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RESUMO
Uma arquitetura de software adaptativa é uma forma de construir sistemas
cujas configurações possam ser reajustadas em tempo real. Neste tipo de arquitetura,
o processo de adaptação pode ser acionado sem a necessidade de impulsos
externos. Ela atende demandas de negócio em que a necessidade de tomada de
decisões em tempo real é crucial, em que a mudança de uma particularidade do
sistema ou alteração de algum requisito, funcional ou não, pode comprometer o seu
desempenho, escalabilidade ou outro fator importante para o negócio em questão. A
construção dessas arquiteturas envolve técnicas de reuso, projetos de software
baseados em modelos, adaptação dinâmica, infraestruturas adaptativas e conceitos
de autogerenciamento. Este trabalho apresenta uma abordagem para a construção
de uma arquitetura de sistemas adaptativos, que permite aos sistemas que a utilizam
gerenciar múltiplos atributos de qualidade e decidir, em tempo real, a configuração
ideal a se utilizar no momento. A avaliação dos níveis de qualidade envolvendo estes
atributos é feita utilizando-se o método ATAM. Ao final, é realizado um experimento
para avaliação da arquitetura apresentada.

Palavras-chaves: Arquitetura adaptativa; Reconfiguração dinâmica; Linhas de
produtos; Atributos de qualidade; ATAM.

ABSTRACT
An approach for dynamic system reconfiguration using architectural
techniques
An adaptive software architecture is a way to build systems whose settings can
be adjusted in real time. In this type of architecture, the adaptation process can be
triggered without the need of external impulses. It meets the demands of business
which the need for real-time decision making is crucial, in the change of a particular
system or the change of any requirements, functional or not, can compromise your
performance, scalability or other important factor for the business scenario. The
construction of these architectures involves techniques of reuse, software projects
based on templates, dynamic adaptation, adaptive infrastructure and concepts of selfmanagement. This paper presents an approach for the construction of an architecture
of adaptive systems, which allows the systems that uses it manage multiple quality
attributes and decide, in real time, the best configuration to use in a specific moment.
The evaluation of quality levels involving these attributes is made using the ATAM
method. Finally, an experiment is performed to evaluate the presented architecture.
Keywords: Adaptive Architecture; Dynamic reconfiguration; Product lines; Quality
attributes; ATAM.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Motivação

Em diversos segmentos de mercado, a necessidade de tomada de decisões
em tempo real é crucial. Encontram-se exemplos no segmento bancário (análise de
riscos, bolsas), médico (monitoramento de pacientes) ou prestadores de serviços
(estratégia de abordagem de clientes). Em outros casos, a mudança de uma
particularidade do sistema ou alteração de algum requisito – funcional ou não
funcional – pode comprometer o seu desempenho, escalabilidade ou outro fator
importante para o negócio em questão. Os sistemas que atendem estes segmentos
podem levar um tempo até se adaptarem novamente a sua nova realidade, e este
tempo pode não satisfazer as necessidades de negócio para o qual ele foi projetado
(exemplo: algoritmos preditivos).
Neste cenário, os sistemas que atendem esses tipos de aplicações possuem
características distintas, entre as quais destacam-se o contexto e a variabilidade dos
requisitos. Diferentemente de grande parte dos sistemas de software nos quais o
ambiente de execução é conhecido e pouco mutável, soluções sensíveis ao contexto
sofrem influências de difícil predição. Por esse motivo, esses sistemas precisam
avaliar constantemente suas configurações para, com isso, poder decidir se estas
satisfazem os requisitos funcionais e não-funcionais demandados pelas partes
envolvidas, domínio e contexto de monitoração. Caso as configurações não sejam
plenamente atendidas, o sistema deve ser capaz de se reconfigurar dinamicamente.
A arquitetura utilizada em sua construção precisa estar preparada para atender essas
eventuais mudanças bem como o surgimento de novos requisitos, sem comprometer
os valores dos atributos de qualidade já existentes. A mudança de qualquer variável
do ambiente não pode influenciar as demais, e, se ocorrer, deve ser feita da forma
menos comprometedora possível. O próprio sistema deve garantir que o seu novo
contexto esteja plenamente funcional.
Diversos estudos já foram feitos avaliando e propondo diferentes abordagens
para atender a questão, desde a pesquisa na área de análise de requisitos até a
implementação de soluções arquiteturais (ABU-MATAR; GOMAA, 2013; GALSTER;
EBERLEIN, 2011; GUNTHER; BERGER, 2008; HUSSEIN; GOMAA, 2011;
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MALDONADO; OLIVEIRA JUNIOR; GIMENES, 2010; OLUMOFIN; MISIC, 2005;
VOGEL et al., 2012). Entre as técnicas arquiteturais já propostas, observa-se que
muitas atendem sistemas cujo projeto e comportamento são previamente definidos
antes de sua implementação. Nota-se, também, na maioria das propostas existentes,
a falta de aplicação de um método formal de avaliação de seus atributos de qualidade.
O trabalho de Silva (2014), por exemplo, propõe o desenvolvimento de uma
arquitetura autorreconfigurável que responde rapidamente às mudanças no ambiente,
aumentando, assim, a disponibilidade dos recursos utilizados e diminuindo tempo de
resposta da aplicação. Esta arquitetura tem como responsabilidade a detecção de
uma situação de sobrecarga do ambiente (alto processamento, por exemplo) e, por
meio da recombinação de componentes, efetua a reconfiguração. O trabalho de
Fernandes (2012) apresenta uma arquitetura de Linhas de Produtos de Software
Dinâmicas que foi aplicada apenas em um caso específico, mas pode ser ampliada e
aplicada em outros cenários ainda não explorados, além de permitir o uso de outras
técnicas para o cálculo de qualidade de seus atributos. Da mesma maneira, o trabalho
de Carvalho (2013) mostra um modelo formal que pode ser expandido para utilização
e avaliação na arquitetura que será apresentada. Conforme Olumofin e Misic (2005),
uma extensão do ATAM é apresentada para sua utilização em Linhas de Produtos,
porém não aplicada em Linhas de Produtos de Software Dinâmicas.
Com isso, observa-se que os trabalhos realizados atendem questões
específicas, cada um em seu contexto, mas há a necessidade de se identificar quais
são os relacionamentos existentes entre uma arquitetura dinâmica em tempo real de
sistemas adaptativos, linhas de produtos de software, técnicas para implementação
destas arquiteturas e uma avaliação formal das arquiteturas desta natureza. Também
há a necessidade de se estabelecer uma abordagem para a elaboração de uma
arquitetura capaz de atender todos esses relacionamentos e decidir autonomamente,
em tempo real, o cenário ideal para uma eventual reconfiguração dinâmica em
sistemas que a utilizem, levando em consideração todos os itens envolvidos e
atributos de qualidade, lidando com situações conflitantes, e buscando que tudo seja
resolvido em um tempo aceitável para o negócio.
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1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é analisar e descrever uma arquitetura de sistemas
adaptativos que permita gerenciar múltiplos atributos de qualidade, identificar e propor
a configuração ideal para atender a demanda do momento. O ATAM é um dos
métodos usados para a seleção das alternativas.

1.3

Contribuições

Este trabalho visa auxiliar a tomada de decisões dos sistemas nos momentos
em que seus atributos de qualidade se apresentarem em desconformidade com os
valores previamente estabelecidos, de acordo com as diretivas de negócio em
questão. Estes sistemas podem definir seu eventos, estados e transições de forma
direcionada, para decidir quais atributos de qualidade deverão ser priorizados quando
houver um estímulo de transição de seu estado (um evento sinalizando que o sistema
deva ser reconfigurado), possibilitando, assim, que ele atenda às necessidades do
negócio no qual for aplicado de forma automática, em tempo de execução. Com isso,
reduz-se a necessidade de novas análises de variabilidades de forma manual e evitase, também, que o sistema deixe de atender os níveis de qualidade desejados em
virtude de novos requisitos.
O presente trabalho também contribui na complementação e extensão dos
trabalhos de Silva (2014), Carvalho (2013), Olumofin e Misic (2005), e Fernandes
(2012), pois utiliza os conceitos neles apresentados, bem como suas arquiteturas, e
ajusta-os para cenários nos quais ainda não foram aplicados, conforme mencionado
nos respectivos artigos, além da aplicação de um método formal para a avaliação da
arquitetura, ponto este que se encontra fragmentado nos artigos pesquisados.

1.4

Método de trabalho

O método de trabalho utilizado para a elaboração desta dissertação é composto
pelas seguintes etapas:
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Etapa 1 – Levantamento e análise da literatura sobre o assunto. Esta etapa visa
fundamentar os conceitos utilizados no decorrer do trabalho e pesquisar as
referências que embasem cientificamente a análise e construção da arquitetura
apresentada. Serão explorados os seguintes assuntos:
•

Fundamentos sobre arquitetura de software, modelos de qualidade de
software e atributos de qualidade.

•

Arquiteturas já existentes para sistemas adaptativos e linhas de produtos
de software.

•

Modelos de qualidade utilizados nas arquiteturas pesquisadas.

•

Técnicas arquiteturais utilizadas na construção destas arquiteturas.

Etapa 2 – Compilação da literatura levantada. Uma vez que os fundamentos
estejam consolidados, o próximo passo é a compilação destes resultados. Esta etapa
é composta pelas seguintes atividades:
•

Verificação de como os artigos que formam as bases deste trabalho
(SILVA, 2014; CARVALHO, 2013; FERNANDES, 2012; OLUMOFIN;
MISIC, 2005) podem ser estendidos para sua aplicação na arquitetura a
ser construída.

•

Aplicação do ATAM e de técnicas arquiteturais em sistemas adaptativos
e em linhas de produtos de software.

•

Identificação dos relacionamentos existentes entre uma arquitetura
dinâmica em tempo real de sistemas adaptativos, linhas de produtos de
software e técnicas para implementação destas arquiteturas. Estes
relacionamentos são as bases para a especificação e construção da
arquitetura.

Etapa 3 – Especificação da arquitetura. A partir do resultado obtido nas etapas
1 e 2, a especificação da arquitetura é elaborada. São especificados os seguintes
pontos:
•

Modelo da arquitetura;

•

Modelo de classes que compõem a arquitetura;

•

Modelo de características;

•

Modelo do conhecimento;

18

•

Diagrama de eventos e estados;

•

Mecanismo de transição entre os estados.

Etapa 4 – Aplicação de técnicas e elementos arquiteturais na arquitetura
proposta. Durante a especificação da arquitetura, métodos serão aplicados, entre eles
o ATAM, para verificar a aderência desta arquitetura. Todos os ajustes necessários
são feitos para que a arquitetura esteja aderente aos métodos envolvidos.
Etapa 5 – Experimentação da arquitetura. Uma vez que a arquitetura esteja
devidamente especificada, ela é experimentada num simulador construído para esta
finalidade. Este simulador apresenta as seguintes funções:
•

Captação e indicação dos atributos de qualidade que serão
considerados para o sistema continuar em um estado aceitável,
conforme a regra de negócio em questão.

•

Armazenamento dos estados anteriores do sistema para decidir qual
será o novo estado ideal.

•

Processo de reconfiguração da arquitetura em tempo real no momento
em que um estímulo é enviado ao sistema. Este estímulo demanda uma
nova configuração para atender os atributos de qualidade previamente
configurados.

•

Apresentação da nova configuração do sistema com a indicação de
quais atributos foram reconfigurados e qual o estado atual do sistema
após a reconfiguração.

Etapa 6 – Avaliação da arquitetura. Um experimento é realizado, utilizando a
arquitetura proposta e o simulador construído. Este experimento é feito com dados de
produção de uma empresa de Telecomunicações e se compõe das seguintes
atividades:
•

Utilização, pelo simulador, de um algoritmo preditivo para seleção de
clientes baseado em regras de negócio previamente estabelecidas.

•

Utilização do algoritmo preditivo até uma base de conhecimento ser
montada.

•

Alteração nas regras de negócio, que ocasionará mudança no algoritmo
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preditivo e na sua arquitetura.
•

Reconfiguração da arquitetura do sistema pelo simulador e aplicação do
algoritmo preditivo na nova configuração.

Etapa 7 – Avaliação dos resultados. Com os resultados apresentados no
simulador, é feita uma avaliação de como o sistema se comporta com a nova
configuração. A avaliação será feita nos seguintes pontos:
•

Comparação do tempo de resposta para seleção de um cliente ao se
utilizar a reconfiguração dinâmica ao invés de permanecer com as
mesmas configurações arquiteturais anteriores em um evento de
mudança dos seus atributos.

•

Medição do tempo que o sistema leva para se reconfigurar. Este tempo
é levado em conta no tempo de resposta de uma seleção de cliente.

•

Avaliação do tempo de resposta da aplicação (no caso, o tempo de
obtenção de uma pessoa para contato) em relação ao tempo de resposta
aceitável conforme as regras de negócio.

•

Avaliação das tomadas de decisão do sistema – verificação se estas
serão, de fato, as decisões ideais para o momento em questão.

1.5

Organização do trabalho

A seção 2, Revisão bibliográfica, apresenta os conceitos utilizados no
decorrer do trabalho e as pesquisas realizadas nas áreas de linhas de produtos de
software, sistemas adaptativos, modelos de qualidade, ATAM e técnicas arquiteturais.
Nela, também é descrito o resultado da análise para a extensão das pesquisas bases
deste trabalho (SILVA, 2014; CARVALHO, 2013; FERNANDES, 2012; OLUMOFIN;
MISIC, 2005) e, por fim, são detalhados os relacionamentos entre arquitetura
adaptativa, linhas de produtos de software e técnicas para implementação destas
arquiteturas.
A seção 3, Arquitetura adaptativa e técnicas aplicadas, descreve toda a
especificação da arquitetura proposta. São detalhados os artefatos produzidos
durante sua elaboração e os processos estendidos nos artigos citados na seção 2
para a elaboração completa da arquitetura. Também são descritas as técnicas e os
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elementos arquiteturais utilizados na construção da arquitetura. São discutidos, ainda,
os passos de preparação, as condições e as tarefas realizadas para a instanciação
de cada elemento arquitetural.
A seção 4, Experimento e avaliação dos resultados, relata as atividades
realizadas para a implementação da arquitetura e apresenta o simulador utilizado
durante o processo de teste da arquitetura. É descrito, também, o contexto em que o
experimento foi realizado para a avaliação e teste da arquitetura. No fim, são
apresentados os resultados da avaliação, baseados nos critérios: comparação do
tempo de resposta de uma arquitetura comum e da arquitetura proposta, medição do
tempo que o sistema leva para se reconfigurar, avaliação do tempo de resposta da
aplicação em relação ao tempo de resposta aceitável conforme as regras de negócio,
e avaliação das tomadas de decisão do sistema – verifica-se se elas são, de fato, as
decisões ideais para o momento em questão.
A seção 5, Conclusão, consiste das considerações finais da pesquisa,
apresentando suas contribuições e sugestões para trabalhos futuros.
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2

2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Introdução

Nesta seção são apresentados os conceitos utilizados no decorrer do trabalho
e as pesquisas realizadas nas áreas de linhas de produtos de software, sistemas
adaptativos, modelos de qualidade, ATAM e técnicas arquiteturais. Também é descrito
o resultado da análise para a extensão das pesquisas bases deste trabalho e, por fim,
são detalhados os relacionamentos entre uma arquitetura adaptativa, linhas de
produtos de software e técnicas para implementação destas arquiteturas, conceitos
que, juntos, compõem a arquitetura proposta.

2.2

Fundamentos e definições

2.2.1 ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method)

Conforme Kazman et al. (2000), o ATAM é um método de análise organizado
em torno da ideia de que estilos arquiteturais são os principais determinantes de
atributos de qualidade arquiteturais. O método foca na identificação dos objetivos de
negócios que levam a metas de atributos de qualidade. Baseando-se nas metas de
atributos de qualidade, usa-se o ATAM para analisar como os estilos arquiteturais
contribuem na realização destes objetivos.
Os passos do método são os seguintes:
1. Apresentação do ATAM: o método é mostrado para as partes
envolvidas

(normalmente

representantes

do

cliente,

a

equipe

responsável pela arquitetura do sistema, representantes dos usuários,
administradores, gestores, testadores, integradores, entre outros).
2. Apresentação das diretivas de negócio (business drivers): o gerente
de projeto descreve quais objetivos do negócio motivam o esforço de
desenvolvimento e, portanto, quais serão os direcionadores arquiteturais
primários (por exemplo, a alta disponibilidade, o tempo de mercado –
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time to market – ou a alta segurança).
3. Apresentação da arquitetura: o arquiteto irá mostrar a arquitetura
proposta, focando em como ela aborda os objetivos do negócio.
4. Identificação de elementos de arquitetura – abordagem: abordagens
arquiteturais são identificadas pelo arquiteto, mas não são analisadas.
5. Geração da árvore de atributos de qualidade: os fatores de qualidade
que fazem parte do sistema (desempenho, disponibilidade, segurança,
mutabilidade, entre outros) são indicados, especificados no nível de
cenários, anotados com estímulos e respostas e priorizadas.
6. Análise da abordagem arquitetural – riscos e não riscos: com base
nos fatores de alta prioridade identificados no passo 5, as abordagens
arquiteturais que os abrangem são indicadas e analisadas (por exemplo,
uma abordagem arquitetural visando atender as metas de desempenho
será submetida a uma análise de desempenho). Durante esta etapa, os
riscos de arquitetura, pontos sensíveis, e pontos de conflitos (trade-off)
são identificados.
7. Brainstorm e priorização de cenários: com base nos cenários de
exemplo, gerados na etapa de criação da árvore de atributos de
qualidade, um conjunto maior de cenários é indicado pelo grupo das
partes interessadas. Este conjunto de cenários é priorizado por meio de
um processo de votação pelas partes envolvidas.
8. Análise da abordagem arquitetural com os cenários: este passo
reitera a etapa 6, mas aqui os cenários classificados como alta prioridade
no passo 7 são considerados para serem casos de teste, para a análise
da abordagem arquitetural determinada até o momento. Estes cenários
de caso de teste podem revelar abordagens arquiteturais adicionais,
riscos, pontos sensíveis e pontos de conflito que são, então,
documentados.
9. Apresentação dos resultados: com base nas informações coletadas
no ATAM (estilos, cenários, questões específicas de atributos, árvore de
atributos, riscos, pontos sensíveis, conflitos), a equipe do ATAM
apresenta os resultados para as partes interessadas e, potencialmente,
escreve um relatório detalhando a informação bem como todas as
estratégias de mitigação propostas.
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Todas estas atividades são executadas num ciclo de controle contínuo,
conforme indicado na Figura 1.
Figura 1 – Fluxo conceitual do ATAM.

Fonte: Sei (2015).

2.2.1.1 Caracterização dos atributos de qualidade
Cada caracterização dos atributos de qualidade é dividida em três categorias:
estímulos externos, decisões arquiteturais e respostas. Estímulos externos são os
eventos que fazem com que a arquitetura responda ou mude. Para analisar uma
arquitetura para a adesão a requisitos de qualidade, esses requisitos devem ser
expressos em termos que são concretos e mensuráveis ou observáveis. Estas
quantidades mensuráveis / observáveis são descritas na seção respostas da
caracterização do atributo. Decisões arquiteturais são os aspectos de uma
Arquitetura, componentes, conectores e suas propriedades, que têm um impacto
direto sobre o atingimento das respostas dos atributos.

2.2.1.2 Cenários
Normalmente, o primeiro trabalho de uma análise da arquitetura é obter
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precisamente os objetivos específicos de qualidade contra os quais a arquitetura será
aplicada. No ATAM, para atingir esse objetivo, utilizam-se cenários.
Normalmente três tipos de cenários são utilizados:
•

Cenários de Casos de Uso: descrevem a interação de um usuário com
o sistema completo e são usados para apresentação da informação.

•

Cenários de Crescimento: representam mudanças futuras típicas e
previstas para o sistema.

•

Cenários Exploratórios: representam mudanças para sobrecarregar o
sistema. Estes cenários expõem os limites ou condições de escopo do
projeto atual, expondo possíveis suposições implícitas. Os sistemas não
são concebidos para lidar com esses tipos de mudanças, mas, em algum
ponto no futuro, podem ser requisitos reais para a mudança.

2.2.1.3 Árvores de atributos de qualidade
Estas árvores utilitárias ajudam a concretizar e priorizar metas de qualidade.
Elas proveem um mecanismo top-down para, direta e eficientemente, traduzir as
diretivas de negócios em cenários concretos de atributos de qualidade. Por exemplo,
em um sistema de comércio eletrônico, duas das diretivas de negócio podem ser
definidas como: “segurança é fundamental para o sucesso do sistema, uma vez que
garantir a privacidade dos dados de nossos clientes é de máxima importância "; e
“mutabilidade é fundamental para o sucesso do sistema, uma vez que precisa ser
capaz de responder rapidamente a uma mudança rápida do mercado”. Antes de
avaliar a arquitetura, esses objetivos do sistema devem ser mais específicos e
concretos. Além disso, precisa-se compreender a importância relativa desses
objetivos em relação a outros atributos de qualidade (como desempenho), para
determinar onde se deve concentrar a atenção durante a avaliação da arquitetura.
O resultado da geração da árvore fornece uma lista priorizada de cenários, que
serve como um plano para o restante do processo. Ela direciona o ATAM onde aplicar
seus recursos e, em particular, onde sondar abordagens e riscos arquiteturais. A
árvore orienta os avaliadores a verificarem as abordagens arquiteturais envolvidas
que satisfazem os cenários altamente prioritários que estejam nas folhas da árvore.
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2.2.1.4 Brainstorm de cenários
Enquanto a árvore de atributos de qualidade é usada, principalmente, para
entender como o arquiteto percebe e manipula as diretivas de atributos de qualidade
arquiteturais, o objetivo do brainstorming é envolver um maior número de pessoas
interessadas. Ele funciona melhor em grupos maiores, criando um ambiente em que
as ideias e os pensamentos de um estimulam os outros a pensar. A lista priorizada
destes cenários é comparada com aquelas geradas através da árvore de atributos.

2.2.1.5 Estilos arquiteturais baseados em atributos
Um estilo arquitetural - conforme definido por Shaw e Garlan, (1996) e
aperfeiçoado por Buschmann (1996) - inclui uma descrição dos tipos de componentes
e sua topologia, uma descrição do padrão de dados e controle da interação entre os
componentes, e uma descrição informal dos benefícios e desvantagens de usar esse
estilo. Estilos arquiteturais são importantes, uma vez que diferenciam classes de
projetos, oferecendo evidência experimental de como cada classe é usada, junto com
raciocínio qualitativo para explicar por que cada classe tem certas propriedades.
Um estilo pode ser pensado como um conjunto de restrições em uma
arquitetura – restrições ou tipos de componentes e suas interações –, e essas
restrições definem o conjunto ou a família de arquiteturas que a satisfazem. Ao
localizar estilos arquiteturais em uma arquitetura, veem-se quais estratégias o
arquiteto utilizou para responder às diretivas de objetivos de desempenho objetivos
de mutabilidade, objetivos de disponibilidade, e assim por diante. O ATAM usa uma
especialização particular destes estilos arquiteturais, baseado em atributos, ou ABAS
(Attribute-Based Architectural Styles) (KLEIN, 1999).
ABAS é um estilo de arquitetura em que as restrições se concentram em tipos
de componentes e padrões de interação particularmente relevantes para os atributos
de qualidade, tais como desempenho, mutabilidade, segurança ou disponibilidade.
ABAS auxilia na avaliação da arquitetura, concentrando-se a atenção das partes
interessadas nos padrões que dominam a arquitetura. Este foco é atingido por
sugestões de questões específicas sobre os atributos associados com o estilo,
inspiradas pelas caracterizações de atributos discutidas anteriormente.
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O desempenho de uma ABAS em especial destaca um subconjunto dessas
perguntas. Por exemplo, se uma arquitetura utiliza um conjunto de processos
interativos para atingir uma meta de processamento dentro de um período de tempo
especificado, esta seria reconhecida como um ABAS desempenho. As questões
associadas com esta arquitetura de desempenho sondam as decisões arquiteturais
importantes, como a prioridade dos processos, as estimativas de seu tempo de
execução, lugares onde eles sincronizam, organização de filas etc., informações
relevantes para compreender o desempenho deste estilo. As respostas a estas
perguntas, são alimentadas em um modelo analítico explícito como RMA (Rate
Monotonic Analysis) (KLEIN, 1993) ou enfileiramento da análise por desempenho. Ao
associar modelos analíticos com estilos arquiteturais em ABAS, podem-se analisar os
pontos fortes e fracos da arquitetura em relação a cada atributo de qualidade.

2.2.2 Arquitetura adaptativa

Uma arquitetura de software consiste em uma estrutura formada por elementos
de software e demonstrada pelas propriedades visíveis externamente desses
elementos e das relações entre eles (BASS et al., 2003), ou seja, qualquer software
possui uma arquitetura, seja ela bem definida ou não. A especificação de um software
autorreconfigurável não pode apenas definir o comportamento funcional, mas também
o não funcional, como: tempo de resposta, desempenho, confiabilidade, eficiência,
segurança, entre outros (KRAMER; MAGEE, 2007). O processo de geração de uma
arquitetura de software é iniciado a partir dos requisitos que ela deve atender, ou seja,
as necessidades de negócio e os requisitos técnicos como: linguagem, sistema
operacional, banco de dados e outros. São os requisitos funcionais, não funcionais e
técnicos que auxiliam no projeto da solução arquitetural (MARTINS, 2010).
A arquitetura adaptativa é um estilo arquitetural, e a sua escolha deve ser feita
a partir das necessidades de negócio, pois, como toda decisão arquitetural, possui
vantagens e desvantagens. Neste tipo de arquitetura, a capacidade de se modificar e
a portabilidade são implementadas pela capacidade do software de se modificar
conforme o ambiente, sem a intervenção humana, permitindo que mesmo com a alta
complexidade do seu desenvolvimento seja viável a continuidade do projeto, pois
desta forma o software terá um melhor tempo de resposta às mudanças do ambiente,
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diminuindo, desta maneira, as possibilidades de erros por falhas humanas (JACOB et
al., 2004). Além dos requisitos não funcionais motivadores de um sistema adaptativo,
existem também os requisitos funcionais que são reconfiguráveis pela arquitetura, ou
seja, os requisitos manipulados pela arquitetura durante a reconfiguração para alterar
seu comportamento.
Existem dois tipos de motivações para uma reconfiguração: a funcional, que é
uma reconfiguração para atender um requisito funcional, e a arquitetural, baseada no
ambiente e na condição dos recursos utilizados pela aplicação (BELLUR;
NARENDRA, 2006).

2.2.3 Sistemas autônomos

De acordo com Silva (2014), Sistemas Autônomos são sistemas que se
adaptam conforme a necessidade, utilizando um processo para isso, contando com
pouca ou nenhuma intervenção humana. No primeiro artigo publicado sobre sistemas
autônomos, feito pela IBM em 2001-2002 (CYBENKO et al., 2006), ficou definido que
sistemas autônomos eram aqueles que conseguiam se gerenciar conforme políticas
definidas por seus administradores (CAPRARESCU; PETCU, 2009). A ideia de
sistemas autônomos não é algo inovador, pois já existe um vasto trabalho a esse
respeito na área da robótica, a diferença é a aplicabilidade deste tipo de trabalho em
sistemas de outras áreas, como negócios (KRAMER; MAGEE, 2007).
Muitos sistemas não são projetados para terem algum tipo de autonomia do
início, sendo assim a autonomia pode ser acrescida ao sistema gradualmente, até que
este alcance o nível de autonomia necessária.
Para que um sistema seja considerado autônomo, existem características que
ele deve possuir (FUAD; OUDSHOORN, 2007). Quatro características são descritas
abaixo (KHALID et al., 2009):
a) Autoconfiguração: é a habilidade do sistema em se configurar conforme
políticas de alto nível predefinidas e adaptar-se a mudanças causadas por
configurações automáticas;
b) Autorrecuperação: é a habilidade do sistema em, automaticamente,
detectar, diagnosticar e reparar erros;
c) Auto-otimização: é a habilidade do sistema em monitorar continuamente e
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controlar os recursos para melhorar desempenho e eficiência;
d) Autoproteção: é a habilidade do sistema em identificar e proteger a si
próprio, de forma proativa, de ataques ou falhas em cascata que não foram
corrigidos pelas métricas de autorrecuperação.
Para que as arquiteturas dos sistemas autônomos possam atingir as
características citadas, podem-se usar dois estilos arquiteturais diferentes: arquitetura
centralizada e descentralizada. Na arquitetura centralizada (Figura 2) um sistema
controla outro, sendo que o sistema controlado é aquele que se preocupa com as
funcionalidades de negócio, enquanto o sistema que controla é aquele que se
preocupa com as características autônomas.
Conforme a Figura 2, a relação entre estes sistemas ocorre por duas vias, o
sistema controlador obtém informações do controlado, analisa estas informações e
compara o estado atual com o desejado; após esta análise, se necessário, envia sinais
para que o sistema controlado altere seu comportamento (ZHANG et. al., 2006).
Figura 2 – Arquitetura centralizada.

Fonte: Silva (2014).

Na arquitetura descentralizada (Figura 3) o sistema é subdividido em agentes,
o que acarreta maior complexidade, pois cada agente é independente dos outros e
eles se comunicam e interagem entre si.
Na Figura 3 é apresentado um tipo de organização em que todos os agentes
são governados por um superagente, a fim de que haja organização nas decisões
(STATHIS, 2010).
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Figura 3 – Arquitetura descentralizada.

Fonte: Silva (2014).

A Figura 4 ilustra a estrutura de um agente, em que cada agente independente
possui uma inteligência que permite a ele controlar outro elemento, podendo coletar
informações deste e tomar ações com base nessas informações. Os agentes também
recebem informações de outros agentes e do superagente, que definem como o
elemento gerenciado deve se comportar (STATHIS, 2010).
A lógica utilizada pelos agentes das arquiteturas descentralizadas e dos
sistemas controladores das arquiteturas centralizadas assemelha-se ao racional
utilizado pelo ser humano, e é a forma como estes elementos conseguem se gerenciar
por si mesmos; a inspiração para este tipo de controle contínuo veio da robótica
(KRAMER; MAGEE, 2007). Este ciclo de controle está em aberto na comunidade
científica, para que possam aparecer melhorias, ou novos modelos (CAPRARESCU;
PETCU, 2009).
Figura 4 – Arquitetura do agente.

Fonte: Silva (2014).
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A Figura 5 ilustra os passos, em alto nível, de um ciclo de controle contínuo
para um sistema autoadaptativo. O ciclo começa pela coleta, na qual sensores captam
dados do software e do ambiente, a fim de obter informações sobre o estado atual do
software, depois vai para a fase de análise dos dados coletados, em que os dados
são filtrados e analisados; então vem a decisão, na qual o software decide se a
situação requer alguma alteração de comportamento ou não, e por último vem a ação,
em que a alteração é executada (BRUN et al., 2009).
Stathis (2010) menciona um modelo de ciclo de controle chamado de MAPE-K
(Monitoring, Analize, Planning, Execute and Knowledge). Este ciclo é constituído das
seguintes fases:
a) Monitoração do sistema;
b) Análise dos dados obtidos com base no conhecimento inserido pelo
administrador;
c) Planejamento das alterações que serão feitas no sistema;
d) Execução das alterações.

Figura 5 – Ciclo de controle em sistemas adaptativos.

Fonte: Brum et al. (2009), adaptado pelo autor.

A representação do ciclo MAPE, mostrado na Figura 6, demonstra todo o fluxo
seguido por este modelo de processamento:
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Figura 6 – Ciclo MAPE.
act MAPE
Início

Monitorando

Continuar monitorando

Executando

Executar alteração

Continuar monitorando

Analisar dados

Analisando

Alterar comportamento

Planej ando

Fonte: Silva (2014), adaptado pelo autor.

Conforme representado na Figura 6, é feita a monitoração das características
de interesse; a seguir, sendo obtidos os dados da monitoração, faz-se uma análise
para decidir se existe alguma necessidade de adaptação. Caso não exista, a
monitoração continua, e caso exista, é feito um planejamento de como efetuar a
adaptação; posteriormente é realizada a execução desta e, por último, volta-se ao
estado de monitoração, no qual é feita uma avaliação para saber se o sistema se
adequou à necessidade. Este processo se mantém em constante execução, em
paralelo com os processos funcionais do sistema.

2.2.3.1 Monitoração
A monitoração é a etapa em que começa o ciclo de controle de uma aplicação
autorreconfigurável, pois para que o software possa se adaptar, ele precisa obter
informações do ambiente e de si próprio. Umas das maiores dificuldades da
monitoração é determinar qual informação é mais relevante para o comportamento
que se deseja obter do software (VASSEV; HINCHEY, 2010). A monitoração deve ser
simples e rápida, para que não afete a modelagem e o desempenho do software; ela
também deve prover informação atualizada (ZHENG, 2010).
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2.2.3.2 Análise e decisão
Com os dados obtidos a partir da monitoração, o software precisa avaliar se
seu estado atual condiz com aquilo que é esperado dele, para decidir, com base nessa
avaliação, por uma reconfiguração ou não. Para alguns sistemas, a maior dificuldade
é saber qual o estado desejado; caso este estado seja claro, saber quais modificações
na arquitetura são necessárias para que o software deixe do estado atual e passe
para o estado desejado (KRAMER; MAGEE, 2007). Umas das maiores dificuldades,
nesta fase do ciclo é encontrar uma forma de especificação dos requisitos que seja
compreensiva pelos administradores e também pelas máquinas.
Após este tipo de levantamento, todos os dados obtidos da monitoração
passarão por um tipo de validação, que precisa ser implementada de forma a ser
compreendida pelo software, mas também pelo administrador.
Este tipo de validação pode ser implementado através de regras, que validam
se o dado obtido da monitoração está dentro do SLA (Service Level Agreement)
desejado (WHITE et al., 2004; VASSEV; HINCHEY, 2010), por exemplo: IF (Tempo
Resposta > 2 segundos) THEN (Aumentar CPU em 5%).

2.2.3.3 Motor de regras
O motor de regras é um sistema que executa uma ou mais regras de negócio
em um ambiente de produção (YIN et al., 2010). A ideia de motor de regras é deixar
externa a lógica de negócio. Ele pode ser visto como um sofisticado interpretador de
declarações IF-THEN (CHEN et al., 2010).
Uma regra é composta por duas partes, a condição e a ação; quando a
condição é satisfeita, a ação é executada. A entrada para um motor de regras é uma
coleção de regras e dados, já a saída, pode ser a entrada com algumas modificações,
dados novos que podem ser criados e possíveis efeitos colaterais deste
processamento.
Motores de regras podem ser utilizados em aplicações com lógicas de negócio
dinâmicas. Trata-se de uma ferramenta eficiente na tomada de decisão, afinal esta
pode ser feita em centenas de fatos de forma rápida, confiável e repetível, além de
permitir que a lógica de negócio esteja separada do resto da aplicação.
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O motor de regras está dividido em três componentes, conforme Figura 7: base
de regras, memória de trabalho e máquina de inferência. A máquina de inferência
também é composta por três componentes: detector de padrão, máquina de execução
e agenda. A memória de trabalho armazena coleções de dados que a máquina de
inferência irá manipular; a base de regras armazena as regras que foram modeladas
pelo especialista de negócio; e a máquina de execução armazena a implementação
das regras a serem ativadas e as executa. O pesquisador de padrão decide quais
regras deverão ser executadas, conforme a ordem de execução, e a agenda
armazena as regras que serão executadas.

Figura 7 – Elementos de um motor de regras.

Fonte: Silva (2014).

De acordo com White et al. (2004), sob o ponto de vista de arquiteturas
autorreconfiguráveis, existem tipos de regras de decisão, regras de ação; são regras
em baixo nível de definição, por exemplo, IF (tempo de resposta > 2 segundos) THEN
(aumentar CPU em 5%) e regras em metas, que estão mais próximas da definição de
negócio, por exemplo, tempo de resposta não deve exceder 2 segundos.

2.2.3.4 Reconfiguração
A reconfiguração começa após a análise do estado da aplicação e a decisão
de que a aplicação não está se comportando conforme o esperado. É um dos pontos
mais delicados e complexos dos sistemas autorreconfiguráveis, porém também um
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dos mais discutidos. Normalmente a reconfiguração é dividida em dois tipos (ZHANG
et al., 2006):
a) Aplicacional: reconfigurações feitas na estrutura interna do software;
b) Sistêmica, ou infraestrutura: reconfigurações feitas em componentes de
infraestrutura, como: servidores web, filas de mensagens e máquinas
virtuais.
Dentro da reconfiguração aplicacional ainda existem outras subdivisões, tais
como (GARCIA et al., 2011):
a) Reconfiguração por parametrização: Certos sistemas podem ser alterados
sem necessariamente alterar seus componentes, apenas atualizando
algumas configurações que são passadas aos componentes;
b) Reconfiguração

por

componentização:

Para

adicionar

novas

funcionalidades, ou muitas vezes corrigir falhas existentes, é necessário
substituir o algoritmo dos componentes; estas substituições muitas vezes
só podem ser feitas removendo e/ou incluindo novos componentes.
c) Reconfiguração arquitetural: neste tipo de reconfiguração também ocorre a
troca de componentes, porém estes também alteram a arquitetura do
software, tornando esse tipo de alteração mais impactante para o restante
do software.
A reconfiguração acarreta um aumento da complexidade do software. Para
pagar este custo, a forma de reconfiguração e os pontos de variabilidade devem ser
claros na definição do requisito de reconfiguração do software. Para facilitar a
reconfiguração, foram desenvolvidas linguagens de programação, padrões de projeto,
frameworks e arquiteturas, porém estas ferramentas necessitam que os pontos de
variabilidade do software sejam planejados antecipadamente (BELLUR; NARENDRA,
2006).
Além dos pontos de variabilidade, durante a reconfiguração, caso seja
necessário remover ou adicionar um componente, o software é quem deve ser
responsável por se manter em estado consistente, fazendo a gestão do ciclo de vida
de seus componentes (VASSEV; HINCHEY, 2010; OREIZY et al., 1999).
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2.2.4 Qualidade do software

A medição de conformidade de satisfação dos requisitos de um sistema junto a
sua construção é feita a partir da análise da qualidade do software, que se refere ao
grau de atributos de qualidade que um software possui (IEEE, 1998).
Definem-se métricas para decidir se, durante o seu ciclo de desenvolvimento,
um software possui os atributos de qualidade desejados. O uso de métricas reduz a
subjetividade no controle da qualidade do software, produzindo uma base quantitativa
para tomar decisões sobre sua qualidade.
Um atributo de qualidade, neste contexto, é um requisito não-funcional de um
sistema de software, tal como modificabilidade, desempenho, usabilidade, resiliência,
entre outros.

2.2.5 Combinação de atributos de qualidade

A análise de atributos de qualidade em sistemas reais envolve múltiplos
parâmetros de qualidade que muitas vezes têm comportamentos contraditórios, no
sentido de que o aprimoramento de um atributo deteriora o comportamento do outro
(YOON et al., 1995). A escolha da melhor solução para um determinado parâmetro
pode representar resultados inaceitáveis do ponto de vista de outro atributo
(MARTENS et al., 2010). Nesse contexto, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos a
fim de especificar como combinar diversos parâmetros de qualidade no auxílio da
tomada de decisão, utilizando estimativa de desempenho (BALSAMO et al., 2004),
avaliação de confiabilidade em componentes arquiteturais (GOKHALE, 2007), criação
de fórmulas aritméticas (TAMIZ et al., 1998), dentre outros.
Com o intuito de gerar soluções mais genéricas para auxiliar sistemas de
monitoração em geral, diversas estratégias para tomadas de decisão têm sido
adotadas, tais como algoritmo genérico, decisões orientadas a objetivos, análise de
multiparâmetros, inteligência artificial, processo de análise hierárquica (CHABROL et
al., 2006), análise estatística, dentre outros. Este trabalho tem como foco a avaliação
da adequação da estratégia de Simple MultiAttribute Rating Technique (SMART)
(EDWARDS, 1977; FURLONG et al.,1998), em virtude das suas análises positivas em
trabalhos anteriormente já publicados (FERNANDES, 2012).
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O sistema de decisão baseado na estratégia SMART caracteriza-se por
estabelecer pesos entre os múltiplos atributos de qualidade. Os valores de qualidade
são algebricamente combinados a fim de se gerar um valor único de qualidade em um
determinado momento. O número de atributos depende da natureza do problema
(YOON et al., 1995). Após o cálculo de qualidade, o sistema seleciona uma
configuração, baseado nesse valor global de qualidade calculado.
Outras estratégias podem ser aplicadas, como a decisão baseada na estratégia
Orientada a Objetivos (GOAL), que não almeja definir uma função única de qualidade.
Nessa estratégia, cada atributo de qualidade é avaliado independentemente. O
sistema seleciona uma configuração, e verifica se esta satisfaz os objetivos de
qualidade individualmente. Esse processo é sequencial, e é preciso definir prioridades
entre os atributos de qualidade. Uma configuração é selecionada se satisfaz todos os
objetivos de qualidade na ordem de prioridade que eles são definidos (TAMIZ et al.,
1998).
Opcionalmente, é possível definir um percentual de satisfação, no sentido de
que as fórmulas podem satisfazer percentuais do objetivo de qualidade especificado.

2.2.6 Linha de produto de software e sistemas adaptativos

De acordo com Sei (2015), Linha de Produtos de Software (LPS) é um grupo
de sistemas de software que compartilham um conjunto comum e gerenciado de
funcionalidades, que satisfaçam as necessidades específicas de um determinado
segmento de mercado ou missão e são desenvolvidos a partir de um conjunto comum
de artefatos de uma forma determinada.
O uso das técnicas de LPS tem como foco a concepção, o desenvolvimento e
a evolução de uma família de produtos de software relacionados (CLEMENTS, 2001).
Todos os produtos de uma LPS compartilham entre si um conjunto de elementos
mandatórios, e se diferenciam uns dos outros por meio de um conjunto de
variabilidades.
Conforme descrito por Carvalho (2013), LPS e Sistemas Adaptativos, em
princípio áreas bastante distintas, têm sido integrados por conta das similaridades em
torno do gerenciamento de variabilidades (ALVES et al., 2007; BENCOMO et al.,
2008). De um lado estão as LPSs, que empregam a noção de variabilidade visando,
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principalmente, ao reuso de artefatos de software em domínios específicos e a
redução de custos; de outro estão os Sistemas Adaptativos, com técnicas voltadas à
concepção de sistemas mais dinâmicos e flexíveis que se adaptem em tempo de
execução.
Um Sistema Adaptativo, quando em execução, pode gerar diferentes
configurações arquiteturais, diante, principalmente, de duas situações:
•

Mudanças do contexto de execução do sistema;

•

Mudanças dos requisitos do usuário.

Na primeira situação, a decisão de gerar uma nova configuração é automática
e depende do processamento das informações e das regras de contexto previamente
modeladas.
Sistemas Adaptativos com a propriedade de identificar as informações de
contexto e decidir automaticamente pela sua reconfiguração são caracterizados como
autoadaptativos (Self-Adaptive Systems). Ao detectar que as condições das regras
para mudança de estado são satisfeitas, o sistema realiza a adaptação, caracterizada
pela reconfiguração de sua arquitetura (OREIZY et al., 1999), incluindo a verificação
da qualidade e da disponibilidade dos recursos presentes no contexto de execução
do sistema. Tais sistemas são também ditos sensíveis ao contexto, pois utilizam as
informações deste, para fornecer serviços ou informação relevante conforme a
atividade do usuário (ABOWD et al., 1999).
Mudanças dos requisitos do usuário durante a execução do sistema, por sua
vez, caracterizam os Sistemas Adaptativos cuja adaptação é orientada ao usuário
(User-Driven Adaptation Systems). Neste caso, a adaptação é iniciada por meio da
intervenção do próprio usuário, fazendo com que o sistema reconfigure sua arquitetura
para atender à mudança do requisito.
Em ambos os tipos de sistemas, a execução pode ser vista como uma máquina
de estados (CARDOSO et al., 2006; ZHANG; CHENG, 2006), na qual os estados
representam as diferentes configurações do sistema, e as transições representam os
diferentes caminhos entre as possíveis configurações. Assim, o processo de
reconfiguração é realizado identificando-se uma determinada configuração (estado)
por meio das transições, às quais são associadas as condições (exemplo:
informações e regras de contexto, preferências do usuário) e de quando em quando
o sistema deve passar de uma configuração para outra.
Um desafio para este tipo de sistema é a identificação de todas as possíveis
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configurações que um sistema pode alcançar, e como modelar essas possibilidades
(MORIN et al., 2009). Um problema possível é o alcance de uma configuração
inconsistente, produzindo situações de risco para os seus usuários, como a parada
parcial ou mesmo total da operação do sistema. Nesse sentido, o emprego de técnicas
de LPS se faz interessante, visto que a modelagem de LPS torna possível a
identificação prévia de todos os produtos que podem ser derivados da LPS (POHL, et
al., 2005). Isso é significativo para um Sistema Adaptativo, pois cada produto da LPS
corresponde a uma configuração possível que o sistema pode alcançar enquanto está
em execução. Com essa perspectiva, um sistema pode ser modelado definindo os
elementos que variam de uma configuração para outra, ou seja, entre as transições.
Tais elementos correspondem às variabilidades dinâmicas da LPS.

2.2.7 ISO 9126 / ISO 25010

As ISO 9126 e 25010 apresentam uma norma sobre um conjunto de
características que normalmente podem ser fornecidas por um produto ou serviço de
software. Estas características estão ligadas à qualidade do software e também
podem ser chamadas de requisitos não funcionais (PRESSMAN, 2014).
A Figura 8 ilustra os atributos de qualidade documentados na ISO 9126. Alguns
itens são a base de uma arquitetura adaptativa, entre eles: tolerância a falhas,
utilização de recursos, modificabilidade, adaptabilidade, capacidade para ser
instalado, capacidade para ser substituído. O requisito de gerenciabilidade foi retirado
do trabalho de Parashar e Hariri (2006) e não está documentado oficialmente na ISO
9126, porém, por ser um requisito não funcional necessário em sistemas adaptativos,
este item está abaixo do requisito maior de manutenibilidade, pois o benefício destes
sistemas autorreconfiguráveis está em sua fase operacional, ou seja, a continuidade
do software.
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Figura 8 – Adaptação dos atributos de qualidade da norma ISO 9126.

Fonte: Silva (2014); adaptado pelo autor.

Na Figura 8 destaca-se, também, o requisito de portabilidade; devido à
capacidade de reconfiguração da arquitetura, que atinge diretamente os subitens de
adaptabilidade, capacidade de ser instalado e capacidade para ser substituído, todos
estão ligados à capacidade da arquitetura de lidar com mudanças no ambiente e sua
forma de se relacionar com o meio externo, como infraestrutura, componentes de
hardware e alterações no ambiente no qual a aplicação está inserida, como uma
sobrecarga de requisições que necessite de algum tipo de ação.

2.3

Estado da arte

A dissertação de Silva (2014) propõe uma arquitetura autoadaptativa que
responda às mudanças no ambiente, aumentando a disponibilidade e diminuindo o
tempo de resposta por meio da degeneração da aplicação. Essa arquitetura tende a
ser pouco invasiva aos componentes da aplicação.
Em sua dissertação, Silva (2014) aplica os conceitos de sistemas autônomos e
autoadaptativos, middleware reflexivo, contêiner de injeção de dependência,
programação orientada a aspectos e motor de regras, conceitos estes que também
serão utilizados neste trabalho.
Em sintonia com a proposta do presente trabalho, Silva (2014) também
descreve as principais preocupações que devem ser levadas em consideração na
modelagem de uma arquitetura autoadaptativa. Os pontos citados são os seguintes:
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•

Levantamento de requisitos em uma arquitetura autoadaptativa;

•

Pontos de variabilidade da arquitetura;

•

Granularidade dos componentes funcionais e não funcionais;

•

Alterações no desempenho em virtude da autoadaptação do sistema.

A aplicação desta dissertação ocorreu em interpolador de curvas, que provê
dados das curvas interpoladas para outras áreas de um banco, principalmente para a
tesouraria, as áreas contábeis e de risco de mercado.
Conforme a variação da demanda do interpolador em questão, o sistema se
reconfigura para atender a nova situação.
A Figura 9 mostra o diagrama de componentes da arquitetura apresentado por
Silva (2014) em baixa demanda. Estes componentes fazem parte de um interpolador
de curvas, que provê dados das curvas interpoladas para outras áreas de um banco.
O experimento de Silva (2014) foi executado neste sistema.

Figura 9 – Diagrama de componentes do interpolador em baixa demanda.

Fonte: Silva (2014).

Conforme a demanda aumenta, os componentes se redistribuem, como
indicado na Figura 10. O FacadeServico perde a referência aos componentes de log
e segurança e ganha um componente de filtro, que será responsável por filtrar as
requisições que serão atendidas e as que serão encaminhadas para uma fila de
mensagens, para serem tratadas posteriormente, pois todo o resto do fluxo é tratado
exatamente da mesma forma.
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Figura 10 – Diagrama de componentes do interpolador em alta demanda.

Fonte: Silva (2014).

A Figura 11 ilustra como ficou a distribuição dos componentes e ferramentas
da aplicação pelos servidores, em que uma máquina com um software de teste de
carga em aplicações dispara inúmeras requisições ao servidor de aplicação e mede o
tempo de resposta e a quantidade de requisições. Este, por sua vez, executará os
componentes das figuras anteriores, que serão controlados pelo IoC (Inversion of
Control) e pelo framework de AOP (Aspect-Oriented Programming).
Todos os dados de processamento medidos pela arquitetura serão enviados a
outro módulo de decisão, que estará no servidor de controle, e que, após seu
processamento, devolverá o resultado para, caso necessário, o IoC ser reconfigurado,
ativando ou desativando componentes e aspectos.
Figura 11 – Diagrama de implantação da arquitetura.

Fonte: Silva (2014).
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A solução permite a inclusão gradual da autoadaptação na aplicação, sem a
necessidade de que todos os componentes sejam migrados, pois tanto os
componentes novos como os legados podem conviver neste tipo de solução.
O mapa de componentes do framework do contêiner de injeção de dependência
diminuiu a flexibilidade na combinação de componentes, pois todos os cenários
devem ser previstos no ato da configuração. As configurações de autoadaptação e
decisão ficaram separadas em virtude das diferentes ferramentas.
Os resultados do trabalho mostraram que a aplicação teve uma melhora,
diminuindo o tempo médio de resposta, privilegiando a área de risco em alta demanda
e consumindo menos recursos de hardware, permitindo, inclusive, que a aplicação
conseguisse atender mais requisições no mesmo intervalo de tempo. Em
contrapartida, quando houve uma diminuição na quantidade de requisições, a
aplicação pôde voltar de seu estado degenerado para o normal, equalizando o tempo
e a qualidade de atendimento para ambas as áreas.
Os conceitos apresentados e implementados no trabalho de Silva (2014) sobre
as questões de levantamento e tratamento de requisitos, testes e formas de
implementação de uma arquitetura adaptativa serão aplicados no presente trabalho.
Além disso, também é explorado no trabalho atual, um mecanismo de aprendizado e
busca de histórico de configurações.
O artigo de Abu-Matar e Gomaa (2013) apresenta uma estrutura automatizada
para gerenciar a variabilidade em Linhas de Produtos de Software Orientadas a
Serviço. São aplicados os conceitos de Linhas de Produtos de Software para modelar
sistemas que utilizam SOA como uma família de serviços.
Esta estrutura é baseada numa modelagem de múltiplas visões e na utilização
de um metamodelo que direciona as questões de variabilidade para a família de
aplicações orientadas a serviço. Ela é o resultado da integração dos conceitos de
Linha de Produtos de Software, modelagem de requisitos e técnicas de análise de
variabilidades com visões de serviço utilizando UML e SoaML.
Outra característica observada é que a estrutura consiste de mapeamentos
entre as Visões de Requisitos e as Visões de Arquitetura em seu metamodelo de
variabilidade. Adicionalmente, ela possui regras para automaticamente derivar
aplicações membras de serviços em famílias de aplicações de serviços.
Os conceitos apresentados neste artigo são aplicáveis ao desenvolvimento
deste trabalho, pois atendem as questões do gerenciamento de variabilidade. Uma
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vez que estas questões são atendidas, a arquitetura apresentada utiliza seus
resultados como parâmetros para compor sua estrutura adaptativa.
O artigo de Hussein e Gomaa (2011) descreve um modelo e uma estrutura para
arquiteturas de linhas de produtos de software adaptativos. Qualquer processo de
adaptação dinâmica do software resultará em mudanças em tempo real apenas nos
componentes afetados. O modelo separa as partes envolvidas em uma adaptação
dinâmica das partes que não precisam ser afetadas no momento.
Este modelo consiste em três processos: Engenharia de Linha de Produtos,
Engenharia de Aplicação e a Adaptação do Sistema Alvo. A relação entre as camadas
é mostrada na Figura 12.
Figura 12 – Modelo de processo de software para adaptação dinâmica.

Fonte: Hussein e Gomaa (2011).

A estrutura proposta é composta por três camadas de adaptação (Adaptation
Interface, Adaptation Process e Architecture Configuration Information), que foram
projetadas para prover a separação das questões envolvidas nos sistemas
adaptativos. Seu relacionamento é mostrado na Figura 13.
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Figura 13 – Camadas da estrutura de adaptação.

Fonte: Hussein e Gomaa (2011).

Um item em destaque deste trabalho é que ele classifica os componentes como
ociosos e parcialmente ociosos. As formas como eles são classificados dependem
das regras de adaptação da arquitetura. As mesmas regras não exigem que um
componente seja desvinculado em uma reconfiguração apenas quando ele está
totalmente ocioso; em vez disso, um componente pode ter suas interconexões
desvinculadas já no momento em que se encontrar parcialmente ocioso em relação à
conexão utilizada. O artigo não especifica como resolver questões referentes aos
atributos de qualidade existentes na arquitetura em questão; neste caso, o trabalho
apresentado nesta dissertação sugere uma forma de resolver estas questões.
A dissertação elaborada por Fernandes (2012) detalha uma arquitetura para
sistemas dinâmicos, e a tomada de decisão sobre a adequação de uma configuração
aos requisitos do contexto pode ser feita via análise dos parâmetros de qualidade do
serviço dessa configuração. A avaliação de qualidade leva em consideração a
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possibilidade de inserção e remoção de qualquer tipo de funcionalidade e ainda de
tratar a variação dos valores de qualidade das funcionalidades com a mudança do
contexto. Por esse motivo, os valores de qualidade de todos os parâmetros
observados no trabalho são calculados por meio de funções que observam a seleção
de funcionalidades de uma configuração e o contexto de execução no momento do
cálculo. A adaptação do sistema leva em conta os eventos gerados pelo contexto e
os possíveis estados do sistema. Essas informações são especificadas de forma
declarativa na gramática proposta pelo trabalho. O método proposto foi aplicado no
contexto de Redes de Sensores para o Corpo Humano.
Para compor e avaliar simultaneamente todos os atributos de qualidade de uma
configuração, foram utilizadas as estratégias de cálculo de qualidade Simple
MultiAttribute Rating Technique (SMART) e a Avaliação Orientada a Objetivos (Goaloriented – GOAL). A ferramenta de avaliação das estratégias de cálculo desenvolvida
pelo trabalho permite que o especialista do domínio ajuste os parâmetros para o
correto funcionamento dessas estratégias. A arquitetura contém componentes cujas
funcionalidades são de monitoração, planejamento e execução. Sua representação é
mostrada na Figura 14.
Figura 14 – Visão dinâmica dos componentes.

Fonte: Fernandes (2012).

Um dos principais itens observados neste trabalho é que ele deixa aberta a
oportunidade de aplicar a gramática, arquitetura e fluxos apresentados em outros
domínios sensíveis ao contexto, uma vez que seu trabalho foi feito em um domínio
específico de monitoração dos sinais vitais de uma pessoa. Questões não resolvidas,
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como questões referentes aos atributos de qualidade que devem ser ativados ou não
em uma determinada configuração serão exploradas no decorrer deste trabalho.
A tese apresentada por Carvalho (2013) mostra uma modelagem de Linha de
Produtos de Software para aplicações ubíquas. Ela investiga e propõe, em especial,
técnicas de Linhas de Produtos de Software Dinâmicas, nas quais a descrição de
variabilidades é usada para diferenciar as configurações arquiteturais dos produtos
em tempo de execução. É apresentado o metamodelo de Configuração de
Variabilidades em Linhas de Produto de Software, formado por Contratos
Arquiteturais, os quais são modelados como elementos de primeira ordem para
descrever variabilidades estáticas e dinâmicas na forma de ações de adaptação
arquitetural, e para guiar a derivação e a adaptação dinâmica das arquiteturas dos
produtos. Com o metamodelo, outros metamodelos são criados de forma integrada.
Dentre

os

metamodelos

apresentados,

destacam-se

o

Modelo

de

Características, o Modelo de Arquitetura e o Modelo de Configuração. Este reúne,
além dos contratos, regras de composição e de contexto, e mecanismos de seleção
dinâmica de componentes.
Estes metamodelos permitem que os respectivos modelos da Linha de
Produtos de Software sejam criados, e que as Arquiteturas dos Produtos sejam
derivadas e adaptadas dinamicamente.
Na abordagem proposta, a derivação das Arquiteturas dos Produtos é
realizada, principalmente, por meio da seleção de características, tendo, portanto, o
Modelo de Características agindo como um guia no processo de derivação.
Além do metamodelo, a tese inclui diretrizes que servem como guias na
identificação dos caminhos a serem seguidos, neste contexto, para a construção dos
modelos da Linha de Produtos de Software, e para a derivação e adaptação dinâmica
de Arquiteturas de Produtos.
A construção de modelos é proposta seguindo os seguintes passos:
1. Desenvolver o Modelo de Características da Linha de Produtos de
Software, composto de características mandatórias, características
opcionais e alternativas representando as variabilidades estáticas e
dinâmicas.
2. Descrever regras de composição entre características opcionais e
alternativas a partir das restrições de dependência.
3. Descrever perfis reunindo as regras de composição.
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4. Descrever os tipos dos elementos da Arquitetura da Linha de Produtos
de Software.
5. Descrever o núcleo da Arquitetura da Linha de Produtos de Software,
constituído de elementos e interligações mandatórios.
6. Descrever as variabilidades da Arquitetura da Linha de Produto de
Software, constituídos de elementos opcionais e variantes.
7. Descrever Contratos Estáticos e seus serviços de adaptação,
constituídos

de

elementos

e

interligações

representando

as

variabilidades estáticas.
8. Descrever entidades, elementos e regras de contexto.
9. Descrever perfis incluindo as regras de contexto.
10. Definir um mecanismo de negociação de serviços para Contratos
Dinâmicos.
11. Definir domínios dos itens a serem empregados nos Contratos
Dinâmicos.
12. Descrever Contratos Dinâmicos e seus serviços de adaptação,
constituídos

de

elementos

e

interligações

representando

as

variabilidades dinâmicas.
Esta tese apresenta muitos pontos a serem explorados no decorrer deste
trabalho, entre os quais destacam-se: as diretrizes relacionadas ao metamodelo que
serão estendidas, o próprio metamodelo proposto que será utilizado como base, pois
ele permite ser utilizado em outros tipos de aplicações que não sejam os explorados
na tese. Outro ponto a ser explorado na dissertação é que o trabalho deixa aberto o
método a se utilizar no caso de tomada de decisões em que os atributos de qualidade
existentes no cenário possam entrar em conflito.
Olumofin e Misic (2005) propõem um método denominado Holistic Product Line
Architecture Assessment (HoPLAA), uma extensão do método ATAM. Eles mostram
alguns métodos utilizados na avaliação de arquiteturas de sistemas em geral, como o
Product Line Software Engineering – Domain Speciﬁc Software Architecture (PuLSEDSSA) (BAYER et al., 2000) e o Family Evaluation Framework (FEF) (LINDEN et al.,
2004), bem como métodos de avaliação de arquiteturas de produtos simples, como o
Software Architecture Analysis Method (SAAM) (KAZMAN et al., 1994), o Architecture
Tradeoff Analysis Method (ATAM) (BASS et al., 2003; CLEMENTS et al., 2000) e o
Active Reviews for Intermediate Designs (ARID) (CLEMENTS et al., 2002). O artigo
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detalha cada método citado e as dificuldades para utilizá-los quando se trata de uma
arquitetura para linhas de produtos.
Com isso é proposto o método HoPLAA que avalia especificamente
arquiteturas de produtos de software. Suas entradas e saídas são exibidas na Figura
15. Ele é dividido em duas etapas:
•

Etapa I: Avaliação da Arquitetura Comum. Consiste dos seguintes
passos:
1. Apresentar a Etapa I do HoPLAA;
2. Apresentar as diretivas arquiteturais da linha de produtos;
3. Apresentar a arquitetura base;
4. Identificar as abordagens arquiteturais;
5. Gerar, classificar, avaliar e priorizar cenários de atributos de
qualidade;
6. Analisar abordagens arquiteturais e cenários genéricos;
7. Apresentar os resultados.

•

Etapa II: Avaliação individual da Arquitetura do Produto. Consiste dos
seguintes passos:
1. Apresentar a etapa II do HoPLAA;
2. Apresentar as diretivas arquiteturais;
3. Apresentar a arquitetura do produto;
4. Identificar abordagens arquiteturais;
5. Gerar, avaliar e priorizar cenários de atributos de qualidade;
6. Analisar as abordagens arquiteturais,
7. Apresentar os resultados.

Figura 15 – Entradas e saídas do HoPLAA.

Fonte: Olumofin e Misic (2005).
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O que foi observado é que o HoPLAA tem algumas vantagens em relação ao
ATAM. Uma delas é o fato de ser mais simplificado, de modo a aproveitar as
semelhanças encontradas na Arquitetura Comum, porém levando em consideração
as variabilidades de uma Arquitetura de Produto Individual. Isso gera mais eficiência
na avaliação da arquitetura. Outro ponto é que o HoPLAA está adaptado para atender
as exigências impostas pela dupla natureza das arquiteturas de linhas de produtos.
Deste modo, é capaz de proporcionar a devida atenção a decisões de projeto em
questões de qualidade. Muitas dessas decisões no nível de arquitetura de produtos
individuais ficam encobertas durante a análise individual de uma arquitetura base no
ATAM. De forma geral, a análise de uma arquitetura de linha de produtos por meio do
HoPLAA leva mais tempo se comparada a uma análise individual de uma arquitetura
base do ATAM, porém menos tempo do que a análise pelo ATAM de cada arquitetura
individual de produto separadamente. O método também não está completamente
fechado, permitindo, assim, seu refinamento e utilização em outras categorias de
sistemas nos quais ainda não foi aplicado. Também o artigo não explora se o método
pode ser aplicado em Linhas de Produtos de Software Dinâmicas, o que será
verificado neste trabalho.

2.4

Conclusão

Os artigos discutidos nesta seção apresentam os estudos realizados sobre o
assunto tratado na presente dissertação. Uma arquitetura adaptativa envolve diversos
pontos, e cada um dos artigos explora um ou mais destes aspectos. A Tabela 1
resume os principais pontos tratados em cada artigo e seus vínculos com a
abordagem proposta.
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Tabela 1 – Artigos pesquisados e seus vínculos com a abordagem proposta.
Autor

Pontos principais

Vínculos

Silva (2014)

Middleware para uma
arquitetura
autoadaptativa.

ABU-MATAR;
GOMAA (2013)

Estrutura
automatizada
para
gerenciar
a
variabilidade
em
Linhas de Produtos de
Software
Modelo e estrutura
para arquiteturas de
linhas de produtos de
software adaptativos.

Apresenta resposta para questões levantadas
ao utilizar uma arquitetura autoadaptativa.
Também
apresenta
uma
forma
de
implementação de partes da arquitetura. Não
existe na arquitetura proposta um mecanismo
de aprendizado e busca de histórico de
configurações, o que será tratado no presente
trabalho.
Atende as questões do gerenciamento de
variabilidade. A arquitetura apresentada
utiliza seus resultados como parâmetros para
compor sua estrutura adaptativa.

HUSSEIN;
GOMAA (2011)

FERNANDES
(2012)

CARVALHO
(2013)

OLUMOFIN;
MISIC (2005)

O artigo não especifica como resolver
questões referentes aos atributos de
qualidade existentes na arquitetura em
questão. O trabalho apresentado nesta
dissertação sugere uma forma de resolver
estas questões.
Arquitetura
e Aplicar gramática, arquitetura e fluxos
gramática
para apresentados em outros domínios sensíveis
sistemas dinâmicos
ao contexto. Questões não resolvidas - como
as referentes aos atributos de qualidade que
devem ser ativados ou não - serão exploradas
no decorrer deste trabalho.
Modelagem de Linha Extensão das diretrizes relacionadas ao
de
Produtos
de metamodelo. O metamodelo proposto será
Software
para utilizado como base, pois permite ser utilizado
aplicações ubíquas.
em outros tipos de aplicações que não sejam
os explorados na tese. Aplicar um método no
caso de tomada de decisões em que os
atributos de qualidade existentes no cenário
possam entrar em conflito.
Extensão do método O método proposto está adaptado para
ATAM para cobrir atender as exigências impostas pela natureza
linhas de produtos de das arquiteturas de linhas de produtos e
software.
permite seu refinamento e utilização em
outras categorias de sistemas nos quais o
método ainda não foi aplicado.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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3

3.1

ARQUITETURA ADAPTATIVA E TÉCNICAS APLICADAS

Introdução

Esta seção contém a especificação da arquitetura proposta neste trabalho, bem
como os passos necessários para esta especificação. O objetivo é que ela possa ser
utilizada em diversos cenários de negócio, porém, neste trabalho, a arquitetura será
utilizada na monitoração de um sistema de gestão de atendimentos, no qual a
mudança da estratégia de abordagem de pessoas, quando feita em tempo real,
ocasiona mudanças nos seus atributos de qualidade. São discutidos e especificados
os seguintes pontos:
•

Abordagens arquiteturais em cada ponto de ação da arquitetura;

•

Árvore de Atributos de Qualidade;

•

Diagramas que compõem a arquitetura;

•

Modelo de classes;

•

Diagramas de eventos e estados;

•

Mecanismo de identificação e transição entre os estados.

Além dos pontos citados, é apresentada, também, neste capítulo, uma
abordagem para tratamento dos conflitos que podem ocorrer entre os atributos de
qualidade monitorados.

3.2

Levantamento de requisitos

Conforme indicado por Silva (2014), é preciso avaliar quais os requisitos não
funcionais e funcionais que esta arquitetura deve atender e, posteriormente, é
necessário haver um refinamento a fim de obter informações de negócio que
influenciam os atributos de qualidade em questão (exemplo: o que será monitorado, a
frequência de monitoramento, quais ações tomadas). Questões como essas foram
levantadas nos trabalhos de Huang et al. (2004), Oreizy et al. (1999) e Chen et al.
(2010).
Tanto o comportamento funcional como o não funcional podem ser calibrados
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durante a reconfiguração, portanto é importante definir quais serão estes requisitos e
como será o comportamento deste ciclo de processamento de reconfiguração.
Existem, também, além dos requisitos não funcionais específicos de sistemas
adaptativos, os requisitos não funcionais que não são diretamente necessários em
sistemas deste tipo, mas que podem ser afetados devido à reconfiguração, como por
exemplo o gerenciamento das transações. Também devem ser abordados os pontos
referentes a esses requisitos no momento da utilização da arquitetura juntamente com
a análise das diretivas de negócio correspondente.
Neste trabalho, a arquitetura será utilizada em um sistema de gestão de
atendimentos ao cliente. A Tabela 2 responde às questões e aos pontos levantados
anteriormente, especificamente neste sistema. É importante que todas essas
questões sejam respondidas antes de iniciar a elaboração de uma arquitetura
adaptativa, ou que necessite de certo grau de autonomia, pois elas auxiliarão na
solução arquitetural.
Tabela 2 – Questões referentes à arquitetura proposta
Questão

Solução Proposta

O que será monitorado
dentro do software?

Serão monitoradas todas as requisições de entrada e saída feitas
no sistema de gestão de atendimento. Com isso será feita a
medição do tempo gasto para cada processamento.
O módulo de análise de decisão da reconfiguração será
executado a cada 5 segundos para não comprometer os demais
recursos de processamento do sistema.
A arquitetura irá carregar diferentes configurações de
componentes para cada cenário mapeado dentro da base de
conhecimento. O módulo de decisão é quem indicará qual o
melhor cenário a ser carregado, dependendo do ambiente do
momento. No caso, o foco está direcionado ao tempo de resposta
que a aplicação leva para obter uma nova pessoa para ser
atendida e o consumo de CPU da máquina hospedeira.
Quando houver uma variação no tempo de resposta que não
mais atenda os valores previamente estabelecidos, a
reconfiguração será feita visando ao restabelecimento dos
valores considerados aceitáveis.
O módulo de decisão indicará ao módulo de execução a
necessidade de uma reconfiguração. Com isso será carregado
um novo mapa de componentes. Este carregamento será feito
para as novas requisições que chegarem, continuando as
requisições antigas e, ainda, em processamento utilizando o
mapa anterior à notificação.
Neste tipo de sistema, todas as requisições criam novas
transações. Por isso não há necessidade de compartilhamento
ou transporte de informações entre as transações.
[Continua...]

Qual a frequência do
monitoramento?
Qual ação o software
deve tomar mediante os
mais diversos cenários?

Com que frequência
esta ação será tomada?
Como será executada
esta ação?

Como será gerenciada
a transação durante
uma reconfiguração?
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[... continuação]
Questão

Solução Proposta

E os dados trafegados
dentro da aplicação?
Como serão passados
os dados de um
componente
para
outro?
Como será tratada a
concorrência durante a
reconfiguração
do
sistema?

Não serão compartilhados entre requisições.
Não há necessidade de compartilhamento de dados, caso não
haja a reconfiguração durante o processamento.
No sistema de gestão de atendimentos, as requisições são
processadas independentes umas das outras. Por isso não há
necessidade deste tipo de preocupação, uma vez que o sistema
em si já se encarrega deste gerenciamento.
Fonte: Silva (2014), adaptado pelo autor.

O uso desta tabela, proposta por Silva (2014), consegue dar uma boa cobertura
para a adaptação, pois trata de forma objetiva as principais questões que devem ser
levantadas sobre requisitos funcionais e não funcionais, mas que, muitas vezes, não
são levadas em conta em tempo de análise, podendo ocasionar, assim, problemas
durante a fase de desenvolvimento do sistema.

3.3

Árvore de atributos de qualidade

Nesta seção é mostrada a árvore de atributos de qualidade utilizada para
indicar quais atributos de qualidade serão os principais a serem monitorados.
Conforme discutido na seção 2.2.7, nas ISO 9126 / 25010 existem alguns
atributos de qualidade que são base de uma arquitetura adaptativa, entre eles:
tolerância a falhas, utilização de recursos, modificabilidade, adaptabilidade,
capacidade para ser instalado e capacidade para ser substituído.
Neste trabalho, o foco serão dois desses atributos: utilização dos recursos e
modificabilidade, escolhidos em virtude do negócio em questão.
Normalmente, em sistemas de gestão de atendimentos, o investimento em
infraestrutura deve ser alto, porém nem todos os clientes possuem uma taxa de
retorno de investimento boa o suficiente que justifique esta ação. Com isso nem todos
os servidores possuem a configuração ideal, mas a configuração com melhor relação
custo/benefício. Nesses mesmos clientes há também um contrato de SLA (Service
Level Agreement) segundo o qual o tempo médio de atendimento (TMA) e o tempo
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médio operacional (TMO) de sua operação não devem exceder determinados valores,
sob risco de multas. Logo, as aplicações devem responder sempre no menor tempo
possível, por isso o foco na utilização dos recursos.
A modificabilidade é focada como consequência do cenário descrito no
parágrafo anterior. A utilização de um sistema adaptativo não pode comprometer o
desempenho do sistema monitorado, pois se o fizesse acabaria inviabilizando a
solução.
Dentro desses dois atributos, os seguintes valores serão atribuídos:
•

O consumo da CPU não deve ser maior que 50 %;

•

O tempo de resposta das consultas aos clientes a serem contatados não
pode exceder 2 segundos;

•

O tamanho do arquivo de log, se houver, não pode ser maior que 50 MB;

•

O tempo de reconfiguração da aplicação não deve exceder 5 segundos.

Com essas informações, a árvore de atributos para o sistema em questão é
montada, conforme visto na Figura 16.
A árvore de atributos de qualidade também possibilita a criação de mecanismos
para verificar a qualidade do processo durante a reconfiguração.
Carvalho (2013) e Fernandes (2012) propõem, em seus trabalhos, a construção
de um Modelo de Características como um dos pilares na construção de linhas
dinâmicas de produtos de software. Este modelo pode ser relacionado com a árvore
de atributos de qualidade, transformando, assim, esta própria árvore de atributos em
um modelo. Com este mapeamento, pode-se construir uma fórmula proposicional
(BATORY, 2005), e esta, por sua vez, pode ser utilizada por um algoritmo SAT Solver.
Este processo é melhor detalhado na seção 3.5.
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Figura 16 – Árvore de atributos de qualidade do sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.4

Arquitetura de referência
Com o propósito de atender a questão da gestão de atendimentos, diversos

modelos podem ser utilizados como referência na construção da arquitetura
(CALINESCU et al., 2011; SILVA, 2014; HUSSEIN E GOMAA, 2011; FERNANDES,
2012, CARVALHO, 2013). O que se espera entre estas opções é escolher uma
referência com grau de desacoplamento adequado ao contexto em questão (a gestão
de atendimentos).
Calinescu et al. (2011) propõe um modelo de arquitetura para sistemas
adaptativos baseados em serviços. Uma vez que a gestão de atendimentos é uma
forma de serviço esta proposta demonstra um grau de acoplamento adequado ao
sistema em questão, esta arquitetura pode ser utilizada como base, uma vez que a
mesma já foi experimentada, conforme mencionado no artigo em questão.
Com isso, a arquitetura de referência deste trabalho é composta pelos
seguintes componentes:
•

Monitor: obtém todos os dados importantes para o sistema, por meio de
sensores, serviços, APIs, outros mecanismos de coletas ou via interação
com usuário ou outros sistemas, são recebidos por esta camada de
software.

•

Análise: realiza a fusão de dados e a interpretação dos eventos em
termos de risco. Estes eventos são interpretados pelo sistema para que
este verifique se é necessário modicar seu estado atual

•

Planejamento: Define qual a nova configuração a ser adotada e que
tipo de ação deve ser executada afim de satisfazer os novos requisitos
de qualidade. No caso de não existir uma configuração previamente
aceitável, ela define uma nova configuração e passa por uma
reavaliação.

•

Execução: executa a modificação do sistema conforme instruções da
camada de planejamento. A partir de comandos recebidos diretamente
da camada de planejamento ou recebidos de outros serviços, o controle
altera a configuração do sistema. Esta camada também interage com o
exterior da arquitetura encaminhando dados processados e diretivas de
reconfiguração.

A Figura 17 apresenta uma visão dinâmica do relacionamento entre os
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componentes da arquitetura de referência, com base no ciclo MAPE.
Figura 17 – Arquitetura de referência

Fonte: Calinescu et al. (2011), adaptado pelo autor

3.5

Ciclo de controle

Nesta seção, é indicado o ciclo de controle que a arquitetura proposta percorre
durante sua monitoração do sistema final. Seus processos são definidos com base
em técnicas e métodos conhecidos e experimentados, entre eles o ATAM, SMART e
algoritmos de resolução de satisfabilidade (SAT-Solver).
Conforme mencionado na seção 2.2.1, o ATAM é um método de análise
organizado em torno da ideia de que estilos arquiteturais são os principais
determinantes de atributos de qualidade arquiteturais. Dentre as arquiteturas
adaptativas pesquisadas durante a elaboração deste trabalho, não foi encontrada
alguma que se baseasse neste método para resolução de conflitos ocorridos durante
a reconfiguração. Por isso, a opção em utilizá-lo: confirmar a referência de um método
consagrado na consolidação das atividades apresentadas durante esta seção.
De acordo com a arquitetura de referência, inicialmente devem-se coletar todas
as informações pertinentes ao que será monitorado, ou seja, com base nas diretivas
de negócios relevantes ao sistema em questão, aspectos já abordados na seção 3.2.
No início do processo, um serviço (núcleo da arquitetura) fica monitorando o
sistema e coleta suas informações por meio de APIS, outros serviços ou outros meios
disponibilizados pela informação a ser coletada. Esta etapa inicial está representada
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na Figura 18.
Figura 18 – Parte inicial do ciclo de controle.

Fonte: Elaborado pelo autor.

De posse dessas informações, o núcleo da arquitetura analisará as
informações coletadas, e o resultado desta análise indicará se uma possível
reconfiguração da arquitetura é ou não necessária.
Nesta etapa, a árvore de atributos de qualidade descrita na seção 3.2 é
avaliada. Esses atributos são calculados por meio de sensores / APIs que recebem
as informações dos sistemas monitorados. Numa arquitetura dinâmica, diversos
atributos de qualidade podem ser avaliados, dentre eles, conforme mencionado na
seção 2.2.7, destacam-se:
•

Tolerância a falhas;

•

Utilização de recursos;

•

Modificabilidade;

•

Adaptabilidade;

•

Capacidade para ser instalado;

•

Capacidade para ser substituído;

•

Gerenciabilidade.

Para a avaliação dos atributos de qualidade, diversas técnicas podem ser
aplicadas, entre elas, SMART (Simple Multiattribute Rating Technique), Multi-Attribute
Utility Theory (MAUT), Analytic Hierarchy Process (AHP), Outranking Methods e
Ordinal Methods. Todas possuem suas vantagens e desvantagens, mas, por padrão,
neste trabalho, adota-se a técnica SMART (EDWARDS, 1977) para avaliação.
Esta técnica avalia a qualidade das configurações com múltiplos atributos de
qualidade. Com isso verifica-se se os atributos estão de acordo com os requisitos
previamente estabelecidos. Após a avaliação de todos os atributos, a técnica SMART
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fornece um valor, que definirá se uma adaptação é necessária ou não. O detalhe do
fluxo desta análise é indicado na Figura 19.
Figura 19 – Análise das informações coletadas pelo núcleo da arquitetura.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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No presente trabalho, adota-se um peso padrão para os atributos existentes na
árvore de atributos de qualidade, pois esta já foi construída especificamente para o
caso de gestão de atendimentos. Entretanto, a técnica SMART pode ser aplicada de
outras formas, levando em consideração diversos outros fatores durante a
parametrização da técnica, visando sua melhor acurácia e precisão diante das
variadas diretivas de negócio.
Uma vez que as informações estão analisadas, o sistema define se é
necessária a adaptação ou não. Esta definição é feita com base no valor obtido pela
técnica SMART. Assumindo como base um valor de retorno x, com uma variação de
± 1 (ou seja, valores entre x+1 e x-1), qualquer valor recebido fora deste intervalo
indica que a arquitetura deverá ser modificada.
Importante notar, também, que o sistema não deve ser reconfigurado
imediatamente após o recebimento de um valor fora do padrão, pois diversos fatores
podem ter ocasionado a variação, mas depois pode-se voltar à normalidade (exemplo:
um pico momentâneo no consumo de CPU). Por isso também é definido um
acumulador de valores inconsistentes. Somente após ultrapassar este valor, o
processo de reconfiguração se inicia. Caso o próximo valor seja consistente, este
acúmulo é decrementado.
Também convém ressaltar que o monitoramento não necessariamente precisa
ser feito em tempo real, mas de tempos em tempos, conforme necessidade de cada
negócio.
Com isso o fluxo de controle principal prossegue, conforme mostrado na Figura
20.
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Figura 20 – Atividades de reconfiguração.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Caso não seja necessária alguma intervenção, o sistema continua sendo
monitorado sem alterações. Se necessária uma reconfiguração, o processo, então, é
iniciado com a consulta à Base de Conhecimento, na qual a Árvore de Atributos de
qualidade, é passada para o Motor de Regras e este retorna as configurações prédeterminadas para o modelo passado. Este fluxo está indicado na Figura 21.
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Figura 21 – Processo de verificação da base de conhecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A mudança de estado representa uma mudança dos requisitos. Nesse sentido,
a arquitetura proposta busca, na base de conhecimento, configurações conhecidas,
capazes de satisfazer esses requisitos. Para esta busca são utilizados algoritmos de
satisfação (SAT-Solvers) em tempo de execução (BATORY, 2005). Os SAT-Solvers,
aplicados à fórmula proposicional correspondente ao modelo de características criado
a partir da árvore de atributos de qualidade, geram configurações completas válidas
cuja instanciação na fórmula proposicional correspondente resulta em uma valoração
verdadeira. O SAT-Solver auxilia a busca no espaço combinatório do conjunto de
valorações possíveis para a seleção ou não de características de um modelo de
características. O fluxo desta busca está indicado na Figura 22.
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Figura 22 – Busca de uma configuração válida da arquitetura.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Durante o processo de obtenção de uma configuração ideal, podem existir
diversas configurações válidas e, não raramente, entre elas ocorrem conflitos entre os
atributos de qualidade envolvidos no processo, pois para atender determinado
atributo, com recursos limitados de hardware e software, inevitavelmente um outro
atributo deve ser minimizado. Até mesmo dentro de uma configuração ideal podem
ocorrer esses tipos de conflitos.
Diante desse cenário, aplica-se o ATAM, conforme descrito na seção 2.2.1,
para a definição das atividades desta etapa. Conforme Kazman et al. (2000), o ATAM
é um método de análise organizado em torno da ideia de que estilos arquiteturais são
os principais determinantes de atributos de qualidade arquiteturais. Nas arquiteturas
adaptativas pesquisadas durante a elaboração deste trabalho, não foi encontrada uma
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que se baseasse neste método em seu mecanismo. Por isso, a opção em utilizá-lo
visa confirmar a referência de um método consagrado na consolidação das atividades
definidas no decorrer deste trabalho.
A primeira etapa no processo de reconfiguração é a análise de quais diretivas
de negócio (business drivers) direcionam o processo. Com isso são exibidos os
atributos de qualidade que impactam direta ou indiretamente o cumprimento das
diretivas. Com essas informações disponibilizadas, é possível ter uma visão de como
o sistema está se comportando no momento e quais pontos estão gerando
inconformidades.
A próxima etapa consiste em apresentar as possíveis configurações que podem
ser aplicadas, com todos os itens que serão adicionados ou removidos. Juntamente
com as configurações, são apresentadas as abordagens para cada elemento
arquitetural. Estas abordagens são exibidas juntamente com a árvore de atributos de
qualidade modelada para o sistema em questão, como indicado na seção 3.2.
Ao fim dessas atividades, estão disponíveis as informações pertinentes, que o
responsável pela análise do sistema necessita para a tomada de decisão. Com isso
ele pode decidir qual cenário atenderá a demanda atual, conforme necessidade do
momento.
Nesta abordagem, os seguintes pontos devem ser levados em consideração:
•

Conflitos;

•

Pontos sensíveis;

•

Riscos;

•

Não Riscos.

Conforme mencionado anteriormente, esta etapa foi desenvolvida baseada nos
passos do ATAM, sendo que algumas atividades são executadas de forma
automática, outras de forma manual. Uma visão geral do processo é indicada na
Figura 23.
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Figura 23 – Fluxo de controle de reconfiguração.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Uma vez que uma configuração ideal seja encontrada, a arquitetura irá validála, pois podem existir outros fatores internos e externos que possam influenciar sua
eficiência. Uma vez validada, a base de conhecimento é atualizada com os
parâmetros definidos. Caso não seja validada, uma nova configuração deve ser
mapeada.
Caso não seja encontrada uma configuração válida, a arquitetura mapeará uma
nova configuração. Este processo inicialmente leva também em consideração a árvore
de atributos do sistema mapeado bem como quais desses atributos de qualidade
devem ser mapeados. De posse destas informações, a primeira tentativa é aumentar
o valor do desvio padrão previamente estabelecido (no caso proposto, o valor é de
±1) para um novo valor pré-determinado. Uma vez aplicado este novo desvio, a
técnica SMART é mais uma vez aplicada para verificar se a configuração atual do
sistema está dentro dos novos valores. O objetivo deste processo é alcançar os
cenários em que há uma leve variação no sistema, em que seus recursos não serão
comprometidos, mas que, de certa forma, merecem uma atenção especial.
Se a configuração atender os novos valores, ela é então selecionada e passa
a se integrar na lista de configurações válidas. Caso não atenda, mais uma vez o
desvio padrão é aumentado e um acumulador de tentativas de reconfiguração é
incrementado. Este contador de tentativa serve como parâmetro para determinar
quantas vezes o sistema pode aumentar seu desvio-padrão, sem comprometer a
integridade de todos os recursos. Este valor é determinado no início do projeto.
O processo se repete até o momento em que o contador de tentativas atinja
seu valor. Neste caso, uma mensagem é enviada, indicando que o sistema não pode
ser reconfigurado. Com isso, abre-se a possibilidade também de uma nova
configuração ser incluída manualmente pelo analista. Se for o caso, ela também será
validada e o fluxo continua. Todo este processo está indicado na Figura 24.
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Figura 24 – Obtenção de uma nova configuração.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Uma vez validada a configuração selecionada, a base do conhecimento é
atualizada com estes valores aplicados, e sua reconfiguração é feita no sistema,
conforme indicado na Figura 25. A forma de aplicação da nova configuração pode ser
feita por meio da técnica de injeção de dependência, assunto explorado por Silva
(2014) ou por disparos de eventos.
Figura 25 – Parte final do fluxo de controle principal.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Este fluxo se repete durante a execução do sistema até o momento em que
seja desativado ou que o sistema monitorado seja desligado.
Resumindo os pontos citados, o fluxo de controle principal em sua totalidade é
mostrado na Figura 26.
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Figura 26 – Fluxo de controle principal do comportamento da arquitetura.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.6

Construção da arquitetura adaptativa

Kramer e Magee (2007) propõem a implementação de uma arquitetura
adaptativa baseada em três camadas: Gerenciador de Objetivos, Gerenciador de
Mudanças e Controlador de Componentes. Este é o modelo que será utilizado na
implementação da arquitetura concreta deste trabalho, uma vez que o modelo
proposto já foi experimentado e utilizado como referência em outros trabalhos já
publicados (CARVALHO, 2013; FERNANDES 2012) com resultados muito
satisfatórios.
Com isso, utilizando os ajustes propostos por Carvalho (2013) e Fernandes
(2012), faz-se uma relação destas três camadas com o objetivo real de se monitorar
um sistema de gestão de atendimentos.
A primeira camada (Gerenciador de Objetivos) analisa o contexto do sistema
que está sendo monitorado. Por isso pode-se chamá-lo, também, de Gerenciador de
Contexto. Ele é quem realiza a comunicação com serviços externos ou com o usuário.
Sua função também inclui a interpretação de dados vindos do meio externo e a
transformação destes em informações que o sistema utilizará para eventuais
mudanças. Essas informações, devidamente tratadas, são enviadas ao Gerenciador
de Mudanças.
A segunda camada (Gerenciador de Mudanças) controla e monitora todo o
processo de reconfiguração e alterações no sistema. Por isso pode ser chamado
também de Gerenciador de Adaptação. Ele é quem realiza a avaliação sobre uma
necessidade de mudança no sistema na ocorrência de um eventual risco identificado
e avalia se a configuração atual do sistema é capaz de prover os serviços necessários
para manter os atributos de qualidade em seus valores aceitáveis. Caso não seja, este
componente busca uma nova configuração, acionando o Controlador de
Componentes.
A terceira camada (Controlador de Componentes) é a responsável por
modificar componentes necessários para atender a nova configuração ou notificar ao
sistema as ações necessárias para atender esta reconfiguração. Com essas opções,
é possível ajustar o nível de acoplamento dos sistemas envolvidos e, por isso, essa
camada também pode ser chamada de Gerenciador de Configuração.
A arquitetura construída dessa maneira atende a arquitetura de referência,
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descrita na seção 3.3. Ela também leva em consideração as atividades do ciclo de
controle definidas na seção 3.5.
A relação entre estas três camadas é indicada na Figura 27.
Figura 27 – Componentes da arquitetura adaptativa.

Fonte: Fernandes (2012), adaptado pelo autor.

3.6.1 Gerenciador de Contexto (Gerenciador de Objetivos)

O Gerenciador de Contexto recebe dados enviados por serviços externos ou
pelo usuário via interface gráfica. Para isso, o componente Comunicador é utilizado.
Este componente também transforma esses dados em informações relevantes para
as outras partes da arquitetura, aumentando, assim, o nível de abstração sobre os
dados, e garante que a transição de estados e a comunicação com o sistema
monitorado estejam de acordo com as normas estabelecidas.
Nesta proposta, não há necessidade de um controle específico para a saída ou
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entrada de dados. Por isso a camada de Monitor, da arquitetura de referência, é
tratada pelo próprio Gerenciador de Contexto, para realizar a comunicação com
serviços externos.
O sistema deve permitir que os dados recebidos sejam interpretados conforme
definido nas diretivas de negócio. Para isso, a cada novo dado recebido, as regras de
geração de eventos e identificação de riscos são avaliadas. Essas regras são
armazenadas na base de regras e acessadas via Gerenciador de Regras. O
componente Monitor é o responsável por identificar esses dados recebidos e consultar
as regras de geração de riscos via Gerenciador de Regras e Gerenciador de Risco.
Caso ocorra alguma situação que possa alterar os valores dos atributos de qualidade
para valores não aderentes, o Monitor encaminha a notificação de possível mudança
para o Gerenciador de Adaptação.
Os relacionamentos entre os componentes presentes no Gerenciador de
Contexto são mostrados na Figura 28.
Figura 28 – Componentes do Gerenciador de Contexto.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.6.2 Gerenciador de Adaptação (Gerenciador de Mudanças)

O gerenciador de adaptação contém a lógica que a arquitetura usa para
satisfazer os atributos de qualidade previamente estabelecidos.
Após receber as informações tratadas pelo Monitor, o Controlador de
Adaptação consulta o Gerenciador de Riscos do sistema. Este gerenciador utiliza o
evento junto ao estado atual do sistema e verifica se este é um risco em potencial, o
que ocasionaria uma reconfiguração. Caso o risco seja identificado como potencial,
um evento é disparado para a mudança das configurações do sistema. É feita, então,
a busca de uma nova configuração que possa resolver o risco identificado. Com a
nova configuração, o Controlador de Adaptação verifica se ela continua atendendo os
cálculos de atributos de qualidade previamente estabelecidos, utilizando o
Gerenciador de Atributos de Qualidade para tal cálculo. Caso esteja aceitável, o
Controlador de Adaptação busca as configurações válidas por meio do Controlador
de Configuração. E caso o cálculo não esteja de acordo, uma nova busca é feita, e o
processo se repete até uma configuração válida ser encontrada ou, caso não se
encontrem mais configurações válidas, informa-se o Gerenciador de Contexto que não
há configurações disponíveis.
Depois deste processo, o Controlador de Configuração, se for o caso, retorna
uma ou mais configurações válidas. Não está no escopo deste trabalho o
detalhamento de como esta configuração válida é obtida, sendo este ponto uma
possível pesquisa futura.
Após receber as configurações, o Controlador de Adaptação as encaminha ao
Gerenciador de Contexto para avaliação do usuário.
Uma vez que o usuário escolha a nova configuração, o Gerenciador de
Contexto a passa para o Gerenciador de Adaptação, e este a encaminha ao
Gerenciador de Configuração para execução do processo.
Os relacionamentos entre os componentes presentes no Gerenciador de
Adaptação são mostrados na Figura 29.
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Figura 29 – Componentes do Gerenciador de Adaptação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.6.3 Gerenciador de Configuração (Controlador de Componentes)

O Gerenciador de Configuração verifica a configuração atual e examina quais
componentes presentes na nova configuração já estão ativos. Esta consulta é feita
juntamente com o Controlador de Configuração. Os componentes presentes na
configuração atual que não estão presentes na nova configuração são desativados e
os inativos em questão são ativados. É função também do Gerenciador de
Configuração a tradução das ações definidas pelo Gerenciador de Adaptação em
comandos de baixo nível que são devidamente encaminhados ao Gerenciador de
Contexto e aos serviços externos, ou seja, não necessariamente este gerenciador irá,
efetivamente, modificar o comportamento do sistema ou executar sua reconfiguração,
mas, se o objetivo do negócio for manter um baixo acoplamento entre os
componentes, este gerenciador irá somente enviar os comandos necessários para a
reconfiguração, cabendo, assim, ao sistema-alvo interpretar estes comandos e
executar as mudanças.

75

Os relacionamentos entre os componentes presentes no Gerenciador de
Adaptação são mostrados na Figura 30.
Figura 30 – Componentes do Gerenciador de Configuração.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.6.4 Interfaces da Arquitetura

A disponibilização destes componentes é feita utilizando interfaces. Esta forma
de programação possui diversas vantagens:
•

Interfaces são mais adequadas para situações em que os aplicativos
requerem que muitos tipos de objetos possivelmente não relacionados
forneçam uma determinada funcionalidade.

•

Interfaces são mais flexíveis do que as classes base porque pode-se
definir uma implementação única para implementar várias interfaces.

•

Interfaces são melhores em situações em que não é necessário herdar
a implementação de uma classe base.

•

Interfaces são úteis quando não se pode usar a herança de classe. Por
exemplo, estruturas não podem herdar de classes, mas podem
implementar interfaces.

Com isso, cada um dos componentes possui sua própria interface, conforme
será visto a seguir.
Gerenciador de Contexto: disponibiliza a interface IContextManager com os
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seguintes métodos:
•

MonitorData: monitora as informações coletadas do sistema, coleta e
transforma esses dados e os encaminha ao Gerenciador de Adaptação.
Seus parâmetros incluem o nome do item a ser monitorado e seus
respectivos valores, tendo como retorno o status de risco para o item
analisado.

•

SendDataAnalysis: envia as informações coletadas para análise. Seu
parâmetro é o nome do item de que se desejam estas informações.

A Figura 31 ilustra os métodos apresentados.
Figura 31 – Interface do Gerenciador de Contexto

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gerenciador de Adaptação: disponibiliza a interface IAdaptationManager com
os seguintes métodos:
•

AnalyseData: analisa os dados de uma determinada regra e retorna o
risco para tal análise.

•

GetActions: obtém a lista de ações possíveis para um determinado
atributo de qualidade, quando este extrapola seu valor de qualidade
permitido.

•

GetQualityAttributesValue: obtém o valor do nível de qualidade para os
atributos de qualidade passados.

•

GetRules: obtém o conjunto de regras que direcionam os valores dos
atributos de qualidade monitorados no sistema.

•

GetTradeoffs: lista quais são os pontos de conflito existentes para
determinada ação selecionada. Esta lista é exibida para o arquiteto
responsável tomar a decisão sobre qual ação executar diante de um
risco identificado no sistema.
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A Figura 32 ilustra estes métodos apresentados.
Figura 32 – Interface do Gerenciador de Adaptação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gerenciador

de

Configuração:

disponibiliza

a

interface

IConfigurationManager com os seguintes métodos:
•

Reassign: executa a reconfiguração solicitada, tendo como base o
atributo de qualidade medido e a ação escolhida para ele. Dependendo
do nível de acoplamento desejado, a reconfiguração é feita por este
componente ou ele retorna quais os passos necessários para a
reconfiguração, deixando a cargo do sistema monitorado a tarefa da sua
execução.

A Figura 33 ilustra estes métodos apresentados.
Figura 33 – Interface do Gerenciador de Configuração.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Arquitetura: disponibiliza a interface ISelfAdaptiveArchitecture com os
seguintes métodos:
•

GetQualityAttributesValue: abstrai o método GetQualityAttributesValue
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do Gerenciador de Adaptação, servindo como ponto principal do cálculo
de qualidade dos atributos selecionados.
•

GetTradeoffs: abstrai o método GetTradeoffs do Gerenciador de
Adaptação, servindo como ponto principal da obtenção da lista de
conflitos existentes para uma determinada ação selecionada.

•

MonitorData: abstrai o método MonitorData do Gerenciador de Contexto,
servindo como ponto principal de coleta de dados.

•

Reassign: abstrai o método Reassign do Gerenciador de Configuração,
servindo como ponto principal da chamada de reconfiguração.

•

Actions: lista as possíveis ações diante de um determinado risco.

•

Attribute: nome do atributo de qualidade que está em avaliação.

•

RiskStatus: indica o status do risco do atributo de qualidade avaliado.

•

RiskAlert: evento disparado quando o status do risco do atributo avaliado
atinge seu valor permitido.

A Figura 34 ilustra estes métodos apresentados.
Figura 34 – Interface da Arquitetura Adaptativa.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.7

Conclusão

Esta seção apresentou a especificação da arquitetura proposta neste trabalho.
Foram detalhados todos os artefatos produzidos durante sua elaboração e os
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processos que foram estendidos e originados nos artigos citados na seção 2 para a
elaboração completa da arquitetura. Também foram discutidos todos os aspectos
relacionados à reconfiguração dinâmica da arquitetura bem como seu processo de
aprendizado.
Deve-se dar atenção especial aos levantamentos de requisitos. Conforme
discutido, algumas questões referentes aos atributos de qualidade podem não ter a
atenção necessária nesta fase do projeto, e suas consequências podem ser
percebidas em etapas muito posteriores, podendo, assim, comprometer o processo
de implementação e execução de um sistema. As principais questões referentes a um
sistema adaptativo foram indicadas e respondidas.
A elaboração da árvore de atributos de qualidade é de fundamental
importância, pois ela dá o panorama geral dos itens que devem ser monitorados.
Alguns destes atributos, de acordo com a ISO 9126 / 25010 são a base de uma
arquitetura adaptativa e foram considerados, dentre estes atributos, os principais que
tangem uma diretiva de negócio para sistemas de gestão de atendimentos. Esta
árvore também pode ser transformada em um modelo de características, comumente
utilizado em Linhas de Produtos de Software. O objetivo desta transformação é
converter este modelo em uma forma normal e, assim, aplicar algoritmos de
satisfabilidade (SAT) para obtenção de valores que qualifiquem a árvore como um
todo e individualmente para cada atributo avaliado.
A arquitetura de referência adotada baseia-se no ciclo contínuo de
Monitoramento, Análise, Planejamento e Execução. Com isso a possibilidade de
riscos arquiteturais comprometerem a estabilidade do sistema fica minimizada, pois a
arquitetura está de prontidão para fazer suas reconfigurações e ajustes conforme
necessário.
O ciclo de controle da arquitetura apresentada propõe a utilização de diversas
técnicas para resolver questões inerentes ao processo. Dentre estas técnicas
destacam-se a SMART, os SAT-Solvers, o ATAM, Orientação e Objetos e Injeção de
Dependência. Convém destacar que estas técnicas não são as únicas disponíveis
para a resolução dos pontos em que cada uma atua, porém, os resultados obtidos
com elas são muito satisfatórios. Estas técnicas em si permitem a exploração em sua
profundidade, como o aperfeiçoamento dos algoritmos SAT, a utilização de conceitos
de Inteligência Artificial na construção e consumo da Base de Conhecimento, entre
outros pontos.
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Por fim, na construção da arquitetura concreta, foram utilizados métodos que
são padronizados no mercado, entre eles o modelo de n-camadas arquiteturais,
programação por interfaces e utilização de eventos. A divisão entre os Gerenciadores
de Contexto, Adaptação e Configuração permite maior granularidade na utilização
desses componentes, permitindo um ajuste do nível de acoplamento desejado para
cada tipo de sistema monitorado.
Sintetizando, de uma forma generalizada, os passos para a elaboração de uma
arquitetura adaptativa, levando em consideração as particularidades de cada domínio
onde ela será implementada, pode ser descrita por meio das seguintes etapas:
1. Levantar os requisitos do sistema, levando em consideração os aspectos
inerentes a um sistema adaptativo.
2. Construir a árvore de atributos de qualidade, com base na ISO 9126 /
25010.
3. Definir quais atributos de qualidade serão monitorados.
4. Utilizar como arquitetura de referência o ciclo MAPE.
5. Implementar o ciclo de controle e monitoramento para a arquitetura em
questão.
6. Na implementação do ciclo de controle, utilizar técnicas para avaliação
dos valores de atributos de qualidade, bem como definir regras para
transição entre os estados do sistema (reconfiguração). Dentre as
técnicas utilizadas, encontram-se a SMART, SAT-Solvers, entre outras
7. Construir a arquitetura, utilizando conceitos e padrões já estabelecidos,
entre eles o n-camadas (gerenciadores de contexto, adaptação e
configuração), interfaces, eventos e injeção de dependência.
O fluxo de controle sintetizado, bem como seu relacionamento com o ciclo
MAPE e principais pontos a serem observados em cada etapa é indicado na Figura
35.
Todos esses elementos apresentados são aferidos na seção 4.
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Figura 35 – Fluxo de controle sintetizado com ciclo MAPE.

Fonte: Elaborado pelo autor
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4

4.1

EXPERIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Introdução

Nesta seção, são exibidas as atividades realizadas para a implementação da
arquitetura, e é apresentado o simulador utilizado durante o processo de teste da
mesma. É descrito, também, o contexto em que o experimento foi realizado. No fim,
os resultados da avaliação são apresentados, baseados nos critérios: comparação do
tempo de resposta de uma arquitetura comum e da arquitetura proposta, medição do
tempo que o sistema leva para se reconfigurar, avaliação do tempo de resposta da
aplicação em relação ao tempo de resposta aceitável conforme as regras de negócio,
e avaliação das tomadas de decisões que o sistema faz – se são de fato as decisões
ideais para o momento em questão.

4.2

Contexto

Umas das motivações específicas que originou este trabalho é um problema
recorrente em empresas de BPO (Business Process Outsourcing). Para aumentar a
produtividade em atendimentos de determinados segmentos, como o de vendas e
escritórios de cobrança, o processo de escolher um cliente para ser contatado, ligar
para ele e realizar o atendimento pode ser feito por meio de diversas regras de seleção
de clientes ou pode, também, ser automatizado por meio de plataformas de
discadores, em que estes ficam encarregados de selecionar os clientes, efetuar as
chamadas e somente transferir para os atendentes as chamadas produtivas (nas
quais uma pessoa atende do outro lado da linha).
Na seleção de contatos, diversas estratégias podem ser utilizadas, como por
exemplo, selecionar contatos mais antigos que estão na base de dados, contatos que
nunca foram contatados em listas anteriores, dentre outros. Dependendo da estratégia
adotada, é crucial que essas estratégias possam ser modificadas conforme a
necessidade

atual.

Em

alguns

casos,

a

estratégia

precisa

ser

mudada

constantemente, para garantir máxima produtividade.
A construção dessas regras pode ser feita de diversas maneiras, como por
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exemplo, procedures no banco de dados, implementação direta no código fonte,
construção de bibliotecas específicas para cada tipo de regras, entre outros. E, para
garantir a melhor resposta, diversas técnicas podem ser aplicadas para obter o
resultado no menor tempo possível (ajustes de procedures, por exemplo), o que pode
ocasionar a utilização de meios mais dedicados, porém com menos flexibilidade a
eventuais mudanças. Com isso, as mudanças de estratégias de negócio podem
impactar diretamente nos valores dos atributos de qualidade, como por exemplo, o
tempo de resposta da seleção de um contato, ou o tempo da busca de informações
detalhadas do contato selecionado.
Neste mesmo contexto, os discadores automáticos utilizam algoritmos
preditivos para melhorar sua assertividade e produtividade. Junto com esses
algoritmos, o discador utiliza também regras de seleção de contatos, conforme
mencionado anteriormente. Por se tratar de um aprendizado, o discador leva certo
tempo até conseguir uma otimização de seus processos. Uma mudança de estratégia
ocasiona a perda dessa otimização e, com isso, ele precisa de um novo aprendizado,
e consequente perda na produtividade e assertividade. Assim, muitas mudanças de
requisitos (estratégias) podem inviabilizar o uso de discadores, e o não uso de
discadores pode inviabilizar a produtividade de uma operação.
O experimento foi feito nesse contexto. A arquitetura foi aplicada na construção
das estratégias para seleção de contatos e mudanças nas regras de seleção destes.
As atividades a serem executadas são as seguintes:
•

Construção de regras utilizando a arquitetura especificada;

•

Utilização de ferramenta de testes de estresse, para verificar o tempo de
resposta das regras criadas;

•

Mudança das estratégias em tempo real;

•

Aplicação da reconfiguração para atender os novos requisitos de
qualidade e funcionais;

•

Medição dos resultados da nova configuração.

Com isso, espera-se que a arquitetura possa auxiliar nos seguintes pontos:
•

Garantir que os atributos de qualidade continuem com valores
aceitáveis, conforme cada estratégia de negócio;

•

Novos cenários possam ser descobertos pela própria arquitetura que
atendam os requisitos funcionais e não funcionais desejados no
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momento, e que estes possam ser agregados à base de conhecimento;
•

Mudanças de estratégias não precisem de um novo tempo de
aprendizado, mas possam utilizar todo o conhecimento já adquirido em
cenários anteriores;

4.3

Experimentação da Arquitetura

A arquitetura será experimentada no contexto da simulação de um discador
preditivo que seleciona pessoas a serem atendidas em uma base de clientes, e
quando este atende o telefone, a chamada é encaminhada a um atendente disponível.
Um conceito muito utilizado neste tipo plataforma é o conceito de agressividade do
discador. Esta agressividade determina quantas pessoas são selecionadas em um
período de tempo, levando em consideração seu histórico de seleção de pessoas.
Isso significa que, no início, apenas algumas pessoas são selecionadas e
enviadas para os atendentes. Um valor de início muito comum é o de um para um, ou
seja, para cada atendente, uma pessoa é selecionada. Porém isso logo demonstra
não ser muito produtivo, pois nem todas as pessoas selecionadas atenderão o
telefone, ou o telefone não está disponível, ou foi desativado, entre outros fatores.
Logo chega-se à conclusão de que é necessário aumentar a taxa de agressividade
para, por exemplo, dois para um, ou seja, duas pessoas são escolhidas e feitas as
chamadas, para cada atendente. Com isso a probabilidade de ociosidade do
atendente diminui consideravelmente. Porém, aumentando a agressividade, quando
uma pessoa atende o telefone, o discador provavelmente não encontrará um
atendente disponível para o encaminhamento desta chamada, deixando a pessoa em
um fila de espera, até o momento que um atendente finalize um atendimento. Se este
tempo de espera for longo, a pessoa provavelmente desligará o telefone e o
atendimento terá sido perdido.
O gráfico exibido na Figura 36 mostra a relação entre o aumento da taxa de
agressividade do discador, o tempo de ociosidade do atendente e o tempo de espera
na fila, quando a pessoa recebe uma chamada. Os dados foram baseados em taxas
de agressividade coletadas entre as empresas que implementam estes discadores.
Percebe-se que há uma necessidade de equalizar estas três variáveis, para atender
plenamente o negócio com máxima eficiência e o mínimo de perdas de atendimentos.
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Quando se analisam os atributos de qualidade da aplicação percebe-se que,
com o aumento da agressividade, aumenta o consumo de CPU, pois aumenta o
número de threads do sistema para atender a demanda. Estes discadores também
possuem um nível bastante detalhado de log, que se não forem devidamente
gerenciados, podem ocasionar um estouro na capacidade de disco.
Figura 36 – Discador x Ociosidade x Fila de Atendimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base nessas informações, foi montada a árvore de atributos de qualidade
mostrada na seção 3.2, que foi utilizada na medição dos cálculos de qualidade.
Com este cenário exposto, o simulador foi construído, respeitando-se todas as
atividades descritas e propostas no capítulo 2. Seu painel principal consiste de um
console, indicando a periodicidade do resgate de pessoas a serem contatadas, a
árvore de atributos de qualidade, com os valores citados anteriormente, um grupo de
informações em tempo real do valor desses atributos de qualidade, outras
informações pertinentes ao acompanhamento do processo e um painel de
reconfiguração, em que o evento ocasionador do risco, as ações disponíveis e os
conflitos existentes para cada uma das ações são disponibilizados. Este simulador é
mostrado na Figura 37.
Com todo o cenário pronto e o simulador em condições de operar, o
experimento é executado. Seus resultados são discutidos na seção 4.4.
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Figura 37 – Simulador da arquitetura adaptativa.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4

Análise dos Resultados

As execuções começam com o simulador funcionando com a agressividade de
um para um (uma thread de execução). Verifica-se, neste caso, que o consumo de
CPU é baixo, porém se houver mais de um atendente, apenas um irá trabalhar, o que
implica na não conformidade de tempo de ociosidade. Este cenário é exibido na
Figura 38.
Além do tempo de ociosidade dos atendentes, foi simulado, também, neste
caso, uma demora no tempo de resposta da aplicação, para, assim, uma não
conformidade em atributos de qualidade ser identificada.
Para a solução deste caso é proposto, então, o aumento da agressividade (ou
seja, o aumento de threads para diminuir o tempo de reposta e o tempo de
ociosidade). Nota-se, pelo simulador, que uma vez que o evento de tempo de resposta
da aplicação for maior que o estabelecido, a arquitetura, por meio de sua base de
regras e cálculos de valores de atributos de qualidade, já propõe determinadas
abordagens arquiteturais a serem tomadas. Juntamente com essas abordagens, são
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indicados os riscos inerentes a cada uma delas, conforme indicado na Figura 39.
Figura 38 – Simulador operando apenas com uma thread.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao selecionar o aumento da agressividade (aumento de threads), o sistema
passa a se reconfigurar, reorganizando sua estrutura interna e criando uma nova fila
de threads conforme solicitado. Nessa reconfiguração, os processos que estavam em
andamento continuam o seu processo normalmente, sem interrupções, mas as novas
solicitações passam a ser atendidas pelo novo modelo.
Com isso observa-se que o tempo de resposta da aplicação diminui
consideravelmente, conforme visto na Figura 40. Nota-se que, embora o processo de
seleção (consulta ao banco de dados de cliente e tratamento das informações)
continue o mesmo, a quantidade de registros processados simultaneamente e
enviados aos atendentes diminui. Este é o valor observado neste experimento.
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Figura 39 – Ações e conflitos para o evento tempo de resposta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 40 – Reconfiguração do sistema com aumento de agressividade.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Com esta nova configuração, observou-se que o consumo de CPU aumentou.
Este aumento no processamento inicialmente não afeta os valores de qualidade
estabelecidos para este atributo. Porém, num determinado momento, este nível foi
ultrapassado, gerando assim um novo evento de reconfiguração, conforme mostrado
na Figura 41.
Figura 41 – Evento de risco para aumento de processamento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o aumento de processamento, agora há algumas ações possíveis: ou se
diminui a agressividade, amentando com isso o tempo de resposta e a ociosidade da
aplicação, ou se deixa o consumo alto, prevalecendo o menor tempo de resposta. São
esses tipos de conflitos que o simulador indica para o arquiteto. Este, então, toma a
decisão mais coerente no momento.
Estas são as atividades que o simulador executa. Para cada atributo de
qualidade avaliado, as abordagens arquiteturais referentes a estas são tratadas, e
para cada uma das abordagens e ações, a lista de possíveis conflitos é exibida,
permitindo, assim, ao arquiteto o ajuste das configurações. De igual modo, os outros
atributos de qualidade analisados executaram suas ações conforme o esperado. No
caso de tamanho de arquivo de log, as ações foram decididas como sendo “Criar novo
arquivo de log” e “Parar monitoramento de log”. Neste segundo caso, a arquitetura se
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reconfigurou, desligando seu componente de geração de informações de log.
Com base nos resultados observados, os objetivos de qualidade puderam ser
todos cumpridos. Um ponto importante a se destacar é que, em nenhum dos casos
observados, o processo de reconfiguração comprometeu o desempenho total do
sistema monitorado, pois somente as novas requisições passaram a ser atendidas
pela nova configuração.

4.5

Conclusão

Neste capítulo foi apresentada a aplicação da arquitetura especificada neste
trabalho e sua aplicação em um simulador de discador preditivo. Este discador é um
dos pontos principais em um sistema de gestão de atendimentos, e sua correta
calibragem é essencial para garantir a melhor configuração que atenda os diversos
atributos de qualidade envolvidos neste processo.
A utilização do simulador evidenciou pontos críticos, comumente encontrados
em ambientes produtivos, entre eles o alto consumo de processamento dos servidores
e o alto tamanho de fila de espera, elementos estes que são ofensores ao processo.
Com a utilização da arquitetura, as configurações puderam ser ajustadas em tempo
real. Além disso, ela auxilia o arquiteto ou responsável pelo monitoramento do sistema
em quais as decisões possíveis para o momento e as consequências que cada uma
dessas decisões pode acarretar. Esses processos foram construídos com base no
ATAM, mantendo, assim, um método coerente na tomada de decisões.
O processo de aprendizado e busca de novas configurações acontece aqui de
forma simplificada e ocorre durante o processo de obtenção das configurações,
deixando transparente ao responsável esta etapa. O aperfeiçoamento destes dois
itens é um objeto de estudo em trabalhos futuros.
Todos os resultados obtidos foram satisfatórios. Convém mencionar, mais uma
vez, que o processo de monitoramento é feito de forma não intrusiva (não altera o
comportamento esperado), o que não compromete o desempenho do sistema como
um todo. Durante a reconfiguração, os processos já existentes continuam seu ciclo
até o final, não ocasionando, assim, a perda brusca de informações ou estados. As
novas requisições passam a ser tratadas pela nova configuração até o momento em
que todo o sistema esteja reajustado.
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5

CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi descrever uma arquitetura de sistemas adaptativos
por meio da qual o arquiteto de sistema possa gerenciar múltiplos atributos de
qualidade e identificar qual a configuração ideal para atender a demanda do momento.
O trabalho também visou, por meio da arquitetura proposta, auxiliar a tomada de
decisões dos sistemas em momentos em que seus atributos de qualidade apresentem
valores de não conformidade com os valores previamente estabelecidos, permitindo
que estes sistemas redefinam suas configurações conforme cada necessidade
identificada, observando os riscos e consequências de cada ação que pode ser
tomada diante de uma determinada situação de risco. Com isso, reduz-se a
necessidade de novas análises de variabilidades de forma manual e evita-se, também,
que o sistema não atenda os níveis de qualidade desejados em virtude de novos
requisitos.
Durante o trabalho, foram detalhados todos os artefatos, processos e
extensões de outros trabalhos que serviram como base. Também foram discutidos
todos os aspectos relacionados à reconfiguração dinâmica da arquitetura bem como
seu processo de aprendizado.
Foram verificados os pontos referentes ao levantamento de requisitos, bem
como suas particularidades quando se trata de uma arquitetura adaptativa. Também
foi construída a árvore de atributos de qualidade, que é de fundamental importância,
pois ela dá o panorama geral dos itens que devem ser monitorados, em especial, os
itens da ISO 9126 / 25010 que são a base de uma arquitetura adaptativa.
A arquitetura de referência adotada baseia-se no ciclo contínuo de
Monitoramento, Análise, Planejamento e Execução. Com isso a possibilidade de
riscos arquiteturais comprometerem a estabilidade do sistema fica minimizada, pois a
arquitetura está de prontidão para fazer suas reconfigurações e ajustes conforme
necessário.
O ciclo de controle da arquitetura apresentada propõe a utilização de diversas
técnicas para resolver questões inerentes ao processo. Dentre essas técnicas
destacam-se a SMART, os SAT-Solvers, o ATAM, Orientação e Objetos e Injeção de
Dependência. Destaca-se, também, que todo o processo de reconfiguração é guiado
pelos atributos de qualidade monitorados.
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Na construção da arquitetura concreta foram utilizados métodos que são
padronizados no mercado, entre eles o modelo de n-camadas arquiteturais,
programação por interfaces e utilização de eventos. A divisão entre os Gerenciadores
de Contexto, Adaptação e Configuração permitiu maior granularidade na utilização
destes componentes, possibilitando um ajuste do nível de acoplamento desejado para
cada tipo de sistema monitorado.
Todos os resultados obtidos durante o experimento foram satisfatórios, pois
conseguiram evidenciar situações comuns que ocorrem no ambiente produtivo onde
estes discadores são utilizados. Os processos de monitoração e adaptação
construídos de forma não intrusiva não comprometeram o desempenho total do
sistema.

5.1

Limitações

O trabalho desenvolvido nesta dissertação possui algumas limitações.
Os módulos de busca de configurações ideais, regras de reconfiguração e
cálculo de valores dos atributos de qualidade foram construídos de maneira
simplificada, visando sua utilização em um ambiente controlado e de baixa
complexidade. Estes módulos podem ser aperfeiçoados. Além destes pontos, o
módulo de aprendizado também foi construído apenas como um auxiliador na
obtenção de novos processos, sem o envolvimento de técnicas de Inteligência
Artificial que aperfeiçoam muito este tipo de módulo.
A aplicação do ATAM acontece no momento em que os conflitos ocorrem para
uma determinada ação de reconfiguração, porém nada impede que, em outras etapas,
isso também possa ser aplicado, como por exemplo durante o levantamento de
requisitos.
Os atributos de qualidade avaliados são apenas alguns dos mais diversos
existentes em um ambiente real. Cada necessidade de negócio, cada cenário, cada
diretiva de negócio possui suas próprias características que devem ser levadas em
consideração em cada implementação.
Trabalhos futuros podem ser desenvolvidos visando ao aperfeiçoamento da
arquitetura aqui apresentada.
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5.2

Trabalhos Futuros

O trabalho deixa em aberto diversos pontos que podem ser explorados em
pesquisas futuras, dentre os quais destacam-se:
•

Análise de outros atributos de qualidade: os atributos de qualidade
avaliados durante o trabalho não foram todos os existentes neste tipo de
arquitetura. Pode-se aplicar o trabalho proposto para monitoramento e
análise dos demais atributos mencionados na ISO 9126 / 25010 e até
mesmo verificar a possibilidade da extensão para outros atributos
específicos para diretiva de negócio.

•

Implementação da arquitetura em ambiente de produção: o
experimento foi feito em um ambiente controlado, embora todas as
condições para mantê-lo o mais próximo possível de um ambiente de
produção tenham sido mantidas. Por isso a possibilidade de aplicá-la em
um ambiente produtivo, com todas as particularidades que estes
ambientes possuem e ajustar a arquitetura para tais ambientes.

•

Implementação da arquitetura em outros domínios: esta arquitetura
foi construída e utilizada especificamente no domínio de sistemas de
gestão

de

atendimentos,

mais

precisamente

simulando

o

comportamento de discadores preditivos. Porém ela pode ser explorada
em outros domínios, uma vez que sua construção foi direcionada por
atributos de qualidade já mapeados e conhecidos, necessitando apenas
realizar seus ajustes para cada domínio em questão.
•

Outras formas de disponibilização da arquitetura: o trabalho utilizou
o modelo de interfaces para a disponibilização da arquitetura, porém
outros meios podem ser estudados, como por exemplo, disponibilizar
esta arquitetura como um serviço (SOA).

•

Automatização da construção da árvore de atributos de qualidade:
além desta automatização, também pode-se automatizar o processo de
sua transformação em uma fórmula proposicional, aumentando, assim,
a eficiência do sistema.

•

Abordagem de outras técnicas nos processos: as técnicas
apresentadas e sugeridas em cada processo são apenas algumas entre
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tantas outras existentes. Para cada domínio diferente, diferentes
técnicas podem ser exploradas. No contexto deste trabalho, as técnicas
funcionam de forma simplificada, que não avalia padrões de
comportamento, mas sim dados previamente cadastrados. Técnicas
mais avançadas como as baseadas em informações estatísticas e
aprendizado ou as de predição de comportamento do sistema podem
ser exploradas e utilizadas na arquitetura.
•

Utilização de algoritmos de Inteligência Artificial: como no contexto
em questão não foram utilizadas regras complexas de decisão, mas sim
a consulta a uma base previamente mapeada, algoritmos de Inteligência
Artificial não foram aplicados. Porém, em diversos pontos do sistema,
estes algoritmos podem ser utilizados, desde as técnicas de cálculo de
valores dos atributos de qualidade, até a construção e alimentação da
base de conhecimento, e a melhoria constante da busca de
configurações válidas. Também pode ser aplicada durante o processo
de aprendizado, uma vez que, no trabalho proposto, esta etapa consiste
na variação da margem de tolerância. Com a Inteligência Artificial,
resultados muito mais precisos e assertivos podem ser alcançados
nestas etapas.
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APÊNDICE A – DOCUMENTAÇÃO XML DA ARQUITETURA
Todos os exemplos foram construídos utilizando a plataforma Microsoft .NET,
framework versão 4.5 e Visual Studio 2013.
<?xml version="1.0"?>
<doc>
<assembly>
<name>SelfAdaptiveArchitecture</name>
</assembly>
<members>
<member
name="T:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationController">
<summary>
Controlador das atividades de adaptação
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationController.#ctor">
<summary>
Construtor da classe
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationController.AnalyseData(Se
lfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Rule,System.String)">
<summary>
Analisa os dados de uma determinada regra e retorna o risco para tal
análise
</summary>
<param name="rule">Regra a ser analisada</param>
<param name="value">Valor da regra a ser analisado</param>
<returns>Risco associado à regra e ao valor em questão</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationController.GetRules(Syste
m.String)">
<summary>
Obtém o conjunto de regras que direcionam os valores dos atributos de
qualidade monitorados no sistema
</summary>
<param name="name">Nome da regra</param>
<returns>Detalhes da regra</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationController.GetActions(Sys
tem.String)">
<summary>
Retorna a lista de ações possíveis para um determinado atributo de
qualidade, quando este extrapola seu valor de qualidade permitido
</summary>
<param name="attribute">Atributo de qualidade</param>
<returns>Lista de ações</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationController.GetTradeoffs(S
ystem.String)">
<summary>
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Lista quais são os pontos de conflitos existentes para determinada ação
selecionada
Esta lista é exibida para o arquiteto responsável tomar a decisão sobre
qual ação executar diante de um risco identificado no sistema
</summary>
<param name="action">Ação a ser analisada</param>
<returns>Lista de conflitos para a ação em questão</returns>
</member>
<member name="T:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationManager">
<summary>
Classe que implementa a interface IAdaptationManager
</summary>
</member>
<member
name="T:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.IAdaptationManager">
<summary>
Interface do Gerenciador de Adaptação
Controla e monitora todo o processo de reconfiguração e alterações no
sistema
Realiza a avaliação sobre uma necessidade de mudança no sistema na
ocorrência de um eventual risco identificado e avalia se a configuração atual do
sistema é capaz de prover os serviços necessários para manter os atributos de
qualidade em seus valores aceitáveis
Caso não seja, este componente busca uma nova configuração
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.IAdaptationManager.GetRules(System.
String)">
<summary>
Obtém o conjunto de regras que direcionam os valores dos atributos de
qualidade monitorados no sistema
</summary>
<param name="name">Nome da regra</param>
<returns>Detalhes da regra</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.IAdaptationManager.AnalyseData(Self
AdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Rule,System.String)">
<summary>
Analisa os dados de uma determinada regra e retorna o risco para tal
análise
</summary>
<param name="rule">Regra a ser analisada</param>
<param name="value">Valor da regra a ser analisado</param>
<returns>Risco associado à regra e ao valor em questão</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.IAdaptationManager.GetActions(Syste
m.String)">
<summary>
Retorna a lista de ações possíveis para um determinado atributo de
qualidade, quando este extrapola seu valor de qualidade permitido
</summary>
<param name="atribute">Atributo de qualidade</param>
<returns>Lista de ações</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.IAdaptationManager.GetTradeoffs(Sys
tem.String)">
<summary>
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Lista quais são os pontos de conflito existentes para determinada ação
selecionada
Esta lista é exibida para o arquiteto responsável tomar a decisão sobre
qual ação executar diante de um risco identificado no sistema
</summary>
<param name="action">Ação a ser analisada</param>
<returns>Lista de conflitos para a ação em questão</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.IAdaptationManager.GetQualityAttrib
utesValue(System.Collections.Generic.List{System.String})">
<summary>
Obtém o valor do nível de qualidade para os atributos de qualidade
passados
</summary>
<param name="attributes">Atributos de qualidade avaliados</param>
<returns>Valor do nível de qualidade</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationManager.#ctor">
<summary>
Construtor da classe
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationManager.GetRules(System.S
tring)">
<summary>
Obtém o conjunto de regras que direcionam os valores dos atributos de
qualidade monitorados no sistema
</summary>
<param name="name">Nome da regra</param>
<returns>Detalhes da regra</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationManager.AnalyseData(SelfA
daptiveArchitecture.AdaptationManager.Rule,System.String)">
<summary>
Analisa os dados de uma determinada regra e retorna o risco para tal
análise
</summary>
<param name="rule">Regra a ser analisada</param>
<param name="value">Valor da regra a ser analisado</param>
<returns>Risco associado à regra e ao valor em questão</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationManager.GetActions(System
.String)">
<summary>
Retorna a lista de ações possíveis para um determinado atributo de
qualidade, quando este extrapola seu valor de qualidade permitido
</summary>
<param name="attribute">Atributo de qualidade</param>
<returns>Lista de ações</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationManager.GetTradeoffs(Syst
em.String)">
<summary>
Lista quais são os pontos de conflito existentes para determinada ação
selecionada
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Esta lista é exibida para o arquiteto responsável tomar a decisão sobre
qual ação executar diante de um risco identificado no sistema
</summary>
<param name="action">Ação a ser analisada</param>
<returns>Lista de conflitos para a ação em questão</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.AdaptationManager.GetQualityAttribu
tesValue(System.Collections.Generic.List{System.String})">
<summary>
Obtém o valor do nível de qualidade para os atributos de qualidade
passados
</summary>
<param name="attributes">Atributos de qualidade avaliados</param>
<returns>Valor do nível de qualidade</returns>
</member>
<member
name="T:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.QualityAttributteManager">
<summary>
Gerenciador dos valores de qualidade dos atributos de qualidade do sistema
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.QualityAttributteManager.GetQuality
AttributesValue(System.Collections.Generic.List{System.String})">
<summary>
Obtém o valor do nível de qualidade para os atributos de qualidade
passados
</summary>
<param name="attributes">Atributos de qualidade avaliados</param>
<returns>Valor do nível de qualidade</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.QualityAttributteManager.CalculateV
alue(System.String)">
<summary>
Cálculo do valor de qualidade
Esta classe retorna um valor padrão. Será aperfeiçoada em implementações
futuras
</summary>
<param name="attribute">Atributo de qualidade</param>
<returns>Valor de qualidade para o atributo</returns>
</member>
<member name="T:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Risk">
<summary>
Riscos do sistema
</summary>
</member>
<member name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Risk.#ctor">
<summary>
Construtor da classe
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Risk.SetRiskStatus(System.String)">
<summary>
Determina o estado de risco para uma regra de forma automática
</summary>
<param name="rule">Regra a ser avaliada</param>
</member>

107

<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Risk.SetRiskStatus(System.String,Sy
stem.String)">
<summary>
Determina o estado de risco para uma regra de forma manual
</summary>
<param name="rule">Regra a ser avaliada</param>
<param name="riskStatus">Estado de risco para a regra</param>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Risk.GetRiskStatus">
<summary>
Obtém o estado de risco
</summary>
<returns>Estado do risco</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Risk.IncreaseRisk(System.String)">
<summary>
Aumenta o contador de estado de risco
Com isso é possível saber se um risco é constante ou momentâneo
</summary>
<param name="rule">Regra a ser avaliada</param>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Risk.DecreaseRisk(System.String)">
<summary>
Diminui o contador de estado de risco
</summary>
<param name="rule">Regra a ser avaliada</param>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Risk.GetRiskCounter(System.String)"
>
<summary>
Obtém a contagem do estado de risco para uma regra
</summary>
<param name="rule">Nome da regra</param>
<returns>Valor da contagem</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Risk.GetPreviousRisk">
<summary>
Obtém o estado de risco anterior de um estado de risco
</summary>
<returns>Estado de risco anterior à um estado de risco atual</returns>
</member>
<member name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Risk.GetRiskLimit">
<summary>
Obtém o valor limite de um estado de risco
Após ultrapassar este valor o evento de risco é disparado indicando um
verdadeiro risco potencial do sistema e não somente um risco momentâneo
</summary>
<returns>Valor limite de contagem de um estado de risco</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Risk.RuleID(System.String)">
<summary>
Obtém o identificador de uma regra
Aplicado para manipulação de listas de regras
</summary>
<param name="rule">Nome da regra</param>
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<returns>Identificador da regra</returns>
</member>
<member name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Risk.ClearRisk">
<summary>
Limpa os estados de risco do sistema
</summary>
</member>
<member name="T:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.RiskManager">
<summary>
Gerenciador de riscos do sistema
</summary>
</member>
<member name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.RiskManager.#ctor">
<summary>
Construtor da classe
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.RiskManager.AnalyseRisk(SelfAdaptiv
eArchitecture.AdaptationManager.Rule,System.String)">
<summary>
Análise do potencial risco de um valor enviado
</summary>
<param name="rule">Regra a ser avaliada</param>
<param name="value">Valor da regra</param>
<returns>Risco analisado para a regra e valor em questão</returns>
</member>
<member name="T:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Rule">
<summary>
Regras do sistema
</summary>
</member>
<member name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Rule.#ctor">
<summary>
Construtor da classe
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.Rule.#ctor(System.String)">
<summary>
Construtor da classe
</summary>
<param name="name">Nome da regra</param>
</member>
<member name="T:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.RulesManager">
<summary>
Gerenciador de regras do sistema
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.AdaptationManager.RulesManager.GetRules(System.String
)">
<summary>
Obtém o conjunto de regras que direcionam os valores dos atributos de
qualidade monitorados no sistema
</summary>
<param name="ruleName">Nome da regra</param>
<returns>Detalhes da regra</returns>
</member>
<member
name="T:SelfAdaptiveArchitecture.ConfigurationManager.ConfigurationController">
<summary>

109

Controlador das atividades de reconfiguração do sistema
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ConfigurationManager.ConfigurationController.Reassign
(System.String,System.String)">
<summary>
Executa a reconfiguração solicitada, tendo como base o atributo de
qualidade medido e a ação escolhida para ele
Dependendo do nível de acoplamento desejado, a reconfiguração é feita por
este componente ou ele retorna quais os passos necessários para a reconfiguração,
deixando a cargo do sistema monitorado a tarefa da sua execução
</summary>
<param name="attribute">Atributo de qualidade envolvido na
reconfiguração</param>
<param name="action">Ação selecionada para a reconfiguração</param>
<returns>Estratégia a ser adotada para atender a ação solicitada, no caso
deste componente não intervir diretamente na reconfiguração</returns>
</member>
<member
name="T:SelfAdaptiveArchitecture.ConfigurationManager.ConfigurationManager">
<summary>
Classe que implementa a interface IConfigurationManager
</summary>
</member>
<member
name="T:SelfAdaptiveArchitecture.ConfigurationManager.IConfigurationManager">
<summary>
Interface do Gerenciador de Configuração
Responsável por modificar componentes necessários para atender a nova
configuração ou notificar ao sistema as ações necessárias para atender esta
reconfiguração
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ConfigurationManager.IConfigurationManager.Reassign(S
ystem.String,System.String)">
<summary>
Executa a reconfiguração solicitada, tendo como base o atributo de
qualidade medido e a ação escolhida para ele
Dependendo do nível de acoplamento desejado, a reconfiguração é feita por
este componente ou ele retorna quais os passos necessários para a reconfiguração,
deixando a cargo do sistema monitorado a tarefa da sua execução
</summary>
<param name="attribute">Atributo de qualidade envolvido na
reconfiguração</param>
<param name="action">Ação selecionada para a reconfiguração</param>
<returns>Estratégia a ser adotada para atender a ação solicitada, no caso
deste componente não intervir diretamente na reconfiguração</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ConfigurationManager.ConfigurationManager.Reassign(Sy
stem.String,System.String)">
<summary>
Executa a reconfiguração solicitada, tendo como base o atributo de
qualidade medido e a ação escolhida para ele
Dependendo do nível de acoplamento desejado, a reconfiguração é feita por
este componente ou ele retorna quais os passos necessários para a reconfiguração,
deixando a cargo do sistema monitorado a tarefa da sua execução
</summary>
<param name="attribute">Atributo de qualidade envolvido na
reconfiguração</param>
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<param name="action">Ação selecionada para a reconfiguração</param>
<returns>Estratégia a ser adotada para atender a ação solicitada, no caso
deste componente não intervir diretamente na reconfiguração</returns>
</member>
<member name="T:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.Communicator">
<summary>
Realiza a comunicação da Arquitetura Adaptativa com outros serviços
Incialmente não existe integração com estes serviços, sendo objeto de
futuras implementações
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.Communicator.ReadRawData(System.String
,System.String[])">
<summary>
Lê a lista de valores de um atributo de qualidade a ser analisado
Com estas informações ações podem ser tomadas conforme necessidade
especifica
</summary>
<param name="title">Nome do atributo de qualidade</param>
<param name="values">Valores do atributo especificado</param>
<returns></returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.Communicator.SendProcessedData(System.
String[])">
<summary>
Envia as informações processadas para análise
</summary>
<param name="proceccedData">Valores a serem analisados</param>
<returns>Valores processados</returns>
</member>
<member name="T:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.ContextManager">
<summary>
Classe que implementa a interface IContextManager
</summary>
</member>
<member name="T:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.IContextManager">
<summary>
Interface do Gerenciador de contexto
Analisa o contexto do sistema que está sendo monitorado
Realiza a comunicação com serviços externos ou com o usuário
Sua função também inclui a interpretação de dados vindos do meio externo e
a transformação destes em informações que o sistema utiliza para eventuais mudanças
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.IContextManager.MonitorData(System.Str
ing,System.String[])">
<summary>
Monitora as informações coletadas do sistema, coleta e transforma esses
dados
</summary>
<param name="title">Nome do atributo de qualidade a ser monitorado</param>
<param name="values">Valores do atributo para análise</param>
<returns>Estado de risco momentâneo do sistema de acordo com o valor
analisado</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.IContextManager.SendDataAnalysis(Syste
m.String)">
<summary>
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Envia as informações coletadas para análise
</summary>
<param name="title">Nome do atributo de qualidade</param>
<returns>Valores processados</returns>
</member>
<member name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.ContextManager.#ctor">
<summary>
Construtor da classe
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.ContextManager.MonitorData(System.Stri
ng,System.String[])">
<summary>
Monitora as informações coletadas do sistema, coleta e transforma esses
dados
</summary>
<param name="title">Nome do atributo de qualidade a ser monitorado</param>
<param name="values">Valores do atributo para análise</param>
<returns>Estado de risco momentâneo do sistema de acordo com o valor
analisado</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.ContextManager.SendDataAnalysis(System
.String)">
<summary>
Envia as informações coletadas para análise
</summary>
<param name="title">Nome do atributo de qualidade</param>
<returns>Valores processados</returns>
</member>
<member name="T:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.Monitor">
<summary>
Monitora as informações trafegadas no sistema. Utilizada para comunicação
com serviços externos
Incialmente não existe integração com estes serviços, sendo objeto de
futuras implementações
</summary>
</member>
<member name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.Monitor.#ctor">
<summary>
Construtor da classe
</summary>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ContextManager.Monitor.ProcessData(System.String,Syst
em.String)">
<summary>
Processa informação individual de um valor de um determinado atributo de
qualidade
</summary>
<param name="title">Nome do atributo de qualidade</param>
<param name="value">Valor do atributo</param>
<returns>Valor processado</returns>
</member>
<member name="T:SelfAdaptiveArchitecture.ISelfAdaptiveArchitecture">
<summary>
Interface principal da Arquitetura Adaptativa
Disponibiliza os métodos necessários para implementação desta arquitetura
nos sistemas que serão monitorados pela mesma
</summary>
</member>
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<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ISelfAdaptiveArchitecture.GetTradeoffs(System.String)
">
<summary>
Lista quais são os pontos de conflito existentes para determinada ação
selecionada
Esta lista é exibida para o arquiteto responsável tomar a decisão sobre
qual ação executar diante de um risco identificado no sistema
</summary>
<param name="action">Ação a ser analisada</param>
<returns>Lista de conflitos para a ação em questão</returns>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ISelfAdaptiveArchitecture.MonitorData(System.String,S
ystem.String[])">
<summary>
Monitora as informações coletadas do sistema, coleta e transforma esses
dados
</summary>
<param name="title">Nome do atributo de qualidade a ser monitorado</param>
<param name="values">Valores do atributo para análise</param>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ISelfAdaptiveArchitecture.Reassign(System.String,Syst
em.String)">
<summary>
Executa a reconfiguração solicitada, tendo como base o atributo de
qualidade medido e a ação escolhida para ele
Dependendo do nível de acoplamento desejado, a reconfiguração é feita por
este componente ou ele retorna quais os passos necessários para a reconfiguração,
deixando a cargo do sistema monitorado a tarefa da sua execução
</summary>
<param name="attribute">Atributo de qualidade envolvido na
reconfiguração</param>
<param name="action">Ação selecionada para a reconfiguração</param>
</member>
<member
name="M:SelfAdaptiveArchitecture.ISelfAdaptiveArchitecture.GetQualityAttributesValue(S
ystem.Collections.Generic.List{System.String})">
<summary>
Obtém o valor do nível de qualidade para os atributos de qualidade
passados
</summary>
<param name="attributes">Atributos de qualidade avaliados</param>
<returns>Valor do nível de qualidade</returns>
</member>
<member name="E:SelfAdaptiveArchitecture.ISelfAdaptiveArchitecture.RiskAlert">
<summary>
Evento para alerta de riscos
</summary>
</member>
<member name="P:SelfAdaptiveArchitecture.ISelfAdaptiveArchitecture.Attribute">
<summary>
Atributo de qualidade monitorado
</summary>
</member>
<member
name="P:SelfAdaptiveArchitecture.ISelfAdaptiveArchitecture.RiskStatus">
<summary>
Status de risco do sistema
</summary>
</member>
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<member name="P:SelfAdaptiveArchitecture.ISelfAdaptiveArchitecture.Actions">
<summary>
Ações que podem ser tomadas pelo sistema
</summary>
</member>
<member name="T:SelfAdaptiveArchitecture.SelfAdaptiveArchitecture">
<summary>
Classe que consome a interface ISelfAdaptiveArchitecture para ser
utilizada como eventos e instâncias
</summary>
</member>
</members>
</doc>
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APÊNDICE B – MODELO DA BASE DE CONHECIMENTO
Tabela Conflitos

Tabela Estratégia

Tabela Parâmetros
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Tabela Pessoas

Tabela Regras

