação de casos que merece destaque é a
apuração de similaridades entre o caso inicial e os armazenados na base. Uma
recuperação é considerada eficaz quando retorna casos úteis para a resolução do
problema proposto, enquanto uma recuperação pode ser considerada eficiente
quando obtém desempenho satisfatório durante esta operação. Existe uma
variedade de algoritmos para cálculo de similaridade, entre eles: vizinho mais
próximo, distância Euclidiana com Peso, Distância de Hamming, Coeficiente Cosine
e Distância de Levenshtein. Esses algoritmos são os mais populares e serão
descritos brevemente abaixo:
• Vizinho mais próximo: as similaridades entre o caso de entrada e os
armazenados na base são obtidas pela somatória da compatibilidade entre suas
características individuais determinada por uma função de similaridade particular
associadas

a

um

peso.

Em

uma

base

de

casos

c , c ,..., c }, na qual cn identifica os
c = (x , x x ) o conjunto de suas características e W
BC = {
i

1

i1

2

i 2 ,...,

casos

n

i

im

representada

por

armazenados,

os pesos associados, o

cálculo da similaridade utilizando o vizinho mais próximo é definido como:
m

sim(c1, , c x ) =

∑ w × sim' ( x

1i

i

, x xi )

i =1
m

∑w

i

i =1

A função de similaridade

sim( x1i , x xi )

pode variar de acordo com o tipo de dado

da característica computada. Por exemplo, em uma característica com um tipo de
dado numérico utiliza-se o valor absoluto da diferença entre as características dos
casos, e para um tipo de caracteres emprega-se a Distância de Levenshtein.
• Distância Euclidiana com Peso: baseada na localização de objetos no espaço
euclidiano, sendo a distância calculada a partir da raiz quadrada da soma das
diferenças aritméticas entre as coordenadas dos dois objetos elevados ao quadrado.
Em uma base de casos representada por BC = {

c ,c
1

2

,..., c n

} , na qual

c

n

identifica os casos armazenados, cada caso possui um conjunto de características
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representadas

por

c = (x , x
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im

na

x

qual

im

representa

característica e para cada característica está associado um peso

uma

p ( p ∑ [0,1])
j

j

indicando sua importância. Dessa forma a distância entre dois casos seria calculada
pela fórmula:

d ab( w ) = d ( w )
na qual

 n 2
2 ]
ca , cb = ∑ p j (xaj − xbj ) 
 j =1


(

)

∆ j = (xaj − xbj ) .

1/ 2

 n 2 2
= ∑ p j ∆ j 
 j =1
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Considerando o fator peso igual a 1, deduz-se a

distância Euclidiana. Uma vez tendo as distâncias calculadas para o conjunto de
casos, basta calcular a similaridade

(w)
SM ab
= 1+ ad1 ( w )
ab

(w )
d ab
entre

(w)
SM ab
:

na qual α é uma constante positiva. Quanto maior a distância

os casos, menor é a similaridade entre eles. Esta abordagem

normalmente é utilizada para características representadas por números, porém
pode ser facilmente estendida para outros domínios.

p j (a, b ) =| a − b | , caso a, b sejam números reais;

p j (a, b ) = max a∈ A,b∈B|a − b| , caso A, B sejam intervalos;

p j (a, b ) = 1 → a = b ∨ p j (a, b ) = 0 → a ≠ b ,

caso a, b sejam

símbolos;
• Distância de Hamming: dados dois vetores de bits, a Distância Hamming entre
ambos compreende o número de bits distintos entre eles. Como exemplo,
d(001,101) = 1. Aplicada ao contexto do RBC, um algoritmo é empregado para
comparar as características dos casos em substituição aos bits. O caso que possuir
a menor Distância de Hamming será o de maior semelhança com o informado
inicialmente.
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• Distância de Levenshtein: utilizada para medir a distância entre duas cadeias de
caracteres e é definida como o número requerido de inserções, exclusões e
substituições necessárias a serem aplicadas em uma das cadeias para que ambas
atinjam a igualdade.
• Indução: baseado em uma estrutura de árvore de decisão, no qual a organização
dá-se pelas características divergentes entre casos. Esta técnica é particularmente
útil em situações nas quais existem dependências entre casos, ou quando uma
única característica é suficiente para a solução.

2.2 Raciocínio baseado em casos para reuso de projetos de software

Segundo Gomes (2003), a fase de projeto de software é mais importante que
a fase de codificação, por pertencer a um nível mais abstrato, fazendo com que as
decisões tomadas nessa fase influenciem a fase de codificação. Essa característica
torna essa fase uma boa candidata para reutilização. O autor menciona que existem
ferramentas CASE para prover apoio ao projetista na fase de projeto de software;
porém, a maioria dessas ferramentas funciona apenas como editores gráficos para
projetar diagramas, sem prover mecanismos cognitivos para os projetistas. Segundo
o autor, essas ferramentas devem também realizar ações (então) inviáveis para o
projetista, como ser capaz de efetuar busca em um repositório de conhecimento por
fragmentos de conhecimento relevantes, ou ser capaz de apresentar alternativas
baseadas em critérios de projeto.
RBC tem sido utilizado para problemas da fase de análise de projeto. O
quadro 1 demonstra a correspondência existente entre o RBC e a tarefa de projetar
um sistema. A análise do problema corresponde à formalização do problema alvo,
assim como a associação de índices. A fase de síntese é equivalente às fases de
recuperação e reuso. As tarefas de análise e avaliação são equivalentes à fase de
revisão, pois ambas analisam diagramas ou soluções. A fase de reprojeto pode ser
vista como a junção das fases de reuso e revisão.
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Quadro 1 – Correspondência entre tarefas de projeto e fases do RBC
Tarefas de projeto
Fases do RBC
Análise do problema

Representação e indexação

Síntese

Recuperação e reuso

Análise

Revisão

Reprojeto

Reuso e revisão

Avaliação

Revisão

Fonte: GOMES (2003)

Projeto Baseado em Caso (PBC) utiliza casos como a principal fonte de
conhecimento. O conteúdo do caso determina a maneira pela qual os índices são
organizados, os tipos de índices disponíveis, o processo de inferência e outros
aspectos do sistema PBC. Casos devem possuir informações não somente para os
mecanismos de inferência, mas também para os projetistas. A descrição do
problema em um PBC é associada com o espaço funcional do projeto, que
compreende requisitos e especificações. A solução é associada com o espaço
estrutural do projeto, que contém seus componentes estruturais. Em um PBC, a
saída contida em um caso é normalmente implícita no diagrama. Justificativas
podem ser inseridas na representação de casos para associar especificações da
descrição do problema a componentes estruturais da solução.
Trabalhos como (CHANNARUKUL; CHAROENVIKROM; DAENGDEJ, 2005) e
(GOMES, 2003) apresentam abordagens para reuso de diagramas de classes, cada
uma utilizando técnicas distintas de indexação, representação e recuperação.
Channarukul, Charoenvikrom e Daengdej (2005) consideram todos os elementos do
diagrama durante a recuperação de casos. Esses elementos incluem: classes,
relacionamentos, direção e multiplicidade. Durante o processo de recuperação,
pesos são atribuídos para todos esses elementos, tanto no problema alvo – que
consiste no diagrama sendo projetado pelo usuário –, como nos casos armazenados
na base, relacionados a projetos passados, de domínios similares. Os casos são
armazenados em linguagem de marcação estendida (extended mark-up language –
XML), e um módulo responsável pela análise do XML conceitualiza os elementos em
objetos relacionados tanto no problema alvo como nos casos passados. O processo
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de comparação resulta em arquivos XML contendo os casos mais similares
encontrados. Esse conceito foi implementado em uma ferramenta chamada
EaseDesign, cuja arquitetura está ilustrada na figura 2.
Figura 2 - Arquitetura da ferramenta EaseDesign

Fonte: CHANNARUKUL; CHAROENVIKROM; DAENGDEJ (2005)

Durante o processo de comparação, o primeiro passo a ser executado é o
filtro por nome de classes. Esse processo ocorre antes de levar em conta os pesos
atribuídos aos elementos contidos no diagrama, pois a classe em si possui o papel
mais relevante. O objetivo dessa fase é a recuperação de diagramas passados, que
possuam o maior número de nomes de classes contidos no problema alvo. Essa
técnica de filtragem, apesar de recuperar nomes de classes comuns, não tem a
habilidade de identificar nomes imperfeitos, o que constitui uma deficiência dessa
abordagem. Uma vantagem a ser apontada é a flexibilidade fornecida ao usuário,
que possibilita o fornecimento de graus da similaridade a ser obtida. Esse recurso
permite a recuperação de projetos mesmo que estes não possuam todos os
elementos contidos no problema alvo, estimulando a criatividade do projetista ao
lidar com situações não previstas. A tabela 1 ilustra o processo de filtragem. As
variáveis Correspondência% e Sucesso% contidas na tabela, podem ser
preestabelecidas pelo usuário, caracterizando o grau de filtragem desejável a ser
obtido. O número total de ocorrências (NT) é obtido com a multiplicação de
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Correspondência% pelo número total de classes contidas no diagrama de classes,
representando o problema alvo. No exemplo ilustrado são utilizados seis casos para
comparação e um diagrama alvo contendo sete classes. O número total de
ocorrências é obtido em quatro dos seis casos, com o valor de Correspondência%
estabelecido em 70.
Tabela 1 - Casos selecionados por filtragem de nome de classes
Resultado da comparação
Correspondência%

NT

Sucesso%
1

2

3

4

5

6

100

7

F

F

F

F

F

F

0

90

6.3

F

F

F

F

F

F

0

80

5.6

S

S

F

F

F

F

33.3333

70

4.9

S

S

F

S

F

S

66.6667

55

3.85

S

S

S

S

S

S

100

Fonte: CHANNARUKUL; CHAROENVIKROM; DAENGDEJ (2005)

Outras técnicas de indexação e recuperação podem ser aplicadas. Um
exemplo adicional são as técnicas apresentadas por Gomes (2003). Nesta
abordagem, uma ontologia para indexação de casos – na qual conceitos são
representados por uma ou mais palavras – é utilizada para categorização de objetos
de software. Na ontologia, a representação de conceitos por símbolos ou palavras é
denominada synset. A figura 3 ilustra uma representação gráfica da ontologia
wordnet, na qual índices de casos são associados a synsets, que possuem relações
semânticas com outros objetos.
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Figura 3 - Exemplo da estrutura do wordnet e índices de casos

Fonte: GOMES (2003)

As técnicas descritas constituem exemplos de RBC aplicado a reuso de
projeto de software, mais precisamente, diagramas de classe. Neste trabalho será
apresentado um roteiro que irá considerar diagramas componente-conector
aplicados

a

arquitetura

de

software.

Esse

tipo

de

projeto

possui

seus

relacionamentos e conceitos próprios. Portanto, os conceitos apresentados servem
como inspiração para a elaboração do roteiro.

2.3. Framework de desenvolvimento de sistemas de Raciocínio Baseado em Casos
utilizado na prova de conceito

O Framework de Raciocínio Baseado em Casos da Universidade de Indiana
(Indiana University Case-Based Reasoning Framework – IUCBRF) (BOGAERTS;
LEAKE, 2005) tem o objetivo de facilitar o desenvolvimento de sistemas RBC,
provendo componentes básicos, comuns a esse tipo de sistema. Segundo os
autores, o framework possibilita ao desenvolvedor manter o foco nos reais objetivos
do projeto, fornece um ponto de partida para pesquisa e experimentação e facilita o
aprendizado de sistemas RBC, tornando mais fácil a experiência com o uso e o
refino desses sistemas. O framework tem o código fonte aberto para o caso de
customizações e extensões desejadas.
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Entre as implementações padrão de componentes disponibilizadas pelo
framework, pode-se citar:
• Definição de domínio
• Armazenagem na base de casos
• Recuperação
• Adaptação
• Monitoração de desempenho e manutenção
• interface gráfica com o usuário (Graphical User Interface - GUI)

2.4. Processo ICONIX

O ICONIX é uma abordagem minimalista, com ênfase nas etapas existentes
entre os casos de uso e o código (ROSENBERG; STEPHENS, 2007). Portanto,
devido a sua característica minimalista, o processo ICONIX oferece um conjunto
reduzido de etapas e diagramas para construção de software, em comparação com
outros processos, como o Processo Unificado Rational (Rational Unified Process RUP).
Segundo Rosenberg e Stephens (2007), apesar de ser uma metodologia
simples, o ICONIX não deixa a desejar em termos de análise e se destaca como um
eficiente processo de análise de software, além de favorecer a adoção de métodos
ágeis de desenvolvimento.
Os principais diagramas do processo ICONIX são:
• Modelo de Domínio
• Modelo de Caso de Uso
• Diagrama de Robustez
• Diagrama de Sequência
• Diagrama de Classe
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O ICONIX é dividido em dois grandes setores: modelo estático e modelo
dinâmico. Os modelos dinâmicos representam interação com o usuário e produzem
os diagramas de casos de uso, robustez e sequência. Nos modelos estáticos não
ocorre interação com o usuário, e são produzidos os diagramas de domínio e de
classes.

2.5. Padrões arquiteturais e visão componente e conector

Uma das definições mais aceitas da arquitetura de software é a de Booch et
al. (1999), segundo a qual a arquitetura representa um conjunto de decisões
significativas sobre a organização de um sistema, a seleção dos elementos
estruturais e interfaces pelas quais o sistema é composto, juntamente com o
comportamento especificado na contribuição desses elementos. A arquitetura
também engloba a composição estrutural e comportamental desses elementos em
subsistemas mais abrangentes e o estilo arquitetural que direciona essa
organização.
Dois importantes conceitos utilizados na arquitetura de software são o de
padrão e estilo arquitetural. Ambos possuem o mesmo significado prático e servem
para definir os elementos e relacionamentos existentes em uma determinada
arquitetura. Dessa forma, é possível identificar uma família de sistemas que
compartilham propriedades estruturais e comportamentais (HOFMEISTER et al.,
1999).
Os padrões e estilos arquiteturais utilizam componentes e conectores como
meio de representação da arquitetura e apresentam regras e restrições sobre as
interações entre estes elementos. Por meio dessas características, os padrões e
estilos indicam a organização ideal dos elementos de um sistema para solucionar
problemas específicos. Os padrões arquiteturais ajudam a promover a boa prática de
projeto ao capturar experiência consolidada no processo de desenvolvimento e
arquitetura de um sistema. Como exemplos de padrões arquiteturais pode-se citar:
camadas, pipes e filtros e modelo-visão-controle (MVC).
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Documentar a arquitetura de software consiste na produção de artefatos que
possibilitam benefícios a curto e longo prazo, como facilitar a comunicação entre
responsáveis pelo sistema, além de registrar as decisões tomadas pelos envolvidos
no projeto, facilitando a rastreabilidade e a evolução do sistema, quando desejável.
A visão arquitetural é o conceito mais importante relacionado à documentação
da arquitetura de software. A arquitetura de um sistema de software é uma entidade
complexa que não pode ser descrita de uma maneira simples, pois cada pessoa
envolvida em um projeto tende a ressaltar propriedades que lhe interessam e omitir
as não relevantes. Dessa forma, pode-se considerar que cada entidade dentro da
arquitetura de software pode ser observada sob diferentes perspectivas que, quando
projetadas em um modelo, são denominadas como visões. De acordo com o
principio fundamental da documentação arquitetural, a tarefa de documentar a
arquitetura consiste na identificação de visões relevantes e na inclusão da respectiva
documentação aplicável a essas visões. Uma visão é relevante dependendo dos
objetivos dos interessados no sistema, que podem ser diversos, como servir de
modelo para análises quantitativas e qualitativas de propriedades do sistema, assim
como facilitar a comunicação entre diversos interessados.
O conceito de visão arquitetural foi descrito pela primeira vez em trabalhos
como (KRUCHTEN, 1995) e (HOFMEISTER; NORD; SONI, 1999). Uma visão
arquitetural é a representação de um conjunto de elementos de um sistema e as
relações entre eles (CLEMENTS et al., 2002), enquanto as visões são
representações de diferentes estruturas sistêmicas presentes simultaneamente em
sistemas de software. O conceito de visões arquiteturais auxilia os arquitetos a
lidarem com a complexidade dos sistemas modernos, permitindo que a atenção seja
restrita a determinadas estruturas isoladamente.
Três categorias fundamentais denominadas de tipos de visões foram
identificadas na abordagem views and beyond (CLEMENTS et al., 2002), sendo elas:
módulo, alocação, e componente e conector. Visões de módulo consistem na
decomposição do sistema em unidades de implementação, enquanto as visões de
alocação consistem no modo como o sistema é relacionado com outras estruturas,
exceto software, no seu ambiente. A visão de componente e conector define
modelos que representam um sistema em tempo de execução, e será devidamente
detalhada, pois constitui um dos conceitos fundamentais a serem utilizados neste
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trabalho. Um componente representa os elementos computacionais do sistema,
enquanto o conector é o mecanismo de interação entre componentes. Objetos,
banco de dados, processos, clientes e servidores são exemplos de componentes,
enquanto protocolos de comunicação, pipes e mediadores são exemplos de
conectores. O mesmo tipo de componente pode possuir diversas instâncias em um
modelo. Em uma analogia com sistemas orientados a objetos, visões do tipo
componente e conectores são similares a diagramas de objetos, ao contrário de
diagramas de classes, os quais definem os tipos de objetos.
A comunicação entre componentes e conectores ocorre por meio de
interfaces, que também são denominadas portas, no caso de componentes, e
papéis, no caso de conectores. Portas representam pontos de interação entre o
componente e o seu ambiente e são normalmente associadas a papéis específicos
de conectores. Papéis representam pontos de interação entre os conectores e os
componentes. Como exemplo dessa interação, pode-se citar um componente cliente
que executa consultas em um componente servidor de banco de dados, por meio de
um conector mediador. Neste caso, o mediador é modelado como conector, pois tem
a característica de mediar interações entre um conjunto de componentes.
Conectores incorporam um protocolo de interação, pois quando dois componentes
interagem, devem obedecer a convenções sobre a ordem de interação, o controle de
erros e o tempo limite. Escolher as formas apropriadas de interação entre os
elementos computacionais é um aspecto critico do trabalho do arquiteto, pois essas
interações podem representar formas complexas de comunicação.
Cada componente possui um nome, que deve indicar a função pretendida do
componente, permitindo assim o relacionamento do elemento gráfico com a
documentação de suporte. Todo componente na visão componente e conector tem
um tipo, definido em termos de sua natureza computacional e forma. Um
componente do tipo filtro, por exemplo, transforma dados recebidos em seu canal de
entrada e transmite o resultado em sua interface de saída. Conectores também
devem possuir nomes, os quais sugerem a natureza da interação apoiada pelo
conector, e tipos, os quais descrevem essa interação. Normalmente a interação
representada por um conector é mais bem descrita como protocolo.
Parte da descrição de um tipo de conector deve ser uma caracterização do
número e tipos de papéis que suas instâncias podem ter. O papel do conector pode
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ser descrito como interface na medida em que elas definem os meios pelos quais o
conector pode ser usado pelos componentes para executar as interações. Por
exemplo, um pipe deve ter papéis de leitura e escrita. Um papel normalmente define
as expectativas de um participante na interação.
A figura 4 ilustra uma interação simples entre componentes cliente e servidor
por meio do protocolo de transferência de hipertexto (Hypertext Transfer Protocol HTTP), representado como conector. Para essa representação foi adotada a
notação bola e soquete (CLEMENTS et al., 2004). Mais detalhadamente, pode-se
observar que um componente denominado C contendo o tipo Browser, executa uma
requisição ao Servidor Web S por meio do protocolo HTTP, representado como
conector.
Figura 4 - Exemplo de diagrama componente e conector

Fonte: Cui, Sun e MEI (2008)

2.6 Abordagens centradas em decisões arquiteturais e perspectivas de análise
propostas por Bu, Tang e Han (2009)

Com a tendência da arquitetura de software em representar a arquitetura de
um sistema por meio de decisões arquiteturais (BOSCH, 2004), novas abordagens
tem surgido, com o intuito de representar e documentar esse conhecimento de
maneira eficiente. Segundo Bu, Tang e Han (2009), a ausência de documentação do
conhecimento relacionado a decisões arquiteturais e suas justificativas pode
ocasionar problemas como alto custo de evolução, dificuldade de comunicação entre
responsáveis e reuso limitado do sistema.
A partir desse contexto, os autores apresentaram perspectivas de análise,
que auxiliaram na identificação de deficiências, além da comparação entre as atuais
abordagens centradas em decisões arquiteturais. Para atingir esse objetivo as
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abordagens Archium (BOSCH; JANSEN, 2005, JANSEN, 2007), Ontologia Akerman
(AKERMAN; TYREE, 2006), REL (HAN; JIN; TANG, 2007), ArchDesigner (ALNAEEM et al, 2005), Método de Seleção Alternativa com base em Redes (ZHANG;
JARZABEK, 2005), AQUA (CHOI; CHOI; YEOM, 2006), Síntese Automatizada de
Soluções (CUI; SUN; MEI, 2008), PAKME (BABAR; GORTON, 2007) e ADDSS
(CAPILLA, 2006) foram submetidas a um estudo de caso, que possibilitou a
comparação entre elas.
A principio, três perspectivas-chave foram identificadas: conhecimento
arquitetural, técnicas de apoio à tomada de decisão e gestão de justificativas. Essas
perspectivas e seus conjuntos de características têm como base o modelo CORE
(BOER et al., 2007), cujo objetivo é a descrição dos elementos principais do
conhecimento e raciocínio arquitetural. As perspectivas e seus subgrupos serão
detalhados a seguir:

1. Conhecimento arquitetural: permite identificar o tipo de informação
que deve ser capturada para uso nas abordagens centradas em
decisões arquiteturais.
1.1 Descrição do espaço do problema: os conceitos principais do
espaço do problema segundo o modelo core são agrupados em
interesses do projeto e tópicos de decisão. Os interesses envolvem
requisitos, riscos e limitações técnicas ou de orçamento. A partir
desses interesses são gerados tópicos de decisão.
1.2 Descrição de decisões arquiteturais: as decisões arquiteturais
conectam o espaço do problema ao espaço de solução. Essa
perspectiva envolve a descrição de características de decisões
arquiteturais como classificação, atributos e relacionamentos entre
decisões e artefatos.
1.3 Descrição do espaço de solução: essa perspectiva engloba a
relação entre decisões arquiteturais e artefatos da arquitetura de
software como modelos, visões e documentos.
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2. Técnicas de apoio à tomada de decisão: possibilita identificar o
processo pelo qual as decisões são tomadas.
2.1 Passos específicos de tomada de decisão: nesta perspectiva, os
passos do laço de decisão são identificados e descritos servindo de
base para a análise do apoio à tomada de decisão de acordo com o
estudo. Os passos do laço são: 1) Identificação do tópico de
decisão a partir dos interesses do projeto; 2) Determinar o conjunto
de alternativas de solução; 3) Determinar o critério utilizado para
elencar alternativas; 4) Elencar as alternativas; 5) Escolha de uma
das alternativas, caracterizando dessa maneira uma decisão; 6)
Identificação de novos interesses e tópicos de decisão a partir da
decisão tomada.
2.2 Nível de tomada de decisões: a tomada de decisão pode ocorrer
em nível localizado e transversal. No nível localizado, decisões são
tomadas considerando um tópico de decisão ou problema
específico, enquanto que em nível transversal devem ser
considerados relacionamentos entre a decisão atual e decisões
preexistentes.
2.3 Apoio às atividades de projeto: segundo Hofmeister et al. (2007),
as atividades gerais de projeto podem ser dividas em: análise,
síntese e avaliação arquitetural. Cada abordagem avaliada provê
apoio específico a essas atividades.
3. Gestão

de

justificativas

de

decisões:

permite

identificar

características de captura e reuso das justificativas de decisões
arquiteturais.
3.1 Captura

e

documentação

de

justificativas:

capturar

as

justificativas de decisões permite facilitar a comunicação entre
responsáveis pelo sistema, além de apoiar a tomada de decisão.
Algumas abordagens analisadas não proporcionam a captura
explicita das justificativas, porém, em alguns casos, estas podem
ser deduzidas a partir do processo de inferência realizado na
tomada de decisão.
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3.2 Recuperação de justificativas: refere-se aos mecanismos de
busca, compartilhamento e manutenção do conhecimento sobre
justificativas de decisões, durante o processo de avaliação e
revisão da arquitetura.

A partir da aplicação de um estudo de caso foi possível identificar as atuais
características, deficiências e oportunidades de melhoria nas atuais abordagens. A
definição de perspectivas auxiliou a seleção de abordagem para extensão para o
presente trabalho, facilitando a identificação de aspectos necessários e desejáveis
para esse tipo de abordagem.

2.7. Técnicas de reuso de soluções e decisões arquiteturais como apoio à tomada
de decisão

Segundo Zimmermann (2011), a atividade de criar registros de decisões
arquiteturais permite apoiar um sistema em evolução, garantindo a extensibilidade
da arquitetura, além de evitar que decisões tomadas sejam reconsideradas no
decorrer do projeto. Segundo o autor, determinados problemas arquiteturais
costumam ser recorrentes em uma determinada categoria de aplicação ou estilo
arquitetural, de forma que as decisões arquiteturais relacionadas a esses problemas
podem ser reutilizadas, da mesma forma que padrões.
Um método de gestão de conhecimento, com base em modelagem de
decisão para arquitetura orientada a serviços (Service-Oriented Architecture
Decision Modeling - SOAD) foi apresentado por Zimmermann (2011), e utiliza o
conceito de decisões recorrentes ao aplicar um determinado estilo arquitetural,
nesse caso o estilo de arquitetura orientada a serviço (Service-Oriented Architecture
- SOA). SOAD provê uma técnica que permite identificar sistematicamente essas
decisões recorrentes e capturá-las para que sirvam de guia para nova tomada de
decisão. A figura 5 ilustra o framework SOAD.
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Figura 5 - Framework SOAD

Fonte: Zimmermann (2011)

SOAD estabelece uma distinção entre tópicos e decisões tomadas e seu
meta-modelo pode ser instanciado em modelos guia e de decisão. Modelos guia
permitem orientar o arquiteto, de acordo com um conjunto de problemas
previamente solucionados na tomada de decisão. O modelo guia é um artefato de
reuso e contém os problemas, forças, recomendações, além de alternativas de
solução com suas vantagens e desvantagens. Um modelo guia pode ser adaptado e
transformado em um modelo de decisão, que contém os problemas, alternativas de
solução consideradas, junto com suas vantagens e desvantagens, além das
decisões tomadas e suas justificativas. Durante o processo de adaptação, é
permitido a adição ou remoção de seu conhecimento de forma que modelos de
decisão podem servir de base para evolução ou criação de modelos guia.
A partir desses conceitos, cabe ao arquiteto identificar os problemas
recorrentes, além dos padrões arquiteturais que servirão de possíveis soluções. O
autor sugere técnicas para que esse conhecimento seja devidamente capturado e
sirva como base para a criação dos modelos propostos.
Além de abordagens como o SOAD, ferramentas como PAKME (BABAR;
GORTON, 2007) e ADDSS (CAPILLA, 2006) permitem o reuso de soluções de
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maneira automatizada. PAKME é uma ferramenta para gestão de conhecimento
arquitetural, que permite a captura de conhecimento contextual e técnico. O
conhecimento contextual corresponde principalmente às justificativas de decisões
arquiteturais, enquanto o conhecimento técnico corresponde a estilos, padrões,
táticas e modelos de análise.
Além da captura, PAKME tem o intuito de atuar como uma fonte de
conhecimento para aqueles que precisam de acesso rápido para decisões baseadas
em experiência, de forma que apoie a tomada de novas decisões ou a descoberta
de justificativas de decisões passadas. A gestão em PAKME é feita por meio de
diferentes

modelos

de

captura

para

conhecimento

arquitetural

específico,

possibilitando a eliciação, edição e armazenamento desse conhecimento. Esses
modelos contemplam: cenários, padrões, soluções e decisões arquiteturais. PAKME
possibilita, caso desejável, busca de soluções arquiteturais em seu repositório de
conhecimento, por meio de palavras chave como: atributos de qualidade prioritários,
domínio ou tecnologias utilizadas em soluções arquiteturais.

2.8. Método de Síntese Automatizada de Soluções (CUI; SUN; MEI, 2008)

Segundo Cui, Sun e Mei (2008), o método tem como objetivo preencher a
lacuna entre requisitos e a arquitetura do sistema por meio de decisões arquiteturais.
Um meta-modelo centrado em decisões arquiteturais, que possibilita captura e
justificativa das decisões, exploração de soluções por meio de um modelo
componente e conector e o apoio à tomada de decisões é apresentado. Neste
método um problema é um requisito de arquitetura relacionado a um determinado
aspecto de um requisito de alto nível do sistema. Problemas atuam como elos entre
os requisitos, normalmente descritos de acordo com a perspectiva do cliente, e o
projeto, de acordo com a perspectiva do arquiteto. Problemas são classificados em
solução do problema e solução arquitetural. A solução do problema descreve uma
possível maneira de resolvê-lo, enquanto uma solução arquitetural representa um
modelo de arquitetura que soluciona todos os possíveis problemas.
A solução arquitetural pode ser sintetizada a partir de soluções dos
problemas. Uma solução do problema contém sua descrição, vantagens e
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desvantagens. Decisões são classificadas em decisão sobre o problema e decisão
de arquitetura. Uma decisão sobre o problema significa adotar ou descartar
determinada solução, enquanto uma decisão de arquitetura significa adotar ou
descartar uma determinada arquitetura. O conceito de justificativa é classificado em
justificativa do problema e justificativa da arquitetura. Justificativa do problema é a
razão por trás de decisões sobre o problema e justificativa da arquitetura é a razão
por trás da decisão de arquitetura. A figura 6 ilustra o meta-modelo, com seus
elementos e conceitos citados.
Figura 6 - Meta modelo centrado em decisões arquiteturais

Fonte: Cui, Sun e Mei (2008)

O método possui quatro passos. No primeiro, ocorre eliciação de problemas a
partir dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema. O segundo passo é o
processo de exploração de soluções, no qual são encontradas possíveis soluções
para cada problema, além das vantagens e desvantagens de cada uma delas. No
terceiro passo ocorre a síntese de soluções, na qual arquiteturas candidatas são
obtidas a partir de várias soluções de problemas. No quarto passo, o arquiteto avalia
as arquiteturas obtidas e seleciona a solução arquitetural desejada. O elemento
principal do método é o algoritmo de síntese de soluções, o qual gera
automaticamente um conjunto de arquiteturas baseadas nas possíveis combinações
de soluções de problemas. Relacionamentos de generalização, conflito e
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independência entre decisões de problemas são utilizados para minimizar o número
de arquiteturas obtidas. A figura 7 ilustra os passos descritos, assim como suas
possíveis extensões apresentadas neste trabalho.
Figura 7 - Etapas do método síntese automatizada de soluções e possíveis pontos de
extensão

Fonte: Cui, Sun e Mei (2008)

Conforme ilustrado na figura 7, o processo de exploração de soluções é feito
manualmente, baseado na experiência dos arquitetos envolvidos, em soluções
passadas e documentadas, ou por meio de padrões arquiteturais. As soluções
necessitam ser instanciadas de acordo com um modelo de representação para que
ocorra a posterior síntese arquitetural. O modelo de representação utilizado
corresponde à visão componente e conector, conforme descrita na seção 2.1,
contendo os seguintes elementos:
• Componentes: representam elementos computacionais de uma solução. Têm
nomes e atributos.
• Conectores: representam os protocolos de interação entre componentes. Têm
nomes e atributos.
• Estruturas: representam conexões topológicas entre componentes e conectores.
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Com a atual necessidade de métodos que promovam a captura e o reuso do
conhecimento

arquitetural

de

maneira

eficiente

(NOWAK;

PAUTASSO;

ZIMMERMANN, 2010), a representação de soluções e decisões arquiteturais,
apresentada no método Síntese automatizada de soluções, oferece uma
oportunidade de reuso de soluções e decisões arquiteturais, por meio de
similaridade entre diagramas. Esse método proporcionaria uma técnica adicional de
apoio à tomada de decisões, de acordo com uma das perspectivas apresentadas por
Bu, Tang e Han (2009).
Técnicas similares foram utilizadas em diagramas de classes, representados
em Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language - UML),
conforme demonstrado por Gomes (2003). No trabalho citado, um conjunto de
mecanismos cognitivos, possibilitando benefícios como reuso, adaptação de
soluções passadas para solução de problemas e aprendizagem foi disponibilizada
ao projetista em uma ferramenta de Engenharia de Software Assistida por
Computador (Computer Aided Software Engineering - CASE), por meio de
Raciocínio Baseado em Casos (RBC). Para este trabalho, técnicas de recuperação
serão desenvolvidas, considerando as particularidades do modelo citado, e servirão
de base para as posteriores etapas do ciclo do RBC.

45

3 PROPOSTA DE ROTEIRO

3.1. Introdução

O presente trabalho propõe um roteiro computacional baseado em casos e
decisões arquiteturais para reutilização de conhecimento arquitetural. Este roteiro
atua em duas etapas de um método centrado em decisões arquiteturais: exploração
de soluções e escolha da arquitetura. A seleção do método que proporciona os
pontos de extensão e o roteiro proposto nesta pesquisa serão detalhados nesta
seção.
A subseção 3.2 irá apresentar os critérios estabelecidos para seleção do
método existente e o resultado desta seleção. A subseção 3.3 apresenta o roteiro
proposto na presente pesquisa, o qual permitirá a extensão do método selecionado.

3.2 Seleção de método centrado em decisões arquiteturais

Este trabalho de pesquisa propõe a utilização de Raciocínio Baseado em
Casos para reuso de conhecimento arquitetural e o apoio à tomada de decisões,
segundo a perspectiva de análise apresentada por Bu, Tang e Han (2009). Nesta
análise foram levantadas as atuais características e deficiências das abordagens
centradas em decisões arquiteturais, ao lidar com essas questões.
Considerando os resultados desta análise, que apontaram a oportunidade de
adicionar técnicas específicas como apoio à tomada de decisões, o principal critério
de seleção de uma abordagem centrada em decisões arquiteturais para o presente
trabalho está relacionado com a possibilidade de extensão dessa abordagem, com o
intuito de prover esse apoio. Como premissa para utilização dessas técnicas, o
conhecimento arquitetural deve ser capturado na forma de casos, possibilitando o
apoio à tomada de decisões com base em soluções de problemas passados.
A partir desse critério inicial, um conjunto de critérios adicionais foram
levantados, com o intuito de selecionar a abordagem mais adequada a ser utilizada
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na presente pesquisa. Estes critérios foram elaborados com base nas características
identificadas por Bu, Tang e Han (2009) em abordagens centradas em decisões
arquiteturais e serão devidamente listados e justificados abaixo:
1. Utilizar uma abordagem holística, que apoie a tomada de decisões
em nível localizado e transversal. Segundo a análise de Bu, Tang e
Han (2009), sob a perspectiva de nível de tomada de decisões, é
desejável que a abordagem permita a tomada de decisões de maneira
sequencial (localizada) e com base em suas relações com outras
decisões (transversal). Decisões são localizadas quando se considera
apenas um determinado problema arquitetural que necessita de
solução, enquanto que as decisões em nível transversal devem
considerar os tipos de relações e restrições existentes entre a decisão
corrente e outras decisões já tomadas ou consideradas.
2. Utilizar um modelo de representação de soluções e decisões
arquiteturais de acordo com uma visão arquitetural específica. A
utilização de um modelo de representação permite a redução de
barreiras léxicas e semânticas na representação e recuperação de
casos. Por meio de um modelo é possível extrair nomes e atributos dos
elementos representados, de forma que a recuperação contemple
diretamente os elementos da solução.
3. Possibilitar a captura das justificativas de decisões arquiteturais.
Uma das características mais importantes de uma abordagem centrada
em decisões arquiteturais é o apoio à documentação de justificativas
de decisões. Armazenar esse conhecimento permite reduzir o risco de
erosão da arquitetura e melhorar a comunicação entre responsáveis
pelo sistema, além de facilitar o seu reuso e a sua evolução.
4. Gerar propostas de arquitetura de maneira automatizada, com
base nas soluções arquiteturais instanciadas no espaço de
solução. Propor alternativas de arquiteturas, considerando os
relacionamentos possíveis entre decisões, reduz o ônus do arquiteto
em inferir todas as possíveis combinações entre decisões arquiteturais.
Dessa forma, faz-se desejável um processo automatizado.
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Na atividade de pesquisa as seguintes abordagens centradas em decisões
arquiteturais foram encontradas: Archium (BOSCH; JANSEN, 2005, JANSEN, 2007),
Ontologia Akerman (AKERMAN; TYREE, 2006), REL (HAN; JIN; TANG, 2007),
ArchDesigner (AL-NAEEM et al, 2005), Método de Seleção Alternativa com base em
Redes (ZHANG; JARZABEK, 2005), AQUA (CHOI; CHOI; YEOM, 2006), Síntese
Automatizada de Soluções (CUI; SUN; MEI, 2008), PAKME (BABAR; GORTON,
2007) e ADDSS (CAPILLA, 2006). Entre elas, apenas Archium e Síntese
Automatizada de Soluções possuem modelos de representação de decisões
arquiteturais, requisito básico para que uma abordagem seja considerada candidata
à seleção. O quadro 2 apresenta a adequação das abordagens para os critérios
eliciados.
Quadro 2: Atendimento dos critérios por Cui, Sun e Mei (2008) e Bosch e Jansen (2005)
Síntese Automatizada de
Soluções

Critérios para seleção de
abordagem para
extensão

(BOSCH; JANSEN, 2005)

Abordagem holística, que
apoie a tomada de
decisões em nível
localizado e transversal

Não Atende. A abordagem
apoia somente a tomada
de decisões no nível
localizado.

Descrição do espaço de
solução de acordo com
uma visão arquitetural
específica

Atende. A abordagem
utiliza a visão componente
e conector como forma de
representação de decisões
arquiteturais.

Atende. A abordagem utiliza a
visão componente e conector
como forma de representação de
decisões arquiteturais.

Captura das justificativas
de decisões arquiteturais

Atende. A abordagem
possibilita a captura das
justificativas como regras,
restrições, consequências,
prós e contras.

Atende. A abordagem captura as
justificativas de acordo com os
prós e contras de uma solução,
conforme descrito em seu metamodelo.

Propostas de arquitetura
de maneira automatizada,
com base nas soluções
arquiteturais instanciadas
no espaço de solução

Não Atende. A abordagem
apoia somente a tomada
de decisões no nível
localizado.

Atende. A abordagem propõe um
algoritmo de síntese arquitetural,
considerando os relacionamentos
de inclusão, conflito e
generalização entre soluções
selecionadas.

Fonte: O autor.

Archium

(CUI; SUN; MEI, 2008)

Atende. A abordagem oferece
apoio à tomada de decisões em
ambos os níveis.
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Por atender os critérios eliciados com base nas perspectivas apresentadas
por Bu, Tang e Han (2009), o método Síntese Automatizada de Soluções (CUI; SUN;
MEI, 2008) será adotado para esta pesquisa, com a finalidade de extensão de seu
apoio à tomada de decisões, com base em soluções ou decisões passadas e
armazenadas em uma base de conhecimento.

3.3. Visão geral do roteiro

No roteiro proposto, soluções e decisões arquiteturais, conforme descritas no
método de CUI, SUN e MEI (2008), serão representadas na forma de um caso. O
modelo componente e conector adotado, assim como seus elementos e atributos,
serão convertidos para a estrutura deste caso, permitindo sua classificação e
localização, além de indicar o seu propósito. Este modelo será representado com
auxílio da linguagem UML e de acordo com uma estratégia de documentação
selecionada entre as opções propostas em Clements et al. (2004). Esta estratégia
será ilustrada e devidamente explicada nos exemplos utilizados nesta seção, e sua
adoção baseou-se nos critérios abaixo:
1) Semântica: construtores UML devem mapear intuitivamente as características
arquiteturais sendo documentadas;
2) Claridade visual: detalhes chave do projeto devem ser destacados e a
poluição visual deve ser evitada;
3) Completude: todas as características relevantes de arquitetura, existentes no
projeto, devem ser representadas no modelo;
4) Suporte de ferramenta.
Um conjunto de casos, de acordo com as características descritas, serão
incluídos em uma base e poderão refletir padrões arquiteturais conhecidos ou
experiência prévia de outros projetos. Uma vez que se tenha um conjunto de casos,
estes servirão de base para as etapas definidas no ciclo RBC, isto é, recuperação,
reutilização e retenção.
Para possibilitar o ciclo do RBC, quatro procedimentos devem ser definidos e
implementados, com base em um arquivo XML ou XMI correspondente a um modelo
componente e conector exportado por uma ferramenta UML. Os procedimentos são:
conversão, localização, retenção de soluções e decisões arquiteturais. Cada qual
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correspondente à uma etapa específica do roteiro proposto neste trabalho, conforme
ilustrado na figura 8.
Figura 8 - Etapas do roteiro

Fonte: O autor

Como pode ser observado na figura, o XML ou XMI referente ao diagrama de
componente e conector, obtido a partir de ferramenta UML, possibilita a execução
das etapas do roteiro, as quais serão detalhadas abaixo:
Conversão: a partir de um problema inicial informado pelo arquiteto,
representado na forma de diagrama componente e conector e correspondente a
uma solução arquitetural de um problema, conforme o meta-modelo apresentado no
trabalho de Cui, Sun e Mei (2008), ocorre a conversão deste diagrama para a
estrutura de um caso, o qual deverá conter as informações referentes à solução,
assim como seus componentes, conectores e respectivos atributos. Esta etapa pode
ser considerada como ponto de partida para a extensão do método de Cui, Sun e
Mei (2008), porque possibilita a exploração de soluções por meio de um artefato
comum: o caso obtido após conversão do arquivo XML, o qual será utilizado nas
etapas subsequentes.
O procedimento de conversão se faz necessário devido à adoção da UML
para a construção dos diagramas e a exportação do diagrama para o formato XML.
Algumas ferramentas como StarUML (STARUML, 2012) e Visual Paradigm (VISUAL
PARADIGM, 2013) disponibilizam a funcionalidade de exportação, e além dessa
característica a popularidade de UML e as propostas de documentação de visão
componente e conector por meio da linguagem foram fundamentais para sua adoção
nesta pesquisa. Esta conversão resulta em casos que representam padrões ou
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soluções preexistentes, com o intuito de abastecimento da base de casos, ou irá
resultar em um caso inicial, que está associado à tentativa de resolução de um
problema qualquer e pode ser incompleto, conter erros ou servir de base para
comparação com soluções alternativas. Uma vez que os casos correspondem a
diagramas, é necessário extrair os elementos e atributos do arquivo XML
correspondente a eles e convertê-los para o mesmo formato em que os casos são
registrados na base.
A estrutura geral de um caso compreende dois elementos principais:
descrição e solução. A descrição corresponde ao problema arquitetural e elementos
do diagrama da solução arquitetural, de forma que permita a classificação deste para
a realização de buscas, enquanto a solução do caso apresenta descrições textuais
da solução arquitetural e seus prós e contras. O modelo de caso foi elaborado de
acordo com os elementos da abordagem de Cui, Sun e Mei (2008), de forma que os
componentes, atributos de componentes, conectores e atributos de conectores
correspondam aos elementos contidos no modelo de representação de uma solução
arquitetural por meio de diagramas de componentes e conectores. Os elementos
problema arquitetural, descrição textual e prós e contras da solução constam no
meta-modelo centrado em decisões arquiteturais, conforme descrito da subseção
2.3. Armazenar os prós e contras de uma solução permite um apoio adicional
durante a tomada de decisão. O quadro 3 descreve a estrutura geral de um caso.
Quadro 3: Estrutura geral do caso utilizado no roteiro
Identificador

Número que identifica o caso

Componentes

Elementos computacionais da solução contidos no diagrama

Atributos Componentes

Atributos dos componentes da solução

Conectores

Protocolos de interação entre componentes

Atributos Conectores

Atributos dos conectores da solução

Interfaces de componentes

Conjunto de componentes que disponibilizam interfaces e os
respectivos nomes dessas interfaces caso existirem

Interfaces de conectores

Conjunto de conectores que disponibilizam interfaces e os respectivos
nomes dessas interfaces caso existirem

Relações entre componentes Identifica as relações existentes entre cada elemento do diagrama
e conectores
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Problema arquitetural

Descrição detalhada do problema solucionado
Solução

Descrição textual da solução

Corresponde a descrição em texto da solução adotada para o requisito,
representada no diagrama

Prós da solução

Vantagens do uso da solução

Contras da solução

Desvantagens da solução

Fonte: O autor

Localização: mediante solicitação do projetista, casos similares ao problema
inicial, previamente registrados em uma base de casos, são obtidos e apresentados,
com base em regras de similaridade específicas. O artefato de entrada para esta
etapa corresponde ao caso inicial obtido após a etapa de conversão. Os critérios de
busca são os elementos de descrição contidos no caso inicial – representado como
diagrama componente e conector –, e estes elementos, por sua vez, correspondem
aos índices dos casos, possibilitando uma busca mais eficiente. Esta etapa permite a
análise de soluções passadas, o que pode servir de base para a criação de novos
casos. A etapa de localização está relacionada à fase inicial do ciclo RBC (recuperar
casos).
Reutilização e retenção de soluções arquiteturais: esta etapa engloba
duas fases do ciclo do RBC: reutilização e retenção. Na fase de reutilização, o caso
recuperado na etapa anterior pode ser reutilizado sem modificações para atender o
problema corrente ou pode ser alterado, com base no conhecimento sobre o
domínio ou por meio de técnicas que se baseiam nas diferenças entre caso passado
e corrente para oferecer uma nova solução. No presente trabalho a proposta de
adaptação ocorre por meio de interação com o usuário, com base nos casos
recuperados na etapa de localização, de forma que seja oferecida a possibilidade de
alteração do caso recuperado e a subsequente retenção da nova solução. A etapa
de retenção proporciona o aprendizado e a evolução do sistema, o que constitui um
dos maiores benefícios do uso do RBC, justificando o seu uso nesta pesquisa.
Retenção de decisões arquiteturais: os artefatos de entrada desta etapa
correspondem as soluções arquiteturais selecionadas após a etapa de escolha de
arquitetura do método de Cui, Sun e Mei (2008). Esta etapa atua como segundo
ponto de extensão proposto nesta pesquisa, ao armazenar decisões arquiteturais na
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forma de casos. Segundo o meta-modelo apresentado no método mencionado,
soluções tornam-se decisões quando são adotadas em determinada arquitetura.
Reter essas decisões permite identificar seus atributos particulares e ainda identificar
os projetos aos quais elas pertencem. Sugestões de atributos de decisões
considerados para documentação, foram retirados de trabalhos como (CAPILLA;
NAVA; DUENAS, 2007) e (BABAR; GORTON, 2007) e estão descritos no quadro 4.
Quadro 4: Estrutura geral de um caso representando uma decisão arquitetural
Identificador

Número que identifica o caso

Decisão sobre problema arquitetural

Identificador da solução do problema
arquitetural correspondente à decisão.

Soluções consideradas

Identificadores de soluções que foram
consideradas para a arquitetura, porém
descartadas.

Justificativa

Identifica os motivos que levaram à tomada da
decisão.

Responsável

Arquiteto responsável pela tomada de decisão

Data

Data em que a decisão foi feita

Identificador do projeto

ID do projeto o qual a decisão pertence

Fonte: O autor

A partir desses conceitos, pode-se apresentar um exemplo de aplicação do
roteiro no qual um problema arquitetural aleatório e sua respectiva solução são
selecionados e convertidos para o formato de um caso. Este exemplo contém um
diagrama componente e conector cujos elementos estão contidos na descrição da
estrutura de um caso, de acordo com o quadro 3. A figura 9 ilustra um exemplo
retirado de CUI et al. (2009), no qual um sistema de exibição de comandos para
missões críticas foi utilizado como estudo de caso para a abordagem apresentada
no trabalho referido.
A solução contida no diagrama está relacionada ao problema arquitetural
“Rede e carga do banco de dados: diminuir o tráfego de rede no acesso ao banco de
dados”. A proposta de solução para esse problema consiste no uso de um servidor
de

cache,

de

forma

que

o

acesso

ao

banco

de

dados

seja

menor,

consequentemente reduzindo o tráfego de rede. A estratégia de documentação
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adotada consiste na utilização de componentes UML representando componentes
arquiteturais e classes UML como conectores, de acordo com a figura 23 de
CLEMENTS et al. (2004). Sua adoção deve-se à compatibilidade com os critérios
mencionados no início desta seção.
Figura 9 - Solução de problema arquitetural “diminuir o tráfego de rede no acesso ao DB”

Fonte: de CUI et al. (2009)

O quadro 5 ilustra a conversão dos elementos do diagrama para a estrutura
de um caso, contemplando seus elementos, atributos e relacionamentos.
Quadro 5: Caso para Rede e carga do banco de dados: diminuir o tráfego de rede no
acesso ao banco de dados
Identificador

1

Componentes

Monitor , Servidor, Banco de Dados

Atributos componentes

Servidor:Cache=TRUE

Conectores

Get, Req

Atributos conectores

Get:Protocolo=SQL

Interfaces de componentes

Servidor:servPort, Banco de Dados:dbPort

Interfaces de conectores

Req:reqP, Get

Relações entre componentes e conectores

Get:Banco de dados, Monitor:Req, Req:Servidor,
Servidor:Get

Problema arquitetural

Rede e carga do banco de dados: diminuir o
tráfego de rede no acesso ao banco de dados

Descrição textual da solução

Utiliza um servidor de cache, de forma que tanto
o acesso ao banco de dados como o tráfico de
rede diminua
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Prós da solução

Simplicidade de implementação

Contras da solução

Necessita de um servidor extra para cache

Fonte: O autor

A etapa de conversão, conforme mencionado na descrição das etapas do
roteiro, dá início ao ciclo e tem como entrada um arquivo XML correspondente à
diagramas de soluções arquiteturais ou ao problema inicial descrito pelo usuário. A
saída dessa etapa é um caso base que servirá ou para a localização de casos
similares na base de casos por meio de algoritmos de similaridade específicos, ou
para a retenção de conhecimento consolidado. Em seguida, os casos similares são
apresentados ao usuário, que pode decidir pelo caso mais próximo da solução
esperada, alterar o caso se necessário e retê-lo na base de conhecimento. Após a
análise das soluções instanciadas ou das propostas de arquitetura geradas pela
método de Cui, Sun e Mei (2008), as soluções definitivas são consideradas decisões
arquiteturais, as quais são retidas em uma base de casos auxiliar. Esse ciclo
possibilitará a evolução constante da base de casos, permitindo um maior apoio ao
projeto arquitetural.

3.3.1. Apuração de similaridades

A apuração de similaridades entre o caso inicial, fornecido pelo usuário, e os
registrados na base é uma etapa essencial para o procedimento de localização. Uma
vez que exista um conjunto de casos na base, os mais relevantes, de acordo com o
caso inicial, devem ser apresentados para o usuário para que este escolha o mais
adequado e possa dar seguimento às etapas do roteiro. Como exemplo dessa
etapa, pode-se utilizar o problema arquitetural “Rede e carga do banco de dados:
diminuir o tráfego de rede no acesso ao DB”, já mencionado.
Considera-se dois casos existentes no base de conhecimento, relacionados
ao problema mencionado. Um deles, já apresentado no quadro 5, utiliza um servidor
de cache para diminuir o tráfego de rede e o acesso ao banco de dados. Uma
segunda alternativa de solução pode utilizar o sistema de cache nos próprios
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monitores, evitando a necessidade de novos componentes. A figura 10 ilustra o
diagrama correspondente à essa solução.
Figura 10 - Solução de problema arquitetural “diminuir o tráfego de rede no acesso ao DB”
utilizando um sistema de cache nos monitores

Fonte: de CUI et al. (2009)

A conversão do diagrama apresentado resulta na solução alternativa
representada na forma de um caso, conforme no quadro 6.

Quadro 6: Solução alternativa de caso para Rede e carga do banco de dados: diminuir o
tráfego de rede no acesso ao banco de dados
Identificador

2

Componentes

Monitor, DB

Atributos componentes

Monitor:Cache=TRUE

Conectores

Get

Atributos conectores

Get:Protocolo=SQL

Interfaces de componentes

Banco de dados:dbPort

Interfaces de conectores

Get

Relações entre componentes e conectores

Monitor:Get, Get:Banco de dados

Problema arquitetural

Rede e carga do banco de dados: diminuir o
tráfego de rede no acesso ao DB

Descrição textual da solução

Faz o cache dos dados nos monitores, de forma
que tanto o acesso ao DB como o tráfico de rede
diminua

Prós da solução

Estrutura

simples,

componentes adicionais

sem

necessidade

de
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Contras da solução

Sistemas de cache em monitores pode ser
complexo e necessitar de recursos adicionais

Fonte: O autor

Suponha-se uma situação em que o arquiteto tenha como objetivo resolver um
problema arquitetural no qual seja desejável a redução do tráfego de rede, por meio
de um mecanismo de cache. Considerando essa situação hipotética e a existência
de ambos os casos apresentados na base, o usuário de maneira intuitiva em uma
primeira tentativa introduz na ferramenta UML um componente com o nome
“Monitor” e o atributo “Cache=TRUE” conforme ilustrado na figura 11. Esse
componente corresponde à uma descrição parcial do problema a ser solucionado.
Figura 11 - Descrição parcial da solução de um problema informado pelo usuário

Fonte: O autor

Para que as similaridades sejam apuradas, o elemento fornecido pelo usuário
deve ser convertido para a estrutura do caso inicial, conforme descrito no quadro 7.
Quadro 7: Conversão do diagrama fornecido pelo usuário para a estrutura de um caso
Identificador
Componentes

Monitor

Atributos componentes

Monitor: Cache=TRUE

Conectores
Atributos conectores
Interfaces de componentes
Interfaces de conectores
Relações entre componentes e conectores
Problema arquitetural
Descrição textual da solução
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Prós da solução
Contras da solução

Fonte: O autor

A análise de semelhanças entre o caso inicial e os casos armazenados na
base é feita pela comparação entre cada um de seus atributos, considerando seus
respectivos pesos, os quais serão definidos de acordo com a ordem de importância
de cada elemento no diagrama. Dessa forma, os nomes de componentes recebem o
maior peso pois, segundo Clements et al. (2004), possuem maior destaque na
documentação arquitetural, seguido pelos conectores, com um peso um pouco
inferior. Os relacionamentos entre estes elementos recebem um peso equivalente ao
dos conectores, pois são responsáveis por definir a organização da arquitetura. Os
atributos e interfaces dos elementos também recebem pesos, tendo os últimos o
menor valor de peso entre as característica do caso.
Os casos mais relevantes serão identificados de acordo com o índice de
similaridade entre os casos comparados, este índice é obtido por meio de um cálculo
que considera os atributos e seus respectivos pesos. O valor resultante desse
cálculo atua como uma forma de identificar os casos mais similares, de forma que
quanto menor a distância com o caso inicial, maior a chance de contribuição para o
objetivo do usuário. Portanto, de acordo com o exemplo apresentado, o caso do
quadro 5 é o que apresenta maior contribuição, pois possui pelo menos um
elemento com nome e atributos iguais durante a comparação. O caso do quadro 6
também será apresentado ao usuário, porém com maior distância do caso inicial,
devido à divergência entre atributos de componentes.
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4 ESPECIFICAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

4.1 Introdução

A seção anterior apresentou uma proposta de roteiro para reutilização e
manipulação de conhecimento, relacionado à decisões e soluções arquiteturais.
Com o apoio de Raciocínio Baseado em Casos é possível recuperar conhecimento
arquitetural passado, mediante similaridade com um novo problema e manipular
esse conhecimento, de acordo com necessidades específicas do projeto.
O objetivo desta seção é apresentar uma especificação para a prova de
conceito do roteiro proposto neste trabalho, desenvolvida de acordo com o método
ICONIX (ICONIX, 2013) e com o apoio do framework IUCBRF (BOGAERTS; LEAKE,
2005), descritos da seção 2. Em seguida serão apresentados os casos de uso,
diagramas de robustez, sequência, modelo de domínio e diagrama de classes.

4.2 Interfaces utilizadas na prova de conceito

Esta subseção tem como objetivo descrever as interfaces utilizadas durante a
realização da prova de conceito. Além da utilização do componente de Interface
Gráfica do Usuário (Graphical User Interface - GUI) do framework - que permitiu
demonstrar os resultados obtidos, após a recuperação de casos da base -, uma
ferramenta UML chamada Visual Paradigm (VISUAL PARADIGM, 2013) foi adotada
para a construção de diagramas e criação de arquivos XML, a partir da exportação
do diagrama para esse formato de arquivo.
A figura 12 – “Interface do Visual Paradigm” apresenta a interface da
ferramenta UML adotada para esse pesquisa, contendo o diagrama correspondente
a uma solução arquitetural, de acordo com o modelo de representação adotado e
descrito na seção 3. Após a criação do diagrama, o usuário deve exportá-lo para o
formato XML, conforme demonstrado na figura, a partir da seleção de menu. O
padrão XML será adotado nos exemplos apresentados neste trabalho.
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Figura 12 - Interface do Visual Paradigm

Fonte: VISUAL PARADIGM (2013)

A figura 13 ilustra o arquivo XML gerado, após a exportação feita pela
ferramenta. Os elementos devem ser extraídos do XML, tanto para a geração de
casos passados, que deverão alimentar a base de casos, quanto para o caso inicial
correspondente ao problema.
Figura 13 - Arquivo XML resultante da exportação

Fonte: O autor
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Após a recuperação, os casos com os índices de similaridade mais próximos ao
caso inicial serão exibidos em um componente GUI do framework IUCBRF. Os
principais componentes desejáveis em um sistema RBC são providos pelo
framework, porém, componentes adicionais podem ser criados e customizados pelo
desenvolvedor. Dentre os componentes básicos, pode-se citar: painel de resumo do
episódio, painel de representação de casos, painéis de entrada de dados (para
sistemas RBC conversacionais), sendo o primeiro mais relevante para esta
pesquisa, e, portanto será detalhado abaixo.
• Painel de resumo do episódio Exibe informações de um episódio, no qual
ocorreu a solução de um problema, conforme apresentado na figura 14. As
características do problema, que correspondem à componentes, conectores e
atributos são exibidos no topo da figura. Os casos recuperados são exibidos por
ordem de similaridade no centro, ao canto esquerdo, enquanto os detalhes de cada
caso são exibidos no canto direito. Por fim, é exibida a solução do caso que
corresponde aos itens solução do problema, vantagens e desvantagens.
Figura 14 - GUI contendo as características do problema e os resultados da recuperação

Fonte: O autor
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4.3 Caso de Uso
Quadro 8: Caso de uso “Recuperar casos”

Caso
Pré-Condição

Recuperar casos
Ter uma base de casos contendo casos com o mínimo de
semelhança com o problema inicial

Fluxo Principal
1. O usuário responsável pela prova de conceito, gera um diagrama no Visual
Paradigm, contendo elementos possíveis ou desejáveis na solução de um
determinado problema.
2. O usuário, a partir do diagrama gerado – que pode corresponder à uma
solução parcial ou completa, exporta esse diagrama para o formato XML, por
meio de funcionalidade existente no Visual Paradigm.
3. O usuário informa ao sistema o caminho do XML referente ao problema e o
valor limiar para ser usado na recuperação de casos.
4. O sistema recupera e exibe uma lista de casos semelhantes, cadastrados na
base de casos, baseado em regras de similaridade com o caso inicial gerado
pelo usuário. A descrição textual da solução mais próxima ao problema inicial
é exibida como resultado da recuperação.
5. O usuário visualiza a lista de casos recuperados, e seleciona um deles, com
o intuito de verificar suas características.
6. O sistema exibe as características do caso selecionado, como título,
componentes, conectores e atributos, além dos dados da solução como
descrição, vantagens e desvantagens.
Fonte: O autor

4.3.1 Diagrama de Casos de Uso
Figura 15 - Diagrama de Casos de Uso

Fonte: O autor
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4.3.2 Diagrama de Robustez

Figura 16 - Diagrama de Robustez

nte: O autor

Fonte: O autor
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4.3.3 Diagrama de Sequência

Figura 17 - Diagrama “Adicionar Casos”

Fonte: O autor
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Figura 18 - Diagrama “Recuperar Casos”

Figura 18 - Diagrama “Recuperar Casos”
Fonte: O autor
Fonte: O autor
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4.3.4 Modelo de Domínio

Figura 19 - Modelo de Domínio (como extensão de classes do framework IUCBRF,
necessárias para o desenvolvimento da prova de conceito)

Fonte: O autor
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4.3.5 Diagrama de Classes

Figura 20 - Diagrama de Classes

Fonte: O autor
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5 IMPLEMENTAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

5.1 Introdução

A seção anterior apresentou uma especificação da prova de conceito do
roteiro proposto na presente pesquisa, com a descrição de interfaces, casos de uso,
modelo de domínio, além de diagramas de classes, robustez e sequência.
Nesta seção serão descritos alguns detalhes da implementação da prova de
conceito, como as classes do IUCBRF utilizadas, a colaboração entre elas e os
algoritmos utilizados.

5.2 Conversão e configuração de domínio

O objetivo da prova de conceito é demonstrar a aplicação do RBC na
recuperação de soluções arquiteturais; portanto, serão descritas as principais
classes e métodos do framework IUCBRF que proporcionam a recuperação dos
casos e análise das similaridades.
O primeiro passo num sistema RBC é a definição do domínio, principalmente
os atributos do caso e sua solução. O IUCBRF disponibiliza classes e métodos que
possibilitam definição do domínio, algoritmos de recuperação, base de casos e
técnicas de adaptação. O método setupDomain() contém a definição de atributos do
caso, contendo descrição, tipo, chave, atribuição de peso para checagem de
similaridade e índice de pesquisa, conforme apresentado na figura 21.
Figura 21 - Definição de características de um caso

Fonte: O autor

A variável problemFeatureTypes indica que o atributo trabalha com dados do
tipo TermVector, ou seja, armazena dados do tipo atributo e valor. Isso corresponde
ao fato de que um diagrama pode conter uma série de componentes. A variável
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similarityWts armazena o valor correspondente ao peso, para ser utilizado pelo
algoritmo de recuperação, enquanto problemFeatureIsIndex indica se o atributo deve
ser utilizado como índice na busca. Além do tipo TermVector, o IUCBRF oferece
apoio a tipos como Inteiro, String, Boolean entre outros.
Após a definição de atributos, os casos devem ser construídos e adicionados
na base. Nesta fase, três classes principais são utilizadas: Case, CaseBase e
Conversao. A classe Conversao cuida da extração dos elementos do XML para a
subsequente inclusão do conteúdo extraído nos casos. A classe Case armazena os
atributos do caso e da respectiva solução, e sua instância será passada como
parâmetro para o método addCaseWithKey da classe CaseBase, responsável pela
retenção do caso na base de conhecimento.
Após a configuração dos casos, deve ser definido o algoritmo de recuperação,
o mecanismo de adaptação – se houver – e a monitoração de performance, caso
desejável. A figura 22 apresenta os métodos necessários para configuração desses
parâmetros. O primeiro método setMaintenance diz respeito a manutenção da base
de casos, cujo é objetivo é a remoção de casos pouco utilizados, permitindo um
melhor desempenho ao realizar operações que requerem o auxílio da base. O
parâmetro NullMaintenance indica que para a prova de conceito não haverá
manutenção da base de casos. Em seguida, são definidas as estratégias de
recuperação, de forma que a distância euclidiana com peso é a opção padrão do
framework. Um valor limite de 0.999 foi estabelecido, com o objetivo de excluir casos
que ultrapassem esse valor durante a recuperação. O método setRetrieval registra
as opções de recuperação, em seguida o método setAdaptation é inicializado como
nulo, indicando que não serão utilizadas técnicas de adaptação, de forma que a
solução utilizada seja a contida no caso mais próximo ao problema inicial.
Figura 22 - Configurações para a recuperação

Fonte: O autor
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Outra opção de recuperação é o algoritmo do vizinho mais próximo, que
permite a recuperação de um número preestabelecido de casos mais próximos do
problema inicial. A figura 23 ilustra os métodos utilizados para uso do algoritmo do
vizinho mais próximo, com a opção de recuperação dos cinco casos mais próximos
do problema inicial, definida no segundo parâmetro.
Figura 23 - Definição de algoritmo de similaridade

Fonte: O autor

5.3 Recuperação

O objetivo da recuperação é a obtenção de um conjunto de casos similares ao
caso inicialmente informado. A subseção anterior apresentou os métodos
necessários para a seleção de um algoritmo de recuperação. No IUCBRF a
recuperação consiste em quatro classes principais: Retrieval, RetrievalResults,
AbstractRetrieval e ProblemDifferentiator. A classe Retrieval é a classe de interface,
enquanto AbstractRetrieval é a sua implementação. A classe ProblemDifferentiator é
responsável pelas comparações entre casos, enquanto a RetrievalResults é uma
classe contêiner que permite armazenar os resultados da recuperação.
Antes de realizar a recuperação, deve ser definido o problema inicial, cuja
construção ocorre de maneira similar a de um caso comum, contendo os mesmos
atributos. Em seguida o problema inicial, assim como o vetor contendo a lista de
casos são passados como parâmetro para o método getNearest da classe Retrieval,
que se encarrega da recuperação. O resultado da recuperação é armazenado em
um vetor membro da classe RetrievalResults. Os métodos utilizados e a sequência
necessária para a recuperação estão descritos na figura 24.
Figura 24 - Construção do problema e chamada da recuperação

Fonte: O autor
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Conforme mencionado anteriormente, a classe ProblemDifferentiator é
responsável pela comparação dos casos. Dessa forma, o método getNearest utiliza
o método calcDifference da classe ProblemDifferentiator para calcular a diferença
euclidiana. Serão adicionados no vetor apenas os casos cujo valor resultante do
cálculo não ultrapasse o valor limite preestabelecido em ThresholdRetrieval. Esse
valor corresponde a raiz quadrada da soma das diferenças aritméticas entre as
coordenadas dos dois objetos elevados ao quadrado multiplicada pelo valor do peso
do atributo correspondente. Após a etapa de recuperação, o método Solve recebe
como parâmetro o problema inicial e se encarrega de identificar sua solução, de
acordo com os mecanismos de adaptação e referência, se houverem. Como para a
prova de conceito não será utilizado nenhuma mecanismo de adaptação, a solução
apresentada consistirá no caso recuperado que contenha os atributos com maior
similaridade ao problema inicial.
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6 APLICAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

6.1 Introdução

A seção anterior apresentou tanto as principais classes como os principais
métodos e algoritmos utilizados na implementação da prova de conceito com o apoio
do IUCBRF. Nesta seção serão definidos requisitos e problemas arquiteturais
comuns a determinado tipo de sistema para que, com base neles, seja aplicada a
prova de conceito, com ênfase na recuperação de casos. Desta maneira, será
possível demonstrar a aplicação do roteiro no projeto arquitetural.

6.2 Exemplo de aplicação do roteiro a partir de padrões

A base de casos é o elemento principal dos sistemas de Raciocínio Baseado
em Casos. Portanto, o apoio oferecido pelo roteiro proposto nesta pesquisa para a
tarefa de projetar a arquitetura de um sistema tem inicio no processo de recuperação
de casos passados e no auxilio que esses casos oferecem para a resolução do
problema arquitetural corrente. Uma das características desses sistemas é que à
medida que a base de casos evolui, passando a conter um maior número de casos
úteis, maior a sua contribuição para a resolução de novos possíveis problemas.
Para o exemplo apresentado nesta subseção, assume-se uma base de casos
inicial, contendo apenas casos que representam padrões arquiteturais referentes a
conhecimento consolidado da comunidade de arquitetura de software. Estes
padrões podem ser extraídos de bibliografia especializada, como os padrões de
Múltiplas camadas (N-Tier) apresentados nesta subseção, os quais serão utilizados
como ponto de partida para a construção da base de casos e para os exemplos
demonstrados. As figuras 25, 26 e 27 ilustram os padrões selecionados.
Figura 25 - padrão de distribuição contendo camada de apresentação e dados

Fonte: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee658120.aspx
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Figura 26 - padrão de distribuição contendo uma camada de aplicação entre apresentação
e dados

Fonte: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee658120.aspx
Figura 27 - padrão com 4 camadas comum a aplicações web

Fonte: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee658120.aspx

A partir da inclusão dos padrões na base de casos é possível demonstrar a
recuperação e aplicação de um padrão selecionado em um problema apresentado
no trabalho de CUI et al. (2009), referente a um sistema de controle de tráfego
aéreo. Deste sistema, apenas alguns requisitos e problemas serão apresentados,
para fins de demonstração dos passos do roteiro.
A recuperação de casos ocorre durante a etapa de exploração de soluções do
método selecionado, portanto, para facilitar o entendimento da exploração deve-se
percorrer as etapas prévias do método de Cui, Sun e Mei (2008).
O quadro 9 apresenta dois requisitos do sistema de exibição de comandos,
que permitem a eliciação de problemas arquiteturais, conforme a primeira etapa do
método de Cui, Sun e Mei (2008). Os requisitos apresentados referem-se à
necessidade de consulta a dados de histórico, porém, ao contrário dos dados
correntes exibidos nos monitores, não é necessário recuperar o histórico em tempo
real.
Quadro 9: Requisitos de um sistema de controle de tráfego aéreo
Tipo

Descrição

Requisito funcional

Requisito

Exibição do histórico: busca e exibição dos dados do R2
histórico nos monitores

Requisito
funcional

não Dados de histórico devem ser obtidos e exibidos em tempo R4
inferior a 5 segundos.

Fonte: CUI et al. (2009)
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Com base no levantamento de requisitos ocorre a eliciação dos problemas,
conforme apresentado no quadro 10. Para fins de exemplo da aplicação do roteiro,
considera-se apenas um problema arquitetural.
Quadro 10: Problema arquitetural eliciado a partir de requisitos

Problema
P1

Descrição

Requisitos

Aquisição rápida de dados do histórico: como

R2, R4

transferir dados do histórico do banco de dados para
os monitores em tempo inferior a 5 segundos.
Fonte: CUI et al. (2009)

Após exposto o problema arquitetural, a etapa de exploração tem como
finalidade a instanciação de possíveis soluções que atendam a este problema.
Essas soluções devem ser identificadas e depois representadas como diagramas
componente e conector. Devido à característica manual do processo de exploração
apresentado por Cui, Sun e Mei (2008), a presente pesquisa tem como objetivo
adicionar o RBC neste processo.
O primeiro passo para atingir esse objetivo requer a conversão de um
diagrama de entrada para um caso inicial, o que possibilita a recuperação de casos
que apoiem a identificação de possíveis soluções para o problema arquitetural
exposto. Este procedimento dá inicio à exploração de soluções com o apoio do RBC,
e pode ser considerado como ponto de partida para a integração do presente roteiro
com o método de Cui, Sun e Mei (2008).
Partindo de uma base de casos inicial simples, contendo apenas os padrões
apresentados nas figuras 25, 26 e 27, o arquiteto tem a opção de recuperar o padrão
mais próximo da possível solução, especializar ou adaptar esse padrão para criar
uma nova solução arquitetural, e retê-la para que auxilie a resolução de problemas
futuros. Este processo também permite a adição de novos padrões na base de
casos.
Suponha-se que para a resolução do problema arquitetural apresentado, uma
possível solução seja similar a um padrão arquitetural de distribuição em camadas
múltiplas, na qual um cliente autônomo acesse diretamente o banco de dados. Com
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esse conhecimento em mente, o arquiteto adiciona como entrada para o roteiro o
diagrama ilustrado na figura 28.
Figura 28 - Caso inicial

Fonte: O autor

Após a conversão do diagrama de entrada, é possível dar inicio à
recuperação de casos. Conforme mencionado na seção 3 – especificação do roteiro
–, cada atributo de um caso recebe um peso durante sua definição. Este peso será
considerado durante o cálculo de similaridade entre o caso inicial e o retido na base.
Portanto, devido à ordem de importância de elementos no diagrama, os
componentes

recebem

o maior peso (3.0),

seguido pelos conectores

e

relacionamentos (2.0), atributos de componentes e conectores (1.0) e interfaces
(0.5).
Esses valores podem ser redefinidos, alterando o resultado do cálculo de
similaridade, assim como a ordem dos casos retornados na recuperação. Além dos
pesos, um valor limite é estabelecido com o valor 1,5: casos que ultrapassem esse
valor serão desprezados na recuperação. Com esses valores definidos, ocorre a
recuperação, que retorna casos ordenados por um índice de diferença obtido por
meio do cálculo da distância Euclidiana com peso.
Quanto mais próximo de zero for esse índice, maior a similaridade entre o
caso inicial e o caso armazenado. Para o exemplo utilizado, a partir do caso inicial
apresentado no quadro 11, serão produzidos os valores apresentados nos quadros
12,13 e 14, conforme o campo “Índice de diferença entre casos”.
Quadro 11: Caso inicial
Identificador

1

Componentes

Cliente, Banco de dados

Relações entre componentes e conectores

Cliente: Banco de dados

Fonte: O autor
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Quadro 12: Caso mais próximo do caso inicial
Identificador

2

Componentes

Cliente, Banco de dados (similaridade completa)

Relações entre componentes e conectores

Cliente: Banco de dados (similaridade completa)
Solução

Descrição textual da solução

Padrão arquitetural com duas camadas. O código da
aplicação reside no cliente, o qual faz requisições ao
banco de dados

Prós da solução

Não há necessidade de recursos adicionais

Contras da solução

Dificuldade de manutenção

Índice de diferença entre casos

0.0

Fonte: O autor
Quadro 13: Segundo caso mais próximo do caso inicial
Identificador

3

Componentes

Cliente,

Servidor

aplicação,

Banco

de

dados

(similaridade parcial)
Relações entre componentes e conectores

Cliente: Servidor aplicação, Servidor aplicação:
Banco de dados
Solução

Descrição textual da solução

Padrão arquitetural com três camadas. Cliente
interage com a aplicação implantada em um servidor
distinto, o qual interage com um banco de dados
localizado em outro servidor

Prós da solução

Permite o processamento de aplicações distribuídas.
Integração de plataformas distintas

Contras da solução

Necessidade de recursos adicionais

Índice de diferença entre casos

1.449489742783178

Fonte: O autor
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Quadro 14: Caso desconsiderado na recuperação
Identificador

5

Componentes

Cliente, Servidor web, Servidor aplicação, Banco de
dados (similaridade parcial)

Relações entre componentes e conectores

Cliente: Servidor web, Servidor web: Servidor
aplicação, Servidor aplicação: Banco de dados
Solução

Descrição textual da solução

Padrão arquitetural com quatro camadas. Cliente
interage com a aplicação implantada em um servidor
web, o qual interage com o servidor de aplicação e o
banco de dados localizados em outros servidores

Prós da solução

Permite maior controle de segurança

Contras da solução

Necessidade de recursos adicionais

Índice de diferença entre casos

1.5024511016604551

(excluído

da

recuperação)
Fonte: O autor

De acordo com o cálculo de similaridade, o menor valor obtido corresponde
ao caso do quadro 12, o qual será o primeiro a ser exibido na ordem de casos
retornados, seguido pelo caso do quadro 13, por conter similaridade parcial dentro
do limite preestabelecido. O caso do quadro 14 será desconsiderado da
recuperação, por ultrapassar o valor limite. A figura 29 apresenta a GUI contendo os
resultados da recuperação.
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Figura 29 - GUI do IUCBRF contendo resultados da recuperação

Fonte: O autor

Esta lista de casos, além de fornecer ao arquiteto o caso ou padrão mais
próximo aos dados de entrada, também oferece apoio adicional ao permitir que
outras possibilidades sejam analisadas. Considerando o exemplo atual, caso os
padrões retornados inspirem o arquiteto na elaboração da solução, esse padrão
deve ser especializado ou adaptado e retido na base de casos, caracterizando,
dessa maneira, uma nova solução arquitetural que servirá para reuso ou referência
para novos problemas arquiteturais. Para o problema arquitetural apresentado, e
com base nos padrões recuperados, o arquiteto elabora as soluções descritas no
quadro 15 e ilustradas nas figuras 30, 31 e 32.
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Quadro 15: Soluções arquiteturais para o problema 1 – “Aquisição rápida de dados do
histórico”

Problema

Solução do Descrição, vantagens e desvantagens de cada solução
problema

P1

SP2.1

Desc: dados de histórico são obtidos a partir de um
banco

de

dados

comum

e,

em

seguida

são

armazenados no cache dos monitores. Prós: estrutura
simples, sem demanda extra de outros componentes.
Contras:

complexidade

de

implementação

nos

monitores, além de possível necessidade de recursos
adicionais
SP2.2

Desc: histórico é obtido a partir de um banco de dados
comum e armazenado em um servidor cache para
aumento

de

desempenho.

Prós:

simples

de

implementar. Contras: necessidade de um servidor
cache
SP2.3

Desc: histórico é obtido a partir de um banco de dados
tempo real. Prós e contras: (mesmos de SP1.2)

Fonte: CUI et al. (2009)
Figura 30 - Solução do problema 1 baseada no padrão de duas camadas

Fonte: CUI et al. (2009)
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Figura 31 - Solução alternativa do problema 1 baseada no padrão de distribuição em três
camadas

Fonte: CUI et al. 2009
Figura 32 - Solução alternativa do problema 1 baseada no padrão de duas camadas

Fonte: CUI et al. (2009)

Estas soluções serão convertidas para estrutura de casos, conforme descrito
nos quadros 16, 17 e 18, para que sejam retidos na base. Este procedimento conduz
ao aprendizado (offline) da base de casos. Posteriormente, o método de Cui, Sun e
Mei (2008) segue seu curso, sintetizando as possíveis soluções elaboradas e
instanciadas, gerando propostas de arquitetura que serão analisadas pelo arquiteto.
As soluções contidas na arquitetura mais adequada, escolhida pelo arquiteto,
se tornarão decisões arquiteturais. Entre as três soluções consideradas, aquela
contida na arquitetura selecionada pelo arquiteto será caracterizada como decisão e
retida em uma base de casos auxiliar. Este procedimento está relacionado ao
segundo ponto de extensão proposto nesta pesquisa: retenção de decisões
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arquiteturais. O quadro 19 apresenta a decisão no formato de um caso. Conforme
explicado na seção 3, armazenar as decisões tomadas permite sua rastreabilidade
no ciclo de vida do sistema, além de apoiar a evolução da arquitetura e evitar sua
erosão.
Quadro 19: Decisão arquitetural sobre o problema P1
Identificador

1

Decisão sobre problema arquitetural

3

Soluções consideradas

4,5

Justificativa

Estrutura simples

Responsável

O autor

Data

04/2013

Identificador do projeto

1

Fonte: O autor

6.3 Exemplo de aplicação do roteiro a partir de soluções arquiteturais

Como segundo exemplo da aplicação do roteiro, supõe-se uma empresa
fictícia que deseja comercializar apólices de seguros. Um dos requisitos desse
sistema exige que o cadastro de oportunidades e apólices se comunique com os
sistemas legados, informando os dados do cadastro. Dois requisitos necessários
estão descritos no quadro 20, seguido pelo problema arquitetural no quadro 21 e as
respectivas soluções no quadro 22. Neste exemplo, considera-se que a base de
casos já contém algumas soluções, as quais serão recuperadas de acordo com a
similaridade com o diagrama de entrada, gerado pelo arquiteto.
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Quadro 20: Requisitos para o cadastro de apólices

Tipo

Descrição

Requisito

Requisito

Cadastro de apólices e oportunidades: ao se R1

funcional

confirmar o formulário de apólice o processo deverá
enviar o cadastro para os legados CRM e Gestão de
Apólices

Requisito

não Requisito de interoperabilidade: o processo deverá R5

funcional

se comunicar com os legados CRM e Gestão de
Apólices

Fonte: O autor
Quadro 21: Problema arquitetural do cadastro de apólices

Problema
P1

Descrição
Interoperabilidade:

como

Requisitos

acessar

os

sistemas

R1, R5

legados?
Fonte: O autor
Quadro 22: Soluções arquiteturais do problema referente ao cadastro de apólices

Problema

Solução do Descrição, vantagens e desvantagens de cada solução
problema

P1

SP1.1

Desc: roteamento por meio de ESB. Vantagens: ponto
único

de

distribuição

corporativa

integração.

Desvantagens:

aprendizado

e

implantação,

e

agilidade

complexidade
custos

de

de
para

produtos,

manutenção e operação
SP1.2

Desc: serviço de Mensageria Java, com uso de tópicos.
Vantagens: ponto único de distribuição corporativa,
troca

de

mensagem

de

forma

assíncrona,

desacoplamento. Desvantagens: possível complexidade
para aprendizado e implantação, manutenção de
tópicos, camada adicional para repassar as mensagens,
centralização em um único ponto introduz risco de falha
do sistema caso o serviço de mensagem falhe
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SP1.3

Desc: serviço de Mensageria Java, com uso de filas.
Vantagens: ponto único de distribuição corporativa,
troca

de

mensagem

de

forma

assíncrona,

desacoplamento. Desvantagens: possível complexidade
para aprendizado e implantação, manutenção de filas,
camada

adicional

para

repassar

as

mensagens,

centralização em um único ponto introduz risco de falha
do sistema caso o serviço de mensagem falhe
Fonte: O autor

As figuras 33, 34 e 35 representam as soluções arquiteturais contidas na base
de casos.
Figura 33 - Solução 1.1 com SOA

Fonte: O autor
Figura 34 - Solução 1.2 com tópicos JMS

Fonte: O autor
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Figura 35 - Solução 1.3 com fila JMS

Fonte: O autor

Em uma situação na qual o arquiteto deseja buscar na base por casos que
contenham meios de interação com os sistemas legados, uma das possibilidades é a
inserção dos componentes referentes a esses sistemas no diagrama de entrada.
Porém, em soluções que contenham um grande número de componentes,
conectores e interações, ter apenas esses dados de entrada pode ser insuficiente,
causando a exclusão de soluções que ultrapassem o valor limite preestabelecido
durante a recuperação.
Para lidar com esse problema, o arquiteto tem como opção incrementar o
diagrama de entrada, de forma que fique mais próximo da solução contida na base,
ou aumentar o valor limite, tornando a recuperação menos restritiva. Supondo que o
arquiteto escolha a segunda opção, ele constrói como entrada o diagrama ilustrado
na figura 36, contendo apenas os componentes relacionados aos sistemas legados.

Figura 36 - Caso inicial incompleto, contendo componentes referentes aos sistemas legados

Fonte: O autor
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Devido ao baixo número de informações no diagrama de entrada, o arquiteto
pode optar por aumentar o valor limite, aumentando a abrangência da recuperação.
Dessa forma, considerando um valor limite de 2.5, tem-se como resultado os casos
que incorporam esses elementos, conforme demonstrado na tabela 2
.
Tabela 2 - Resultado da recuperação
Solução

Índice de diferença entre
casos

Solução 1.1 com SOA

2.2480764171382983

Solução 1.2 com tópicos JMS

2.387805126687282

Solução 1.3 com fila JMS

2.416244925896478

Fonte: O autor

Esta flexibilidade na recuperação permite que o arquiteto analise soluções
alternativas antes de sua decisão final. Adicionar novos elementos e restringir o valor
limite permite que soluções mais diretamente relacionadas ao problema sejam
verificadas. No final do processo, a solução mais próxima pode ser diretamente
reutilizada ou adaptada e retida na base de conhecimento, aumentando o apoio à
resolução de problemas futuros.
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7 CONCLUSÕES

Esta seção apresenta as conclusões do trabalho, iniciando com o objetivo
atingido e contribuições, seguindo com as dificuldades encontradas e sugestões
para futuras pesquisas.

7.1 Objetivo atingido e contribuições

O roteiro computacional para reuso de conhecimento arquitetural, objetivo
desta pesquisa, apresentou uma maneira de representar, sob a forma de casos, o
conhecimento arquitetural relacionado a decisões arquiteturais, contido em
diagramas do tipo componente e conector. Com base nesses casos foi possível
apresentar exemplos de sua manipulação, o que possibilitou identificar o apoio do
roteiro na tomada de decisões que se baseiam em soluções passadas, retidas em
uma base de conhecimento.
A principal contribuição desta pesquisa consiste na extensão do trabalho de
Cui, Sun e Mei (2008) ao introduzir o Raciocínio Baseado em Casos como método
de inferência e armazenamento do conhecimento relacionado a decisões
arquiteturais. Esta extensão ocorre em duas etapas do trabalho mencionado:
exploração de soluções e escolha da arquitetura, com esta última possibilitando a
retenção das decisões arquiteturais em uma base de conhecimento auxiliar.
De modo geral, para o desenvolvimento do projeto arquitetural de sistemas de
software torna-se disponível uma proposta de apoio à tomada de decisão e captura
de conhecimento por meio de RBC e diagramas de componente e conector.
Também se torna disponível uma proposta de repositório e gestão de padrões
arquiteturais, que permite a inclusão, alteração e extensão desse tipo de
conhecimento.
Especificamente para arquitetos e utilizadores do método de Cui, Sun e Mei
(2008), torna-se disponível uma forma de automatização, por meio de RBC, da etapa
de exploração de soluções do método mencionado, além do registro e da
rastreabilidade de soluções e decisões arquiteturais.
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O uso de diagramas de componente e conector como base para o RBC é
outra contribuição a se destacar. Outras propostas de RBC por meio de diagramas
foram apresentadas em trabalhos como (CHANNARUKUL; CHAROENVIKROM;
DAENGDEJ, 2005) e (GOMES, 2003). Segundo os autores, utilizar esse artefato
como base para a inferência do sistema permite estimular a criatividade do projetista
na elaboração de soluções ao lidar com situações não esperadas, além de
possibilitar uma análise mais apurada de soluções alternativas com base em
características descritas no diagrama representando o problema inicial.

7.2 Dificuldades encontradas

Esta pesquisa teve inicio a partir do objetivo de apoiar o projeto de arquitetura
de um sistema de software por meio da Inteligência Artificial. A adoção da tecnologia
de Raciocínio Baseado em Casos deve-se à existência de trabalhos similares
analisados, nos quais o RBC foi utilizado de maneira bem sucedida para o reuso de
diagramas de classes.
Com base nessa premissa, uma dificuldade encontrada foi a necessidade de
se identificar o tipo de conhecimento arquitetural que possibilitasse a obtenção de
benefícios por meio de reuso, além do enquadramento desse conhecimento com a
tecnologia RBC. O conhecimento selecionado, proveniente do método Síntese
Automatizada de Soluções (CUI; SUN; MEI, 2008), permitiu que decisões
arquiteturais fossem tratadas como casos, devido ao seu papel central na arquitetura
e aos atributos descritos no meta-modelo desse método.
Poucos exemplos da aplicação do método Síntese Automatizada de Soluções
foram encontrados, o que dificultou o abastecimento da base de casos com soluções
construídas em conformidade com o método, além da dificuldade de identificação de
soluções recorrentes. Porém, como é característico dos sistemas RBC, a evolução
natural da base de casos permite que os benefícios do uso dessa tecnologia fiquem
mais evidentes conforme o seu uso.
A implementação do RBC pode ser destacada como uma dificuldade
adicional. Entretanto, a adoção de um framework de desenvolvimento de sistemas
de RBC permitiu atenuar a complexidade de implementação, de forma que o
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desenvolvimento fosse direcionado à resolução do problema, em vez de ser
direcionado a características específicas desse tipo de tecnologia, como algoritmos e
técnicas de recuperação de casos.

7.3 Sugestões para trabalhos futuros

Esta pesquisa adotou a visão componente e conector como base para
utilização do RBC. Com o intuito de manter conformidade com o método de Cui, Sun
e Mei (2008), os elementos dessa visão são documentados em sua forma primária,
não incluindo detalhes de interação com seu ambiente interno, controle de erros ou
detalhamento de interfaces de acesso.
Como indicativo para trabalhos futuros fica a possibilidade de aumentar a
abrangência do Raciocínio Baseado em Casos para os elementos mencionados e
também para outras visões e diagramas da arquitetura de software, além da visão
componente e conector abordada nesta pesquisa.
A presente pesquisa concentrou-se no uso do RBC para a recuperação de
soluções representadas por meio de diagramas de componente e conector. Devido a
essa característica, pouca atenção foi dada a outras etapas do ciclo do RBC, como
adaptação, revisão e retenção. Várias técnicas de adaptação podem ser utilizadas
em um sistema de RBC, gerando soluções de maneira automatizada ou por meio de
interação com o usuário. Portanto, apresentar novas técnicas para se lidar com
essas etapas pode caracterizar novas contribuições ao uso do RBC na arquitetura
de software.
A integração adequada do roteiro proposto nesta pesquisa com o método de
Cui, Sun e Mei (2008) é mais uma sugestão de continuidade deste trabalho. Essa
integração deve considerar os pontos de extensão descritos nesta pesquisa, assim
como a integração com ferramenta das etapas propostas.
A importância da base de casos num sistema de RBC não pode deixar de ser
mencionada. A integridade dessa base e a qualidade dos casos existentes serão os
principais responsáveis por proporcionar o apoio descrito nesta pesquisa. Portanto,
torna-se desejável a criação de métodos para a elaboração de soluções
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arquiteturais, soluções que por sua vez irão abastecer a base de casos. Com o
crescimento natural dessa base, também se torna recomendável a aplicação de
métodos para sua otimização e organização, o que também pode caracterizar uma
futura contribuição.
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APÊNDICE A: Soluções arquiteturais convertidas para o formato de casos
Esta seção apresenta os casos obtidos após a conversão das soluções
arquiteturais elaboradas na subseção 6.2, representadas por meio de diagramas
componente e conector.
Quadro 16: Soluções arquitetural 2.1 convertida para a estrutura de um caso
Identificador

3

Componentes

Monitor , Banco de dados

Atributos Componentes

Monitor:Cache=Ativo, Banco de dados:Tipo=Normal

Conectores

Get

Atributos Conectores

Get:Protocolo=SQL

Relações entre componentes e conectores

Monitor:Get Get:Banco de dados

Problema arquitetural

Aquisição rápida de dados do histórico: como
transferir rapidamente os dados do histórico do banco
de dados para os monitores

Descrição textual da solução

Dados de histórico são obtidos a partir de um banco
de dados comum, e em seguida são armazenados no
cache dos monitores

Prós da solução

Estrutura simples, sem demanda extra de outros
componentes

Contras da solução

Complexidade de implementação nos monitores, com
possível necessidade de recursos adicionais

Fonte: O autor
Quadro 17: Soluções arquitetural 2.2 convertida para a estrutura de um caso
Identificador

4

Componentes

Monitor,Servidor,Banco de dados:Tipo=Normal

Atributos Componentes

Servidor:Cache=Ativo, Banco de dados:Tipo=Normal

Conectores

Get:Requisicao

Atributos Conectores

Get:Protocolo=SQL

Interfaces de componentes

Servidor:servPort, Banco de dados: dbPort
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Interfaces de conectores

Requisicao:reqP

Relações entre componentes e conectores

Get:Banco de dados, Monitor:Req, Req:Servidor,
Servidor:Get

Problema arquitetural

Aquisição rápida de dados do histórico: como
transferir rapidamente os dados do histórico do banco
de dados para os monitores

Descrição textual da solução

histórico é obtido a partir de um banco de dados
comum e armazenado em um servidor cache para
aumento de desempenho

Prós da solução

Implementação simples

Contras da solução

Necessidade de um servidor cache

Fonte: O autor
Quadro 18: Soluções arquitetural 2.3 convertida para a estrutura de um caso
Identificador

5

Componentes

Monitor , Banco de dados

Atributos Componentes

Banco de dados:Tipo=Tempo real

Conectores

Get

Atributos Conectores

Get:Protocolo=SQL

Interfaces de componentes
Interfaces de conectores
Relações entre componentes e conectores

Monitor:Get Get:Banco de dados

Problema arquitetural

Aquisição rápida de dados do histórico: como
transferir rapidamente os dados do histórico do banco
de dados para os monitores

Descrição textual da solução

Histórico é obtido a partir de um banco de dados em
tempo real

Prós da solução

Apoio de um banco de dados em tempo real

Contras da solução

Custo de aprendizado da tecnologia

Fonte: O autor

