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Resumo

Decisões (táticas) arquiteturais são tomadas a partir de um processo de
raciocínio efetuado por arquitetos de software para atender requisitos de qualidade.
Porém, não é natural o compartilhamento dessas decisões e do raciocínio efetuado,
e muitas vezes esse conhecimento acaba perdendo-se. Por ser uma tarefa crítica, o
armazenamento e compartilhamento desse conhecimento são extremamente
importantes para a comunidade acadêmica e industrial, pois um benefício possível
por esse gerenciamento é a reutilização dessas decisões em projetos futuros. Como
resposta a

esta

preocupação,

alguns pesquisadores tentam formalizar o

conhecimento deste domínio utilizando ontologias para representação de decisões
arquiteturais e requisitos não funcionais. Outros tentam elaborar ferramentas
especialistas com modelos próprios, utilizando técnicas da Inteligência Artificial,
como o sistema especialista ArchE criado utilizando regras de produção modeladas
a partir de conceitos da orientação a objetos para auxiliar arquitetos na tomada de
decisão. Este trabalho propõe a modelagem e construção de uma ferramenta
utilizando a técnica de Raciocínio Baseado em Casos (RBC) para auxiliar na tomada
de decisões arquiteturais. A ferramenta será modelada utilizando como base duas
ontologias: uma especializada em requisitos não funcionais e outra especializada em
decisões arquiteturais. Após a construção, o assistente será submetido a simulações
para testar a facilidade de seu uso e validade das decisões sugeridas. O resultado
da hipótese de que um RBC atende adequadamente o problema de reutilização de
decisões arquiteturais é a principal contribuição deste trabalho.

Palavras Chaves: Raciocínio baseados em casos; Táticas arquiteturais; Requisitos
não funcionais; Atributos de qualidade; Reutilização de decisões arquiteturais.
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Abstract

Case-based approach for reuse of architectural decisions from quality
attributes

Architectural decisions are taken based on a reasoning process performed by
software architects to achieve quality requirements. However, sharing the reasoning
process result and taken decisions are not a common process and, as a
consequence, the acquired knowledge ends up getting lost most of time. For being a
tricky task, it's extremely important for academic communities and companies to
store and share the acquired knowledge, as it could be used on future projects
decisions. In response to this concern, some researchers attempt to formalize the
knowledge of this domain using ontologies for representing architectural decisions
and nonfunctional requirements. Other experts try to develop tools with own models
using Artificial Intelligence techniques, such as the expert system ArchE, created
using production rules modeled using concepts of object orientation to assist
architects in making a decision. This paper proposes the modeling and construction
of a tool using the technique of Case Based Reasoning (CBR) to assist in making
architectural decisions. The tool will be modeled using two ontologies: one
specializing in non-functional requirements and another specializing in architectural
decisions. After construction, the assistant will undergo simulations to test how easy
it was to use and validate the suggested decisions. The result of the hypothesis that
an RBC adequately addresses the problem of reusability of architectural decisions is
the main contribution of this work.

Keywords: Case-based reasoning; Architectural tactics; Non-functional requirements;
Quality attributes; Reuse of architectural decisions.

9

Lista de Ilustrações

Figura 2.1 – Ciclo do RBC ......................................................................................... 22
Figura 2.2 – UML do modelo sugerido para extensão da norma ISO/IEC 9126........ 24
Figura 2.3 – Hierarquia e decomposição de tipos de RNFs ...................................... 26
Figura 2.4 – Visão macro de funcionamento do sistema especialista ArchE ............ 34
Figura 3.1 – Principais elementos de um caso em um sistema RBC ........................ 38
Figura 3.2 – Diagrama UML simplificado da ORNFM ............................................... 39
Figura 3.3 – Instanciação do requisito confiabilidade utilizando a ORNFM ............... 40
Figura 3.4 – Instanciação do requisito desempenho utilizando a ORNFM ................ 41
Figura 3.5 – Diagrama UML da ORDA ...................................................................... 44
Figura 4.1 – Diagrama de componentes. .................................................................. 48
Figura 4.2 – Diagrama de classes do modelo de domínio. ....................................... 51
Figura 4.3 – Diagrama de Instalação. ....................................................................... 52
Figura 4.4 – Tela para inclusão de RNF (problema do RBC). ................................... 54
Figura 4.5 – Diagrama de sequência – “Obter Casos Similares”. ............................. 55
Figura 4.6 – Lista de decisões arquiteturais (problemas similares) sugeridas pelo
RBC. .......................................................................................................................... 55
Figura 4.7 – Detalhes da decisão arquitetural sugerida. ........................................... 56

10

Lista de Tabelas

Tabela 3.1 – Exemplo de categorização de requisitos não funcionais ...................... 40
Tabela 3.2 – Decomposição das medidas dos RNFs ................................................ 40
Tabela 3.3 – Soluções sugeridas para o problema 1 ................................................ 45
Tabela 3.4 – Soluções sugeridas para o problema 2 ................................................ 45
Tabela 3.5 – Instância ORDA da decisão A1 do Problema 2 .................................... 46
Tabela 4.1 – Informações adicionais ao diagrama de Instalação .............................. 52
Tabela 5.1 – Pesos utilizados durante a simulação. ................................................. 59
Tabela 5.2 – Instâncias pré-cadastradas das classes Características,
Subcaracterísticas e Tipos de Medidas. .................................................................... 60
Tabela 5.3 – Resultado da simulação do Problema 01 de desempenho. ................. 61
Tabela 5.4 – Resultado da simulação do Problema 02 de desempenho. ................. 65
Tabela 5.5 – Resultado da simulação do Problema 03 de desempenho. ................. 67
Tabela 5.6 – Resultado da simulação do Problema 01 de confiabilidade. ................ 70
Tabela 5.7 – Resultado da simulação do Problema 02 de confiabilidade. ................ 73

11

Lista de Abreviaturas e Siglas

Arche

Architecture Expert

IA

Inteligência Artificial

JEE

Java Enterprise Edition

NDR

NFR Design Rationale

NFR

Non-Functional Requirement

NLP

Natural Language Process

OO

Orientado a Objetos

ORNFM

Ontologia de Requisitos Não Funcionais Mensuráveis

ORDA

Ontologia Representativa para Decisões Arquiteturais

OWL

Ontology Web Language

GQM

Goal Question Metric

RBC

Raciocínio Baseado em Casos

RBML

Role-Based Modeling Language

RNF

Requisitos Não Funcionais

SEI

Software Engineering Institute

W3C

World Wide Web Consortium

12

Sumário

1

2

INTRODUÇÃO ................................................................................................... 14
1.1

MOTIVAÇÃO.................................................................................................... 14

1.2

OBJETIVO....................................................................................................... 16

1.3

CONTRIBUIÇÃO ............................................................................................... 16

1.4

MÉTODO DE TRABALHO ................................................................................... 17

1.5

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO .......................................................................... 18

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................................................................. 20
2.1

RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS..................................................................... 20

2.1.1 Ciclo do RBC ............................................................................................ 21
2.2

ONTOLOGIAS PARA REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO .................................. 22

2.3

REPRESENTAÇÃO DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS .......................................... 23

2.4

REPRESENTAÇÃO DE TÁTICAS E DECISÕES ARQUITETURAIS ................................ 28

2.4.1 Reutilização de decisões arquiteturais ...................................................... 33
2.5
3

CONCLUSÃO ................................................................................................... 37

MODELAGEM DOS CASOS .............................................................................. 38
3.1

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA ................................................................................ 38

3.2

DEFINIÇÃO DE ÍNDICES E CÁLCULOS DE SIMILARIDADE ........................................ 41

3.2.1 Análise de similaridade semântica entre RNFs ......................................... 42
3.2.2 Análise de similaridade entre medidas ..................................................... 42
3.2.3 Cálculo da similaridade global .................................................................. 43

4

3.3

DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO .................................................................................. 43

3.4

CONCLUSÃO ................................................................................................... 46

DESENVOLVIMENTO DO RBC ......................................................................... 47
4.1

PROJETO ARQUITETURAL DO PROTÓTIPO .......................................................... 47

4.1.1 Visão de Componentes ............................................................................. 47
4.1.2 Visão de Instalação ................................................................................... 51
4.2

INTERFACES DE USO ....................................................................................... 53

4.3

CONCLUSÃO ................................................................................................... 56

13

5

SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS .................................................. 58
5.1

ABASTECIMENTO INICIAL DA BASE DE CASOS ..................................................... 58

5.2

CALIBRAGEM DO RBC ..................................................................................... 58

5.3

SIMULAÇÃO .................................................................................................... 61

5.3.1 Problema 01 de desempenho ................................................................... 61
5.3.2 Problema 02 de desempenho ................................................................... 65
5.3.3 Problema 03 de desempenho ................................................................... 67
5.3.4 Problema 01 de confiabilidade .................................................................. 70
5.3.5 Problema 02 de confiabilidade .................................................................. 73
5.4
6

CONCLUSÃO ................................................................................................... 75

CONCLUSÕES .................................................................................................. 76
6.1

OBJETIVO ATINGIDO E CONTRIBUIÇÕES ............................................................. 76

6.2

DIFICULDADES ENCONTRADAS ......................................................................... 77

6.3

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS .......................................................... 79

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 80
REFERÊNCIAS DA WEB ......................................................................................... 85
APÊNDICE A – MANUAL DO USUÁRIO ................................................................. 86
1. INCLUINDO UM NOVO CASO.................................................................................. 86
2. OBTENDO SUGESTÕES ARQUITETURAIS ................................................................ 88
3. REUTILIZANDO E/OU ADAPTANDO DECISÕES ARQUITETURAIS SUGERIDAS ................ 89
APÊNDICE B – CARTA CONVITE ........................................................................... 91

14

1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
Para alcançar atributos de qualidade em um projeto de arquitetura de software,

uma coleção de decisões arquiteturais é escolhida. Formalizadas por alguns
pesquisadores como táticas arquiteturais (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2012),
essas decisões são eleitas a partir de um processo de raciocínio baseado em
conhecimento heurístico efetuado por arquitetos de software (WALLIN et al., 2012).
Arquitetos sabem da importância de dispor de múltiplas opções de projeto para
auxiliá-los na tomada de decisão. Porém, a busca por novas opções requer um alto
esforço de análise e reflexão, o que os levam a optar por soluções já conhecidas,
que foram utilizadas no passado (HEESCH; AVGERIOU, 2011).
Quando existem prós e contras em decisões conhecidas, colegas são
chamados para discussão, evitando que decisões sejam tomadas a partir de
preferências pessoais (HEESCH; AVGERIOU, 2011), pois um dos problemas
detectados em decisões arquiteturais (WALLIN et al., 2012) é a tomada de decisão
baseada em experiência individual, contendo pouca ou nenhuma justificativa.
Além de tomadores de decisão, arquitetos são responsáveis por comunicar
para stakeholders (FARENHORST; VLIET, 2009) e motivar seu time em relação a
decisões arquiteturais tomadas. Mas não é uma prática a documentação do
raciocínio produzido para chegar a estas decisões (HOORN et al., 2011), resultando
numa vaporização do conhecimento arquitetural (CAPILLA et al., 2008; JANSEN;
BOSCH, 2005).
De acordo com Wallin et al. (2012), capturar e guardar o conhecimento
arquitetural são tarefas críticas para a comunidade de engenharia de software.
Atendendo estas necessidades, formalizações de modelos para decisões
arquiteturais e requisitos não funcionais são propostos. Segundo Liang et al. (2011),
ontologia é o conceito chave para atividades de representação, gerenciamento,
raciocínio e compartilhamento desse tipo de conhecimento especialista.
Baseado nisso, Kruchten et al. (2006; 2004) propõem uma ontologia para
auxiliar na construção de sistemas capazes de raciocinar sobre diferentes decisões
arquiteturais. A ontologia proposta representa o domínio de decisões arquiteturais,
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categorizando diferentes tipos de decisões, atribuindo propriedades às decisões e
criando diferentes tipos de relacionamentos entre decisões.
No domínio de requisitos não funcionais, modelos também são propostos. Um
exemplo é o da ontologia apresentada por Kassab et al. (2009; 2012), cujo modelo
tem como propósito a representação de requisitos não funcionais. Os autores
propõem a divisão da ontologia em três visões (sub-ontologias), das quais uma torna
possível a representação de requisitos que podem ser medidos.
As ontologias propostas são uma resposta à necessidade de formalizar as
decisões arquiteturais. Esses modelos, uma vez representando adequadamente o
conhecimento especialista, podem ser utilizados para aumentar a eficácia de
sistemas inteligentes (GARRIDO et al., 2008), auxiliando, assim, um arquiteto na
tomada de decisão.
Farenhorst e Vliet (2009) afirmam que, para arquitetos de software, o
compartilhamento do conhecimento e compartilhamento do raciocínio utilizado para
tomadas de decisões não é natural, principalmente após a tomada de decisão, pois
existem dificuldades para incentivar o compartilhamento. A falta de ferramentas
assistentes amigáveis, inteligentes e proativas para auxílio na tomada de decisão e
reutilização de ativos arquitetônicos é uma dessas dificuldades.
Portanto, começam a aparecer no ambiente de pesquisa ferramentas para
atender a essas necessidades (HOORN et al., 2011). A equipe do Software
Engineering Institute (SEI) propôs um sistema especialista baseado em regras de
produção para a reutilização e escolha de táticas arquiteturais a partir de atributos
de qualidade para modificabilidade e desempenho (BACHMANN; BASS; KLEIN,
2003; BACHMANN et al., 2004; CHAMPAGNE; GAGNE, 2011). Architecture Expert
(ArchE) é um sistema especialista treinado para auxiliar um arquiteto na tomada de
decisão. Suas regras foram desenvolvidas a partir das táticas arquiteturais
apresentados por Bass et al. (2012). Essas regras são encadeadas para elegerem
decisões arquiteturais que são sugeridas afim de auxiliar arquitetos na tomada de
decisão. Uma dificuldade encontrada no uso de ArchE diz respeito à justificativa da
decisão sugerida pela ferramenta, pois ela pode não ser facilmente interpretada por
arquitetos. Uma das razões diz respeito ao raciocínio baseado em regras utilizado
pela ferramenta que é distinto do raciocínio utilizado por um arquiteto para a tomada
de decisão (FALESSI; CANTONE, 2011).
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Entretanto, Watson (2001) afirma que Raciocínio Baseado em Casos (RBC),
uma subárea da IA – Inteligência Artificial, é uma solução ideal para o
gerenciamento do conhecimento, pois o processo de tomada de decisão de um RBC
atende os requisitos de aquisição, análise, preservação e uso do conhecimento,
apresentando uma sinergia entre os dois conceitos, principalmente quando utilizado
em conjunto com ontologias, para melhor aderência na representação do
conhecimento.
A principal motivação deste trabalho é a dificuldade encontrada por arquitetos
para reutilizar decisões arquiteturais compartilhadas. Outro problema diz respeito à
falta de clareza ou ausência de justificativa na escolha de uma decisão armazenada
como solução para um novo problema (requisitos de qualidade) apresentado.

1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma abordagem RBC especializada

em reutilização de decisões arquiteturais (táticas), a partir de requisitos de
confiabilidade e desempenho para auxiliar a tomada de decisão de arquitetos em
projetos de arquitetura de software.
Os casos do RBC serão modelados a partir da ontologia definida por Kruchten
et al. (2006; 2004), para representação das decisões arquiteturais, e da ontologia
proposta por Kassab et al. (2009; 2012), para representação dos atributos de
qualidade.

1.3

Contribuição
Diferentemente do sistema especialista ArchE (BACHMANN; BASS; KLEIN,

2003; BACHMANN et al., 2004), nesta proposta a modelagem do problema/solução
é feita a partir de ontologias na hipótese de simplificação e melhor representação
dos modelos, além da clarificação das justificativas nas decisões sugeridas pelo
sistema especialista.
A sinergia e adaptação dos modelos apresentados individualmente nos
trabalhos de Kruchten et al. (2006; 2004) e Kassab et al. (2009; 2012) possibilitará
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que futuros trabalhos utilizem outras abordagens da IA para aprimorar a reutilização
das decisões armazenadas.
Uma vez clarificadas as sugestões apresentadas pelo sistema especialista,
este trabalho também contribuirá como ponto inicial na criação de propostas para
auxiliar o treinamento de arquitetos inexperientes.

1.4

Método de Trabalho

Este projeto de pesquisa considera as seguintes atividades:


Análise bibliográfica – Esta primeira atividade diz respeito ao levantamento
inicial do estado da arte e análise de trabalhos correlatos sobre reutilização
de decisões arquiteturais, modelagem e armazenamento de atributos de
qualidade e decisões arquiteturais, além dos principais conceitos relacionados
a RBC.



Modelagem dos casos – Nesta atividade, é criado o modelo dos casos
utilizado para representar um problema e sua solução no sistema RBC. O
modelo será criado utilizando como base as ontologias definidas por Kassab
et al. (2009; 2012) e Kruchten et al. (2006; 2004). Além disso, nesta atividade
são definidos os cálculos de similaridade utilizados para indexação e
recuperação dos casos.



Projeto arquitetural da ferramenta RBC – Neste item, é projetada a
arquitetura da ferramenta: os diagramas serão criados em UML. A plataforma
Java Enterprise Edition (JEE) é a principal tecnologia utilizada. O protótipo
será criado com base na web e será disponibilizado um console para uso e
manutenção do sistema especialista.



Desenvolvimento da ferramenta RBC – Desenvolvimento da ferramenta
RBC utilizando a linguagem Java de acordo com a arquitetura elaborada.
Todas as ferramentas e tecnologias utilizadas são de uso livre para facilitar a
reprodução dos testes.



Carga inicial da base de casos – A base de casos inicialmente será
carregada utilizando decisões extraídas e adaptadas de Bass et al. (2012),
além de outras elaborados a partir da experiência profissional do autor desta
proposta.
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Simulação de casos – São feitas algumas simulações com casos que
deveriam atender os requisitos de qualidade relacionados com desempenho e
confiabilidade além da tabulação e análise dos resultados. Os principais
pontos observados são:
o Usabilidade para interpretar as soluções sugeridas.
o Confiabilidade das sugestões.
o Comportamento da ferramenta para atender atributos de desempenho
e confiabilidade.



Análise de resultados – Nesta última fase, discute-se o comportamento do
RBC nas simulações realizadas. Na conclusão do projeto, são apresentadas
algumas sugestões para melhorias, indicando assim, tópicos para pesquisas
futuras.

1.5

Organização do Trabalho

Além da seção de Introdução, este trabalho é constituído pelas seguintes seções:


Seção 2, Revisão Bibliográfica, apresenta os trabalhos correlatos utilizados
como apoio neste trabalho, como o sistema especialista ArchE e as
ontologias para representação das decisões arquiteturais e representação
dos requisitos não funcionais, além da revisão dos principais conceitos
utilizados em uma abordagem RBC.



Seção 3, Modelagem dos Casos, trata da transformação das ontologias,
para representação das decisões arquiteturais e representação dos requisitos
não funcionais, em um modelo passível de utilização por uma ferramenta
RBC. Outrossim, é feita uma breve explicação sobre os cálculos escolhidos
para avaliar a similaridade entre casos.



A Seção 4 - Desenvolvimento do RBC, contém todo o processo utilizado
para tornar possível o desenvolvimento da ferramenta RBC. Diagramas
arquiteturais com visões de componentes, tecnologias e instalação são
apresentados nesta seção.
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Seção 5 - Simulação e Análise de resultados, apresenta as simulações
efetuadas com a ferramenta RBC e a análise dos resultados obtidos sob o
ponto de vista de usabilidade da ferramenta e confiabilidade das sugestões.



Seção 6 – Conclusões, apresenta os pontos positivos e negativos,
dificuldades durante o desenvolvimento e contribuições desta pesquisa.
Algumas ideias para trabalhos futuros são apresentadas no final dessa seção.
Um manual do usuário, para acesso e uso da ferramenta especialista

desenvolvida, foi elaborado e está disponível no Apêndice A.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta seção apresenta uma explanação a respeito do RBC e dos trabalhos

correlatos a este estudo, os quais se apresentam divididos em duas subseções:
representação de requisitos não funcionais e representação de decisões
arquiteturais.

2.1

Raciocínio Baseado em Casos
Raciocínio Baseado em Casos (RBC) é uma técnica adotada para resolver

problemas, que se distingue de outras tantas abordagens da Inteligência Artificial
(IA) por utilizar um conhecimento especifico experimentado (casos), ou seja, para a
resolução de um novo problema, toma-se como parâmetro a resolução dada
anteriormente a um caso similar, ocorrendo, assim, a reutilização do caso anterior.
Outra diferença importante consiste no fato do aprendizado ser incremental e
sustentável, pois uma nova experiência é armazenada cada vez que um novo
problema é resolvido (AAMODT; PLAZA, 1994).
Há outras vantagens na utilização dessa técnica, tais como a simplicidade de
sua implementação e a capacidade que o usuário tem de deduzir e justificar o
raciocínio utilizado (WANGENHEIM; WANGENHEIM, 2003). Os mesmos autores
definem RBC como a solução de novos problemas por meio da utilização de casos
anteriores já conhecidos.
Os elementos básicos de um sistema RBC são:


Representação do conhecimento – O conhecimento é representado em
forma de casos que descrevem experiências concretas. Cada caso é
dividido em problema (descrição detalhada do problema) e solução
(descrição da resolução do problema). Uma vez realizada a descrição
detalhada do problema e de sua solução, o caso é armazenado em uma
base de casos solucionados.



Medida de similaridade – A medida de similaridade define como será
calculada a similaridade entre a situação atual e um determinado caso
constante na base de casos.

21



Adaptação – Quando uma solução é sugerida, pode haver a
necessidade de adaptá-la para melhor atender o problema atual. A
adaptação é um processo dependente de interação humana.



Aprendizado – A cada nova solução adaptada, um novo caso é gerado e
armazenado na base de casos.

2.1.1

Ciclo do RBC

O ciclo do RBC é constituído por algumas fases, das quais as principais são:
Recuperação, Reutilização, Revisão e Retenção (AAMODT; PLAZA, 1994).


A recuperação é responsável por encontrar na base de casos
solucionados aqueles que mais se assemelham ao novo problema
apresentado.



A reutilização diz respeito à tentativa de aplicação da solução
encontrada na base de casos solucionados, de problema similar, para
resolução do novo problema.



A revisão, por seu turno, refere-se à ação humana, de um especialista,
imprescindível para validar a solução sugerida para resolvimento do
novo problema.



A retenção consiste no armazenamento do novo caso, retido após o
relacionamento do novo problema apresentado com a nova solução
revisada.

O ciclo do RBC e a interação das quatro fases principais que o constituem
estão ilustrados na Figura 2.1.
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Figura 2.1 – Ciclo do RBC.
Fonte: Adaptado pelo autor.

2.2

Ontologias para representação do conhecimento
Ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceitualização

compartilhada (GRUBER, 1995). Interpretado como modelos conceituais que
capturam e explicitam o vocabulário utilizado nas aplicações semânticas
(BREITMAN, 2005). O World Wide Web Consortium (W3C) define ontologia como a
definição dos termos utilizados na descrição e na representação de uma área de
conhecimento e deve apresentar classes, suas propriedades e os relacionamentos
entre estas classes.
Segundo Uschold e Gruninger (1996) ontologias servem para:


Comunicação – Reduzem a confusão conceitual e de terminologias,
disponibilizando um modelo único para uma organização. Normatiza um
modelo de domínio compartilhada por diferentes pessoas. Cria uma rede
de relacionamentos entre conceitos de domínios diferentes. Desambigua
a definição de termos utilizados. Integra diferentes perspectivas em uma
organização.



Interoperabilidade entre diferentes organizações e ou sistemas, pois
compartilha um modelo único que pode ser reutilizado em diferentes
contextos.
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Na Engenharia de software, auxiliam na especificação, facilitando o
processo de identificação de requisitos e a compreensão da relação
entre componentes do sistema.

Neste trabalho as ontologias tem um papel importante para as modelagens da
descrição do problema e da descrição da solução em um caso. A descrição do
problema é representada por uma ontologia do domínio de atributos de qualidade
mensuráveis, enquanto a descrição da solução é representada por uma ontologia do
domínio de decisões arquiteturais. Ambas as ontologias serão descritas a seguir.

2.3

Representação de Requisitos não Funcionais
Apesar de descritos pela norma ISO/IEC 9126 (2001), não há entendimento

consensual entre os pesquisadores a respeito dos Requisitos Não Funcionais (RNF),
o que justifica inexistir uniformização de um metamodelo, no meio acadêmico, para
representar a categorização, as características e as relações entre RNFs.
Para a criação do RBC proposto é necessário a modelagem de RNFs, pois
estes representam o problema do RBC. Partindo dessa assertiva, foi realizada
pesquisa em busca de um modelo adequado para auxiliar na modelagem dos casos.
A seguir, são resumidos os principais modelos encontrados na literatura
pesquisada.
Um modelo é sugerido por Botella et al. (2004), para representar
conceitualmente os requisitos não funcionais da norma ISO/IEC 9126 (2001), que,
segundo os autores, é genérica e de difícil aplicação em projetos concretos, por
apresentar conceitos sem definições claras e por falta de informações sobre como
medir cada um dos conceitos de qualidade.
Para tentar resolver os problemas apontados, os autores propõem um modelo
UML como extensão da norma, conforme apresentado na Figura 2.2, cujos
principais conceitos são explicados a seguir:


Característica – fator de qualidade que pode ser um conceito genérico
de qualidade (ex. usabilidade e confiabilidade). A Característica pode ser
decomposta em subcaracterísticas, pois em alguns casos, pode não ser
objetivamente medida.
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Subcaracterística – fator que pode ser decomposto em atributos (ex.
tolerância a falhas e recuperabilidade) ou em outras Subcaracterísticas.



AtributoBásico – fator de qualidade que pode ser medido (ex. linhas de
código, quantidade de transações por segundo e porcentagem de
transações perdidas).



AtributoDerivado – fator que pode ser decomposto em um ou mais
atributos básicos (ex. tempo de resposta por quantidade de usuários
simultâneos).

Os autores utilizam a abordagem Goal-Question-Metric (GQM), para a
definição das métricas de qualidade, e uma ferramenta, denominada QM
(CARVALLO; FRANCH, 2004), para validar e instanciar o modelo.

Figura 2.2 – UML do modelo sugerido para extensão da norma ISO/IEC 9126.
Fonte: Adaptado de Botella et al. (2004).
O modelo aparentemente é funcional, podendo ser utilizado como referência
neste trabalho para representar parte da ontologia utilizada na formulação do
problema (conceitos sobre atributos de qualidade) do RBC proposto.
Outros estudos apresentam soluções similares para formalizar requisitos não
funcionais, como a ontologia QoSOnt, apresentada por Dobson et al. ( 2007; 2005)
para estruturar e expressar restrições na especificação da qualidade de serviços
(QoS). O principal objetivo da ontologia é prover conceitos relevantes para RNFs,
independente do domínio da aplicação. A ontologia, especificada em OWL (Ontology
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Web Language), apresenta suporte para medições dos requisitos, sendo similar ao
modelo proposto por Botella et al. (2004).
Uma ferramenta para aumentar a produtividade e qualidade da captura de
RNFs é criada por Balushi et al. (2007; 2006). A proposta utiliza uma ontologia
denominada ElicitO, que é constituída de conceitos funcionais e não funcionais,
relacionados entre si, os quais, segundo os autores, serviriam como apoio à
memória do analista para estruturar entrevistas de elicitação de RNFs.
A ontologia ElicitO foi estruturada a partir da ISO/IEC 9126 (2001) e,
basicamente, é constituída de características, subcaracterísticas e métricas para
representação de requisitos não funcionais. O diferencial em relação aos outros
modelos apresentados é a agregação de uma sub-ontologia para representar
conceitos relacionados ao domínio do negócio, possibilitando a padronização de
termos de negócio atendidos pelos RNFs instanciados pela ontologia principal.
Apesar de ser um diferencial, essa característica pode aumentar a
complexidade na criação de instâncias da ontologia. Segundo Gruber (1995), uma
das características principais no projeto de uma ontologia é o compromisso
ontológico mínimo: uma ontologia deve apresentar apenas os conceitos necessários
para representar o conhecimento compartilhado, que, no caso da ElicitO, diz
respeito à representação de RNFs.
Outra proposta é apresentada por Chung et al. (2000) para representação e
análise de RNFs. O Non-Functional Requirement (NFR) Framework apresenta
requisitos de qualidade em formato de SIGS (Softgoal Interdependency Graphs),
termo utilizado para descrever grafos inter-relacionados. Os SIGS representam a
decomposição sucessiva de RNFs em outros RNFs, até atingir um determinado
objetivo, para então, adotando-se a operacionalização proposta, alcançar, mesmo
que parcialmente, cada RNF especificado. Esse estudo apresenta uma hierarquia
simples entre RNFs, reproduzida na Figura 2.3.
Sancho et al. (2007) apresentam a ideia de como poderia ser uma ontologia
adequada para suportar os SIGS de Chung et al. (2000), com o principal propósito
de auxiliar na criação de uma ferramenta CASE (Computer-Aided Software
Engineering). Cysneiros (2003) idealiza a criação de um catálogo de RNFs
armazenados em formato de SIGS (CHUNG et al., 2000) e separados em pequenos
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grupos (facets) para simplificar o trabalho de recuperação das SIGS. Segundo ele, a
recuperação da informação armazenada de forma tradicional, em formato de
arquivos, é ineficiente.
Apesar de muito citado por outros pesquisadores, o trabalho de Chung et al.
(2000) aparentemente não poderia ser utilizado como base para a modelagem dos
casos no RBC proposto, pois não contém nenhuma informação de como medir
objetivamente cada RNF representado.

Figura 2.3 – Hierarquia e decomposição de tipos de RNFs.
Fonte: Adaptado de Chung et al. (2000).
Por fim, um modelo é apresentado por Kassab et al. (2009; 2012) que
desenvolveram uma ontologia para RNF independente do domínio da aplicação.
Para detalhar os conceitos e facilitar seu uso, a ontologia proposta foi subdividida
em três visões.


Visão intermodal que relaciona o RNF com outros componentes da
arquitetura como produtos, recursos e processos.



Visão intramodal responsável pela relação entre dois ou mais RNFs,
utilizando a ideia apresentada por Chung et al. (2000), onde um requisito
não funcional pode ser decomposto em outros.
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Visão de medições utilizada para representar a forma como cada RNF
pode ser medido objetivamente.

Segue uma explicação dos principais conceitos da ontologia, que, segundo o
autor, são compatíveis com o padrão ISO/IEC 15939 (2007).


NonFunctionalRequirement – representa o RNF em si e pode ser
relacionado com outros requisitos (ex.: disponibilidade, desempenho,
manutenabilidade e usabilidade).



MeasurableNFR – representa um RNF que pode ser medido
objetivamente.

É

constituído

de

indicadores

de

qualidade

(QualityIndicator) e uma descrição.


NonMeasurableNFR – representa um RNF que não pode ser medido.



QualityIndicator – representa o indicador de qualidade. É constituído de
Measure e relaciona um determinado RNF com uma necessidade
especifica.
o Exemplo 1: de 70% até 100% é um range aceitável de
confiabilidade.
o Exemplo 2: responder em 10 segundos com 1000 usuários
simultâneos.



Measure – representa uma medida utilizada por indicadores.



BaseMeasure – representa uma medida básica. É constituída de um
valor, um EntityAttribute e um MeasurementMethod.
o Exemplo: tempo de resposta, linhas de código, transações
efetivadas, usuários simultâneos.



EntityAttribute – representa a entidade de medida (ex.: segundos,
minutos, porcentagem, usuários e transações).



MeasurementMethod – representa a lógica utilizada para quantificar uma
medida básica.



DerivedMeasure – representa a combinação de duas ou mais medidas
básicas. Este tipo de medida pode necessitar de um algoritmo ou cálculo
para efetuar a combinação de medidas.
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o Exemplo 1: Medida 1 [responder em 10 segundos] AND Medida 2
[1000 usuários simultâneos].
o Exemplo 2: Medida 1 [> 70% transações efetivadas] AND Medida
2 [< 100% transações efetivadas].


MeasurementFunction – representa uma função ou algoritmo utilizado
para auxiliar no cálculo da medida derivada.
o Exemplo 1: sucesso na comparação de igualdade entre duas
medidas básicas (AND).
o Exemplo 1: sucesso na comparação de igualdade em pelo menos
uma das duas medidas básicas (OR).

A visão de medições é utilizada neste trabalho para auxiliar na modelagem do
problema no RBC proposto, pois apresenta um modelo simples para representação
quantitativa de RNFs mensuráveis.

2.4

Representação de táticas e decisões arquiteturais
O conceito de táticas arquiteturas foi sugerido por Bass et al. (2012).

Representam decisões que arquitetos podem tomar para alcançar determinado
requisito não funcional. De acordo com Shahin et al. (2009), uma mudança sobre o
que é considerado arquitetura ocorre, porque o que antes era considerado um
conjunto de componentes e conectores agora é encarado como um conjunto de
decisões de projeto.
O RBC a ser exposto neste trabalho utiliza decisões arquiteturais (táticas)
como solução do problema em um determinado caso. Para isso, é necessário
encontrar um modelo adequado e significativo no domínio de decisões arquiteturais.
Uma comparação entre modelos para representação de decisões arquiteturais
é elaborada por Shahin et al. (2009). Como contribuição, é constituído um
alinhamento entre os conceitos pertencentes aos modelos comparados. O autor
conclui que todos têm quase os mesmos conceitos, porém, cada modelo tem seu
termo próprio. Alguns desses modelos são resumidos a seguir.
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Para possibilitar a reutilização de RNFs e armazenar de forma estruturada as
decisões arquiteturais tomadas para alcançar esses requisitos, López et al. (2008;
2008) sugerem uma ontologia única para a representação de RNFs, bem como,
decisões, denominada NFR Design Rationale (NDR). Os autores classificam os
conceitos da ontologia em pequenos grupos (visões), para simplificar a busca e
facilitar a interpretação dos resultados da busca. As visões sugeridas se
assemelham às visões apresentadas por Kassab et al. (2012; 2009); porém, o
armazenamento é feito em formato de SIGS (CHUNG et al., 2000).
A abordagem sugere o uso da ontologia NDR como base para a criação de
mecanismos automatizados de raciocínio. Entretanto, o nível de granularidade de
uma SIG armazenada é extremamente fino, adequado para armazenar e justificar
uma decisão, porém, inadequado para a reutilização desta mesma decisão em
outras situações, pois quanto mais especifico menor a possibilidade de reutilização.
Akerman e Tyree (2006) apresentam outro modelo para decisões arquiteturais.
Nesse modelo, os autores unificam quatro grandes componentes em uma única
ontologia: ativos arquiteturais, decisões arquiteturais, decisões de stakeholders e
roadmap arquitetural. O propósito principal é auxiliar a manutenção da arquitetura
representada, interesse distinto ao do modelo proposto neste trabalho.
Tang et al. (2011) e Graaf et al. (2012; 2011) propõem um wiki semântico para
o armazenamento do conhecimento arquitetural, como resposta aos problemas
observados no armazenamento baseado em arquivos (ex. recuperação do
conhecimento armazenado). A ferramenta possibilita a anotação semântica de cada
informação, utilizando tags criadas pelos arquitetos. No trabalho, para auxiliar a
representação do wiki semântico, os autores criaram uma ontologia para o domínio
de decisões arquiteturais. Cada informação anotada pelo usuário é armazenada
como uma instância da ontologia, melhorando, assim, os problemas da abordagem
baseado em arquivos.
Na tentativa de diminuir a dependência humana na tarefa de anotação das
decisões arquiteturais, no modelo de wiki semântico, Figueiredo et al. (2012; 2011)
propõem uma evolução ao wiki semântico apresentado por Tang et al. (2011) e
Graaf et al. (2012; 2011).
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O trabalho é baseado na técnica de extração apresentado por López et al.
(2010) que propõem um mecanismo semiautomático para extração, anotação e
armazenamento de conhecimentos arquiteturais, a partir de documentos de textos
simples, utilizando como base semântica o Wordnet. A fim de modelar o
armazenamento do conhecimento, os autores utilizaram a ontologia TOESKA para
representar os componentes da arquitetura e a ontologia NDR (LÓPEZ, 2008), para
representação dos requisitos não funcionais e decisões arquiteturais. Além disso,
foram utilizados técnicas de Natural Language Process (NLP) para auxiliar na
extração das informações.
A wiki semântica se difere do presente trabalho no fato de que ela foi pensada
para armazenar e recuperar, manualmente ou utilizando inferência, as decisões
armazenadas, enquanto que este trabalho apresenta um sistema RBC, em que o
conhecimento é recuperado utilizando analogia entre casos.
Visando a possibilidade de armazenar para reutilizar decisões arquiteturais,
Kruchten et al. (2006; 2004) apresentam uma ontologia completa. Os principais
conceitos da ontologia são descritos abaixo:


DesignDecision – conceito principal da ontologia que representa uma
decisão. Esse conceito pode conter os atributos nome, descrição,
motivação, validação, observações, possibilidade e escopo. Quatro
subtipos podem ser definidos:
o ExistenceDecision - decisões que estabelecem elementos ou
artefatos que devem obrigatoriamente aparecer na arquitetura.


Exemplo 1: “é obrigatório o uso de HTML para camada de
apresentação”



Exemplo 2: “é obrigatório o uso de uma API customizada
para comunicação com o mainframe”

o Ban – decisões que restringem os elementos e artefatos que não
podem aparecer na arquitetura, contrário de ExistenceDecision.


Exemplo 1: “não é permitido o uso de banco de dados
relacional”



Exemplo 2: “não é permitido a duplicação de código java”
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o PropertyDecision – decisões de característica que abrangem todo o
sistema, influenciando ou restringindo regras para modelagem.


Exemplo 1: “todas as classes de domínio devem ficar na
camada de negócio”



Exemplo 2: “não utilizar produtos de código aberto”

o ExecutiveDecision – decisões executivas que são induzidas pela
área de negócio e influenciam a equipe e o processo de
desenvolvimento, a organização, tecnologias e ferramentas.


Exemplo 1: “o código deve ser desenvolvido em java”



Exemplo 2: “a ferramenta para desenvolvimento deve ser o
Eclipse”



Exemplo 3: “o processo RUP dever ser utilizado”

Além desses conceitos, foram definidas sete propriedades, especificadas a
seguir, e dez relações entre conceitos.


Epitome – texto que representa o resumo da decisão.



Rationale – texto ou endereço de arquivo que explique qual raciocínio
utilizado para chegar à decisão tomada.



Scope – escopo utilizado para a decisão.



State – situação em que se encontra a decisão (ex.: somente uma ideia,
apenas uma tentativa ou prova de conceito).



History – lista com todas as alterações sofridas pela decisão no tempo.
Essa propriedade é constituída de três informações: autor, data/hora e
alteração.



Cost – informação de custos significantes relacionados à decisão tomada.



Risk – riscos relacionados com a incerteza no domínio do problema.

As dez relações definidas entre os conceitos de decisão são:


Constraints – uma decisão obriga a existência de outra.



Forbids – uma decisão exclui a existência de outra.
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Enables – uma decisão possibilita a utilização de outra.



Subsumes – uma decisão assume a existência de outra.



Conflicts with – uma decisão pode conflitar com outra.



Overrides – uma decisão pode substituir outra.



Comprises – uma decisão é composta de outras decisões.



Is bound to – uma relação de obrigação bidirecional.



Is an alternative to – uma decisão é uma alternativa a outra.



Is related too – uma decisão está relacionada a outra.

Este trabalho de pesquisa utiliza a ontologia definida por Kruchten et al. (2006;
2004) como ponto de partida para a modelagem da solução no RBC proposto.
Embora simples, a ontologia apresentada oferece os conceitos necessários para
representar uma solução arquitetural concreta e completa.
Boer et al. (2009; 2009) oferecem uma extensão ao modelo de Kruchten et al.
(2006; 2004) para atender a necessidade de relacionar as decisões arquiteturais
com os atributos de qualidades atendidos pelas decisões tomadas.
Esses autores utilizam o conceito de critérios de qualidade, assim como outros
autores utilizam os conceitos de decisões arquiteturais ou táticas arquiteturais. Boer
et al. (2009; 2009) adicionam alguns conceitos na ontologia, denominando-a QuOnt
(Quality Ontology). Os principais conceitos adicionados são:


QualityAttribute – conceito que representa as características do atributo de
qualidade atendido.



Audit – representa o software ao qual o atributo de qualidade atendido
pertence.

Em outro trabalho (Boer et al., 2009) o mesmo grupo de pesquisadores sugere
uma forma intuitiva de visualizar e manter a ontologia QuOnt, utilizando uma série de
técnicas para visualização de conhecimento.
Apesar de essa ontologia enriquecer o trabalho de Kruchten et al. (2006; 2004),
os conceitos específicos de auditoria podem confundir o propósito deste trabalho. O
principal conceito incluído por Boer et al. (2009; 2009) que representa o RNF é
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demasiado genérico.
Outro artigo (Duddukuri; Prabhakar, 2006) envolvendo a documentação de
decisões arquiteturais apresenta a criação de uma ontologia, relacionando centenas
de termos e conceitos, envolvendo arquitetura de software para possibilitar a busca
semântica de documentos anotados com esses termos. Essa ontologia seria útil
para auxiliar o cálculo de similaridade semântico proposto neste trabalho; porém,
não foi possível o acesso à base da ontologia, inviabilizando seu uso.

2.4.1

Reutilização de decisões arquiteturais

Diversos trabalhos focaram seus esforços na criação de modelos para
adequada representação, armazenamento e consulta de decisões e requisitos não
funcionais, que, segundo Wallin et al. (2012), são tarefas críticas para a comunidade
de engenharia de software. Entretanto, outra tarefa importante, esta relacionada à
possibilidade de reutilização dos artefatos e conhecimentos armazenados.
Pensando nisso, a equipe do SEI (BACHMANN; BASS; KLEIN, 2003;
BACHMANN et al., 2004) propõe ArchE, um sistema baseado em regras para auxílio
na tomada de decisão de arquitetos. A partir de atributos de qualidade, o sistema
especialista sugere táticas arquiteturais pré-armazenadas. As táticas utilizadas
foram extraídas de Bass et al. (2012).
Inicialmente, o projeto foi criado para reutilizar táticas arquiteturais para os
requisitos de qualidade relacionados com modificabilidade e desempenho. No futuro
a ideia dos pesquisadores é expandir para atender outros tipos de requisitos não
funcionais.
A ferramenta funciona como um ajudante do arquiteto, recebendo como
entrada um grafo de impacto e cenários de modificabilidade, oferecendo como saída
uma seleção de táticas arquiteturais. Porém, a responsabilidade de tomar a decisão
final e selecionar as melhores táticas ainda é do arquiteto, assim como a criação do
grafo de impacto e os cenários (Figura 2.4).
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Figura 2.4 – Visão macro de funcionamento do sistema especialista ArchE.
Fonte: Elaborado pelo autor.
O primeiro atributo implementado foi modificabilidade. O modelo utilizado para
representar os requisitos (entrada) foi criado a partir de conceitos de Orientação a
Objetos (OO), como responsabilidade, dependência e modularização. Esse modelo
é representado por grafos que mostram o impacto que a modificação em um módulo
pode causar em outros. Para cada alternativa de modificação é atribuído um custo,
que será calculado para todo o grafo. O calculo é alterado dependendo da tática
aplicada e isto é mostrado a partir dos cenários que são utilizados para testes.
A ferramenta ArchE mostrou-se eficaz, no que diz respeito ao atendimento dos
atributos requisitados pelas táticas sugeridas. Contudo, a falta de clareza
relacionada ao raciocínio utilizado para a tomada de decisão de ArchE é uma
dificuldade apontada por Champagne e Gagne (2011) após a inclusão e simulação
de novas táticas relacionadas a desempenho. Essa dificuldade pode ser justificada
pela natureza desse sistema especialista, no qual o conhecimento é representado
por diversas regras encadeadas que nem sempre refletem o modo de pensar do
arquiteto.

Segundo

Wangenheim

e

Wangenheim

(2003),

outro

problema,

relacionado com sistemas baseados em conhecimento que utilizam regras, diz
respeito ao processo de aquisição do conhecimento, que pode ser trabalhoso e
pouco confiável, pela dificuldade de expressar o conhecimento tácito adquirido de
forma empírica, usando regras de produção. As afirmações dos autores levam
sempre em consideração a comparação entre regras de produção e raciocínio
baseado em casos.
Apesar de RBC e sistemas baseados em regras serem sistemas especialistas
baseados em conhecimento, uma das principais diferenças entre eles diz respeito à
forma que o conhecimento é armazenado. Em um sistema RBC o conhecimento é
armazenado na forma de casos experimentados com sucesso no passado.
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Enquanto em sistema baseado em regras o conhecimento é armazenado na forma
de regras de produção encadeáveis. Acontece que nem todo conhecimento pode ser
representado por regras, principalmente quando não se tem uma relação clara entre
causa e efeito, ou todo o domínio não é conhecido. Nestes casos um sistema RBC é
indicado, pois o raciocínio é feito a partir de analogias entre o problema descrito nos
casos conhecidos e o novo problema apresentado.
O protótipo criado neste trabalho se diferencia de ArchE na técnica para
modelagem do problema e no raciocínio utilizado para eleger as táticas arquiteturais.
A modelagem do problema é elaborada a partir de uma ontologia representativa do
domínio de decisões arquiteturais. O raciocínio é feito usando um motor RBC que
utiliza um conjunto de cálculos de similaridade. A justificativa das decisões é
naturalmente representada pelos modelos de problema e solução (casos). A
manutenção do conhecimento é simplificada, uma vez que cada caso é
independente de outros casos e a exclusão ou inclusão de novos casos não afeta ou
inviabiliza a tomada de decisão geral.
Outra proposta para reutilização de decisões arquiteturais a partir de atributos
de qualidades foi apresentada por Kim et al. (2008, 2009). Nessa abordagem é
criado um modelo que relaciona táticas arquiteturais e componentes arquitetônicos
em alto nível, para possibilitar a inferência de novas soluções e a reutilização de
decisões catalogadas.
Os autores utilizam uma notação criada a partir da extensão da UML
denominada Role-Based Modeling Language (RBML), que pode representar a
estrutura estática da tática (diagrama de classe) e seu comportamento (diagrama de
sequência). O RBML é utilizado para descrever as táticas armazenadas e facilitar a
reutilização destas, uma vez que estão formalizadas em uma linguagem
padronizada.
Para a modelagem das táticas é utilizada uma técnica denominada Feature
Modeling, que define as táticas e suas relações. Relações hierárquicas de
obrigatoriedade e sugestão para cada tática são definidas e agrupadas por atributo
de qualidade atendido.
Apesar da formalização das táticas e suas relações com componentes e outras
táticas, não foi apresentada nenhuma relação com atributos de qualidade de forma
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explicita, que possa ajudar um sistema inteligente a raciocinar sobre a melhor
solução de um determinado problema que envolva mais de um atributo de
qualidade.
Sposito (2013) apresenta um roteiro baseado em casos e decisões
arquiteturais para reuso de conhecimento arquitetural. Utiliza para a modelagem do
caso o metamodelo desenvolvido por Cui, Su e Mei (2008), que descreve uma
decisão arquitetural utilizando a representação de componentes e conectores
interligados, onde cada componente e conector têm responsabilidades arquiteturais
bem definidas por seus atributos e propriedades.
O autor exemplifica a possibilidade da recuperação de um caso através de
requisitos funcionais e não funcionais, utilizando a analogia entre diagramas de
componentes, artefato este que representa o problema arquitetural. O roteiro tenta
obter problemas resolvidos que tenham componentes similares aos informados.
É realizada uma prova de conceito onde o autor alcança a reutilização para
apoio na tomada de decisão arquitetural.
O trabalho de Sposito (2013) se difere deste em dois pontos: representação da
solução arquitetural e representação dos requisitos de qualidade. O autor utiliza a
visão de componentes e conectores apresentados e um diagrama de componentes.
As propriedades de cada componente justificam sua responsabilidade (atributo de
qualidade atendido), isto é, o problema atendido. O roteiro faz uma analogia entre os
componentes que aparecem no diagrama informado, e com isto sugere outros
diagramas armazenados (casos resolvidos).
Outro roteiro para reutilização de decisões arquiteturais é sugerido por Sousa
(2013), porém desta vez a técnica utiliza regras de produção, assim como o sistema
especialista ArchE (BACHMANN; BASS; KLEIN, 2003; BACHMANN et al., 2004),
onde o conhecimento especialista é armazenado em formato de fatos, regras e
objetos.
As regras criadas por Sousa (2013) permitem a inferência de soluções
arquiteturais com base na priorização dos atributos de qualidade, identificando
possíveis alternativas, que podem auxiliar a tomada de decisão de um arquiteto em
projetos de arquitetura de software. Assim como Sposito (2013), o autor utiliza o
metamodelo de Cui, Su e Mei (2008) para a representação de decisões
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arquiteturais; além disso, o metamodelo desenvolvido por ZIMMERMANN et al.
(2008) é utilizado para descrever os requisitos não funcionais que devem ser
atendidos. O encadeamento das regras é registrado e oferecido como justificativa
para a tomada de decisão, tornando necessário o prévio conhecimento sobre
sistemas baseados em regras para entendimento das soluções arquiteturais
sugeridas.
Um ponto forte na abordagem de Sousa (2013) diz respeito à possibilidade de
criar regras que representem o trade-off entre requisitos e táticas arquiteturais,
melhorando assim as decisões sugeridas; outro ponto positivo é a base de regras
criadas para aplicação do roteiro apresentado.
Os dois últimos trabalhos apresentados tem um objetivo similar ao deste
trabalho, que é a reutilização de decisões arquiteturais armazenadas previamente
para auxiliar arquitetos de software na tomada de decisão. Como este, o trabalho de
Sposito (2013) utiliza RBC como técnica para recuperação de decisões, o trabalho
de Sousa (2013) utiliza regras de produção para realizar a tarefa. Os dois trabalhos
utilizam a visão de conectores e componentes (CUI; SUN; MEI, 2008) para a
representação de táticas arquiteturais.

2.5

Conclusão
Nesta seção foram apresentados os principais conceitos relacionados a este

trabalho de pesquisa como o mecanismo denominado raciocínio baseado em casos
e decisões arquiteturais, também conhecidas como táticas arquiteturas. Entre outros
trabalhos, foi apresentada a ontologia criada por Kruchten et al. (2006; 2004), que
define um modelo para decisões arquiteturais, e a ontologia criada por Kassab et al.
(2009; 2012), que define um modelo para requisitos não funcionais mensuráveis.
Tais ontologias são utilizadas no desenvolvimento desta pesquisa como ponto de
partida para a modelagem dos casos no RBC que será desenvolvido.
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3

MODELAGEM DOS CASOS
O conhecimento, em um sistema de RBC tradicional, é armazenado em forma

de casos. Um caso é a representação da experiência ou episódio concreto, sendo,
eventualmente, composto de dois elementos: descrição do problema e descrição da
solução utilizada. O presente trabalho propõe o uso de requisitos não funcionais
para descrição do problema, e decisões arquiteturais para descrição da solução
utilizada (Figura 3.1).
Esta seção trata da transformação da ontologia apresentada por Kruchten et al.
(2006; 2004) na descrição da solução, e da transformação da visão de medições
proposta por Kassab et al. (2009; 2012) na descrição do problema. Além disso,
nesta seção são apresentadas as principais funções utilizadas no cálculo de
similaridade entre casos.

Figura 3.1 – Principais elementos de um caso em um sistema RBC.

3.1

Definição do problema
A descrição do problema em um caso é o elemento responsável por descrever

o contexto ou problema resolvido. No RBC proposto, o problema é representado por
uma adaptação da ontologia para RNF criada por Kassab et al. (2009; 2012).
Para simplificar a interação com o usuário no preenchimento da descrição do
caso, é utilizada apenas a visão de medições da ontologia, pois ela apresenta os
conceitos necessários para indexação dos casos, além de representar RNFs
mensuráveis objetivamente. Para este trabalho a ontologia foi adaptada para o
português, sendo que alguns conceitos foram ignorados. Portanto, a partir de agora,
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será referenciada como Ontologia de Requisitos Não Funcionais Mensuráveis
(ORNFM). A Figura 3.2 apresenta os conceitos e relações da ORNFM.

Figura 3.2 – Diagrama UML simplificado da ORNFM.
Os seguintes exemplos de problemas deverão ser suportados pela ORNFM:


O sistema deverá estar disponível 99.0% do tempo;



O sistema deverá se recuperar em no máximo 20 segundos, em caso de
falhas;



O sistema deverá responder em 1 segundo com 1000 usuários
conectados;



O sistema deverá utilizar no máximo 80% dos recursos disponíveis no
servidor;

Para estruturar os RNFs, a Tabela 1.1 apresenta-os categorizados em
característica, subcaracterística e medida.
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Tabela 3.1 – Exemplo de categorização de requisitos não funcionais.
Característica Subcaracterística

Medida

Confiabilidade

Disponibilidade

99% do tempo

Confiabilidade

Recuperabilidade

20 segundos

Desempenho

Tempo de resposta 1 segundo com 1000 usuários

Desempenho

Uso de recurso

80% máximo

Para detalhar mais ainda a representação dos RNFs, é proposta a
decomposição da categoria medida em valor e entidade conforme ilustrado na
Tabela 3.2.

Tabela 3.2 – Decomposição das medidas dos RNFs.
Medida

Valor

Entidade

Método

99% do tempo

99

(%) do tempo

menor ou igual

20 segundos

20

segundos

menor ou igual

1 segundo com 1000 usuários 1, 1000
80% máximo

segundos, usuários igual, maior ou igual

0 até 80 (%) de recursos

menor ou igual

Após a categorização e decomposição dos RNFs, a ORNFM pode ser
instanciada como indicado nas Figuras 3.3 e 3.4.

Figura 3.3 – Instanciação do requisito confiabilidade utilizando a ORNFM.
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Figura 3.4 – Instanciação do requisito desempenho utilizando a ORNFM.
Conforme apresentado nas Figuras 3.3 e 3.4, os RNFs exemplificados foram
adequadamente instanciados pela ORNFM. O próximo passo para a modelagem do
problema diz respeito à definição dos índices que serão utilizados para indexação
dos casos.

3.2

Definição de índices e cálculos de similaridade
Os índices de um caso são combinações de seus atributos mais importantes,

que permitem distingui-lo de outros e identificar casos úteis para uma dada
descrição de problema (WANGENHEIM; WANGENHEIM, 2003).
Portanto, para o modelo adotado, os índices serão todos os conceitos
utilizados na ORNFM. Como o RBC proposto é baseado em ontologias, cada caso
será representado por um conjunto de instâncias da ontologia.
As propriedades temValor e temAtributo serão utilizados como principais
componentes para o cálculo da similaridade entre casos. Além disso, a similaridade
entre os casos será reforçada pela análise semântica das instâncias da ontologia.
Assim, a similaridade entre casos será alcançada com a sinergia de duas técnicas:
Análise de similaridade semântica entre RNFs e Análise de similaridade entre
Medidas.
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3.2.1

Análise de similaridade semântica entre RNFs

A função de similaridade utilizada nesta técnica analisa instâncias do conceito
RNFMensuravel para calcular a distância semântica entre elas.
Em uma determinada ontologia, uma classe é equivalente à outra, se ambas as
classes têm exatamente os mesmos atributos. Desta forma, a distância entre duas
classes pode ser calculada pela quantidade de atributos similares.
A função (1) escolhida para calcular a similaridade entre instâncias é a simMin
(AKMAL; BATRES, 2011) devido ao desempenho apresentado pelos autores.

simMin C1 , C2   w1

A1  A2
A1  A2
 w2
A1  A2
min( A1 , A2 )

(1)

onde A1 e A2 define o conjunto de propriedades das classes C1 e C 2 , A1  A2 é o
total de atributos compartilhados pelas classes C1 e C 2 , A1 e A2 representa o
numero de atributos de C1 e C 2 , w1 e w2 são pesos atribuídos individualmente.

3.2.2

Análise de similaridade entre medidas

Esta técnica leva em conta as propriedades do conceito MedidaBasica para
avaliar a similaridade entre instâncias deste conceito. A função (2) calcula a
distância semântica entre as propriedades temAtributo e a distância numérica entre
as propriedades temValor de cada classe.
A similaridade numérica será obtida utilizando a função (3) simNum (AKMAL;
BATRES, 2011). A ideia é que a similaridade cresce com o decréscimo da distância
entre dois valores, ponderada pelo tamanho do intervalo assumido pelo domínio dos
valores das propriedades (WANGENHEIM; WANGENHEIM, 2003).

simMedidas(C1 , C2 )  simMin ( E1 , E2 )w1  simNum (V1 , V2 )w2

(2)

 V  V2
simNum (V1 , V2 )  1  1
 ub  lb

(3)
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onde E1 e E2 representam as propriedades temAtributo, V1 e V2 definem as
propriedades temValor das classes C1 e C 2 , ub define o limite superior da faixa dos
valores e lb o limite inferior.

3.2.3

Cálculo da similaridade global

Depois de feito os cálculos das similaridades locais, utilizando as duas técnicas
listadas anteriormente, a similaridade global será alcançada utilizando a função (4),
ponderando os resultados de cada cálculo anterior, pois, aparentemente, a análise
semântica entre RNFs tem mais influência no resultado final do que a análise entre
medidas. Durante a fase de experimentos deste trabalho, os pesos de cada uma das
fórmulas serão ajustados manualmente.
Com isso a similaridade global é representada da seguinte maneira:
n

simGlobalP, Ci   max  ( simMin ( P, Ci ) w1  simMedidas( P, Ci ) w2 )

(4)

i 1

onde P representa o caso sem solução e C os casos existentes na base de casos
solucionados, n é o numero máximo de casos solucionados existentes na base.
Mais detalhes sobre a aplicação dos cálculos de similaridade serão discutidos
na seção 5 – “Simulação e análise de resultados”, durante a simulação de uso
sistema RBC criado.

3.3

Definição da solução
A descrição da solução em um caso é o elemento responsável por descrever a

solução do problema. No RBC proposto, a solução é representada pela ontologia de
decisões arquiteturais criada por Kruchten et al. (2006; 2004). Para serem utilizados
neste trabalho, os conceitos foram traduzidos, e serão aludidos como Ontologia
Representativa para Decisões Arquiteturais (ORDA); porém os significados dos
conceitos, propriedades e relações continuam os mesmos.
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Figura 3.5 – Diagrama UML da ORDA.
Conforme ilustrado na Figura 3.5, a ORDA representa diversos conceitos
relacionados com decisões arquiteturais para representação de problemas
arquiteturalmente solucionados. Do ponto de vista arquitetural, um problema pode
ser entendido como RNFs exigidos pelo sistema.
Para exemplificar o uso da ORDA, os RNFs propostos anteriormente na
descrição do problema são reapresentados em conjunto com as possíveis soluções
arquiteturais nas Tabelas 3.3 e 3.4. As soluções foram retiradas das táticas
arquiteturas apresentadas por Bass et al. (2012). Cada problema pode ser resolvido
por mais de uma solução e cada solução é representada por um conjunto de
decisões que podem estar ou não relacionadas.
As decisões arquiteturais podem ser representadas como instâncias da ORDA;
para isso, cada decisão apresentada é categorizada em um dos conceitos da
ontologia, sendo discriminados as respectivas propriedades e relacionamentos. A
Tabela 3.5 apresenta um exemplo de decisão instanciada pela ontologia.
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Tabela 3.3 – Soluções sugeridas para o problema 1.
Problema 1 - O sistema deverá estar disponível 99.0% do tempo
Solução 1a
Ping/Echo

para

detecção

de

problemas em todos servidores
A2

Redundância

ativa

para

recuperação de falhas
A3

Monitoramento das condições
para prevenção de falhas

B1
Resumo das Decisões

Resumo das Decisões

A1

Solução 1b
Monitoramento das condições para
prevenção de falhas
B2

Self-Test

dos

principais

componentes do sistema
B3

Redundância

passiva

para

recuperação de falhas

Tabela 3.4 – Soluções sugeridas para o problema 2.
Problema 2 - O sistema deverá responder em 1 segundo com 1000 usuários conectados
Solução 2a
Redução de overhead utilizando
disco de alta velocidade SSD
A2

Clusterização e balanceamento
dos servidores web e de dados.

A3

Processamento da camada de
apresentação

no

cliente

utilizando javascript e HTML5

B1
Resumo das Decisões

Resumo das Decisões

A1

Solução 2b
Aumento de recursos de CPU e
memória RAM
B2

Utilizar

filas

para

troca

de

mensagens, utilizar produto X da
empresa XPTO para implementar
servidor de filas.
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Tabela 3.5 – Instância ORDA da decisão A1 do Problema 2.
Conceito

Decisão Executiva de Tecnologia

Resumo

Redução de overhead utilizando disco de alta velocidade SSD no
servidor de dados

Racional

Grande parte das informações do sistema será armazenada em
formato de arquivos indexados no servidor de dados, além disso, a
conexão entre os servidores é feita por uma rede de alta velocidade
exclusiva para o sistema.

Estado

Aprovado

Histórico

Pedro da Silva - 06/07/2013 – Proposta inicial

Relações

Nenhuma relação entre as outras decisões da solução.

Para simplificar a implementação do protótipo e a carga inicial da base de
casos resolvidos, as relações que relacionam decisões arquiteturais da ontologia
ORDA serão ignorados.

3.4

Conclusão
Nesta seção foram apresentados os modelos sugeridos para representação do

problema e solução no RBC proposto.
Requisitos não funcionais foram utilizados para exemplificar a criação de
instâncias da ORNFM, modelo que representa a descrição do problema nos casos e,
conforme demonstrado, uma adaptação da visão de medidas da ontologia de
requisitos não funcionais sugerida por Kassab et al. (2009; 2012). Após a definição
do problema, foram apresentados os índices e as funções utilizadas nos cálculos de
similaridade entre casos para auxiliar na recuperação de casos similares da base de
casos do RBC. Por fim, a descrição da solução dos casos foi apresentada como
instâncias da ontologia ORDA, adaptação da ontologia proposta por Kruchten et al.
(2006; 2004).
Ambos os modelos representam adequadamente o problema e a solução de um
caso, que é o principal componente para a criação de um RBC.
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4

DESENVOLVIMENTO DO RBC
Esta seção contém a integra do processo utilizado para viabilizar o

desenvolvimento do protótipo da ferramenta RBC. Apresenta o desenho dos
componentes que fazem parte da arquitetura do protótipo, bem como, as tecnologias
utilizadas para o desenvolvimento e instalação de cada componente. Em seguida,
são apresentadas as principais interfaces de interação com o arquiteto e a
explicação de um fluxo básico para obtenção de uma sugestão arquitetural.

4.1

Projeto arquitetural do protótipo

4.1.1

Visão de Componentes

Uma arquitetura componentizada é utilizada para tornar possível a realização
da ferramenta proposta. Atende o RNF de extensibilidade, premissa importante para
viabilizar a troca de componentes, colaborando com evoluções futuras do RBC.
Dentre todos os componentes, os de interface visual e similaridade são os
principais. O componente de interface visual por possibilitar a extensão da
ferramenta para dispositivos móveis ou interfaces que suportam acessibilidade, e o
componente de similaridade, por possibilitar o desenvolvimento de outros algoritmos
de similaridade, que poderá contribuir para o aumento da confiabilidade das
sugestões.
A Figura 4.1 apresenta o diagrama de componentes do sistema proposto,
sendo que cada componente tem sua responsabilidade bem definida, conforme
segue.


RBC Tool - Agrupa todos os módulos da ferramenta, segue a especificação
JEE 6 para distribuição de aplicações web dinâmicas que são distribuídas em
um arquivo do tipo WAR (Web Archive). O JEE 6 garante que este
componente possa ser instalado em qualquer servidor de aplicação
compatível, independente do fabricante ou forma de distribuição (livre ou
comercial).
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Figura 4.1 – Diagrama de componentes.


Visual Console - Conjunto de artefatos que representam a interface visual da
aplicação desenvolvida. Constituído de arquivos html5, css e javascript,
utilizam processamento do lado do cliente (browser), foram projetados de
acordo com o padrão de projeto Single-Page Application (SPA), que tem
como maior característica o uso de apenas uma página html que contém
todos os componentes visuais (ex.: formulários, botões, listagens etc)
necessários para interação do usuário com toda a aplicação.
Todos os dados são solicitados para o módulo de serviços
(RBCServices) utilizando chamadas Asynchronous Javascript and XML
(AJAX) com objetos javascript (JSON). Estas tecnologias foram escolhidas
por duas razões:
o Simplificação na representação dos casos (requisitos não funcionais e
decisões arquiteturais) - No início do desenvolvimento e durante os
testes, alguns ajustes foram necessários. A flexibilidade necessária
para evoluir rapidamente foi alcançada utilizando objetos JSON, pois
objetos javascript são fracamente tipados. A facilidade de manipulação
desse tipo de objeto, assim como a compatibilidade com a tecnologia
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HTML5

foram

desenvolvimento

favoráveis,
do

e

protótipo.

contribuíram
Os

para

componentes

o

rápido

visuais

foram

construídos com a versão livre da biblioteca de javascript EXJS4.
o Redução na carga de processamento do servidor JEE – O padrão SPA
e o uso de AJAX contribuíram com a redução de processamento no
servidor, característica básica em uma aplicação JEE que utiliza Java
Server Pages (JSP) ou Java Server Faces (JSF). Com este ganho, foi
possível instalar a ferramenta RBC em servidores com baixo poder de
processamento, viabilizando desta forma, sua publicação na internet
sem nenhum custo monetário.


RBCServices - Serviços REST desenvolvidos utilizando a linguagem de
programação Java, de acordo com a especificação Java API for RESTful Web
Services (JAX-RS). Estes serviços são os responsáveis por conter toda a
lógica de negócio utilizada para manutenção e uso do RBC.
Para diminuir o esforço no processo de desenvolvimento deste
componente, foram utilizadas bibliotecas públicas cuja as principais são:
o EasyMock - Biblioteca livre utilizada para realizar as transformações de
objetos JSON para objetos Java e vice-versa.
o Spring Framework - Utilizado para injeção de dependência entre
componentes, facilitando a troca futura de componentes, pois diminui o
acoplamento entre eles.



Similarity Engine - Principal componente do protótipo por ser responsável
por calcular as similaridades entre casos. Este componente foi criado para
facilitar a evolução do RBC, caso seja necessário incluir diferentes
implementações dos algoritmos de similaridade.
As seguintes classes fazem parte desse pacote, e cada uma delas contém
a lógica necessária para executar os cálculos de:
o InstanceSimilarityAlgorithm – similaridade local entre instâncias.
o MeasureSimilarityAlgorithm - similaridade local entre medidas.
o NumericSimilarityAlgorithm - similaridade local numérica.
o NearestNeighbourAlgorithm - similaridade global entre casos.
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RBCRepository - Componente responsável pelo armazenamento dos dados
em um banco de dados NOSQL. A tecnologia NOSQL foi escolhida pelas
seguintes razões:
o Independência de um modelo rígido para representação dos dados - a
flexibilidade para alteração, em relação aos modelos de objetos,
garantiu

um

aumento

de

velocidade

no

desenvolvimento

da

ferramenta, pois não foi necessária uma fase de modelagem de dados
relacionais. Em um banco de dados NOSQL os dados são
armazenados no formato JSON.
o Escalabilidade e rápido acesso aos dados armazenados - garantidos
pelo banco de dados escolhido (MONGODB), possibilitando um
crescimento considerável das informações, caso a ferramenta fique
disponível para uso público.


Entity Package - Este é o pacote que representa o modelo de dados
orientado a objetos de todo o domínio da aplicação. Foi criado
separadamente para possibilitar seu reúso em todas as camadas da
aplicação e contém os seguintes pacotes internos:
o ORNFM - Classes de domínio que representam os requisitos não
funcionais;
o ORDA

-

Classes de

domínio

que

representam

as decisões

arquiteturais;
o General Entitys - Classes de domínio que representam os cadastros de
apoio, casos, sugestões e pesos.
O diagrama de classes do pacote Entity (Figura 4.2) contém a modelagem
realizada para possibilitar a criação da ferramenta RBC, representado assim, o caso
do RBC (problema e solução) e algumas outras classes de apoio (Feedback, Peso e
Sugestão).
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Figura 4.2 – Diagrama de classes do modelo de domínio.
A Figura 4.2 apresenta o relacionamento entre as principais classes de domínio
da ferramenta. Para aumentar o desempenho na recuperação dos casos
armazenados, muitos dos relacionamentos entre as classes são apenas conceituais,
realizada na interface visual do protótipo. Este tipo de relação está representada
pelas linhas tracejadas.

4.1.2

Visão de Instalação

Durante a fase de carga inicial, vinte arquitetos foram convidados para utilizar a
ferramenta de forma colaborativa (Apêndice B), auxiliando assim, na criação da base
de casos inicial. Para atender a disponibilidade do sistema, aceitavelmente, para
esses potenciais usuários, foi necessária a implantação do RBC em um ambiente de
produção acessível pela internet. A Figura 4.3 apresenta o diagrama de instalação
elaborado para este propósito.
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A próxima seção (Simulação e análise de resultados) apresentará todas as
informações sobre a carga inicial e a participação dos arquitetos convidados.

Figura 4.3 – Diagrama de Instalação.

Todos os componentes apresentados no diagrama de instalação são
clarificados na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Informações adicionais ao diagrama de Instalação.
Nome

Especificação do nó

Client Devices



Representa os diversos tipos de clientes que podem utilizar a
plataforma.



Para o protótipo criado neste trabalho, apenas a interface compatível
com navegadores web (desktop ou mobile) foi desenvolvida.



Utiliza o protocolo REST para consumo dos serviços disponíveis no
servidor de aplicação.



Representa o serviço de servidores (físicos e lógicos) utilizados para
instalação da ferramenta RBC.



Para o protótipo criado foi utilizado o serviço de menor capacidade
oferecido pelo provedor, com instalação padrão do Apache Tomcat7,

Platform-as-aService

sistema operacional Linux com 613MB de memória RAM.


Nenhum tipo de configuração especial foi necessário para o
funcionamento da ferramenta.



Utiliza o protocolo padrão do MongoDB, este protocolo é uma abstração
do socket TCP/IP.

DataBase-asa-Service



Representa o servidor de banco de dados utilizado pela solução.
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Utilizado o serviço de menor capacidade e sem custos, oferecido pelo
provedor escolhido.



Utiliza uma instância compartilhada do MongoDB com 496MB de
armazenamento disponível.



4.2

Nenhum tipo de índice ou ajuste foi necessário para atender a solução.

Interfaces de Uso
Para obter sugestões, o arquiteto informa o RNF que deve ser atendido

(descrição do problema). Após, o sistema especialista irá efetuar os cálculos de
similaridade com todos os casos indexados na base de casos, sendo que os casos
similares serão retornados como sugestões arquiteturais (possível solução para o
problema informado), que poderão ser reutilizados ou adaptados, gerando um novo
caso solucionado.
A seguir, telas do protótipo serão apresentadas com o principal objetivo de
relacionar a interatividade do usuário (Arquiteto) com as tarefas do ciclo do RBC
(Recuperação, Reutilização, Revisão e Retenção) e, ainda, destacar alguns dos
elementos básicos do sistema especialista (Adaptação e Aprendizado).
A Figura 4.4 apresenta a tela para inclusão do RNF que deve ser atendido. É
divida em três partes: informações gerais do RNF, medidas e resumo. O resumo é
apenas uma tentativa para facilitar o entendimento sobre os campos preenchidos,
para descoberta de eventuais informações errôneas.
Após informar o RNF, o arquiteto poderá incluir uma nova solução ou tentar
obter sugestões. Ao escolher "Obter Sugestões", o fluxo "Obter casos similares”
(Figura 4.5) é iniciado. O retorno desse processamento é exemplificado na tela de
sugestões, representada pela Figura 4.6.

54

Figura 4.4 – Tela para inclusão de RNF (problema do RBC).
A Figura 4.5 mostra um diagrama de sequência que representa a principal
função da ferramenta proposta: a recuperação de casos similares utilizando um RNF
mensurável especificado por um arquiteto de software.
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Figura 4.5 – Diagrama de sequência – “Obter Casos Similares”.
A Figura 4.6 mostra uma lista de soluções sugeridas (Recuperação). A
similaridade entre o caso informado e a solução sugerida foi calculada e
transformada em porcentagem para facilitar o entendimento, onde 100% é uma
sugestão totalmente similar.

Figura 4.6 – Lista de decisões arquiteturais (problemas similares) sugeridas pelo
RBC.
Ao escolher uma das sugestões (Figura 4.7), o arquiteto terá acesso a todos os
detalhes da solução, tendo, assim, subsídios suficientes para reutilizá-la ou não. A
reutilização implica criar um novo caso resolvido na base de casos do RBC
(Reutilização, Retenção e Aprendizado). Todos os campos desta tela são abertos,
livres para alteração, caso isto ocorra, o RBC irá reter um novo caso utilizando uma
solução existente adaptada (Adaptação, Retenção e Aprendizado).
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Todo este processo faz parte da revisão do RBC, que no caso do presente
trabalho, é responsabilidade do arquiteto de software.

Figura 4.7 – Detalhes da decisão arquitetural sugerida.
Um manual do usuário (Apêndice A) foi criado para auxiliar a manipulação da
ferramenta desenvolvida.

4.3

Conclusão
Nesta seção foram apresentados diagramas de algumas visões arquiteturais

(visão de componentes e visão de instalação) utilizados no processo de
desenvolvimento do protótipo. Um diagrama de classes com as classes de domínio
e suas relações também foi criado. O esclarecimento em relação às escolhas
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tecnológicas utilizadas na realização e implantação do sistema especialista
outrossim foi apresentado. Por fim, a interface visual e interação com o principal
módulo da ferramenta foi relacionado com as fases de Recuperação, Reutilização,
Revisão e Retenção do ciclo de um RBC (AAMODT; PLAZA, 1994). A próxima
seção apresentará a simulação do uso do protótipo desenvolvido e análise dos
resultados obtidos.
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5

SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS
Esta seção apresenta uma simulação efetuada com o sistema especialista

desenvolvido. Apresentam as entradas e saídas efetuadas, assim como, a lógica
executada pelo sistema especialista e os resultados obtidos. Cinco diferentes
problemas são utilizados como exemplos de uso da ferramenta: dois para atributos
de confiabilidade e três para atributos de desempenho. Os resultados obtidos são
analisados do ponto de vista de usabilidade da ferramenta e confiabilidade das
decisões sugeridas.

5.1

Abastecimento inicial da base de casos
Para viabilizar a simulação de uso, foi necessário abastecer a base de casos

do sistema especialista com casos resolvidos. A base foi alimentada utilizando
problemas fictícios elaborados pelo autor. Diversas soluções arquiteturais foram
extraídas e adaptadas de Bass et al. (2012). Outras foram obtidas de soluções reais,
adaptadas de blogs e comunidades de arquitetura de software.
Na carga inicial foram incluídos vinte e dois casos resolvidos. Desses, dez são
casos que atendem atributos de confiabilidade, e o restante dos casos atende
atributos de desempenho.

5.2

Calibragem do RBC
Para efetuar, de uma maneira simples, os ajustes da maior parte dos pesos

utilizados nos cálculos de similaridade, um módulo de administração foi
desenvolvido. Os valores atribuídos aos pesos e as descrições de cada um deles
são apresentados na Tabela 5.1.
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Tabela 5.1 – Pesos utilizados durante a simulação.
Nome

SIMILARIDADE_GLOBAL_W1

Descrição de uso
Peso utilizado na função de similaridade
global,

reflete

similaridade

a

local

importância
semântica

Valor

da
entre

0,8

instâncias da classe RNFMensuravel.
Peso utilizado na função de similaridade
SIMILARIDADE_GLOBAL_W2

global,

reflete

a

importância

da

similaridade local entre instâncias da

0,2

classe MedidaBasica.
Peso utilizado na função de similaridade
SIMILARIDADE_LOCAL_MEDIDAS_W1

local entre medidas, reflete a importância
da

distância

semântica

entre

as

0,7

propriedades temAtributo.
Peso utilizado na função de similaridade
SIMILARIDADE_LOCAL_MEDIDAS_W2

local entre medidas, reflete a importância
da

distância

numérica

entre

as

0,3

propriedades temValor.
Similaridade

mínima

aceita

para

sugestão de casos. Apenas casos que
SIMILARIDADE_MINIMA_CASOS

tiverem similaridade global maior ou

0,6

igual a esta constante serão sugeridos
como solução.

Além dos pesos, outras informações foram estruturadas para facilitar o
cadastro de um novo problema. Entre elas, as mais importantes são instâncias de
atributos de qualidades mensuráveis (subcaracterísticas) e instâncias de tipos de
medidas. As instâncias são apresentadas na Tabela 5.2.
De uma forma geral, o pré-cadastro foi necessário para facilitar a relação
entre características, subcaracterísticas e tipos de medidas, diminuindo a
possibilidade de erros no preenchimento do formulário para descrição do problema.
Este pré-cadastro foi realizado utilizando o módulo administrativo da ferramenta.
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Tabela 5.2 – Instâncias pré-cadastradas das classes Características,
Subcaracterísticas e Tipos de Medidas.
Característica

Subcaracterísticas

Consistência

Disponibilidade

processadas com sucesso


Porcentagem de mensagens perdidas



Tempo de disponibilidade



Tempo médio para recuperação após

Recuperabilidade

Confiabilidade

Tipos de Medidas
Porcentagem de mensagens

uma falha


Latência de falha



Latência de erro



Porcentagem de falhas humanas



Porcentagem de falhas de
componentes de hardware



Porcentagem de falhas de
componentes de software

Tolerância a Falhas



Porcentagem de falhas de projeto



Tempo Médio Entre Falhas (MTBF)



Tempo Médio para Reparo (MTTR)



Tempo Esperado até a primeira
Ocorrência de Defeito (MTTF)

Desempenho



Taxa de defeitos



Tempo de vida útil



Tempo de resposta

Comportamento em



Tempo de processamento

relação ao Tempo



Tempo de download



Throughput



Porcentagem de uso

Utilização e Recursos
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5.3

Simulação
A seguir serão apresentados cinco exemplos de uso, dos quais três estão

relacionados a problemas arquiteturais de desempenho e, dois, de confiabilidade.
Os seguintes problemas serão utilizados para simular o uso da ferramenta:
1. O sistema deverá processar 100 mensagens em até 10 segundos
(Problema 01 de desempenho).
2. O sistema deverá processar 1000 arquivos em até 1 hora (Problema 02
de desempenho).
3. O sistema deverá responder em até 1 segundo com 1000 usuários
simultâneos (Problema 03 de desempenho).
4. O sistema deverá estar disponível 99,95% do tempo (Problema 01 de
confiabilidade).
5. O sistema deverá estar disponível em até 3 horas após uma falha
(Problema 02 de confiabilidade).
Cada problema exigiu uma simulação de uso. O resultado (sugestões de
decisões arquiteturais) de cada simulação foi tabelado e é apresentado a seguir com
a respectiva análise. Por motivos de simplificação, foram utilizados as cinco
melhores sugestões de cada problema e apenas a descrição da decisão arquitetural
de cada um deles.

5.3.1

Problema 01 de desempenho

Descrição do problema arquitetural: “O sistema deverá processar 100
mensagens em até 10 segundos”.

Tabela 5.3 – Resultado da simulação do Problema 01 de desempenho.
RNF Informado
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo de Processamento -> Mensagens igual a 100 e Segundos menor ou
igual a 10]
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Decisões Arquiteturais Sugeridas
Id do Caso: [5314ab8ae4b0ea8392d33424]

Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo de Processamento -> Arquivos igual a 1000 e Segundos menor
ou igual a 10]
(1)
Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Utilizar workers na nuvem]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.520015]
simGlobal: [0.904003]

Id do Caso: [53163908e4b01c39fe762709]

Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo de Processamento -> Periodicidade Diária igual a 1 e (GB)
Dados maior ou igual a 800]
(2)

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Solução Arquitetural da Xpress Internet Services
(Nokia)]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.52000016]
simGlobal: [0.90400004]

Id do Caso: [53153a2be4b02e6a7956a427]

Descrição do Problema:
(3)

RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo de Processamento -> Periodicidade Mensal igual a 1 e Horas
menor ou igual a 1 e Arquivos igual a 600000]

Descrição da Solução:
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Resumo da Decisão: [Hardware específico para processamento de arquivos (File
Appliance) + disco SSD para leitura dos arquivos]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.395015]
simGlobal: [0.879003]

Id do Caso: [5313e13fe4b02b82650b912b]

Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo de Download -> Segundos menor ou igual a 10]
(4)

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Utilizar servidores de conteúdo na nuvem que serão
escalados de acordo com a demanda.]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [0.8]
simMedidas: [0.695015]
simGlobal: [0.779003]

Id do Caso: [53153012e4b02e6a7956a424]

Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [ThroughPut -> Requisições Síncronas maior ou igual a 500000 e
Segundos igual a 5]
(5)

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Múltiplas instâncias para atender requisições
(Servidores na nuvem) + Banco de dados em memória (Redis) + REST]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [0.8]
simMedidas: [0.540015]
simGlobal: [0.74800307]
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Analisando as decisões sugeridas (Tabela 5.3), a mais similar (1) apresenta
uma similaridade global de 0.904003 em relação ao problema indicado. A baixa
similaridade local entre as medidas básicas influenciaram neste resultado, conforme
é indicado pelo índice simMedidas (0.520015).
Do ponto de vista de confiabilidade, a decisão atrelada à sugestão (1) serviria
adequadamente para uma tentativa de resolução do problema arquitetural
informado. A justificativa (RNF atendido) na utilização passada desta solução é
suficientemente similar (0.904003) ao problema apresentado (RNF informado). A
única diferença entre os problemas (RNF atendido e RNF informado) está em um
dos tipos de Entidade de Medida utilizado, uma vez que, enquanto no problema
informado a entidade “Mensagens” foi utilizada, no caso recuperado a entidade
utilizada é “Arquivos”. Em contrapartida, a sugestão menos similar (5), com
similaridade global de 0.74800307, atende a um requisito equivalente, porém com
medidas distintas.
Em relação às sugestões intermediárias (2), (3) e (4), aparentemente todas
elas atendem o RNF informado de alguma maneira, entretanto, as decisões
necessitam ser adaptadas pelo arquiteto. Este fato ocorre devido à alta similaridade
entre os RNFs. Vale ressaltar que a menor similaridade está em 0.8, o que indica
uma pequena distancia (0.2) semântica entre os casos. Esta diferença pode ser
atribuída, de uma forma geral, aos diferentes tipos de medidas (Tempo de
Download, Throughput e Tempo de Processamento) associados a uma mesma
subcaracterística de RNF (Comportamento em relação ao Tempo).
Do ponto de vista de usabilidade, informar o problema proposto para a
ferramenta foi uma tarefa relativamente simples. Após o preenchimento do
formulário a ferramenta elaborou o seguinte resumo:

O seguinte requisito não funcional de Desempenho deve ser atendido:

A arquitetura proposta deverá prever um nível de Comportamento em relação ao
Tempo, tal que o (a)Tempo de Processamento será:

Medida 1: Mensagens igual a 100 e Medida 2: Segundos menor ou igual a 10
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Apesar de tentar ser natural, o texto elaborado pela ferramenta está confuso,
podendo dificultar o entendimento do usuário na interpretação do RNF informado ou
o RNF atendido (descrição do problema em um caso).

5.3.2

Problema 02 de desempenho

Descrição do problema arquitetural: “O sistema deverá processar 1000
arquivos em até 1 hora”.
Tabela 5.4 – Resultado da simulação do Problema 02 de desempenho.
RNF Informado
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo de Processamento -> Arquivos igual a 1000 e Horas menor ou igual
a 1]

Decisões Arquiteturais Sugeridas
Id do Caso: [5314ab8ae4b0ea8392d33424]

Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo de Processamento -> Arquivos igual a 1000 e Segundos menor
ou igual a 10]
(1)
Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Utilizar workers na nuvem]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.52015]
simGlobal: [0.90403]

Id do Caso: [53153a2be4b02e6a7956a427]
(2)

Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo de Processamento -> Periodicidade Mensal igual a 1 e Horas
menor ou igual a 1 e Arquivos igual a 600000]
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Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Hardware específico para processamento de arquivos (File
Appliance) + disco SSD para leitura dos arquivos]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.5180667]
simGlobal: [0.9036133]

Id do Caso: [53163908e4b01c39fe762709]

Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo de Processamento -> Periodicidade Diária igual a 1 e (GB)
Dados maior ou igual a 800]
(3)

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Solução Arquitetural da Xpress Internet Services
(Nokia)]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.50372016]
simGlobal: [0.900744]

Id do Caso: [53166373e4b0ccff427da561]

Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo De Resposta -> Requisições Assíncronas maior ou igual a 1000
e Segundos menor ou igual a 2]
(4)
Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Otimização da camada de apresentação]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [0.8]
simMedidas: [0.4689]
simGlobal: [0.73378]
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Id do Caso: [5313ff30e4b02b82650b9133]

Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo De Resposta -> Segundos menor ou igual a 3 e Usuários
Simultâneos maior ou igual a 1000]
(5)

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Utilizar servidores na nuvem que serão escalados de
acordo com a demanda das requisições.]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [0.8]
simMedidas: [0.46765]
simGlobal: [0.73353004]

Neste exemplo, o problema informado é similar ao anterior (Problema 1 de
desempenho), porém, ao invés de mensagens, a arquitetura deve tratar o
processamento de arquivos. As decisões sugeridas pelo sistema especialista foram
adequadas ao problema informado, sendo possível notar que as decisões (1), (2) e
(3) da sugestão do exemplo anterior, também foram exibidas neste exemplo, todavia
com similaridade diferente. Este fato exemplifica uma situação onde a mesma
solução arquitetural, armazenada na base de casos resolvidos, pode ser reutilizada
para atender diferentes tipos de problemas arquiteturais.

5.3.3

Problema 03 de desempenho

Descrição do problema arquitetural: “O sistema deverá responder em até 1
segundo com 1000 usuários simultâneos”.
Tabela 5.5 – Resultado da simulação do Problema 03 de desempenho.
RNF Informado
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo De Resposta -> Segundos menor ou igual a 1 e Usuários Simultâneos
igual a 1000]
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Decisões Arquiteturais Sugeridas
Id do Caso: [5313ff30e4b02b82650b9133]

Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo De Resposta -> Segundos menor ou igual a 3 e Usuários
Simultâneos maior ou igual a 1000]
(1)

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Utilizar servidores na nuvem que serão escalados de
acordo com a demanda das requisições.]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.64265]
simGlobal: [0.92853004]

Id do Caso: [53165950e4b0ccff427da55e]

Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo De Resposta -> Segundos menor ou igual a 5 e Usuários
Simultâneos maior ou igual a 1000]
(2)

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Utilizar servidores na nuvem que serão escalados de
acordo com a demanda das requisições + os servidores deverão estar no domínio
da empresa (nuvem privada) + cluster dos servidores web]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.63765]
simGlobal: [0.92753005]

Id do Caso: [53166373e4b0ccff427da561]
(3)
Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo De Resposta -> Requisições Assíncronas maior ou igual a 1000
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e Segundos menor ou igual a 2]

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Otimização da camada de apresentação]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.57515]
simGlobal: [0.91503]

RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [Tempo De Resposta -> (%) Tempo igual a 100 e Requisições
Assíncronas maior ou igual a 1000000 e Milissegundos menor ou igual a 50]

Descrição da Solução:
(4)

Resumo da Decisão: [Solução arquitetural de infraestrutura do Stack
Overflow]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.26098332]
simGlobal: [0.8521967]

Id do Caso: [531661b7e4b0ccff427da55f]

Descrição do Problema:
RNF: [Desempenho -> Comportamento em relação ao Tempo]
Medidas: [ThroughPut -> Segundos menor ou igual a 3 e Usuários Simultâneos
maior ou igual a 1000]
(5)

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Cluster de servidores + SPA (Single page application) +
Cache no camada de dados]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [0.8]
simMedidas: [0.64265]
simGlobal: [0.7685301]
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Neste exemplo, uma das sugestões apresenta uma similaridade entre
medidas muito baixa (0.26098332), em virtude de tal medida ser composta por três
medidas básicas ((%) Tempo, Requisições Assíncronas e Segundos) enquanto o
problema informado tem uma medida composta de duas medidas básicas
(Segundos e Usuários Simultâneos). A função utilizada para avaliar as similaridades
entre medidas não trabalha adequadamente com classes que tenham medidas de
tamanhos diferentes.

Em relação a este problema, nenhuma ação foi tomada,

devido ao tempo extra necessário para execução desta tarefa.

5.3.4

Problema 01 de confiabilidade

Descrição do problema arquitetural: “O sistema deverá estar disponível
99,95% do tempo”.
Tabela 5.6 – Resultado da simulação do Problema 01 de confiabilidade.
RNF Informado
RNF: [Confiabilidade -> Disponibilidade]
Medidas: [Tempo de Disponibilidade (Porcentagem x Ano) -> (%) Tempo maior ou
igual a 99.95]

Decisões Arquiteturais Sugeridas
Id do Caso: [5314a541e4b0ea8392d33420]

Descrição do Problema:
RNF: [Confiabilidade -> Disponibilidade]
Medidas: [Tempo de Disponibilidade (Porcentagem x Ano) -> (%) Tempo maior ou
igual a 99]
(1)
Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Ping/Echo + Redundância Ativa + Monitoramento]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.99715]
simGlobal: [0.99943]
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Id do Caso: [5314a5fee4b0ea8392d33421]

Descrição do Problema:
RNF: [Confiabilidade -> Disponibilidade]
Medidas: [Tempo de Disponibilidade (Porcentagem x Ano) -> (%) Tempo maior ou
igual a 90]
(2)
Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Self-Test + Redundância Passiva + Monitoramento]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.97015]
simGlobal: [0.99403]

Id do Caso: [5313f522e4b02b82650b9131]

Descrição do Problema:
RNF: [Confiabilidade -> Tolerância a Falhas]
Medidas: [Porcentagem de falhas Humanas -> (%) Tempo menor ou igual a 50]
(3)

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [todo dado excluído ou alterado devera ficar em
quarentena durante o período de 30 dias corridos]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [0.6]
simMedidas: [0.85015]
simGlobal: [0.65003]

Id do Caso: [5313f78ce4b02b82650b9132]

Descrição do Problema:
(4)

RNF: [Confiabilidade -> Tolerância a Falhas]
Medidas: [Porcentagem de falhas Humanas -> (%) Tempo menor ou igual a 10]

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [todo dado excluído ou alterado devera ficar em
quarentena durante o período de 30 dias corridos]
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Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [0.6]
simMedidas: [0.73015]
simGlobal: [0.62603]

Id do Caso: [5313f303e4b02b82650b9130]

Descrição do Problema:
RNF: [Confiabilidade -> Tolerância a Falhas]
Medidas: [Porcentagem de falhas de Projeto -> (%) Tempo menor ou igual a 2]
(5)

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Utilizar integração continua]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [0.6]
simMedidas: [0.70615]
simGlobal: [0.62123]

Neste exemplo de uso, a ferramenta tem um desempenho adequado. As duas
primeiras sugestões (1) e (2) retornam um índice de similaridade muito alto (acima
de 0.99), isto acontece pelo fato de a função de similaridades entre medidas
alcançar o seu melhor desempenho em relação aos outros exemplos, pois ela trata
apenas uma medida básica, retornando um nível de similaridade de mais de 0,95
(simMedidas) em ambos os casos.
Todas as outras três sugestões têm similaridade global abaixo de 0.7. Após a
análise de um especialista, é perceptível que as decisões arquiteturais (3), (4) e (5)
não podem ser reutilizadas para o problema apresentado. Talvez este problema seja
um

indício

de

que

o

nível

mínimo

de

similaridade

(SIMILARIDADE_MINIMA_CASOS) não foi devidamente ajustado, e que talvez
deve-se ser reajustado para um valor igual ou superior a 0.7. Entretanto, para
confirmar esta hipótese é preciso realizar mais testes utilizando uma base maior de
casos resolvidos.
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5.3.5

Problema 02 de confiabilidade

Descrição do problema arquitetural: “O sistema deverá estar disponível em
até 3 horas após uma falha”.
Tabela 5.7 – Resultado da simulação do Problema 02 de confiabilidade.
RNF Informado
RNF: [Confiabilidade -> Recuperabilidade]
Medidas: [Tempo Médio para Recuperação após uma Falha -> Horas menor ou igual a
3]

Decisões Arquiteturais Sugeridas
Id do Caso: [53152c51e4b02e6a7956a423]

Descrição do Problema:
RNF: [Confiabilidade -> Recuperabilidade]
Medidas: [Tempo Médio para Recuperação após uma Falha -> Segundos igual a
15]
(1)

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Monitoramento do serviço + Redundância de estado ativa +
Captura de exceptions]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.5425]
simGlobal: [0.9085]

Id do Caso: [531525efe4b02e6a7956a422]

Descrição do Problema:
RNF: [Confiabilidade -> Recuperabilidade]
(2)

Medidas: [Tempo Médio para Recuperação após uma Falha -> Segundos igual a
20]

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Monitoramento do serviço + Reinicialização automática em
caso de falhas]
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Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [1.0]
simMedidas: [0.5175]
simGlobal: [0.9035]

Id do Caso: [5345890ef4b805080b9b7564]

Descrição do Problema:
RNF: [Confiabilidade -> Tolerância a Falhas]
Medidas: [Tempo Médio para Reparo (MTTR) -> Horas menor ou igual a 3]
(3)

Descrição da Solução:
Resumo da Decisão: [Monitorar servidores de componentes + Efetuar backups
diários + Reinicialização com recuperação de dados automática.]

Resultado dos cálculos de similaridade:
simMin: [0.6]
simMedidas: [1.0]
simGlobal: [0.68]

Neste último exemplo, dois casos recuperados (1) e (2) têm similaridade global
calculada acima de 0.9, o que sugere que os RNFs atendidos são bem similares ao
RNF informado. Observando a descrição das soluções arquiteturais atreladas a
esses dois casos, é possível notar que são decisões similares, provavelmente
adaptadas uma à outra. Do ponto de vista arquitetural as duas decisões poderiam
ser utilizadas para resolver o problema apresentado.
A última sugestão listada (3), com similaridade global calculada em 0.68 é um
exemplo que apresenta dois RNFs com similaridade semântica de 0.6, mas que,
após a avaliação de um especialista, podem ser interpretados como RNFs
equivalentes. Pois a instância “Tempo Médio para Reparo (MTTR)”, do ponto de
vista arquitetural, tem o mesmo significado que a instância “Tempo Médio para
Recuperação após uma Falha”. Este problema ocorre devido a inconsistência entre
as instâncias da classe TipoDeMedida, pois as duas instâncias representam o
mesmo conceito.
Essa inconsistência reflete uma das fragilidades do sistema especialista
proposto, pois caso as instâncias sejam cadastradas de forma errônea o resultado
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das sugestões não serão confiáveis, característica que pode refletir o processo de
cadastro de instâncias utilizadas pelos cálculos semânticos do RBC. Outra forma de
diminuir o impacto deste problema, nos cálculos de similaridades, é a utilização de
relações entre instâncias. Nesse caso, uma relação “equivalente à” aumentaria a
similaridade entre os RNFs.
Do ponto de vista de usabilidade, informar os dois requisitos de confiabilidade
(Problema 1 e 2) foi relativamente simples, uma vez que em ambos os casos foram
utilizadas medidas básicas e descrição representativa dos tipos de medidas o que
facilita o preenchimento do formulário do problema.

5.4

Conclusão
Nesta seção foram apresentados e analisados detalhes das simulações

efetuadas com a ferramenta desenvolvida, assim como os resultados obtidos nessas
simulações. Foram aplicados cinco distintos problemas arquiteturais (três para
atributos de desempenho e dois para atributos de confiabilidade). A saída gerada
pela ferramenta, mostrando os resultados dos principais cálculos, foi apresentada e
alguns problemas desses cálculos foram discutidos. Desses problemas alguns foram
esclarecidos e outros ainda estão em aberto. Entre os problemas pendentes de
solução estão: criação da descrição do resumo do problema informado e atendido,
cálculo de similaridade entre RNFs com profundidade de medidas derivadas e
inconsistência no cadastro de instâncias.
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6
6.1

CONCLUSÕES
Objetivo atingido e contribuições
A simulação de uso da ferramenta RBC criada, apresentou resultados satisfatórios, o

que indica que a abordagem baseada em casos é uma alternativa viável para auxiliar

arquitetos de software na reutilização de decisões arquiteturais de uma forma
amigável e inteligente.
A seção 5 apresentou, com detalhes, cinco diferentes problemas arquiteturais
os quais foram instanciados utilizando uma adaptação da ontologia de Kassab et al.
(2009; 2012) e informados ao sistema especialista que, por sua vez, utilizando os
cálculos de similaridade definidos na seção 3, foi capaz de sugerir decisões
arquiteturais armazenadas previamente. Ressalte-se que as sugestões são uma
forma de colaborar na tomada de decisão de arquitetos em projetos de arquitetura
de software, aumentado as alternativas deste profissional.
Os modelos adaptados para as descrições do problema e solução mostraramse adequados. Todos os problemas utilizados durante a simulação foram
instanciados facilmente pela ontologia de atributos de qualidade mensuráveis
proposto por Kassab et al. (2009; 2012). A descrição da solução representada pela
ontologia de Kruchten et al. (2006; 2004), por sua vez, demostrou total aderência as
soluções utilizadas na simulação.
Esta pesquisa, além da criação do RBC especializado em reúso de decisões
arquiteturais, traz como contribuição uma forma alternativa de clarificar as
justificativas na reutilização de decisões, importante item para arquitetos de
software. Além da descrição do problema recuperado, as sugestões são constituídas
de níveis de similaridades entre o RNF informado (descrição do novo problema) e
RNF atendido (descrição do problema do caso armazenado).
A adaptação e a sinergia entre as ontologias de Kruchten et al. (2006; 2004) e
Kassab et al. (2009; 2012) simplificaram a modelagem dos casos do RBC criado.
Esta combinação pode ser interpretada como um novo modelo, contribuição para
que futuros trabalhos utilizem outras abordagens da IA para aprimorar a reutilização
de decisões armazenadas. Outra possibilidade é o uso desse novo modelo como
base para a criação de sistemas inteligentes para ensino de arquitetos
inexperientes.
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Os cálculos de similaridade utilizados pelo protótipo são um ponto negativo da
pesquisa, principalmente o cálculo de similaridade entre medidas (simMedidas),
pois, como apresentado na seção 5, apenas medidas básicas são calculadas
adequadamente.
Um sistema baseado em casos se torna mais significativo de acordo com o
tamanho de sua base de conhecimento. Assim, outro ponto negativo diz respeito à
dimensão reduzida da base de casos utilizados para aplicação da simulação, pois
impossibilitou uma análise mais acurada dos resultados gerados pela ferramenta.
Por fim, a abordagem visual estabelecida (interface web) para interação com o
usuário (arquiteto) não pode ser validada, uma vez que não foi possível recolher
dados qualitativos de uso. Embora alguns profissionais tenham sido convidados
(Apêndice B) para utilizar a ferramenta, poucos foram os que deram feedback formal
desta experiência, impossibilitando a conclusão sobre o nível de usabilidade
alcançado da ferramenta desenvolvida.

6.2

Dificuldades encontradas
Diversas dificuldades foram encontradas durante a realização deste trabalho,

dentre as quais destacam-se:


A função simMin teve de ser adaptada pois sua característica de
reflexividade não era adequada. Quando uma instância era comparada
com ela mesma, o nível de similaridade era diferente de 1 (similaridade
total). Tal comportamento pode ser normal para a função simMin,
todavia inadequado para o cálculo de similaridade entre RNFs.



Apesar do interesse demonstrado por quinze arquitetos que receberam
a carta convite (Apêndice B), apenas um incluiu novos casos, sendo que
os demais somente obtiverem sugestões a partir da ferramenta, não
colaborando assim no abastecimento da base de casos. Essa
dificuldade pode ser atribuída ao número reduzido de profissionais
convidados, porém o baixo interesse neste tipo de atividade colaborativa
pode ter sido o principal fator de insucesso. Este item confirma o que
Farenhorst e Vliet (2009) afirmam sobre a dificuldade que arquitetos de
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software têm para compartilhar o conhecimento, principalmente após a
decisão

ser

tomada.

Para

tentar

solucionar

o

problema,

a

obrigatoriedade como parte do processo de engenharia arquitetural em
uma organização, pode ser realizada.


Encontrar um modelo que represente a descrição do problema (RNF
mensurável) foi uma das dificuldades, pois a maior parte dos modelos
encontrados são subjetivos e não suportam medidas. Apesar de
apresentar-se como uma dificuldade de pesquisa, depois de encontrado
o modelo de visão de medições (KASSAB; EL-BOUSSAIDI, 2012;
KASSAB, 2009) serviu perfeitamente para os objetivos desta pesquisa.



Criação de uma interface visual amigável, que fosse flexível e intuitiva,
para interação com o sistema especialista e manutenção dos casos. A
descrição do problema, principalmente no que se refere às medidas,
pode confundir o arquiteto quanto à utilidade do sistema especialista. A
dificuldade em representar visualmente ontologias foi a principal
responsável por este item.



Embora, a princípio, a realização dos cálculos de similaridade entre
instâncias da Ontologia de Requisitos Não Funcionais Mensuráveis
(ORNFM) tenha se apresentado de simples solução, surgiram alguns
problemas técnicos na implementação do protótipo por não ter sido
previsto o uso de mecanismos específicos (ex.: linguagens de notação e
mecanismos de inferência) para manipulação de ontologias.



Falta de conhecimento em relação à técnica de raciocínio baseado em
casos, por parte dos arquitetos, dificultou a compreensão necessária
para manipulação do sistema inteligente. Como este não é um
conhecimento exigido para esta classe de profissionais, deveria ser
incluído alguma espécie de ajuda interativa ou tutor inteligente, afim de
diminuir a curva de aprendizado e incentivar o uso dos módulos de
adaptação e retenção de novos casos.
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6.3

Sugestões para trabalhos futuros
Para trabalhos futuros sugerem-se:


Como descrito nas dificuldades encontradas, a usabilidade do sistema
especialista deve ser evoluída para tornar o sistema inteligente mais fácil
de ser introduzido na rotina do profissional de arquitetura. Para isso, é
necessário um trabalho de pesquisa específica em arquitetura de
informação e usabilidade, focando nas melhoras praticas para
representação visual de ontologias. Interfaces inteligentes com técnicas
de processamento de linguagem natural ou reconhecimento de voz
auxiliariam

na

popularização

deste

tipo

de

ferramenta.

Outra

possibilidade é o uso do wiki semântico de Figueiredo et al. (2012; 2011)
como alternativa para a interface visual do sistema especialista.


O cálculo de similaridade é um dos elementos principais em um sistema
RBC. Portanto, outra possibilidade é o teste de diferentes cálculos, pois
o uso de cálculos específicos para cada tipo de entidade de informação
de um caso aumentará muito a qualidade do RBC proposto, haja vista
esse tipo de abordagem tornar o cálculo global mais assertivo.



A composição de decisões arquiteturais, utilizando mais de um caso
resolvido, é um caminho de pesquisa, pois alguns problemas podem ser
resolvidos utilizando mais de uma solução existente. Uma decisão
arquitetural pode ser constituída de diversas ações, sendo que cada
ação tem um impacto na solução geral. A possibilidade de mesclar estas
ações para compor uma nova solução é de grande valia para o domínio
de arquitetura de software; isto é provado pela quantidade de vezes que
uma ação se repete em diferentes soluções (ex.: utilizar arquitetura em
cloud, utilizar cluster, utilizar disco ssd etc.).



Este projeto pode ser um ponto de partida para a proposta de um tutor
inteligente especializado em arquitetura de software. Para alcançar este
objetivo, deverão ser efetuadas adaptações nos mecanismos de
modelagem e sugestão; porém a modelagem do conhecimento,
desenvolvida neste trabalho, pode ser inteiramente reutilizada.
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APÊNDICE A – MANUAL DO USUÁRIO
A seguir serão apresentadas as funções básicas da ferramenta RBC criada. A
ferramenta

está

disponível

para

acesso

no

link

http://juliaarchitect.elasticbeanstalk.com/, mediante registro de usuário e senha que
deverão

ser

solicitados

ao

autor

desta

pesquisa

pelo

e-mail

daniel.takabayashi@gmail.com.
1. Incluindo um novo caso
Para incluir um novo caso é necessário informar a descrição detalhada do
requisito que deve ser atendido, de acordo com o procedimento abaixo:
1.1. Na tela inicial do sistema especialista “Requisitos não Funcionais
Mensuráveis (Problema)”, inclua a descrição adequada do requisito não
funcional que deve ser atendido. Observe que, à medida que o formulário for
sendo preenchido surgirá um resumo cujo o texto deverá ser validado. Clique
em “Incluir Nova Solução” para continuar o procedimento.
1.2. Na tela de “Decisão Arquitetural (Solução)” é necessário informar todos os
dados da solução proposta, um resumo do requisito atendido é mostrado no
topo da tela. Após preencher os campos obrigatórios nessa tela, clique no
botão “Salvar Solução”, uma mensagem de sucesso é mostrado pelo
sistema, isto significa que um novo caso foi inserido na base de casos
resolvidos e está disponível para ser reutilizado, conforme exemplificado no
próximo item – Obtendo Sugestões arquiteturais.
1.3. É importante notar que, após a inserção do novo caso, o sistema especialista
apresenta sugestões de soluções que são similares ao caso incluído. No
topo das sugestões, aparecerá sempre o caso incluído com uma similaridade
calculada de 100%. Por outro lado, a tela “Decisão Arquitetural (Solução)” é
substituída pela tela “Requisitos não Funcionais Mensuráveis (Problema)”,
afim de facilitar a inserção de outra solução que atenda ao mesmo RNF, sem
a necessidade de preencher novamente todos os detalhes do problema
atendido.
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2. Obtendo sugestões arquiteturais
Para obter sugestões arquiteturais é necessário informar a descrição detalhada
do requisito não funcional que deve ser atendido. Para isso siga o procedimento
abaixo.
2.1. Preencha todos os dados da tela “Requisitos não Funcionais Mensuráveis
(Problema)”, em seguida, clique no botão “Obter Solução”.
2.2. Uma lista de decisões é sugerida pela ferramenta, em ordem decrescente,
por nível de similaridade. Clique duas vezes na decisão escolhida.
2.3. A tela “Decisão Arquitetural (Solução)” com a decisão escolhida é
selecionada. Após uma rápida análise é possível notar que além das
informações sobre a decisão em si, um resumo do problema atendido é
apresentado, além de um histórico que mostra a origem dessa decisão.
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2.4. Na hipótese de essa decisão não ser adequada, é possível selecionar outras
soluções sugeridas. Caso contrário, existe a possibilidade de incluir uma
nova solução.
2.5. Como parte do processo de manutenção da base de casos, a exclusão de
uma solução é permitida, pois soluções podem ser invalidadas com o tempo.
Neste caso a solução será excluída fisicamente da base.

3. Reutilizando e/ou adaptando decisões arquiteturais sugeridas
Para reutilizar e, caso necessário, adaptar uma decisão sugerida, selecione
uma sugestão e utilize a funcionalidade de reutilização/adaptação disponível na
ferramenta.
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3.1. Preencha na tela inicial todos os campos do problema para obter sugestões,
e clique no botão “Obter Solução”.
3.2. Selecione uma das soluções disponíveis, na lista de decisões sugeridas.
3.3. Após realizar a revisão da decisão, responsabilidade do usuário da
ferramenta, é possível alterar, caso necessário, a maioria dos campos do
formulário. A seguir clique em “Reutilizar Solução”, essa ação registra um
novo caso na base de dados de casos resolvidos.

Além do manual apresentado, dois tutorias foram criados explicando as
funcionalidades básicas desta ferramenta. Estes vídeos podem ser acessados pelos
seguintes links:


Parte 1 - http://youtu.be/f5aY4m5E950



Parte 2 - http://www.youtube.com/watch?v=KNwwGDNOw-M
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APÊNDICE B – CARTA CONVITE

Caros colegas Arquitetos de Software,

O Arquiteto Julia é uma ferramenta que, utilizando técnicas de IA, tem como
objetivo auxiliar Arquitetos de Software em decisões de projetos de arquitetura,
reutilizando soluções do passado em problemas atuais. Recebe como entrada
requisitos não funcionais e devolve sugestões de soluções arquiteturais.
Acabo de finalizar a versão beta e agora chegou a hora de pedir ajuda para
iniciarmos a primeira carga de soluções. O software é bem simples de manipular,
cada solução incluída é registrada em nome do arquiteto que a registrou e pode ser
reutilizada por outros profissionais.
Mesmo com uma base de casos sem muitas soluções a ferramenta irá fazer
recomendações, porém, a princípio, estas não serão exatas. Conforme a base de
soluções crescer, a qualidade das sugestões aumentará.
Peço ajuda de todos os colegas que receberem esse e-mail para incluírem
soluções factíveis.
O acesso ficará liberado até o dia 20 de março, quando começarei a fazer a
medição da confiabilidade das sugestões. Portanto os interessados em colaborar,
respondam esse e-mail contendo o nome completo e enviarei o roteiro (link, usuário
e senha) para acesso à ferramenta.

Obs.: essa é uma ferramenta experimental simples, porém contém um
formulário de feedback para relato de erros e recomendações, pois caso ela seja
bem aceita pela comunidade de arquitetos, planejarei uma versão mais completa.

Muito obrigado a todos,
Daniel Martins Takabayashi

