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RESUMO

A cada dia surgem novos mercados e novos negócios com suas operações
fortemente automatizadas e com mudanças cada vez mais dinâmicas em seus
processos, regras do negócio, na forma de uso do sistema ou na plataforma
tecnológica na qual ele opera. Em uma sociedade cada vez mais dependente de
aplicações de negócio, é necessário garantir que esses sistemas também evoluam
e continuem em operação, atendendo aos seus objetivos, na velocidade em que a
sociedade precisa. No entanto, a modificabilidade, que é capacidade do software
de ser modificado, não é abordada com foco e especificidade pela indústria no
processo de desenvolvimento, sendo um atributo de qualidade que pode ou não
ser atendido em consequência de outros interesses arquiteturais do projeto, o que
não garante a sua capacidade de evoluir. Esta pesquisa propôs um processo de
definição da arquitetura para uma aplicação de negócio com guias para
especificação dos requisitos de modificabilidade e aplicação de táticas e padrões
arquiteturais de modificabilidade, para que o sistema esteja preparado para receber
as principais mudanças decorrentes da evolução. O processo foi experimentado
em ambiente de validação para produzir a arquitetura modificável do Sistema
BECS de comércio eletrônico de livros. Os resultados obtidos mostraram que o
processo fornece um guia sistemático para tratamento do requisito, reduz o custo
de introduzir a modificação especificada, considerando o grau de esforço
despendido na modificação, em termos de número de elementos modificados e sua
complexidade, e torna a arquitetura mais modificável para outras modificações com
impacto na arquitetura similares aos tratados na execução do processo.

Palavras-chave: Modificabilidade da arquitetura de software; Requisitos de
Modificabilidade; Táticas arquiteturais de modificabilidade; Padrões arquiteturais.

ABSTRACT

Process to Architecture Definition with Modifiability of a Business Application

Every day new markets and new businesses arise with their highly automated
operations and with more dynamic changes in their processes, business rules, in
the way to use the system or in the technological platform in which it operates. In a
society increasingly dependent on business applications, it is necessary to ensure
that these systems also evolve and continue to operate, meeting their goals, at the
speed that society needs. However, the modifiability, which is the ability of the
software to be modified, is not approached with focus and specificity by the industry
in the development process, being a quality attribute that can or cannot be met as a
consequence of other architectural interests of the project, which does not
guarantee their ability to evolve. This research proposed a process of definition of
the architecture for a business application with guides to specification of the
modifiability requirements and application of modifiability tactics and architectural
patterns, so that the system is prepared to receive the main changes due to
evolution. The process was experimented in a validation environment to produce
the modifiable architecture of BECS – Book E-commerce System. The obtained
results showed that the process provides a systematic guide for handling the
requirement, reduces the cost of introducing the specified change, considering the
degree of effort expended in the modification, in terms of the number of modified
elements and their complexity, and makes the architecture more modifiable for
other modifications with similar architectural impact to those treated in the execution
of the process.

Key Words: Software Architecture Modifiability; Modifiability Requirements;
Modifiability Tactics; Architecture Patterns.
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1 INTRODUÇÃO

1.1

Contexto Inicial

A cada dia surgem novos mercados e novos negócios com suas operações
fortemente automatizadas. As aplicações de negócio executam processos e
atendem a operações cada vez mais dinâmicas, com necessidades de mudanças
em intervalos de tempo cada vez menores. Em Lehman e Ramil (2003) os autores
concluem que a sociedade está cada vez mais dependente de sistemas de
software e, dessa forma, a capacidade do software de evoluir ocupa um papel cada
vez mais crítico para garantir a sobrevivência da própria sociedade e que, por esse
motivo, mais estudos sobre a evolução do software devem ser realizados.
Como os sistemas de software estão cada vez mais integrados e disponíveis
nas mais diferentes plataformas, esses sistemas precisam ser construídos para se
conectar com novos sistemas ao longo do seu ciclo de vida e devem ser capazes
de se adaptar a futuras tecnologias para estender seu tempo de vida e aceitação
(SCHON, 2014) (DESRUELLE; GIELEN, 2013). Para manter a compatibilidade das
aplicações de negócio nas circunstâncias sob as quais eles operam e em suas
integrações, que sempre mudam, são necessários meios para garantir que as
adaptações do software possam ser feitas na velocidade em que a sociedade
precisa. As adaptações são as modificações no software para garantir que, mesmo
com evoluções nos processos e nas regras do negócio, na forma de uso do
sistema ou na plataforma tecnológica usada, o software também evolua e continue
em operação, atendendo aos objetivos do negócio.
No entanto, a modificabilidade, que é capacidade do software de ser
modificado, não é considerada e não é abordada com foco e especificidade
necessários para que seus parâmetros de coesão e acoplamento, fundamentados
no relatório técnico de Bachmann et al. (2007), sejam considerados durante o
projeto do software, apesar de essencial para a sua sobrevivência.
Dessa maneira, como a indústria não trata a modificabilidade como atributo
de qualidade de forma adequada no processo de desenvolvimento de software
(DURDIK et al., 2012), esse é um requisito não funcional dificilmente especificado
formalmente e que pode ou não ser atendido em consequência de outros
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interesses arquiteturais do projeto, o que não garante a sua capacidade de evoluir.
Na pesquisa feita em Durdik et al., (2012), os autores argumentam que um dos
motivos para isso é que os desenvolvedores não são educados para aplicar
técnicas que beneficiem a modificabilidade, e citam a necessidade da criação de
guias para incluir essa prática na produção do software.
As visões arquiteturais de um sistema são os primeiros artefatos a serem
construídos em um processo desenvolvimento de software e registram as decisões
iniciais sobre a distribuição de funcionalidades entre os componentes do sistema e
o seu comportamento. Por isso, é principalmente na fase de definição da
arquitetura que deve ocorrer o tratamento da modificabilidade e na qual a ausência
desses guias deve ser sanada.
O uso de padrões e táticas arquiteturais que permitam o desenvolvimento de
funcionalidades

modulares,

independentes

e

com

menor

número

de

responsabilidades faz com que a modificação do software em consequência da sua
evolução seja mais fácil (BACHMANN et al., 2007), pois esses padrões e táticas
buscam diminuir o número de componentes que serão modificados e como serão
modificados quando o sistema precisar ser adaptado pra evoluir.
No processo de desenvolvimento, o contexto de uma fábrica de software
beneficia a definição da arquitetura com a análise explícita sobre a modificabilidade
do produto de software, pois, como descrito em Panigassi (2007) e Borsoi (2008), a
fábrica de software é a organização previsível e controlada dos elementos que
compõe a produção do software, que são os processos, recursos e conhecimento.
Com base nisso, o processo de desenvolvimento em uma fábrica de software é o
melhor contexto para introduzir atividades que guiem a especificação de requisitos
de modificabilidade e a seleção e aplicação de táticas e padrões arquiteturais para
definir uma arquitetura modificável.

Dessa forma, é possível estabelecer o problema desta pesquisa que é a falta
de guias para análise de requisitos e táticas de modificabilidade no processo de
desenvolvimento de software.
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1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é especializar o processo de desenvolvimento da
fábrica de software do laboratório de tecnologia de software da Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo, chamado LABFSW, para a definição de uma
arquitetura de software com modificabilidade por meio de técnica definida para
especificação desse atributo de qualidade e de seleção de táticas e padrões
arquiteturais para satisfazê-lo.
O processo do LABFSW é utilizado na disciplina de Laboratório de
Engenharia de Software com objetivos educacionais e nele são definidos os
artefatos, as atividades e os subprocessos para a produção do software, desde a
identificação dos objetivos do negócio relacionados com o sistema a ser
desenvolvido, chamada de engenharia de produto, a definição da arquitetura inicial
com requisitos funcionais, passando pela especificação de requisitos não
funcionais, análise e atualização da arquitetura. No processo também são definidas
as etapas de planejamento, programação, teste e implantação do produto de
software.
A etapa de especificação de requisitos não funcionais será especializada com
roteiros para especificação de requisitos de modificabilidade, com base nas
principais preocupações acerca do requisito, descritas em Bachmann et al. (2007),
de forma que seja feita a análise explícita e direcionada do mesmo. Essas
preocupações são: quem faz a mudança; quando a mudança é feita; o que pode
mudar; como medir o custo da mudança.
Na etapa de análise e atualização da arquitetura do processo do LABFSW, a
identificação e aplicação de táticas e padrões arquiteturais serão direcionadas para
atender aos requisitos de modificabilidade especificados com um roteiro que,
apoiado por uma árvore de decisão, analisa os parâmetros desse atributo de
qualidade na arquitetura, que são a coesão, o acoplamento e o custo de modificar
uma responsabilidade, também fundamentados no relatório técnico de Bachmann
et al. (2007).
As visões arquiteturais geradas no processo de definição da arquitetura e que
serão utilizadas na análise da modificabilidade são baseadas no modelo de
referência RM-ODP (Reference Model for Open Distributed Processing) que separa
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os níveis abstração do sistema em diferentes pontos de vista, como a visão
empresa e as visões informação, computação, engenharia e tecnologia.
O processo proposto será aplicado para definição da arquitetura com
modificabilidade do sistema de comércio eletrônico de livros BECS (Books Ecommerce System) para que seja possível validar a aplicabilidade das técnicas de
especificação de requisitos e identificação das táticas de modificabilidade e verificar
o impacto das técnicas no processo de desenvolvimento.

1.3

Justificativa

A capacidade do software de ser modificado tem sido abordada em pesquisas
em diferentes contextos da indústria, como a análise de padrões e táticas de
modificabilidade para aplicações móveis, como encapsulamento e uso de
intermediário (DESRUELLE et al., 2013) e a geração de arquitetura com
modificabilidade a partir dos processos de negócio (ZHAO et al., 2011). Além disso,
uma análise sobre o futuro da evolução e qualidade de software, feita em Schon
(2014), mostra que a modificabilidade continuará sendo um dos atributos de
qualidade mais relevantes na análise da arquitetura.
Alguns trabalhos abordam o tratamento da modificabilidade de forma mais
sistemática propondo um método de análise. O trabalho de Chung et al. (2003),
propõe um método de definição de arquitetura adaptável com foco na análise de
custo-benefício entre táticas arquiteturais que beneficiam a capacidade do software
se adaptar a mudanças. As etapas do método compreendem: o refinamento e a
priorização dos requisitos não funcionais do sistema; a análise de conceitos e
alternativas arquiteturais; a descrição dos padrões de desenvolvimento que
beneficiam os conceitos e as alternativas a serem considerados; análise de custobenefício dos padrões de desenvolvimento com relação à adaptabilidade e outros
atributos de qualidade listados; a seleção da alternativa que melhor beneficia os
objetivos do sistema; e a geração de relatório contendo os padrões e táticas
arquiteturais selecionadas. O método direciona a identificação das táticas
arquiteturais a serem adotadas, mas não direciona a identificação dos requisitos
não funcionais, a atualização da arquitetura com as táticas escolhidas, ou ainda
quais visões devem ser utilizadas.
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O método MORPHOSIS, descrito em Koziolek et al. (2012), apresenta uma
proposta que combina a antecipação dos cenários de mudança e a avaliação da
arquitetura com uso de métricas de arquitetura de software no domínio da
automação industrial.
A figura 1 mostra como o método é inserido em um processo genérico de
desenvolvimento de software. A etapa de Análise dos Cenários de Evolução é
inserida na fase de projeto da arquitetura, utilizando os requisitos do sistema para
antecipar mudanças e avaliar sua modificabilidade na visão arquitetural desse
sistema. Já na fase de construção do software é introduzida a etapa de Garantia da
Arquitetura, que deve avaliar se o código-fonte gerado está respeitando as regras
de não-violação de interfaces entre os módulos, conforme foi descrito na
arquitetura. Por fim, o Monitoramento Periódico de Métricas de qualidade de
código, que tem por objetivo manter o código coerente com sua arquitetura ao
longo das manutenções pelas quais ele passa.
Apesar da combinação de técnicas, o método MORPHOSIS não especifica
como construir uma arquitetura sem violação de interfaces entre os módulos, com o
uso de táticas arquiteturais ou outra técnica. Nesse aspecto, é realizada apenas a
avaliação e monitoramento da qualidade do código-fonte do sistema com relação
ao acoplamento e coesão dos componentes que compõe sua arquitetura.

Figura 1 – Visão geral do método MORPHOSIS e sua integração com as fases de um
processo de desenvolvimento de software genérico.

Fonte: Traduzida de Koziolek et al (2012).

O relatório técnico Modifiability Tactics de Bachmann et al. (2007) não
apresenta um método, mas conceitua as táticas que beneficiam a modificabilidade
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e aumentam a capacidade do sistema de acomodar mudanças ao longo do seu
ciclo de vida. O autor descreve os principais parâmetros pelos quais as táticas
devem ser analisadas — a coesão e o acoplamento —, relaciona as táticas de
modificabilidade e faz uma análise dessas táticas na estrutura e no comportamento
de padrões arquiteturais. A análise pode ser extrapolada para auxiliar em situações
similares e serve como referência inicial no projeto de uma arquitetura com
modificabilidade. Neste trabalho, essas táticas serão utilizadas como base para a
definição

de

soluções

e

mecanismos

que

satisfaçam

os

requisitos

de

modificabilidade a serem introduzidos na descrição da arquitetura.
A revisão sistemática realizada em Breivold et al. (2012) analisou artigos que
abordam a evolução da arquitetura de software e classificou-os em cinco grupos de
acordo com o assunto: considerações sobre a qualidade do software durante o
projeto da arquitetura; avaliação da qualidade da arquitetura; avaliação econômica
de custo-benefício da flexibilidade da arquitetura; gerenciamento de conhecimento
da arquitetura; e técnicas de modelagem da arquitetura. No primeiro grupo, foram
descritas algumas pesquisas que consideram um atributo de qualidade relacionado
à evolução do software de forma explícita no projeto da sua arquitetura, sendo esse
o principal interesse deste trabalho. No entanto, entre essas pesquisas também
não foi relacionado um processo que conduza a criação de uma arquitetura
modificável de forma estruturada desde o levantamento de requisitos modificáveis
até a descrição de táticas arquiteturais em suas visões, sendo uma das conclusões
dessa revisão sistemática a necessidade de se combinar técnicas que tratem as
diversas características da evolução do software, pois cada técnica identificada é
apropriada para um contexto e fase específicos no ciclo de vida do software.
Dessa forma, vê-se a necessidade de criar um processo com atividades e
artefatos definidos para a especificação de requisitos de modificabilidade e
definição da arquitetura modificável, para que o sistema esteja preparado para
receber as principais mudanças decorrentes da evolução do negócio ao qual ele
atende, o que justifica essa pesquisa.

1.4

Método de Pesquisa

O método de pesquisa desse trabalho é baseado no Design Science, que é o
projeto e a investigação de artefatos projetados para melhorarem alguma coisa em
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um problema dentro de um contexto (WIERINGA, 2014). Nessa abordagem é
enfatizada a conexão entre o conhecimento e a prática, mostrando que é possível
gerar conhecimento científico ao se produzir artefatos que resolvem problemas
práticos do que se pode chamar “mundo real”.
O Design Science possui duas principais atividades, desenho e investigação,
cada uma delas com um questionamento: o problema da pesquisa e as questões
sobre o conhecimento da área da pesquisa, respectivamente. O primeiro
questionamento requer uma análise dos objetivos da pesquisa, pois busca resolver
um problema no mundo real e é avaliado pela sua utilidade. Já o segundo não
promove uma mudança, mas busca conhecer o mundo como ele é; suas respostas
são proposições e serão avaliadas pela confiabilidade de suas afirmações.
Os dois tipos de questões interagem entre si, pois um problema de pesquisa
pode levantar questões sobre o conhecimento da área da pesquisa, assim como o
processo de responder a esses questionamentos pode ajudar no processo de
encontrar soluções para problemas práticos. Essa relação pode ser observada na
figura 2 que mostra como a resolução desses dois tipos de questões itera em duas
atividades principais, a de projetar um artefato (problema prático) e a de responder
questões de conhecimento sobre ele.

Figura 2 – Iteração de resolução de problema em uma pesquisa baseada em Design
Science.

Fonte: Adaptado de Wieringa (2014).

A questão prática da pesquisa “Como criar um processo de definição da
arquitetura de uma fábrica de software que trate a modificabilidade?”, que aborda o
problema identificado, é decomposta em questões de investigação que buscam o
conhecimento científico acerca da modificabilidade e de como ela é abordada e
quais técnicas são utilizadas em processos de desenvolvimento de software. Essas
questões, por sua vez, também levam a questões práticas sobre formas de analisar
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e tratar a modificabilidade na fase de definição da arquitetura em um processo de
desenvolvimento de software e de como avaliar o processo proposto.
As questões de conhecimento e de natureza prática levantadas direcionam as
etapas desta pesquisa e são relacionadas a seguir. A figura 3 mostra a relação de
derivação das questões.

Figura 3 – Árvore de questões usadas para direcionar a pesquisa.

Fonte: Elaborado pela autora.

Como é caracterizada a modificabilidade de software?
Esta etapa gerou uma pesquisa bibliográfica sobre o conceito de
modificabilidade, a partir de trabalhos publicados e das normas de qualidade e de
manutenção de sistemas de software, com o objetivo de identificar os elementos da
modificabilidade e definir o seu conceito.
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Como a modificabilidade é tratada no processo de desenvolvimento
software?
Nesta etapa foi analisada a evolução do produto de software e as técnicas
aplicadas ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento que favorecem a
modificabilidade. Também é analisado o papel da arquitetura na evolução do
produto de software e a processo de desenvolvimento centrado na arquitetura.

Como especializar um processo de desenvolvimento de software para
definir uma arquitetura com modificabilidade?
Nesta etapa foram analisadas técnicas de especificação do requisito de
modificabilidade e como táticas arquiteturais podem ser identificadas para
satisfazê-los. Também foram analisadas as atividades de definição de um processo
de desenvolvimento de uma fábrica de software e como as técnicas de
especificação do requisito e identificação da tática de modificabilidade poderiam ser
adicionadas a esse processo para a especialização do mesmo, com o objetivo de
realizar o tratamento da modificabilidade na definição da arquitetura do software.

Como avaliar o processo proposto?
Nesta etapa o processo será aplicado na definição da arquitetura de um
sistema de comércio eletrônico de livros e será validado quanto à aplicabilidade
das técnicas de especificação de requisitos e de identificação das táticas de
modificabilidade. Também nesta etapa será realizada a análise dos resultados
obtidos e contribuições da pesquisa.

1.5

Organização do Trabalho

Além da introdução, esse trabalho é composto pelas demais seções descritas
a seguir:
Seção

2:

Modificabilidade

e

seu

Tratamento

no

Processo

de

Desenvolvimento: Mostra a definição dos principais conceitos usados na pesquisa,
como o da própria modificabilidade, tipos de modificações, da evolução de
software,

técnicas

de

tratamento

da

modificabilidade

no

processo

de

21

desenvolvimento, além da fundamentação de táticas e padrões arquiteturais de
modificabilidade.
Seção 3: Processo de Definição da Arquitetura com Modificabilidade. Essa
seção descreve as atividades que compõe o processo proposto e mostra as
técnicas utilizadas para tratar a modificabilidade: especificação dos requisitos de
modificabilidade e a seleção de táticas arquiteturais de modificabilidade.
Seção 4: Experimento e Análise dos Resultados. Nessa seção são descritos o
ambiente, os papéis e responsabilidades dos envolvidos, assim como a execução
das atividades descritas na seção 3. Também nesta seção serão analisados os
resultados obtidos pela aplicação do processo proposto.
Seção 5: Considerações Finas. Essa seção apresenta a conclusão da análise
dos resultados obtidos na pesquisa quanto à execução do processo proposto,
assim como seus pontos fortes e fracos, assim como sugestões para melhoria e
continuidade dessa pesquisa.
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2 MODIFICABILIDADE E O SEU TRATAMENTO NO PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo serão introduzidos os principais conceitos presentes neste
trabalho, como a definição de modificabilidade e da evolução do software e o papel
da arquitetura nesse processo. Também são analisadas as técnicas que
beneficiam

a

modificabilidade

e

que

são

aplicadas

no

processo

de

desenvolvimento, além das táticas e padrões arquiteturais que tratam a
modificabilidade.

2.1

Modificabilidade do Produto de Software

Neste capítulo será feita a análise dos conceitos de modificação e
modificabilidade do produto de software sob o contexto das normas de manutenção
no processo do ciclo de vida do software (ISO/IEC 14764:2006 - Software Life
Cycle Processes - Maintenance), de qualidade de sistema e de software (ISO/IEC
25010:2011 - Systems and Software Quality Requirements and Evaluation –
SquaRE — System and software quality models), e, também, do ponto de vista de
pesquisam publicadas sobre o assunto. Por fim, será definido o conceito de
modificabilidade sob a perspectiva deste trabalho.

2.2

MODIFICAÇÃO E MODIFICABILIDADE SEGUNDO AS NORMAS

A norma ISO/IEC 14764-2006 (Software Engineering – Software Life Cycle
Processes – Maintenance), que descreve o processo de gerenciamento e
execução de manutenção do software ao longo do seu ciclo de vida, define a
modificação de um produto de software com duas principais abordagens: para
correção ou para aprimoramento.
Modificações para Correção são alterações que corrigem algum problema no
produto de software, como erros ou mau funcionamento. Isso pode acontecer de
maneira Corretiva, quando a falha causa um problema operacional, ou de maneira
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Preventiva, quando a falha é identificada e corrigida antes de causar um problema
operacional.
Modificações para Aprimoramento são aquelas em que é feito uma melhoria,
com a inclusão de uma nova função, como um novo requisito necessário para o
negócio, chamadas Adaptativas, ou que previnem a ocorrência de um problema,
como a atualização de uma documentação do software ou apenas uma
recodificação para melhorar o desempenho, chamadas Perfectivas.
A figura 4 mostra a relação hierárquica das classificações e os tipos de
modificação relacionados acima.

Figura 4 – Tipos de Manutenção.

Fonte: Traduzido de ISO/IEC 14764:2006

O conceito de modificação definido na norma abrange todos os tipos de
modificação em um produto de software existente, ou seja, após a etapa de
implantação, quando é iniciada a fase de operação do produto.
Para este trabalho, as modificações consideradas são aquelas necessárias
para dar suporte à evolução dos processos de negócio, como a inclusão de novos
produtos ou serviços, mudanças em interfaces para o usuário ou outros sistemas,
ou ainda adaptações relativas às atualizações em seu ambiente ou da tecnologia
utilizada, e que não fazem parte da especificação do produto de software ou do
produto entregue. De acordo com a descrição acima, trata-se das modificações
adaptativas, que serão identificadas ao longo do trabalho apenas como
modificações. Da mesma forma, um software que permita a introdução dessas
mudanças, será identificado como um produto de software modificável.
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A norma ISO/IEC 25010:2011 (ISO/IEC 25010:2011 - Systems and Software
Quality Requirements and Evaluation – SquaRE – System and software quality
models) descreve o modelo de qualidade no uso, ou seja, as qualidades
experimentadas na interação com o sistema, como efetividade, eficiência e
satisfação, e descreve o modelo de qualidade de produto, que são as qualidades
que podem ser observadas no próprio produto de software. O modelo de qualidade
de produto é dividido em oito características: adequabilidade funcional, eficiência
do desempenho, compatibilidade, usabilidade, segurança, manutenabilidade e
portabilidade.

Cada

característica

é

composta

por

um

conjunto

de

subcaracterísticas e a modificabilidade compõe o conjunto de subcaracterísticas de
manutenabilidade de um sistema de software, juntamente com as características
de reusabilidade, testabilidade, modularidade e analisabilidade.
Segundo a norma, a definição de modificabilidade é o grau de efetividade e
eficiência com que o software pode ser modificado após a sua primeira
implantação. O grau de efetividade de uma modificação diz sobre quão assertiva é
uma alteração realizada no software em relação à alteração pretendida, ou seja, se
a modificação foi construída da forma como foi especificada. Já o grau de eficiência
é grau em que uma modificação realizada foi capaz de consumir o mínimo de
recursos possíveis, em termos de esforço e tempo, para ser introduzida, de forma
efetiva, sem introduzir defeitos e sem degradar a qualidade atual do produto.
Nessa definição, é possível observar uma relação de dependência com outras
características

do

mesmo

conjunto:

modularidade

e

analisabilidade.

A

modularidade auxilia no consumo menor de recursos para modificação, pois,
segundo a norma, a modularidade é o grau com que um programa ou sistema é
composto por componentes distintos, de forma que uma mudança em um
componente tenha o menor impacto possível em outros componentes. Com a
modificação isolada em um módulo ou componente, diminui a propagação de
alterações pelo sistema, reduzindo assim o esforço de uma modificação. Por sua
vez, a analisabilidade auxilia na não degradação da qualidade atual do produto,
pois, segundo a definição, analisabilidade é o grau com o qual é possível avaliar o
impacto de uma mudança em uma ou mais partes de um produto. Um produto de
software que permite a análise do local e do esforço necessário para uma
modificação contribui para a inclusão dessa modificação e para que essa seja
realizada com um menor risco de degradação da qualidade atual do produto.
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2.2.1 Conceito de Modificabilidade nas Pesquisas Realizadas
As pesquisas publicadas sobre o tratamento da modificabilidade abordam
definições similares, com variações no tipo de modificação abordada ou nos
elementos considerados na sua definição.
A pesquisa publicada em Bengtsson et al. (2004), define que um sistema de
software modificável é um sistema que permite ser modificado para acomodar
mudanças com um determinado grau de facilidade e lista os tipos de mudanças
devem ser consideradas: em seu ambiente, que são mudanças iniciadas por outros
sistemas com o qual o sistema analisado interopera; mudanças na tecnologia
usada ou na plataforma na qual o sistema executa; mudanças de requisitos, que
podem ser adicionados ou excluídos conforme a necessidade do negócio e de
especificação funcional, como mudanças em regras de negócio. Essa definição
considera apenas as modificações adaptativas, que introduzem alguma melhoria
para o sistema, e não considera modificações em decorrência de correções dos
problemas do software. Outros autores seguiram a mesma definição para
modificabilidade em Zhao et al. (2011) e Smit; Zoet (2016).
O principal aspecto considerado na análise da modificabilidade em Bengtsson
et al. (2004) é o custo em decorrência da modificação. A pesquisa define um
método chamado ALMA (Architecture-Level Modifiability Analysis) para avaliar o
efeito de uma determinada mudança na arquitetura do software e verificar o quanto
essa arquitetura está preparada para atendê-las em termos de esforço necessário
para modificá-la.
A modificabilidade também tem sido trabalhada dentro do conceito de
sustentabilidade de software, que considera a viabilidade econômica da
modificação além da própria capacidade do software de ser modificado (KOZIOLEK
et al., 2012) (SHULL, 2013) (DICK et al., 2010). Isso porque uma modificação que
não tenha sido preparada no momento da concepção do produto de software pode
vir a ser tão complexa para ser introduzida a ponto de ser considerada
economicamente desinteressante. Isso faz com que produtos de software sejam
descontinuados por não serem capazes de acompanhar a evolução do negócio ao
qual atendem e serem substituídos por novos sistemas. Essa abordagem abrange
principalmente o aspecto gerencial do desenvolvimento do software, ou seja, sua
viabilidade econômica, que não será tratada nessa pesquisa.
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No relatório técnico de Bachmann et al. (2007), a modificabilidade também
está relacionada ao custo de modificar. No entanto, os autores se referem à
facilidade com que um sistema de software pode acomodar mudanças
considerando o esforço necessário para modificar de acordo com uma métrica
estrutural, como o número de linhas de código ou o número de componentes
afetados. Nesse relatório são fundamentados os parâmetros que controlam a
modificabilidade, baseados principalmente nos conceitos de coesão e acoplamento
dos componentes de software. A partir da fundamentação desses parâmetros é
possível identificar as táticas e padrões arquiteturais para o tratamento da
modificabilidade.
Os elementos da modificabilidade analisados nesse relatório são: quem faz a
modificação, o arquiteto ou o desenvolvedor; quando a mudança é feita, ou seja,
quando o sistema está em operação e a modificação terá de ser implantada e
executada; o que deve ser modificado, que é a identificação dos elementos do
sistema que serão alterados para que uma mudança seja introduzida; e qual será a
medida do custo da modificação, considerando os elementos que precisam ser
modificados e também a etapa do ciclo de desenvolvimento em que essa
modificação deve ocorrer, uma vez que cada uma dessas etapas (desenho,
desenvolvimento, teste e implantação) tem um custo associado e, se alguma delas
não for necessária, o custo da modificação será menor.
Assim como nas outras pesquisas, os autores também abordam as mudanças
adaptativas, considerando inclusive as mudanças em decorrência da migração do
produto de software de um ambiente para outro (a portabilidade, conforme definido
na norma SquaRE), ou seja, caso seja necessário modificar para realizar a
migração, a modificabilidade também poderá ser considerada como um requisito
necessário.

Considerando os aspectos e elementos de modificabilidade analisados nas
pesquisas relacionadas, é possível identificar alguns aspectos compartilhados entre
elas, como segue:
• a fase de definição da arquitetura é o melhor momento do ciclo de
desenvolvimento para tomar decisões que impactam a estrutura do sistema, pois
quanto mais cedo a decisão for tomada, menor o número de artefatos que devem
se adequar a decisão, como diagramas e código-fonte, por exemplo. As técnicas
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aplicadas nas etapas posteriores a de projeto, são parte de um reforço e
manutenção do que foi definido na arquitetura.
• as modificações consideradas na análise da modificabilidade são aquelas
em decorrência de mudanças adaptativas, que trazem a inclusão de uma nova
função, como um novo requisito necessário para o negócio e que podem ser
especificadas, de forma que possam ser tratadas. Mudanças em decorrência de
falhas no sistema não são tratadas de forma proativa, e sim reativa, com relação à
modificabilidade.

2.2.2 Definição de Modificabilidade nesta Pesquisa
Com base nos elementos e aspectos da modificabilidade analisados nas nas
pesquisas que abordam a modificabilidade, bem como nas normas de
manutenabilidade e qualidade de produto, foi possível estabelecer o conceito de
modificabilidade para esta pesquisa.
Neste trabalho o atributo de qualidade modificabilidade será tratado no projeto
da arquitetura do software e definido como o grau de facilidade com que o software
pode acomodar mudanças adaptativas após a sua primeira implantação, em
decorrência de:
• mudanças funcionais: aquelas realizadas devido à evolução do negócio ao
qual o software atende, como inclusão e exclusão de funcionalidades ou alteração
de regras existentes; e
• mudanças no ambiente: aquelas necessárias em decorrência de mudanças
em outros softwares com o qual o software em análise interopera ou mudanças na
plataforma na qual é executado.

2.3

Evolução do Produto de Software

Existe uma certeza sobre um produto de software: mudanças acontecem
(BASS et al., 2012). Ao longo do seu ciclo de vida, o software passa por mudanças
relacionadas aos requisitos para atender a necessidades de novas funcionalidades,
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mudanças na forma de uso, exigidas por órgãos reguladores, ou mesmo na
plataforma tecnológica, como a migração de uma tecnologia obsoleta para outra
com mais ferramentas para características de segurança ou desempenho, por
exemplo. Para que esse produto de software possa agregar todas essas mudanças
e permaneça útil para o negócio ao qual ele atende, ele precisa evoluir.
Para Rozanski et al. (2008), o termo evolução considera o tratamento de
todos os tipos de mudança realizadas em qualquer momento do ciclo de vida do
sistema. Essa definição considera as modificações de correção e as modificações
de aprimoramento do produto de software. Em Mens et al., (2010) é feita a mesma
abordagem. Os autores se referem à definição dos termos “manutenção do
software” e “evolução do software” (modificações de correção e de aprimoramento,
respectivamente) como sinônimos, pois abrangem todo trabalho realizado para
atualizar e corrigir um sistema de software após a sua primeira entrega (MENS et
al., 2010).
Já em Godfrey et al., (2008) e Rajlich (2014) os autores definem a evolução
do software separando os dois conceitos sob a perspectiva do tipo de mudança
realizada. Para eles, a manutenção do software sugere mudanças para
preservação e correção do software, enquanto a evolução do software sugere
mudanças de melhoria para adaptação ao ambiente e introdução de novidades no
produto de software, que evolui a partir do produto de software antigo.
E é sob a perspectiva da definição de Godfrey et al. (2008) que a evolução do
produto de software será analisada neste trabalho: mudanças em decorrência da
evolução do negócio ao qual o sistema atende e adaptações em decorrência de
mudanças no ambiente em que ele opera.
A evolução do produto de software é uma das fases do seu ciclo de vida que,
segundo o modelo definido por Bennet e Rajlich (2000), é composto por cinco fases
distintas: Desenvolvimento Inicial, na qual é desenvolvida a primeira versão
funcional do produto; Evolução, na qual são estendidas as capacidades e
funcionalidades do produto para atender as necessidades do negócio ao qual ele
atende; Manutenção, na qual é feita a correção de defeitos e pequenas alterações,
chamados de pacotes de correção; Finalização, em que a companhia decide não
realizar mais quaisquer evoluções ou manutenções no produto, aproveitando os
últimos benefícios gerados por ele; e, por fim, Desativação, na qual é executado o
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processo de retirada do produto do mercado e direciona o negócio para um novo
produto, caso exista.
Nesse modelo, são realizadas na fase de Evolução iterações do ciclo de
desenvolvimento para introdução de mudanças evolutivas e, na fase de
Manutenção iterações para introdução de mudanças corretivas. A figura 5 mostra a
relação entre essas fases do ciclo de vida do produto de software.

Figura 5 – Modelo faseado do ciclo de vida do software.

Fonte: Traduzido de Bennet e Rajlich (2000).

A análise e a preparação para a evolução do produto de software é uma
preocupação que deve existir já durante a fase de Desenvolvimento Inicial, na
definição da arquitetura, e não apenas na fase de Evolução. Este trabalho analisou
as técnicas que são aplicadas durante o Desenvolvimento Inicial do ciclo de vida do
software, que corresponde às fases de Especificação e de Projeto do Processo de
Desenvolvimento, de forma que esse software seja preparado para ser modificado
com menor complexidade durante a sua fase de Evolução, que corresponde à fase
de Operação no Processo de Desenvolvimento.
A figura 6 mostra a relação entre o Ciclo de Vida e o Processo de
Desenvolvimento de Software. Os itens em laranja correspondem às etapas em
que é realizada a aplicação das técnicas que beneficiam a modificabilidade e os
itens em verde correspondem às etapas em que são realizadas as modificações
para evolução do software.
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Figura 6 – Ciclo de Vida e Processo de Desenvolvimento de Software.

Fonte: Elaborado pela autora.

2.3.1 Processo de Desenvolvimento Centrado na Arquitetura
A arquitetura de software é a ponte entre os objetivos do negócio, que são
abstratos, e o produto de software, como resultado final e concreto. A descrição de
uma arquitetura divide a complexidade do sistema e do conjunto de soluções dadas
pelo arquiteto em diferentes perspectivas, para que possam ser projetadas,
analisadas, documentadas e construídas, com o uso de técnicas conhecidas
(BASS et al., 2012). A representação dessa complexidade em diferentes
perspectivas auxilia o entendimento de como o sistema irá se comportar.
Além de importante ferramenta no projeto do sistema, a arquitetura também é
o meio de comunicação das decisões tomadas entre os envolvidos durante o
processo de desenvolvimento, como o responsável pelo negócio, o arquiteto e o
time de desenvolvimento. Faz parte dessa comunicação ao longo do processo as
decisões arquiteturais acerca dos requisitos não funcionais e, em específico para
este trabalho, dos requisitos e das táticas arquiteturais de modificabilidade.
Em um processo de desenvolvimento centrado na arquitetura as visões
arquiteturais (modelos) são os principais artefatos das etapas do processo de
desenvolvimento e serão desenvolvidas e evoluídas ao longo de todo o ciclo de
desenvolvimento do software, fornecendo o nível de abstração necessário para a
análise do produto de software sob determinada perspectiva (WHITTLE et al,
2014).
Em Michelet (2009) o desenvolvimento centrado na arquitetura é definido
como um processo paralelo e associado ao processo de desenvolvimento de
software, e que interagem entre si, na medida em que o processo de
desenvolvimento de software fornece informações para definição da arquitetura
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dentro do contexto de uma fase do processo ou iteração e a arquitetura de software
fornece informações para as fases do processo de desenvolvimento. Para o autor,
“a versão arquitetural associada à determinada fase de desenvolvimento
representa a informação e o raciocínio sobre o software nesse contexto e serve de
diretriz para as próximas fases do desenvolvimento de software” (Michelet, 2009,
p.32). A figura 7 mostra essa relação de troca de informações entre os dois
processos.

Figura 7 – Relação entre o processo de desenvolvimento de software e a evolução da
arquitetura.

Fonte: Michelet (2009).

A arquitetura do software, com as decisões arquiteturais de modificabilidade
registradas em suas visões, terá o importante papel de orientar os envolvidos nas
próximas fases do processo de desenvolvimento. Dessa forma, as definições
acerca da distribuição de componentes e responsabilidades dos componentes do
sistema guiarão o desenvolvimento, a validação e a operação, quando o sistema
for modificado.
Neste trabalho a modificabilidade é analisada e tratada na análise arquitetural,
em um processo de desenvolvimento centrado na arquitetura. O processo do
LABFSW, que foi especializado para tratar a modificabilidade, é um processo
centrado na arquitetura e utiliza os modelos RM-ODP para realizar as análises.
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Dessa forma, é possível separar as preocupações sobre a análise dos objetivos do
negócio das preocupações sobre a definição da arquitetura do sistema.
As visões arquiteturais produzidas são usadas como base para a análise da
modificabilidade e como ferramenta de comunicação das decisões arquiteturais
tomadas para esse fim, ao longo do ciclo de desenvolvimento. Os mecanismos que
satisfazem o atributo de qualidade modificabilidade são adicionados nas visões
arquiteturais

produzidas,

evoluindo

a

arquitetura

ao

longo

do

ciclo

de

métodos

de

desenvolvimento no processo proposto.

2.4

Modificabilidade no Processo de Desenvolvimento de Software

Neste

subcapítulo

serão

analisadas

as

técnicas

e

modificabilidade aplicados nas fases do ciclo de desenvolvimento de software
abordados em trabalhos pesquisados e o papel na arquitetura no tratamento da
evolução do software.

2.4.1 Técnicas de Modificabilidade no Processo de Desenvolvimento
São várias as técnicas que podem ser aplicadas ao longo do processo de
desenvolvimento

do

software

para

colaborar

com

a

melhoria

da

sua

modificabilidade: tanto técnicas para a especificação desse requisito não funcional,
como técnicas para a aplicação de táticas arquiteturais, para a codificação do
software de maneira clara e entendível e também para garantir a não deterioração
da arquitetura ao longo das modificações pelas quais o software irá passar ao
longo do seu ciclo de vida. As técnicas identificadas nos trabalhos pesquisados
serão analisadas a seguir e, para facilitar a comparação entre eles, as fases do
processo de desenvolvimento serão padronizadas em: Requisitos, Projeto,
Construção, Validação e Operação, com base no processo tradicional.

O trabalho realizado em Durdik et al. (2012) é bastante abrangente e faz uma
análise de técnicas e métodos que podem ser aplicados ao longo de todo o ciclo de
desenvolvimento do software para melhorar a modificabilidade com base em uma
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extensa pesquisa bibliográfica (DURDIK et al., 2011) sobre a evolução de sistemas
de software sustentáveis no domínio da automação industrial.
Em resumo, na fase de Requisitos, as ferramentas descritas abordam o
gerenciamento de requisitos funcionais e não funcionais, para preservar a
rastreabilidade e o conhecimento sobre as variáveis consideradas em uma decisão
arquitetural de forma a auxiliar na análise de uma futura modificação sem degradar
a estrutura do sistema; na fase de Projeto, é fornecida uma relação de táticas
arquiteturais de modificabilidade, que buscam evitar a propagação de modificações
entre os componentes do sistema, assim como a avaliação da receptividade de
cenários evolutivos na arquitetura; nas fases de Construção e Validação, são
analisadas ferramentas que garantem a analisabilidade do código-fonte com
técnicas de codificação e checagem; e na fase de Operação do software são
abordadas ferramentas para garantir a não deterioração da arquitetura em
decorrência de modificações ao longo do seu ciclo de vida.
O trabalho agrupa ferramentas que podem ser selecionadas para integrar as
fases de um processo qualquer de desenvolvimento de software e não tem o
objetivo de fornecer um processo ou um roteiro a ser executado para gerar um
software com modificabilidade. Por esse motivo, também não descreve como as
ferramentas devem ser aplicadas nem como as mesmas devem ser adaptadas
para um processo de desenvolvimento.

Como já mencionado, foi descrito em Koziolek et al. (2012) o método
MORPHOSIS, que define um roteiro com técnicas a serem aplicadas nas fases de:
Requisitos, com a análise de cenários evolutivos; Projeto, identificando os pontos
de inflexibilidade da arquitetura; Construção, com a checagem automática do
código-fonte para garantir o cumprimento da arquitetura; e Operação, com
checagens periódicas para garantir que mudanças futuras não deteriorem a
arquitetura.
As técnicas aplicadas pelo método focam na avaliação da arquitetura e no
reforço da arquitetura durante o desenvolvimento do software com checagens
estruturais, mas não mostra como projetar uma arquitetura com modificabilidade e
não fornece um roteiro que oriente a geração de uma arquitetura com essas
características.
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O relatório técnico de Bachmann et al. (2007) fundamenta os elementos que
compõe a modificabilidade e as táticas arquiteturais que a beneficiam, expondo as
principais características desse requisito e os parâmetros que controlam a
modificabilidade, orientando a especificação do requisito de modificabilidade na
fase de Requisitos e para a aplicação das táticas arquiteturais de modificabilidade
para a geração de uma arquitetura modificável na fase de Projeto.
Além disso, o relatório dispõe de uma lista de táticas e padrões arquiteturais
de modificabilidade baseada em seus parâmetros de coesão e acoplamento. Essa
lista também relaciona como essas táticas e padrões podem ser flexibilizados e
continuarem controlando seus parâmetros de forma a beneficiar a modificabilidade,
chamados no relatório de variantes das táticas. Assim como no trabalho de Durdik
et al. (2012), as táticas e padrões são mostradas mas não há uma orientação para
a aplicação e não é fornecido um método ou um roteiro para isso.
A tabela 1 relaciona os trabalhos analisados e as fases do processo de
desenvolvimento nas quais as técnicas e métodos são aplicados. As soluções
passam pela definição dos requisitos de mudança do sistema, seleção e uso de
táticas de modificabilidade, e avaliação da modificabilidade da arquitetura e por
métricas estruturais.

Tabela 1 – Mapeamento de métodos de tratamento da modificabilidade nas fases
de desenvolvimento de sistema.

Fonte: Elaborada pela autora
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Nas fases de Requisitos e de Projeto, as técnicas aplicadas introduzem
elementos que beneficiam a modificabilidade na geração do produto de software,
que se pode resumir em técnicas de identificação do requisito de mudança e de
aplicação de táticas arquiteturais para satisfazê-los. Nas fases de Construção,
Validação e Operação foram identificadas técnicas para garantir a não degradação
das decisões tomadas nas duas fases anteriores, durante a concepção do
software.
Neste trabalho serão consideradas as técnicas para tratamento da
modificabilidade das fases de Requisitos e de Projeto, e serão adotados os
conceitos fundamentados no relatório técnico de Bachmann et al. (2007) para
especificação do requisito e aplicação de táticas e padrão arquiteturais de
modificabilidade, pois tratar o atributo de qualidade modificabilidade nas fases
iniciais do desenvolvimento do software, ou seja, considerar uma mudança futura
de forma explícita nas decisões arquiteturais durante o projeto do software, torna
mais fácil a modificação do produto de software quando ele estiver em operação,
pois é nas fases iniciais do processo de desenvolvimento — fases de Requisitos e
de Projeto — em que são tomadas as decisões sobre a distribuição de
funcionalidades entre os módulos do software e o seu comportamento, conceitos
nos quais se baseiam a análise e aplicação das táticas de modificabilidade.

2.5

Uso de Táticas e Padrões de Modificabilidade

As táticas arquiteturais são transformações na arquitetura do software que
afetam o comportamento de um sistema em função de um determinado atributo de
qualidade (BACHMANN et al., 2007) (HARRISON, N. B; AVGERIOU, P, 2010).
Considerando o atributo de qualidade modificabilidade, a tática arquitetural é uma
transformação na arquitetura que tem como objetivo aumentar a capacidade do
software de ser modificado.
A

medida

do

aumento

da

modificabilidade

não

é

determinada,

necessariamente, de forma quantitativa, com valores específicos. Por exemplo,
caso uma determinada modificação precise ser feita no futuro, não é necessário
saber quantas horas de desenvolvimento serão necessárias para isso, mas que,
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com a inclusão da tática de modificabilidade, o esforço de desenvolvimento será
menor que se a tática não fosse incluída (BACHMANN et al., 2007).
Já os padrões arquiteturais são soluções mais abrangentes que as táticas,
pois são esquemas que representam a organização estrutural fundamental de um
sistema em função de seus requisitos funcionais, não funcionais e limitações
físicas, dando soluções comuns para problemas conhecidos (BACHMANN et al.,
2007) (HARRISON, N. B; AVGERIOU, P, 2010). Alguns exemplos de padrões
arquiteturais são o padrão de camadas, o cliente servidor e o repositório.
Dessa forma, um padrão arquitetural é uma estrutura que comporta soluções
para vários atributos de qualidade, sendo composta de vários mecanismos que
atendem a diversas preocupações, diferentemente da tática que visa atender a
apenas um. A figura 8 mostra a relação de satisfação de requisitos e atributos de
qualidade por táticas e padrões arquiteturais em um diagrama UML.

Figura 8 – Relação de satisfação de requisitos e atributos de qualidade por padrões e
táticas.

Fonte: Elaborado pela autora

Os padrões arquiteturais que beneficiam a modificabilidade são aqueles que
possuem estruturas adequadas aos conceitos de aumento da coesão e diminuição
do acoplamento, que controlam o atributo de qualidade modificabilidade. Por
exemplo: aumentar a coesão da arquitetura ao manter as responsabilidades de
visualização de interfaces de um sistema na camada de visualização, em um
padrão Modelo-Visão-Controle; ou restringir a comunicação de um componente
com o outro por apenas um canal, como é feito em um padrão de filtros e
encanamentos.
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2.5.1 Táticas Arquiteturais de Modificabilidade
As transformações das táticas de modificabilidade são baseadas nos
parâmetros de Acoplamento e de Coesão. O acoplamento é a medida da força da
associação estabelecida entre as interfaces de um módulo com outro, enquanto a
coesão é a medida da força da relação entre as responsabilidades dos
componentes de um mesmo módulo. Responsabilidade é um termo vindo da
orientação a objeto e significa uma ação executada dentro de um módulo do
software, um conhecimento que precise ser mantido, uma decisão a ser tomada
pelo software ou, ainda, um elemento do sistema (BACHMANN et al., 2007). A
UML define uma responsabilidade como um comportamento que um elemento
deve desempenhar (OMG, 2015).
Em Bachmann et al. (2007) é introduzido o conceito de “força do acoplamento
de duas responsabilidades” entre módulos diferentes ou no mesmo módulo. A força
do acoplamento entre duas responsabilidades de um sistema define a
probabilidade com que uma modificação feita em uma responsabilidade propague
para outra responsabilidade desse sistema, chamado “efeito cascata” de uma
modificação. Sendo o esforço de modificar uma responsabilidade igual ao esforço
de modifica-la mais o esforço de modificar as responsabilidades afetadas por essa
mudança, as táticas de modificabilidade devem reduzir a força de acoplamento
para, então, diminuir o esforço de se fazer uma modificação.

Nesse sentido, as estratégias usadas nas táticas de modificabilidade são
baseadas na decomposição de responsabilidades em módulos diferentes,
incorporação de responsabilidades por outros módulos e na movimentação de
responsabilidades entre módulos, de forma a reduzir a propagação de uma
modificação. Essas estratégias podem ser traduzidas em quatro parâmetros que
controlam a modificabilidade:
1. Redução do acoplamento entre os módulos do sistema, colocando
barreiras para que uma determinada mudança em um módulo não demande uma
alteração em outros módulos do sistema.
2. Aumento da coesão dos módulos, agrupando responsabilidades com
objetivos comuns em um único módulo, de forma que, em caso de um tipo de
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modificação que sempre afete essas responsabilidades, a modificação possa ser
concentrada apenas neste módulo.
3. Redução do custo médio de modificar uma responsabilidade, que
considera o custo de realizar a modificação em uma responsabilidade complexa
maior que se a responsabilidade for decomposta em partes mais simples. A
estratégia é decompor a responsabilidade de forma que a modificação possa ser
concentrada em uma única porção dessa responsabilidade, sem afetar o restante.
4. Adiamento da fase do ciclo de vida em que deve ocorrer essa
modificação, que considera que uma modificação, previamente preparada para ser
feita mais tarde no ciclo de vida do software irá custar menos que a mesma
modificação feita mais cedo, pois, caso alguma das fases do ciclo de vida do
software não seja necessária, ela terá custo zero para essa modificação.

Diferentemente dos três primeiros parâmetros que lidam com elementos
estruturais do sistema, o quarto parâmetro é baseado no custo da modificação e
habilita as táticas de adiamento de ligação, do termo em inglês “defered bing time”.
Dessa forma, as modificações podem ser feitas em tempo de instalação, em tempo
de início de execução ou durante a execução. De qualquer forma, apesar da
decisão de adiar uma ligação ser feita com base em considerações de custo, a
preparação para adiar uma ligação é feita com base nos elementos estruturais de
coesão e acoplamento.

O trabalho realizado em Bachmann et al. (2007) relaciona as táticas
arquiteturais que beneficiam a modificabilidade, descrevendo os problemas para os
quais são indicadas e como podem ser utilizadas. Neste trabalho, essas
informações compõem um catálogo de táticas de modificabilidade que podem ser
adotadas no processo de definição da arquitetura como mecanismo para atender a
um determinado requisito de modificabilidade. Alguns exemplos dessas táticas são
descritos a seguir.

Decompor Responsabilidades (Reduzir o custo de modificar uma
responsabilidade):
• Decompor a responsabilidade de um determinado módulo em duas porções,
baseado em uma modificação futura já conhecida;
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• O critério de decomposição é que a modificação esteja em apenas uma
porção dessa responsabilidade, de forma que essa porção possa ser separada em
outro módulo ou em um novo.

Manter a Coerência Semântica (Aumentar a Coesão)
• Mover responsabilidades com objetivos comuns e complementares de
módulos diferentes para um novo único módulo;
• O critério para agrupar as responsabilidades é que sejam afetadas sempre
em conjunto pelo mesmo tipo de modificação, de forma que, quando esse tipo de
modificação for necessário, se concentre apenas no novo módulo.

Serviços Abstratos Comuns (Aumentar a Coesão)
• Mover responsabilidades similares de módulos diferentes para um novo
módulo, com essa responsabilidade comum criada de forma mais genérica para
substituir as responsabilidades movidas;
• O critério para agrupar em uma única responsabilidade é que modificações
nessas responsabilidades tenham de ser feitas uma única vez, no novo módulo.

Usar Encapsulamento (Diminuir o Acoplamento)
• O propósito do encapsulamento é usar uma interface em um módulo para
“esconder” as suas informações, de forma a impedir interações diretas com
responsabilidades de outros módulos. Dessa forma, reduz-se a probabilidade de
uma modificação em um módulo propagar para outros módulos.
• O critério para criar a interface é que a informação, se modificada, propague
alterações para os outros módulos que precisam acessá-la.

Usar um Adaptador (Diminuir o Acoplamento)
• O Wrapper, termo em inglês, é uma interface de um módulo que transforma
os dados que serão consumidos por um módulo.
• O critério para criar um adaptador é que haja modificação no formato da
informação e ela precise ser transformada para que outro módulo não precise ser
alterado para consumi-la.
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Usar um Intermediário e Restringir Canal de Comunicação (Diminuir o
Acoplamento)
• O uso do intermediário afunila o canal de comunicação por um único
mecanismo

e

remove

dependências

causadas

por

especificidades

da

comunicação, como a sintaxe de protocolos.
• O critério é que a dependência entre os dois módulos seja diminuída de
forma que a modificação na forma de comunicação afete apenas o módulo
intermediário.

Aumentar o Nível de Abstração (Diminuir o Acoplamento)
• Aumentar o nível de abstração envolve atividades de parametrização, de
forma que seja possível tratar uma variedade de valores desse parâmetro na
mesma responsabilidade. Assim, a atribuição de um valor com o algoritmo que o
trata é adiada do momento da codificação para o momento de uso desse módulo.
• O critério para aumentar o nível de parametrização é que o valor utilizado
na execução seja alterado em uma modificação.

A figura 9 mostra os parâmetros que controlam a modificabilidade e uma
relação de táticas de modificabilidade habilitadas a partir desses parâmetros.

Figura 9 – Táticas de Modificabilidade.

Fonte: Adaptado de Bachmann et al. (2007).
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2.5.2 Padrões Arquiteturais em Termos das Táticas
As táticas descritas na seção anterior são decisões arquiteturais aplicadas em
um nível de detalhe que envolve as responsabilidades de um módulo, mas as
mesmas estratégias que guiam a escolha das táticas também podem ser aplicadas
em uma escala maior, envolvendo a arquitetura como um todo, caracterizando um
ou mais padrões arquiteturais no sistema.
Padrões e táticas arquiteturais exercem influência um sobre o outro no projeto
da arquitetura de um sistema de software, já que o comportamento e a estrutura de
ambos precisam conviver dentro da arquitetura para satisfazer as especificações
de qualidade. Em uma análise de cima para baixo (top-down), é possível selecionar
primeiro um padrão e depois encaixar as táticas dentro de sua estrutura. Já em
uma análise de baixo para cima (bottom-up), selecionam-se primeiro as táticas e
depois o padrão que melhor incorpora as táticas escolhidas. A segunda forma é
mais comum, pois, normalmente, a análise inicia-se por decisões menores, focando
nos requisitos funcionais e não funcionais do sistema (HARRISON, N. B.;
AVGERIOU, P.; 2010).
Em Bachmann et al. (2007), a análise segue o sentido de baixo para cima,
selecionando primeiro as táticas que solucionam as restrições de modificabilidade
especificadas e, em seguida, analisando os padrões que implementam essas
táticas e que melhor incorporam as decisões de projeto tomadas acerca da
modificabilidade, considerando como as características estruturais das táticas
podem ser relacionadas às características estruturais dos padrões.
O relatório também analisa oito padrões arquiteturais e a sua correspondência
com as táticas de modificabilidade, de forma a expor como a estrutura desses
padrões se relaciona com as estruturas dessas táticas. Para cada padrão
analisado, são descritos os problemas solucionados pelo padrão, sua estrutura e,
em seguida, as táticas presentes na estrutura desse padrão. Neste trabalho, essas
informações compõem um catálogo de padrões arquiteturais que utilizam táticas de
modificabilidade e que podem ser adotados no processo de definição da arquitetura
modificável.
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A) Padrão de Camadas (Layers Pattern)
O padrão de camadas ajuda a estruturar aplicações que podem ser
decompostas em grupos de tarefas de níveis de abstrações diferentes. Alguns
exemplos de situações em que o padrão é indicado são os casos em que: as
mudanças no sistema não devem repercutir em outros níveis de abstração; as
interfaces devem ser estáveis e padronizadas; partes do sistema podem ser
substituídas; responsabilidades similares devam estar agrupadas; componentes
complexos precisam ser decompostos.
O padrão consiste em um número de camadas compostas por grupos de
tarefas com um objetivo comum e que podem acessar somente as tarefas da
próxima camada de nível inferior.

Figura 10 – Estrutura do Padrão de Camadas.

Fonte: Bachmann et al. (2007).

As táticas de modificabilidade presentes na estrutura do padrão de camadas
são:

Manter a coerência semântica: pois as responsabilidades que compõe as
camadas devem manter pouca dependência de outras camadas e, para isso,
devem ser agrupadas de forma que mantenham uma coerência semântica entre si,
ou seja, agrupando responsabilidades que, em caso de uma modificação, tenham
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uma probabilidade maior de serem alteradas em conjunto. Por exemplo:
responsabilidades que lidam com hardware devem ser alocadas em uma camada
de hardware e não na camada de aplicação, pois uma responsabilidade de
hardware normalmente não tem coerência semântica com as reponsabilidades da
camada de aplicação.

Aumentar nível de abstração: módulos de níveis mais baixos podem ter
uma generalização crescente para os níveis mais altos das camadas, formando
uma progressão de abstração. Por exemplo, podem haver drivers concretos de
dispositivos de hardware nas camadas mais baixas e drivers mais genéricos desse
mesmo dispositivo em camadas mais altas do padrão. Na tática de aumentar o
nível de abstração, as interfaces dos módulos traduzem os parâmetros para a
execução no próximo nível de abstração.

Serviços abstratos comuns: em casos em que alguma responsabilidade é
comum ente os módulos do sistema, essa tática substitui essa responsabilidade
por uma cópia em um módulo diferente que deve ser acessado por todos os outros.
No padrão de camadas, essa responsabilidade comum fica em uma camada
abaixo dos módulos consumidores para que sejam acessadas.

Usar encapsulamento: o uso da tática de encapsulamento se dá em casos
em que cada camada tem sua própria interface através da qual são acessadas as
suas responsabilidades. As responsabilidades são divididas em duas categorias:
pública e privada. As reponsabilidades públicas são visíveis para as outras
camadas através de interfaces. Ao modificar responsabilidades públicas,
modificam-se também as interfaces pelas quais elas são acessadas e, por
consequência, requer modificação em qualquer camada que use essa interface. Ao
modificar uma responsabilidade privada não é necessário modificar outras
camadas.

Restringir caminhos de comunicação: Uma camada pode usar serviços
apenas de camadas inferiores, de forma que os caminhos de comunicação estão
restritos ao número de camadas menos um. Essa limitação diminui o grau de
dependência e torna mais fácil a substituição de uma camada.
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Usar um intermediário: Camadas podem funcionar como interface para
outras camadas quando possuem responsabilidades públicas visíveis aos níveis
mais altos que agem como interfaces para acessar a camada inferior, que tem
responsabilidades privadas e não visíveis. Mudanças nas responsabilidades
privadas dessa camada não têm efeitos nas outras camadas.

B) Padrão Filtros e Encanamentos (Pipes and Filters Pattern)
Esse padrão provê uma estrutura para sistemas que processam uma
sequência de massa de dados. Cada etapa de processamento é encapsulada em
um componente de filtro e o dado é consumido de uma fonte de dados e passado
através de encanamentos entre os filtros adjacentes para um repositório comum. O
padrão é recomendado em casos em que o futuro sistema pode ter etapas de
processamento

substituídas,

recombinadas

ou

reutilizadas

em

outros

processamentos. Não é recomendado para sistemas que necessitam de
processamento paralelo.

Figura 11 – Estrutura do Padrão de Filtros e Encanamentos.

Fonte: Bachmann et al. (2007).

As táticas de modificabilidade presentes na estrutura do padrão Filtros e
Encanamentos são:

Manter a coerência semântica: Os filtros são as etapas de processamento e
as responsabilidades de um filtro trabalham juntas para enriquecer, refinar ou
transformar

os

dados

consumidos.

A

coerência

semântica

agrupa

as

reponsabilidades de um filtro pelas ações que executam com os dados e elas
operam de forma independente de outras etapas do processamento.
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Usar

encapsulamento:

processamento

com

o

uso

Os

filtros

escondem

de

interface

para

a

informações
troca

de

sobre
dados.

o
As

responsabilidades com funções de capturar e transmitir dados são visíveis para os
outros filtros, porém as responsabilidades envolvidas no processamento dos dados
são privadas e não visíveis.

Restringir caminhos de comunicação: O padrão restringe os caminhos de
comunicação ao limitar os filtros a terem apenas uma entrada e uma saída de
dados. Essa limitação reduz o número de dependências entre os filtros e o número
de responsabilidades para as quais uma modificação seria propagada.

Usar intermediário: no padrão de filtros e encanamentos existe a
dependência de sintaxe de dados entre filtros adjacentes que pode ser resolvida
com o uso de um filtro intermediário, responsável pela tradução dos dados entre
um filtro e outro, protegendo da propagação de modificações relacionadas à
sintaxe.

C) Padrão Quadro Negro (Blackboard Pattern) ou Repositório
Esse padrão é útil em situações em que nenhuma estratégia de solução
conhecida e viável é encontrada e subsistemas especializados são montados para
dar uma solução parcial ou aproximada para um problema. Nessa arquitetura, um
repositório comum é atualizado por subsistemas especializados, chamados de
fontes do conhecimento, e um componente central avalia o estado atual do
processamento e coordena os subsistemas especializados. Como as soluções não
são maduras, os subsistemas devem ser substituíveis de forma fácil. O padrão é
indicado em casos em que há mais de uma opção de subsistema para resolver um
problema e casos em que os subsistemas trabalham com o resultado de outros
subsistemas.
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Figura 12 – Estrutura do Padrão Quadro Negro.

Fonte: Bachmann et al. (2007).

As táticas de modificabilidade presentes na estrutura do Padrão de Quadro
Negro são:

Manter a coerência semântica: Os subsistemas são independentes e
resolvem alguns aspectos do problema como um todo. A tática de manter a
coerência

semântica

agrupa

em

cada

subsistema

as

responsabilidades

necessárias para resolver um determinado aspecto do problema.

Usar um intermediário e restringir caminhos de comunicação: Os
subsistemas não se comunicam entre eles diretamente e sim através de um
intermediário que é outro subsistema dentro do padrão de quadro negro.

D) Padrão Componente Intermediário (Broker Pattern)
Esse padrão pode ser usado para estruturar sistemas de software distribuídos
com componentes desacoplados e que interagem entre si através de chamadas de
serviços remotos. O componente intermediário é responsável por coordenar as
requisições de comunicação e também por transmitir os resultados e exceções
entre clientes e servidores. O servidor se registra no componente intermediário e
torna seus serviços disponíveis para o cliente através de métodos de interface. Os
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clientes acessam as funcionalidades do servidor enviando uma requisição para o
componente intermediário.
O padrão é indicado para casos em que componentes devem acessar
serviços providos remotamente, em casos em que é necessário trocar, adicionar ou
remover componentes em tempo de execução e em casos em que o sistema deve
esconder detalhes específicos do seu processamento dos usuários dos
componentes e serviços.
Figura 13 – Estrutura do Padrão de Componente Intermediário.

Fonte: Bachmann et al. (2007).

As táticas de modificabilidade presentes na estrutura do Padrão de
Componente Intermediário são:

Manter a coerência semântica: Os servidores agrupam serviços por
similaridades entre as funcionalidades.

Usar encapsulamento: As responsabilidades que representam os detalhes
internos de processamento dos serviços são escondidas e acessadas somente
através de interfaces.

Usar intermediário: O componente intermediário atua entre o cliente e o
servidor para prover requisições de serviços independentemente de suas
localizações. Os proxies entre o componente intermediário e o cliente e entre o
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componente

intermediário

e

o

servidor

também

escondem

detalhes

de

processamento, como mecanismos de comunicação para transferir mensagens.

Restringir canais de comunicação: Os clientes se comunicam com o
servidor através de um proxy, e não diretamente. Essa restrição permite que
mudanças no servidor não propaguem para os clientes.

E) Padrão Modelo-Visão-Controlador (Model-View-Controller Pattern)
Esse padrão divide o sistema em três camadas. A camada de modelo contém
a lógica principal e os dados, a camada visão é a que mostra as informações ao
usuário e a camada de controle trata e direciona as entradas do usuário. Esse
padrão é indicado para sistemas com interface de usuário que podem ser
apresentadas em diferentes dispositivos ou em que mudanças na interface de
usuário devam ser simples, ou mesmo em tempo de execução.
Figura 14 – Estrutura do Padrão MVC.

Fonte: Bachmann et al. (2007).

As táticas de modificabilidade presentes na estrutura do Padrão ModeloVisão-Controlador são:

Manter coerência semântica: A camada de controle requer que todas as
reponsabilidades das funções principais do sistema estejam na camada de modelo.
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Usar

encapsulamento:

a

camada

modelo

encapsula

todas

as

responsabilidades principais e os dados do sistema.

Usar ligação em tempo de execução: a camada de visão pode ser
determinada durante a execução do sistema.

F) Padrão Apresentação-Abstração-Controle (Presentation-AbstractionControle Pattern)
Esse padrão define uma estrutura hierárquica para sistemas de software na
qual são definidos agentes que cooperam entre si. Cada agente e responsável por
um aspecto específico das funcionalidades da aplicação e consiste de três
componentes: apresentação, responsável pela interação humano-computador;
abstração, que contém o modelo de dados do agente e suas funções; controle, que
conecta os componentes de apresentação e abstração e se comunica com outros
agentes.

Figura 15 – Estrutura do Padrão Apresentação-Abstração-Controle.

Fonte: Bachmann et al. (2007).

As

táticas

de

modificabilidade

presentes

na

estrutura

do

Padrão

Apresentação-Abstração-Controle são:

Manter coerência semântica: Os agentes são responsáveis por aspectos
específicos do sistema e as responsabilidades devem ser alocadas nos agentes de
acordo com a similaridade entre os aspectos tratados.
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Aumentar o nível de abstração: Os dados fluem de cima para baixo na
hierarquia de agentes sendo especializados em cada passagem. Dessa forma,
cada agente atua como uma interface que especializa a informação antes de
passar para o próximo agente.

Usar o encapsulamento: Os dados de um agente são visíveis, porém esse
agente esconde como eles são processados.

Usar um intermediário: na hierarquia dos agentes dessa estrutura, o agente
pai pode ser considerado como um intermediário entre o agente filho e os seus
agentes pais. As modificações em um agente filho não propagam para níveis
superiores da hierarquia.

G) Padrão Micronúcleo (Microkernel Pattern)
Esse padrão se aplica a sistemas de software que precisam se adaptar a
mudanças de requisitos. Ele separa a função principal mínima de uma
funcionalidade que trata de seus recursos de software e hardware. É indicado para
sistemas que precisam lidar continuamente com evoluções de software e hardware,
aplicações que devam ser portáteis ou precisem se adaptar para permitir
integração com novas tecnologias.
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Figura 16 – Estrutura do Padrão Micronúcleo.

Fonte: Bachmann et al. (2007).

As táticas de modificabilidade presentes na estrutura do Padrão Micronúcleo
são:

Serviços abstratos comuns: O micronúcleo provê serviços atômicos ou
mecanismos

que

servem

como

uma

base

fundamental

sobre

a

qual

funcionalidades mais complexas são construídas. Esses serviços são abstratos aos
seus consumidores.

Usar encapsulamento: As dependências relacionadas a necessidades
específicas da plataforma do sistema são encapsuladas no micronúcleo.

Usar um intermediário: Os adaptadores do padrão micronúcleo, conhecidos
como emuladores, atuam como uma interface entre o cliente e o sistema, para
protegê-los de dependências diretas.

H) Padrão de Reflexão (Reflection Pattern)
Esse padrão provê mecanismos para mudar a estrutura e o comportamento
do sistema dinamicamente. Ele suporta modificações em seus aspectos
fundamentais, como tipos de estruturas e chamadas de mecanismos. Nesse
padrão o sistema é dividido em duas partes: um meta-nível, que provê informações
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sobre as propriedades com as quais o sistema deve se autoconfigurar e que pode
ser adaptado e modificado; e um nível base, que contém a lógica da aplicação e é
governada pelas propriedades selecionadas.

Figura 17 – Estrutura do Padrão de Reflexão.

Fonte: Bachmann et al. (2007).

As táticas de modificabilidade presentes na estrutura do Padrão de Reflexão
são:

Manter a coerência semântica: O meta-nível representa os aspectos do
sistema com maior probabilidade de serem modificados. O nível base define a
lógica da aplicação e usa o meta-nível para se manter independente desses
aspectos que podem ser modificados.

Usar encapsulamento: A manipulação do meta-nível é feita através de uma
interface.
A tabela 2 resume o relacionamento entre as estratégias, e algumas táticas
dentro dessas estratégias, com os padrões arquiteturais descritos acima, conforme
o relatório técnico de Bachmann et al. (2007).
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Tabela 2 – Relacionamento entre padrões e táticas arquiteturais.
Modificabilidade

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Quadro Negro ou Repositório
(Blackboard Pattern)

X

X

Componente Intermediário
(Broker Pattern)

X

X

Modelo-Visão-Controlador
(Model-View-Controller Pattern)

X

X

X

X

X

X

Apresentação-Abstração-Controle
(Presentation-Abstraction-Controle
Pattern)
Micronúcleo
(Microkernel Pattern)
Reflexão
(Reflection Pattern)

X

X

X

X

X

X

Registro em Tempo de
Execução

X

Usar um Empacotador
(Wrapper)

X

Usar Ligação em Tempo de
Execução

X

Aumentar o Nível de
Abstração

X

Usar um Intermediário

Usar Encapsulamento

X

Adiar Ligações

Restringir Caminhos de
Comunicação

Serviços Abstratos Comuns

Camadas
(Layers Pattern)
Filtros e Encanamentos
(Pipes and Filters Pattern)

Aumentar a Coerência
Semântica

Pattern / Tática Arquitetural

Reduzir Acoplamento

Ligação em Tempo de
Inicialização

Aumentar
a Coesão

X
X

X
X

X

X

Fonte: Traduzido de Bachmann et al. (2007).

A análise do comportamento e da estrutura das táticas e dos padrões em
termos dessas táticas fornece insumos para a geração dos roteiros que orientam a
seleção desses mecanismos, que serão executados no processo proposto nesta
pesquisa para definição da arquitetura com modificabilidade, utilizando as
estratégias de modificabilidade fundamentadas em Bachmann et al. (2007), que
são redução do acoplamento, aumento da coesão, redução da complexidade dos
módulos e adiamento de ligações entre componentes.
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3 PROCESSO DE DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA COM
MODIFICABILIDADE

Neste capítulo será apresentado o processo para definição da arquitetura de
software com o tratamento do requisito de modificabilidade proposto neste trabalho.
Na primeira parte serão mostrados os conceitos e técnicas nas quais está
fundamentado o processo proposto e na segunda parte é descrito o processo em
si, com as tarefas e roteiros envolvidos.

3.1

Fundamentação do Processo

O processo de definição da arquitetura com modificabilidade proposto nesta
pesquisa é uma especialização do processo de desenvolvimento para tratamento
de requisitos não funcionais da fábrica de software do LABFSW, ao qual foram
adicionados roteiros para tratar da modificabilidade na especificação de requisitos
não funcionais e no tratamento para atendê-los, com táticas e padrões arquiteturais
de modificabilidade.
Serão descritas a seguir as técnicas de especificação do requisito de
modificabilidade utilizada e de identificação da tática arquitetural para atender ao
requisito e, em seguida, como o processo foi especializado para a inclusão dessas
técnicas.

3.1.1 Identificação de Táticas e Padrões Arquiteturais de Modificabilidade
As táticas de modificabilidade são mecanismos que transformam a arquitetura
de acordo com três parâmetros que controlam modificabilidade: redução do
acoplamento, aumento da coesão e redução do custo de modificar uma única
responsabilidade.
Esses parâmetros são baseados nas estratégias de decomposição e
reorganização de responsabilidades nos módulo existentes ou em módulos novos,
com o objetivo de reduzir a probabilidade com que uma modificação feita em uma
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responsabilidade propague para outras responsabilidades do produto de software
— chamada de “força do acoplamento entre duas responsabilidades” —,
diminuindo, assim, o número de elementos da arquitetura alterados para atender
ao requisito.
Considerando que o requisito foi especificado com grau de granularidade
suficiente, o custo de modificar é o custo de alterar a responsabilidade alvo do
requisito mais o custo de alterar outras responsabilidades em consequência da
primeira alteração (propagação da modificação). Sendo assim, para diminuir o
custo de modificar, as táticas devem ser escolhidas de acordo o tipo de alteração
necessária nas responsabilidades descritas na arquitetura para realizar a
modificação especificada. Nesta pesquisa, a relação de alterações na arquitetura
em decorrência de uma mudança será chamada de impacto.

Se o impacto em decorrência do requisito de modificabilidade concentra-se
em apenas uma responsabilidade, deve-se verificar se essa reponsabilidade
executa mais de uma função e se a alteração afeta apenas uma parte delas. Nesse
caso, pode-se aplicar a tática de Decompor a Responsabilidade, que separa a
parte afetada pela alteração da parte não afetada. Caso a alteração nessa
reponsabilidade afete uma informação que a responsabilidade usa para realizar
uma operação, pode-se parametrizar essa informação com o uso da tática de
Aumentar o Nível de Abstração, que decompõe a responsabilidade em duas partes,
uma com a função de receber a informação e a outra de tratar a informação para
execução.
Nos dois casos a transformação realizada na arquitetura é a de Decompor
uma Responsabilidade. Para aplica-la é necessário quebrar a responsabilidade
alvo da modificação A e substituí-la por duas responsabilidades filhas A’ e A’’, a
primeira com a porção modificada e a segunda sem modificação. Cada nova
responsabilidade filha é atribuída a um novo módulo. O módulo antigo que continha
A pode ser mantido se ainda houver alguma outra responsabilidade atribuída a ele,
caso contrário deve ser removido. Qualquer responsabilidade que era acoplada à
responsabilidade A agora é acoplada às novas responsabilidades A’ e A’’, mas com
uma força de acoplamento menor que SAX, pois está distribuída em SA’X e SA’’X, e a
modificação está isolada em apenas uma delas. A figura 18 mostra essa
transformação.
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Figura 18 – Transformação das táticas que decompõem uma responsabilidade.

Fonte: Traduzido de Bachmann et al. (2007).

Se o impacto em decorrência do requisito de modificabilidade engloba mais
de uma responsabilidade na descrição da arquitetura, há dois tipos de
transformação que podem ser adotados: as transformações que escondem as
informações das responsabilidades, isolando as informações impactadas pela
modificação; e as transformações que reorganizam as funções entre as
responsabilidades. A primeira cria uma responsabilidade intermediária com a
função de tratar a informação, diminuindo o acoplamento (diz respeito ao que a
responsabilidade conhece) e a segunda separa ou agrupa as responsabilidades
impactadas pela alteração em módulos diferentes ou novos, aumentando a coesão
(diz respeito ao que a responsabilidade faz).
Para o caso em que o requisito de modificabilidade altera uma informação
que a responsabilidade conhece, como um dado trafegado ou um atributo de uma
classe, e essa informação é compartilhada com outras responsabilidades, essas
outras responsabilidades provavelmente deverão ser alteradas em conjunto com a
responsabilidade alvo do requisito. Nesse caso, deve-se transformar a arquitetura
criando uma interface com a função de esconder a informação alterada pela
responsabilidade A, alvo da modificação, e diminuindo a probabilidade de que a
alteração propague para as outras responsabilidades que compartilham essa
informação. Dessa forma, a força de acoplamento que antes era com a
responsabilidade A, passa a ser com a interface de A, que funciona como uma
barreira para a propagação de mudanças das responsabilidades B, C, D e E para A
e também de A para essas responsabilidades. A figura 19 mostra essa
transformação.
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Figura 19 – Transformação das táticas que reduzem o acoplamento entre
responsabilidades.

Fonte: Traduzido de Bachmann et al. (2007).

As táticas que aplicam essa transformação variam de acordo com o motivo da
propagação da alteração. Para o caso em que a alteração muda a formatação da
informação, e as responsabilidades que compartilham essa informação tratam esse
novo formato, deve-se usar a tática de Usar Adaptador. Caso a informação alterada
seja trafegada para mais de uma responsabilidade, deve-se unificar todos os
acessos a essa informação em uma única responsabilidade intermediária, mais
genérica, com a tática de Usar Encapsulamento. As duas táticas são muito
similares, mas a diferença está relacionada ao objetivo da interface criada pela
tática, se é transformar para consumir a informação ou esconder a informação para
que

a

alteração

não

impacte

as

responsabilidades

que

a

consomem,

respectivamente. Outro caso similar é aquele em que a alteração ocorre na forma
de comunicação entre as responsabilidades ou módulos; nesse caso, a tática
adotada deve ser a de Restringir Canais de Comunicação, em que a interface
criada é um módulo intermediário com a reponsabilidade de tratar a forma de
comunicação e afunilar as interfaces existentes por um único canal.
Por fim, caso o impacto em decorrência do requisito de modificabilidade altere
a forma como as responsabilidades executam uma determinada função, como a
lógica de execução ou os parâmetros envolvidos, é necessário transformar a
arquitetura de forma a isolar essa alteração, separando essa função de suas
responsabilidades originais. Dessa forma, a partir de duas responsabilidades A e B
são criadas as responsabilidades A’ e B’, que concentram a alteração, e as
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responsabilidades A’’ e B’’, que ficam com as funções que não são impactadas. As
responsabilidades A’ e B’ devem ser atribuídas a um novo módulo A’,B’. A figura 20
mostra essa transformação.

Figura 20 – Transformação das táticas que aumentam a coesão entre responsabilidades.

Fonte: Adaptado de Bachmann et al. (2007).

As táticas que utilizam esse tipo de transformação se diferenciam pelo tipo de
relação existente entre as funções das responsabilidades impactadas. Caso as
funções das porções afetadas na reponsabilidades tenham objetivos similares,
deve-se unificar essas funções em uma única responsabilidade, mais genérica,
com a tática de Criar Serviços Abstratos Comuns. Caso as funções não tenham
objetivos similares, mas sempre que uma for modificada a outra também deva ser,
então a indicação é unificar as reponsabilidades em outro módulo, de modo que a
modificação se concentre apenas nele e as responsabilidades restantes não
precisem ser alteradas por essa modificação. Isso é feito pela tática Manter a
Coerência Semântica.
Dessa forma, as táticas que reduzem o custo para introduzir um requisito de
modificabilidade na arquitetura com base nos tipos de impacto causados por ele
podem ser identificadas por meio de uma árvore de decisão. A figura 21 mostra
essa árvore de decisão com base nos tipos de impacto descritos acima. Essa
árvore de decisão será utilizada no processo proposto para seleção das táticas
mais apropriadas para atender ao requisito de modificabilidade especificado.
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Figura 21 – Árvore de decisão para identificação da tática de modificabilidade de acordo
com o impacto do requisito de modificabilidade.

Fonte: Elaborado pela autora.

Como a seleção das táticas de modificabilidade é feita com base na
disposição das responsabilidades e nas informações trafegadas entre interfaces
dos módulos do sistema, a análise do impacto deve iniciar na visão informacional
da arquitetura, que foca na semântica e no processamento da informação; e na
visão computacional, que tem por objetivo a representação da decomposição
funcional

do

sistema

através

de

seus

elementos,

chamados

objetos

computacionais, definições dadas pelo ISO/IEC/IEEE 10746-1:1998.
Caso a aplicação da tática altere, reorganize, adicione ou remova um objeto
da visão informacional ou computacional, é necessário verificar quais as outras
visões arquiteturais do sistema representam esses objetos modificados e essas
visões devem ser adaptadas. Assim, as visões engenharia e tecnologia devem ser
atualizadas com base nas correspondências entre as visões informação e
computação, que são regras que mantêm a consistências das especificações entre
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visões arquiteturais, estabelecendo um padrão de termos e estruturas entre as
elas. Além disso, a aplicação de um conjunto de táticas de modificabilidade na
arquitetura pode criar novos módulos, remove-los ou redistribui-los de forma que se
caracterize um padrão arquitetural específico devido à similaridade da disposição
das responsabilidades e interfaces, após a aplicação das táticas, com relação à
disposição dos mesmos no padrão. Nesse caso, as descrições arquiteturais devem
ser atualizadas para contempla-lo. No capítulo 2.4.2, oito padrões foram descritos
com base nas táticas de modificabilidade implementadas por eles e podem
utilizados para identificar a caracterização da arquitetura e a atualização do padrão
arquitetural.
Por fim, o processo proposto neste trabalho terá roteiros com atividades para
especificar o requisito de modificabilidade e identificar as táticas que irão permitir a
sua introdução na arquitetura com um custo de modificação menor, assim como a
posterior atualização da arquitetura inicial com o padrão caracterizado pela
introdução dessas táticas. Esses roteiros foram incluídos em um processo existente
para o tratamento de requisitos não funcionais, com o objetivo de especializá-lo
para o tratamento do requisito de modificabilidade.

3.1.2 Especificação do Requisito de Modificabilidade
Requisitos não funcionais em geral não recebem a atenção necessária na
especificação e na análise do software e são avaliados somente no final do
processo de desenvolvimento, o que resulta em problemas na qualidade devido a
inconsistências e falhas na especificação (Ullah et al., 2011) (Chung; Leite, 2009).
Dessa forma, a correta especificação do requisito não funcional é parte essencial
na produção do software com qualidade.
Com o requisito não funcional de modificabilidade não é diferente. Para tratar
a modificabilidade é necessário conhecer para quais modificações a arquitetura
precisa ser preparada durante o projeto do software e que irão ser necessárias
quando o mesmo estiver em operação. Isso porque considerar que um produto de
software modificável é aquele que é capaz de receber qualquer tipo de mudança é
muito genérico e não considera nenhuma questão de análise gerencial de custobenefício ou de relacionamento com outros atributos de qualidade.
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Dessa forma, um sistema de software modificável é aquele que é capaz de
receber um conjunto conhecido de mudanças que foram especificadas para que
sejam preparadas na arquitetura com táticas apropriadas para permitir essa
modificação no futuro, dentro dos parâmetros de resposta descritos na
especificação (KAZMAN; BASS, 1994) (BACHMANN et al., 2007) e de forma a
racionalizar o uso de recursos no tratamento da modificabilidade (BENGTSSON et
al., 2004) (KOZIOLEK et al., 2011).
Existem alguns métodos que direcionam a especificação de requisitos não
funcionais, a maior parte baseada no NFR Framework (Ullah et al., 2011), mas
existem também algumas técnicas direcionadas para especificar o requisito de
modificabilidade em especial.
Alguns métodos analisam o requisito de modificabilidade por meio de cenários
evolutivos, que são necessidades futuras do sistema que podem ser levantadas a
partir da especificação funcional dos requisitos já identificados ou que podem ser
relacionados ao ambiente técnico no qual o sistema opera (BREIVOLD et al.,
2012). No método ALMA, por exemplo, Bengtsson et al. (2004) descreve um roteiro
de questionamentos que direciona o levantamento desses cenários evolutivos,
buscando por aqueles que impactam interfaces entre sistemas e entre
componentes de um sistema, causando a propagação de uma modificação.
Outros métodos se concentram na identificação dos elementos do próprio
requisito não funcional para especificá-lo e, a partir desses elementos, identificar e
detalhar os aspectos do requisito que deverão guiar a escolha do mecanismo para
o seu tratamento (KAZMAN et al., 2000) (BASS et al., 2012).
O relatório técnico de Bachmann et al. (2007) aborda os elementos da
modificabilidade descritos no capítulo 2.1.2, que são, em resumo, quatro
preocupações: quem faz a mudança, quando a mudança é feita, o que muda e
como é medido o custo da mudança. Os elementos “Quem faz a mudança” e
“Quando a mudança é feita” foram definidos pelos autores conforme mostrado na
tabela 3 a seguir. Já os elementos “O que muda” e “Como medir o custo da
modificação” são levantados na etapa Especificar Requisitos de Modificabilidade,
representando

as

alterações

necessárias

para

introduzir

o

requisito

de

modificabilidade antes e depois do tratamento através das táticas. Esses são os
elementos essenciais que precisam ser especificados para a análise da
modificabilidade na arquitetura do software. No processo proposto, esses
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elementos serão chamados de “Impactos na Arquitetura” e “Resposta Esperada”,
respectivamente.
A tabela 3 mostra os elementos do requisito de modificabilidade e sua
descrição, relacionando a fundamentação feita em Bachmann et al. (2007), com os
elementos que serão utilizados no processo proposto.

Tabela 3 – Elementos do Requisito de Modificabilidade relacionados aos
elementos a serem especificados no processo proposto.
Elementos do Requisito de Preocupações Acerca da Descrição do Elemento de
Modificabilidade a Serem Modificabilidade
Modificabilidade Bachmann et
Especificados
Bachmann et al. (2007) al. (2007)
Mudança a ser feita. A mudança
Requisito de
pode ser a adição de uma nova
Descrição da mudança
Modificabilidade
funcionalidade ou a modificação
de uma função já existente.
Modificações feitas pelo arquiteto
Quem faz a mudança
e desenvolvedor
Elementos (componentes,
interfaces e conectores) afetados
Artefatos Alterados
O que muda
pela modificação feita na porção
do sistema a ser modificada.
Modificação feita após o sistema
ser projetado e entrar em
Quando a mudança é feita operação, de modo que parte do
sistema que é modificada precisa
ser implantada e executada.
Custo de modificar, em termos de
número de componentes
Como medir o custo da
afetados, em tempo de
Resposta Esperada
modificação
modificação, uma vez que a tática
tenha sido aplicada em tempo de
projeto.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Bachmann et al. (2007).

Ao basear a especificação do requisito de modificabilidade nesses elementos
têm-se mais informações estruturais (componentes e interfaces alterados para
modificar e para atender a resposta esperada do requisito) para tomar as decisões
arquiteturais necessárias para satisfazê-lo, desde que a especificação do requisito
seja detalhada em uma granularidade suficiente para que seja possível identificar a
responsabilidade do elemento afetado pela modificação especificada.
3.1.3 Processo de Desenvolvimento de Software do LABFSW
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O processo de definição da arquitetura com modificabilidade proposto por
este trabalho foi baseado no processo de desenvolvimento da fábrica de software
do laboratório de tecnologia de software LABFSW, que é composto pelos seguintes
subprocessos: engenharia de produto, definição da arquitetura inicial do módulo,
definição da sprint, especificação dos requisitos funcionais e requisitos não
funcionais, análise, atualização da arquitetura, programação, testes e implantação
na nuvem. A figura 22 mostra o fluxo do processo do LABFSW e os artefatos
produzidos em cada subprocesso.

Figura 22 – Processo de desenvolvimento de software do LABFSW.

Fonte: Documentação interna do LABFSW.

O processo de desenvolvimento do LABFSW foi definido com base na
arquitetura de processos definida em Borsoi (2008), que descreve três etapas para
a definição de uma arquitetura de processos de uma fábrica de software: definição
da arquitetura conceitual, que descreve como a arquitetura deve ser concebida; a
definição da arquitetura de referência, que relaciona os modelos de processos a
serem utilizados por um conjunto de fábricas de software com características
semelhantes; definição da arquitetura operacional, na qual os modelos de
processos são especializados para um tipo específico de fábrica de software ou
projeto de software.
A arquitetura de processos da fábrica de software LABFSW se enquadra na
segunda etapa, uma vez que atende a fábricas de software que tem como
característica semelhante o tratamento de requisitos não funcionais de uma forma
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genérica e pode ser especializado em uma arquitetura operacional de processo
para tratar requisitos não funcionais específicos. Neste trabalho, a arquitetura de
referência do LABFSW será especializada em uma arquitetura operacional que
atende a fábricas de software em projetos para tratamento do requisito de
modificabilidade.
A figura 23 mostra o modelo conceitual que relaciona a abrangência dos
atributos de qualidade, das táticas e dos requisitos abordados no processo
LABFSW, com a abrangência do atributo de qualidade abordado pelo processo
proposto, que foca no interesse do tratamento da modificabilidade.

Figura 23 – Relação de abrangência do atributo de qualidade do processo do LABFSW e
do processo proposto.

Fonte: Elaborado pela autora.

Para essa especialização do processo, foram incluídas as atividades de
especificação com foco em requisitos de modificabilidade na etapa de
especificação de requisitos não funcionais, na qual ele é levantado e detalhado; na
etapa de análise, foram incluídas atividades para a identificação e aplicação de
táticas de modificabilidade para satisfazer os requisitos especificados; e, na etapa
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de atualização da arquitetura, atividades para a atualização das visões arquiteturais
de acordo com os padrões arquiteturais identificados.
A figura 24 mostra o fluxo dos subprocessos que compõe o processo de
definição da arquitetura com modificabilidade e que serão detalhados ao longo
deste capítulo, baseados no processo do LABFSW: Engenharia de Produto,
Definição

da

Arquitetura

Inicial

do

Módulo;

Especificar

Requisitos

de

Modificabilidade; Identificar Táticas Arquiteturais para RNF de Modificabilidade; e
Atualizar Arquitetura. No processo do LABFSW também são definidas as etapas de
planejamento de sprint, programação, teste e implantação do produto de software,
porém, por simplificação, essas etapas serão omitidas daqui em diante, uma vez
que o objetivo deste trabalho é abordar o processo de desenvolvimento até a
definição da arquitetura do software.

Figura 24 – Subprocessos do processo especializados para definição da arquitetura com
modificabilidade.

Fonte: Elaborado pela autora.
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3.2

Descrição do Processo

Neste capítulo serão descritas todas as atividades e tarefas envolvidas no
processo, assim como os artefatos produzidos nessas tarefas.
O processo proposto é descrito com o uso da notação BPMN (Business
Process Modeling Notation) e é formado por cinco subprocessos, compostos por
um conjunto de atividades que, por sua vez, são compostas por tarefas e artefatos,
que guiam a sua execução. A tabela 4 relaciona esses elementos e a sua
descrição, enquanto a figura 25 mostra o fluxo do processo proposto e seus
subprocessos: Engenharia de Produto, Definição da Arquitetura do Módulo,
Especificar Requisito de Modificabilidade, Identificar Táticas Arquiteturais de
Modificabilidade e Atualizar a Arquitetura.

Tabela 4 – Elementos do processo proposto.
Elemento

Descrição

Subprocesso

Identifica quais atividades são necessárias para alcançar o objetivo
comum.

Atividade

Descreve as tarefas para gerar ou transformar um artefato.

Artefato

Descreve um conjunto de informações usado ou produzido pelas
atividades do processo.

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 25 – Subprocessos do processo de Definição da Arquitetura com Modificabilidade.

Fonte: Elaborado pela autora
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3.2.1 Engenharia de Produto
O objetivo deste subprocesso é identificar as principais necessidades do
negócio que serão atendidas pelo software a ser desenvolvido. Ele faz uma análise
inicial das necessidades dos envolvidos e mapeia os processos de negócio
relacionados ao contexto do produto de software, da qual é gerada a Visão
Empresa do sistema e atualizado no documento de Engenharia de Produto. Nesta
etapa não há preocupação com elementos computacionais, como funcionalidades
sistêmicas, componentes e interfaces.

As atividades que compõe o subprocesso são:
1- Especificar Processos de Negócios
2- Modelar a Visão Informação
3- Modelar a Visão Computação
4- Modelar a Visão Engenharia e Tecnologia

A figura 26 mostra o fluxo das atividades envolvidas no subprocesso e o
artefato gerado, conforme relacionado acima.

Figura 26 – Subprocesso Engenharia de Produto

Fonte: Documentação interna do LABFSW.

A seguir serão descritas as tarefas de cada atividade e o detalhamento do
artefato gerado no subprocesso.
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•

Especificar Processos de Negócios

Objetivo: Esta atividade tem como objetivo identificar quais são os principais
papéis e responsabilidades desempenhados pelos usuários e envolvidos e
especificar os processos de negócio desempenhados para alcançar os seus
objetivos.

Artefato de Entrada: Modelo do Documento de Engenharia de Produto
Artefato de Saída: Documento de Engenharia de Produto (Visão Empresa)
Ferramenta: Editor de Processos de Negócio

Roteiro de Execução:
1- Levantar e descrever a estrutura organizacional da empresa (Organograma)
contendo os papéis, áreas e departamentos relacionados ao sistema a ser
desenvolvido;
2- Levantar e descrever as responsabilidades desempenhadas e os artefatos
produzidos pelo usuário ou envolvido no contexto da empresa para alcançar os
objetivos do negócio (expectativas e necessidades das partes interessadas);
3- Classificar as responsabilidades desempenhadas em operacional, gerencial, ou
estratégica, de acordo com o Organograma da empresa;
4- Listar os processos de negócio desempenhados para cada papel identificado
na estrutura organizacional, baseado nas respectivas responsabilidades, no
documento de Engenharia de Produto;
5- Classificar os processos de negócio identificados no documento de Engenharia
de Produto como:
a. Principais, que adicionam valor ao produto do negócio;
b. Suporte, necessários para executar o negócio e não adicionam valor ao
produto;
c. Gerenciais, processos de supervisão e monitoramento das operações de
negócio.
6- Modelar os processos de negócio em notação de modelagem de processos de
negócio (BPMN) com o uso de uma ferramenta de modelagem de processos,
listando as tarefas realizadas nos processos de negócio e os produtos
consumidos e gerados em cada um deles;
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7- Especificar e modelar os pontos de integração entre os processos de negócio,
como mensagens e artefatos;
8- Especificar e modelar a integração entre os processos da organização e o
ambiente em que o produto está inserido (parceiros comerciais e clientes);
9- Descrever ou especificar o ambiente em que o processo de negócio está
inserido dentro da organização, como políticas e regras de negócio.

•

Modelar a Visão Informação

Objetivo: Esta atividade tem como objetivo identificar e especificar os objetos
informação compartilhados e manipulados para descrever a visão informação do
sistema a ser construído.

Artefato de Entrada: Documento de Engenharia de Produto
Artefato de Saída: Documento de Engenharia de Produto (Visão Informação)
Ferramenta: Ferramenta CASE (Computer-Aided Software Engineering)

Roteiro de Execução:
Parte 1: Levantamento dos objetos informação a partir do fluxo do Modelo de
Processo de Negócio:
1- Para cada elemento do processo de negócio:
a. Identificar os objetos informação que são manipulados no processo;
b. Classificar os objetos como objeto de informação consumida (entrada) ou
objeto de informação produzida (saída);
c. Descrever os objetos informação na tabela do Documento de Engenharia
de Produto (Visão Informação).
Parte 2: Levantamento dos objetos informação a partir da integração entre os
processos da organização e o ambiente em que está inserida:
2- Para cada elemento do processo de negócio que promove a integração entre a
organização e o ambiente em que está inserida:
a. Identificar os objetos informação que são manipulados no processo;
b. Classificar os objetos como objeto de informação consumida (entrada) ou
objeto de informação produzida (saída);
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c. Descrever os objetos informação na tabela do Documento de Engenharia
de Produto (Visão Informação).

•

Modelar a Visão Computação

Objetivo: Esta atividade tem como objetivo descrever a visão computação da
arquitetura inicial para o sistema a ser construído.

Artefato de Entrada: Documento de Engenharia de Produto: Visão Empresa e
Visão Informação
Artefato de Saída: Documento de Engenharia de Produto (Visão Computação):
Diagrama de Componentes, Diagrama de Classes e Modelo de Dados
Ferramenta: Ferramenta CASE (Computer-Aided Software Engineering)

Roteiro de Execução:
Parte 1: Levantamento dos objetos computação a partir da estrutura Organizacional
e Processos de Negócio:
1- A partir da tabela de Relação de Serviços do documento de Engenharia de
Produto, listar os serviços passíveis de automação;
2- Relacionar os processos passíveis de automação em termos de serviços a
serem oferecidos pela aplicação;
3- Classificar os serviços como operacional, gerencial ou estratégico;
4- Descrever cada um dos serviços (objetos computação) na tabela do
Documento de Engenharia de Produto (Visão Computação).

Parte 2: Desenho da arquitetura inicial:
1- Agrupar os serviços (objeto computação) identificados em módulos;
2- Elaborar o desenho da arquitetura inicial através de um diagrama de
componentes e um diagrama de classes UML;
3- Distribuir os módulos em uma em uma arquitetura em camadas: estratégica,
gerencial e operacional.
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•

Modelar a Visão Engenharia e Tecnologia

Objetivo: Esta atividade tem como objetivo descrever a visão de infraestrutura,
compreendendo a visão engenharia e a visão tecnologia da arquitetura inicial para
o sistema a ser construído.

Artefato de Entrada: Documento de Engenharia de Produto (Visão Computação)
Artefato de Saída: Documento de Engenharia de Produto (Visão Engenharia e
Tecnologia)
Ferramenta: Ferramenta CASE (Computer-Aided Software Engineering)

Roteiro de Execução:
Parte 1: Especificação da visão engenharia (visão infraestrutura):
1- Descrever os elementos de integração entre módulos da arquitetura inicial;
2- Identificar os mecanismos de suporte para interação distribuída entre módulos;
3- Representar os módulos e elementos de integração através do diagrama de
implantação.

Parte 2: Especificação da visão tecnologia:
4- Determinar a tecnologia adotada em cada módulo da arquitetura;
5- Elaborar uma relação de Módulo e Tecnologia.

3.2.2 Definir a Arquitetura Inicial do Módulo
Objetivo: Esta atividade tem como objetivo refinar a arquitetura inicial para cada
módulo do sistema a ser construído em uma arquitetura de três camadas.

Artefato de Entrada: Documento de Engenharia de Produto
Artefato de Saída: Documento de Engenharia de Produto
Ferramenta: Ferramenta CASE (Computer-Aided Software Engineering)

Roteiro de Execução:
Para cada módulo do sistema a ser construído:
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1- Usar a visão de processos para identificar as atividades que estão relacionadas
com o módulo que está sendo refinado. As atividades são candidatas a serem
serviços da camada de negócio;
2- Usar a visão informação para identificar quais informações são processadas
pelo módulo. Estas informações identificam as interfaces dos serviços
anteriores. As informações são candidatas a serem elementos da camada de
persistência;
3- Para cada serviço da camada de negócios, criar um serviço da camada de
apresentação (as informações que o módulo processa são campos das telas
dos serviços de apresentação).

3.2.3 Especificar Requisitos de Modificabilidade
O objetivo deste subprocesso é especificar os requisitos não funcionais de
modificabilidade para o software em análise. As informações sobre os requisitos
serão registradas no Documento de Requisitos de Modificabilidade.

As atividades que compõe o subprocesso são:
1- Levantar Requisitos de Modificabilidade
2- Detalhar Requisitos de Modificabilidade

A figura 27 mostra o fluxo das atividades envolvidas no subprocesso e os
artefatos gerados e produzidos.
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Figura 27 – Subprocessos de Especificar Requisitos de Modificabilidade.

Fonte: Elabora pela autora.

A seguir serão descritas as tarefas de cada atividade e o detalhamento dos
artefatos gerados no subprocesso.

•

Levantar Requisitos de Modificabilidade

Objetivo: Esta atividade tem como objetivo identificar as necessidades de
mudança que não fazem parte do escopo inicial do produto, mas que podem
ocorrer no futuro, quando o produto estiver em operação.

Artefato de Entrada: Documento de Engenharia de Produto
Artefato de Saída: Documento de Requisitos de Modificabilidade - Inicial

Roteiro de Execução:
Para cada processo de negócio identificado no documento de Engenharia de
Produto:
1- Levantar mudanças que serão necessárias após o produto entrar em operação
nas tarefas dos processos de negócio;
2- Levantar mudanças nas mensagens trafegadas entre as tarefas do processo
de negócio ou nos artefatos gerados pelo processo;
3- Levantar mudanças na integração dos processos do produto analisado com o
ambiente em que está inserido, como políticas, regras de negócio e plataforma
tecnológica;
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4- Descrever qual a resposta esperada após o tratamento do requisito em termos
de elementos a serem alterados na arquitetura, considerando o número e
complexidade dos elementos, na coluna “Resposta Esperada” do Documento
de Requisitos de Modificabilidade.

•

Detalhar Requisitos de Modificabilidade

Objetivo: Esta atividade tem como objetivo descrever informações essenciais para
o tratamento dos Requisitos de Modificabilidade.

Artefato de Entrada: Documento de Requisitos de Modificabilidade – Inicial
Artefato de Saída: Documento de Requisitos de Modificabilidade – Detalhado

Roteiro de Execução:
Para cada requisito de modificabilidade levantado:
1- Identificar os componentes e as classes que serão impactados pelo requisito
no diagrama de componentes e diagrama de classes da arquitetura inicial e
anotar na coluna “Artefatos Alterados” do Documento de Requisitos de
Modificabilidade;
2- Identificar se a modificação deverá ser feita na lógica de execução do
componente ou nas informações trafegadas entre os componentes no
diagrama de sequência e no diagrama de classes da arquitetura inicial;
3- Anotar na coluna “Artefatos Alterados” do Documento de Requisitos de
Modificabilidade;
4- Descrever qual a resposta esperada após o tratamento do requisito em termos
de número de elementos a serem alterados na arquitetura na coluna “Resposta
Esperada” do Documento de Requisitos de Modificabilidade.

3.2.4 Identificar Táticas Arquiteturais para RNF de Modificabilidade
Neste subprocesso serão identificadas as táticas com base nos requisitos não
funcionais de modificabilidade levantados no subprocesso Especificar Requisitos
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de Modificabilidade. Para cada requisito levantado será identificada uma tática
arquitetural do catálogo de táticas de modificabilidade que o atenda.

As atividades que compõe o subprocesso são:
1- Selecionar Tática de Modificabilidade para Satisfazer o RNF
2- Incluir Táticas de Modificabilidade

A figura 28 mostra a atividade do subprocesso e os artefatos gerados por ela.

Figura 28 – Subprocesso Identificar Táticas Arquiteturais para RNF de Modificabilidade

Fonte: Elabora pela autora.

•

Selecionar Tática de Modificabilidade para Satisfazer o RNF

Objetivo: Essa atividade tem como objetivo selecionar uma ou mais táticas para
atender ao requisito não funcional de modificabilidade.

Artefato de Entrada: Documento de Engenharia de Produto, Documento de
Requisitos de Modificabilidade, Catálogo de Táticas de Modificabilidade
Artefato de Saída: Lista de Táticas de Modificabilidade

Roteiro de Execução:

76

Para cada requisito de modificabilidade especificado:
1- Considerar a relação de elementos impactados na coluna “Artefatos Alterados”
do Documento de Requisitos de Modificabilidade;
2- Percorrer a árvore de decisão do Catálogo de Táticas de Modificabilidade e
selecione a tática indicada para isolar a modificação em decorrência do
impacto do requisito de modificabilidade em análise;
3- Listar a tática identificada e os componentes impactados, assim como suas
classes e suas interfaces.

•

Incluir Táticas de Modificabilidade

Objetivo: Esta atividade tem como objetivo incluir as táticas arquiteturais
escolhidas para satisfazer os requisitos não funcionais de modificabilidade na
descrição arquitetural do software.

Artefato de Entrada: Lista de Táticas de Modificabilidade, Documento de
Engenharia de Produto, Catálogo de Táticas de Modificabilidade
Artefato de Saída: Documento de Engenharia de Produto
Ferramenta: Ferramenta CASE (Computer-Aided Software Engineering)

Roteiro de Execução:
Para cada tática arquitetural de modificabilidade escolhida no subprocesso anterior,
realizar a transformação no diagrama de classes ou de componentes de acordo
com a tática identificada. Considere um componente como um elemento do tipo
componente, classe ou método dos diagramas:
1- Para as táticas Decompor Responsabilidades e Aumentar Nível de Abstração:
a. Decompor o componente a ser alterado em dois novos componentes e
isolar a modificação em apenas um deles;
b. Ajustar as interfaces do componente anterior para se conectarem aos dois
novos componentes;
c. Remover o componente decomposto;
d. Atualizar o diagrama de sequência com os novos componentes e
mudanças nas interfaces.
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2- Para as táticas Usar um Adaptador, Usar Encapsulamento e Restringir Canais
de Comunicação:
a. Criar um componente com a função de interface para tratar os dados
trafegados entre os componentes alterados;
b. Ajustar as interfaces dos componentes para passarem pelo componente
com função de interface;
c. Atualizar o diagrama de sequência passando as mensagens pela nova
interface.
3- Para as táticas Criar Serviços Abstratos Comuns e Manter Coerência
Semântica:
a. Decompor cada um os componentes a serem alterados em dois novos
componentes e isolar a modificação em apenas um deles;
b. Agrupar os componentes que serão modificados em um único componente
que irá comportar a modificação;
c. Ajustar as interfaces dos componentes anteriores para se conectarem aos
novos componentes;
d. Remover os componentes decompostos;
e. Atualizar o diagrama de sequência com os novos componentes e
mudanças nas interfaces.
4- Identificar se os componentes alterados são representados em outros
diagramas das visões engenharia e tecnologia e atualizar conforme diagrama
de componentes e de sequência com as táticas aplicadas.

3.2.5 Atualizar a Arquitetura
O objetivo deste subprocesso é atualizar a arquitetura inicial com as decisões
arquiteturais relacionadas à modificabilidade, equalizando as visões arquiteturais.
A atividade que compõe o subprocesso é:
1- Aplicar Padrão Arquitetural

A figura 29 mostra o fluxo das atividades envolvidas no subprocesso e os
artefatos gerados e produzidos.
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Figura 29 – Subprocesso Aplicar Padrão Arquitetural

Fonte: Elabora pela autora.

•

Aplicar Padrão Arquitetural

Objetivo: Esta atividade tem como objetivo atualizar as visões arquiteturais do
sistema de acordo com o padrão arquitetural caracterizado pela aplicação das
táticas de modificabilidade.

Artefato de Entrada: Documento de Engenharia de Produto
Artefato de Saída: Documento de Engenharia de Produto - Atualizado
Ferramenta: Ferramenta CASE (Computer-Aided Software Engineering)
Roteiro de Execução:
1- Identificar se as táticas aplicadas no diagrama de componentes ou de classes
redistribuíram as responsabilidades dos componentes e interfaces da
arquitetura inicial;
2- Verificar se a redistribuição realizada caracteriza um comportamento ou uma
estrutura comum a outros componentes afetados ou não pelas táticas
aplicadas;
3- Identificar qual padrão arquitetural corresponde a esse comportamento comum
identificado;
4- Ajustar a distribuição dos componentes e interfaces da arquitetura no diagrama
de componentes ou de classes de acordo com o padrão identificado;
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5- Identificar se os componentes e interfaces ajustados são representados em
outros diagramas das visões engenharia e tecnologia e atualizar conforme
diagrama de componentes e de sequência com o padrão arquitetural aplicado.

3.3

Conclusão do Capítulo
Nesta seção foram apresentadas as técnicas agregadas ao processo de

definição da arquitetura para tratamento da modificabilidade. A técnica de
especificação do requisito de modificabilidade descreve os principais elementos a
serem levantados para a análise dos mecanismos que devem tratá-lo,
considerando seus elementos estruturais como essenciais para a avaliação e
escolha da melhor tática. A técnica de identificação da tática para tratar o requisito
direciona a análise com base no impacto da modificação na arquitetura analisada
através de uma árvore de decisão que tem o objetivo de guiar até a tática que
transforma a arquitetura no sentido de reduzir o custo de modificar.
Por fim, as técnicas foram traduzidas em roteiros operacionais pra serem
utilizados no processo de definição da arquitetura de uma fábrica de software
especializada no tratamento do requisito não funcional de modificabilidade.
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4 EXPERIMENTAÇÃO

Este capítulo foi dividido em três partes: Elaboração do Experimento, que
descreve a apresentação, o contexto, os objetivos e as variáveis observadas;
Aplicação do Experimento, que descreve a execução e os artefatos gerados em
cada atividade do processo proposto; e Análise dos Resultados, na qual são
apresentados os resultados obtidos na execução do experimento de acordo com
seus objetivos.

4.1

Elaboração do Experimento

O experimento foi realizado em ambiente controlado de validação, na qual
foram executadas as etapas do processo de Definição da Arquitetura com
Modificabilidade por um arquiteto de software, representado pela própria autora
desta pesquisa, utilizando os roteiros das tarefas e os padrões de artefatos
descritos no capítulo 3.2 deste trabalho.
O contexto do experimento é o projeto de um sistema de comércio eletrônico,
que possui a modificabilidade como um de seus direcionadores de qualidade,
considerando necessidades de integração com plataformas de pagamentos e
publicidade e modificações em suas regras de negócio, como promoções variáveis.
Os requisitos, restrições e as descrições iniciais da arquitetura do sistema de
e-commerce foram extraídos do trabalho realizado em Cheng et al. (2007), que
especifica um sistema de software de comércio eletrônico de livros, Book ECommerce System (BECS), gerado como trabalho final dos alunos na disciplina de
Engenharia de Requisitos, na Universidade Estadual de Michigan, nos Estados
Unidos (MSU - Michigan State University). Os requisitos podem ser consultados no
Apêndice A.
As ferramentas utilizadas no experimento foram: o modelador de processo
Bizagi, para a descrição dos processos de negócio do sistema BECS de comércio
eletrônico

em

BPMN;

e

a

ferramenta

CASE

(Computer-Aided

Software

Engineering) StarUML, para a criação e edição dos diagramas UML que descrevem
os elementos arquiteturais do sistema.
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O objetivo do experimento foi a validação do uso processo proposto e a
verificação das técnicas:
1. de especificação do requisito de modificabilidade, se auxilia na
aplicação das táticas de modificabilidade e agrega valor no processo
proposto;
2. de uso da árvore de decisão para a identificação das táticas de
modificabilidade com base no impacto do requisito, se leva à escolha
da tática que diminui a força do acoplamento;

A verificação do primeiro item foi feita de forma qualitativa, por meio de
observação durante a execução do processo e das descrições arquiteturais
geradas como resultado, respectivamente. A avaliação do segundo item foi feita de
forma quantitativa, considerando o número de elementos da arquitetura impactados
para atendimento de cada requisito de modificabilidade antes e depois da aplicação
das táticas, para que os resultados pudessem ser comparados e analisados em
relação a sua eficácia.

4.2

Aplicação do Experimento

A partir da especificação dos requisitos e restrições do sistema BECS de
comércio eletrônico de livros, disponível em Cheng et al. (2007), foram extraídas as
informações levantadas e artefatos produzidos nas etapas do processo de
Engenharia de Produto e Definir a Arquitetura Inicial do Módulo. Para a execução
das etapas seguintes, relativas ao tratamento da modificabilidade, foi necessário
complementar a documentação existente com os processos de negócio descritos
em

BPMN.

A

etapa

de

Identificar

Táticas

Arquiteturais

para

RNF

de

Modificabilidade foi realizada com base nas descrições arquiteturais disponíveis: o
diagrama de classes do sistema e os diagramas de sequência de suas
funcionalidades. Uma vez que a modificabilidade é analisada na perspectiva
informacional e computacional, com base nas informações sobre os dados
mantidos e trafegados e na disposição de seus módulos e interfaces, esses
artefatos foram suficientes para aplicar as transformações das táticas de
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modificabilidade no experimento. As seções a seguir descrevem a execução das
etapas do processo.

4.2.1 Engenharia de Produto
O produto pretendido neste projeto é um sistema de comércio eletrônico de
livros, chamado sistema BECS (sigla para Book E-Commerce System) que fornece
funções para consumidores e gerente da loja. O sistema deve ser independente de
plataforma e estar disponível para qualquer pessoa usando um computador no
prédio do Departamento de Ciência da Computação da universidade.
O sistema BECS permitirá que qualquer usuário crie uma conta e se torne um
cliente. O cliente, através do processo de criação de conta, poderá escolher se
tornar um membro do sistema. O sistema permitirá que clientes naveguem,
busquem, selecionem e adicionem livros a um carrinho de compras. Os livros
adicionados ao carrinho poderão ser comprados pelo cliente e o sistema deve
decrementar o registro do estoque que o sistema controla.
O sistema BECS também permite que o estoque seja gerenciado pelo
gerente, que possui total acesso às funcionalidades de criação, busca, edição e
deleção de livros no sistema. Clientes e gerentes poderão interagir com
promoções, que são descontos de um percentual que pode ser aplicado no valor
de um pedido do cliente. Esta interação se dá por meio da criação da promoção,
feita pelo gerente, e pela aplicação da promoção no pedido, feita pelo cliente.
O sistema BECS possui funcionalidade de envio de e-mails, que será utilizada
para envio de promoções aos clientes membros do sistema, assim como notificar o
gerente sobre itens com estoque baixo, caso sejam itens monitorados.
Por outro lado, o sistema BECS possui várias restrições. O sistema não
possui funcionalidades para processamento de cartão de crédito, não permite que
o gerente seja cliente, apenas um gerente é aceito no sistema, não são realizadas
solicitações reais de itens a um fornecedor ou mesmo a realização de uma compra
real; no entanto, o sistema fornece ao cliente um recibo e registra os detalhes da
transação. O sistema também não permite que mais de uma promoção seja
adicionada a um carrinho de compras e não permite que mais de uma unidade de
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cada item seja adicionada ao carrinho, como também não permite que usuários
recuperem ou editem suas senhas de acesso.
Os papéis envolvidos no sistema são, basicamente, o Gerente e o Cliente. O
Gerente tem as responsabilidades estratégicas, como planejar a estratégia de
compra e venda de livros — não automatizadas pelo sistema BECS — e as
responsabilidades gerenciais, como gerenciar acervo, estoque e promoções. As
responsabilidades operacionais também fazem parte do papel do Gerente, como
Adicionar Item ao Acervo, manter informações do Item atualizadas e manter
estoque do item atualizado.
O artefato Engenharia de Produto foi produzido com essas informações,
extraídas da especificação do sistema BECS; os processos de negócio gerados na
execução deste experimento também são mostrados no artefato, no Apêndice B.

4.2.2 Definir a Arquitetura Inicial do Módulo
Na execução das atividades deste subprocesso utilizou-se o diagrama de
classes existente na especificação do sistema BECS para criar as classes da
camada de persistência e de apresentação. A partir do diagrama original, que
descreve apenas as classes da camada de negócio como mostrado na figura 30,
foram geradas as classes da camada de apresentação (AdministrationGUI,
UserGUI, ShoppingCartGUI) e de persistência (DAOFactory), mostradas na figura
31.
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Figura 30 – Diagrama de Classes do Sistema BECS.

Fonte: Cheng et al. (2007)

85

Figura 31 – Diagrama de Classes do Sistema BECS no padrão de Camadas.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cheng et al. (2007)

4.2.3 Especificar Requisitos de Modificabilidade
Os requisitos de modificabilidade foram extraídos da própria especificação
do produto de software BECS, que já declara a necessidade do sistema permitir
acessibilidade de deficientes visuais como evolução futura. Para outros requisitos
de modificabilidade, a especificação do sistema BECS foi comparada a de outros
sistemas de vendas de livros existentes no mercado de forma a verificar as
funcionalidades que farão parte da evolução do produto.
Para cada requisito de modificabilidade levantado, foi realizada a análise de
impacto da modificação nos elementos da arquitetura descritos no diagrama de
classe e no diagrama de sequência do sistema BECS, assim como o impacto
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esperado após a preparação para a modificação através do mecanismo aplicado
para reduzir o seu custo. A tabela 5 mostra a relação de requisitos de
modificabilidade identificados a partir da execução do roteiro do subprocesso
Especificar Requisito de Modificabilidade.

Tabela 5 – Requisitos de modificabilidade especificados na execução do processo
proposto.
Requisitos de Modificabilidade
RNF

1

2

3

4

Descrição
O Sistema BECS deverá ser capaz
de aplicar uma promoção em
apenas um item do carrinho de
compras ou para todos os itens do
carrinho.

Artefatos Alterados
Modificar a lógica de execução do método
AddPromotion() para realizar o cálculo de
promoção de acordo com o tipo do código
promocional por item do pedido ou para todo
o pedido.

O Sistema BECS deverá ser capaz
de enviar códigos promocionais via
mensagem SMS para clientes
membros.

Incluir a informação do número do telefone do Adicionar nova forma de envio de
usuário no cadastro.
código promocional sem modificar o
Alterar o método Email() da classe Promotion módulo de promoção.
para adicionar método de envio por SMS.

O Sistema BECS deve ser capaz
de monitorar as informações de
vendas de livros já realizadas e
inferir a quantidade de itens a ser
solicitada ao fornecedor quando o
estoque alcançar o limite mínimo
de quantidade de itens.

Modificar o método Reorder() da classe
Inventory para parametrizar a quantidade de
itens a ser solicitada e buscar a quantidade
por meio da chamada do método
GetAmount() passada pela classe nova de
previsão de vendas.
Criar o módulo de Forecast para previsão de
vendas.

O Sistema BECS deverá ser capaz Alterar as classes de interface do usuário
prover suporte de acessibilidade
com sistema para aplicar os padrões de
para deficientes visuais.
construção estabelecidos pela WCAG (Web
Content Accessibility Guidelines) do W3C.
Modificar a estrutura e metadados das
classes AdministrationGUI, UserGUI e
ShoppingCartGUI.

Resposta Esperada
Adicionar nova forma de
identificação do percentual de
desconto na Classe ShoppingCart
sem modificar a forma de
identificação existente.

Adicionar o requisito sem modificar
o método Reorder().

Realizar modificações alterando
apenas as responsabilidades de
visualização das informações nas
interfaces com o usuário, sem
necessidade de alteração
responsabilidades que executam
regras de negócio.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.2.4 Identificar Táticas Arquiteturais para RNF de Modificabilidade
Na aplicação do experimento, considerou-se que uma responsabilidade é
descrita como um método e um módulo como uma classe nos diagramas de classe
e de sequência que descrevem a arquitetura do sistema BECS. Cada requisito foi
analisado conforme o roteiro descrito no processo e com o uso do catálogo de
táticas de modificabilidade e a árvore de decisão para identifica-las, descrita na
seção 3.1.2 deste trabalho.
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•

Análise do Requisito de Modificabilidade 1

RNF1: O Sistema BECS deverá ser capaz de aplicar uma promoção em apenas
um item específico do carrinho de compras ou para todos os itens do carrinho.

O método AddPromotion() da classe ShoppingCart agrega mais de uma
função: identificar o percentual de desconto do código promocional e calcular o
desconto no pedido. O diagrama de sequência da figura 32 mostra essa interação.

Figura 32 – Diagrama de sequência da funcionalidade de Aplicar Promoção do Sistema
BECS.

Fonte: Adaptado de Cheng et al. (2007).

Para atender ao requisito, o método AddPromotion() deve ser alterado para
realizar o cálculo de desconto de acordo com o tipo do código promocional, por
item do pedido ou para todo o pedido. No entanto, apenas a forma de identificação
do percentual de desconto precisa ser modificada para atender ao requisito. Ao
percorrer a árvore de decisão para identificação da tática mostrada na figura 21,
verifica-se que a modificação se concentra em apenas uma responsabilidade e que
afeta apenas uma de suas funções, dessa forma a tática indicada é Decompor
Responsabilidades, como uma forma de separar a identificação do percentual de
desconto do restante das responsabilidades do método, isolando a modificação.
A transformação da tática divide o método AddPromotion() em dois outros
métodos: um que identifica o desconto do código, VerifyCode(), e outro que calcula
o desconto do pedido, CalculateDiscount(). O método CalculateDiscount() deve
receber um novo parâmetro, que é o item ao qual o desconto deve ser aplicado.
Considerando o conceito de polimorfismo da orientação a objeto, o método
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CalculateDiscount() pode ser sobrecarregado, de forma a adicionar o parâmetro
Item como argumento de um novo método com o mesmo nome, sem a
necessidade de alterar a forma de cálculo de desconto em todo o pedido. O
diagrama de sequencia da figura 33 mostra essa interação com a alteração
destacada em vermelho.

Figura 33 – Diagrama de sequência da funcionalidade de Aplicar Promoção do Sistema
BECS, após a aplicação da tática Decompor Responsabilidades.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cheng et al. (2007).

Antes da transformação da tática, para introduzir o requisito especificado era
necessário modificar uma responsabilidade complexa, ou seja, com mais de uma
função. Isso aumenta a complexidade da análise, da codificação e dos testes da
modificação. Ao isolar a modificação apenas na função de identificação do
percentual de desconto no método VerifyCode(), a modificação afeta apenas uma
responsabilidade que agora é simples e atende ao requisito ao adicionar a nova
forma de identificação do percentual sem modificar a forma existente, ou seja, sem
propagação da modificação.

•

Análise do Requisito de Modificabilidade 2

RNF2: O Sistema BECS deverá ser capaz de enviar códigos promocionais via SMS
para clientes membros.

Para atender ao requisito, além de incluir a informação do número do
telefone no cadastro do usuário na classe User, será necessário alterar o método
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Email(), que detém o conhecimento sobre a responsabilidade de envio do código
promocional para o cliente na arquitetura inicial. É necessário aplicar uma tática
que permita que uma nova forma de envio de código promocional para os clientes
seja incluída sem alterar a classe Promotion, que deve conhecer apenas as
responsabilidades da promoção em si.
Verifica-se que a modificação afeta inicialmente uma classe complexa, que é
responsável pelas funções acerca dos códigos promocionais e também pelo envio
de e-mail. Após a decomposição das responsabilidades dessa classe em duas,
uma que envia o e-mail e outra que tem apenas as responsabilidades acerca da
promoção, ainda é necessário alterar a forma como é tratado o envio do código
promocional, que será realizado por duas formas similares de envio da mensagem,
por e-mail ou por SMS. Dessa forma, a tática indicada é Criar Serviço Abstrato
Comum, na qual é criada uma classe mais abstrata, comum aos dois tipos de envio
para que apenas ela seja modificada e a classe EmailMessage não seja impactada
quando for adicionada uma nova forma de envio do código promocional, como a
classe SMSMessage, por exemplo. A figura 34 mostra a transformação da classe
abstrata no diagrama de classes do sistema BECS, destacado em vermelho.
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Figura 34 – Diagrama de Classes do Sistema BECS, após a aplicação da tática Criar
Serviço Abstrato Comum.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cheng et al. (2007)

•

Análise do Requisito de Modificabilidade 3

RNF3: O Sistema BECS deve ser capaz de monitorar as vendas de livros já
realizadas e inferir a quantidade de itens a ser solicitada ao fornecedor quando o
estoque alcançar o limite mínimo de quantidade de itens.

Para atender ao requisito, é necessário modificar o método Reorder() da
classe Inventory para parametrizar a quantidade de itens a ser solicitada e buscar a
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quantidade por meio da chamada de um novo método GetReorderAmount() na
arquitetura inicial. O novo parâmetro ReorderAmount deve ser atualizado pelo
método SetReorderAmount(), chamado pelo novo módulo de previsão de vendas
ser criado, Forecast.
O método Reorder() precisa conhecer apenas as funções necessárias para
solicitar mais livros para as editoras. Se o método também determina quantos itens
devem ser solicitados ele é mais complexo do que precisa ser para desempenhar
sua função. Além disso, a quantidade de itens é uma informação que pode mudar
de acordo com a estratégia de compra e venda, que passará a ser apoiada pela
classe Forecast quando o requisito for construído, mas também pode ser um
parâmetro a ser controlado pelo próprio gerente.
Verifica-se

que

há

uma

concentração

da

modificação

em

uma

reponsabilidade, que tem uma informação utilizada no seu processamento sendo
alterada pelo requisito. Ao percorrer a árvore de decisão da figura 20 com base no
impacto do requisito na arquitetura inicial, a tática indicada é Aumentar o Nível de
Abstração, com o objetivo de separar a responsabilidade de verificar a quantidade
de itens a ser solicitado da responsabilidade de realizar a solicitação em si, por
meio da parametrização do valor da quantidade a ser solicitada pelo método
Reorder(), que é fixa, e encapsulando essa informação com os métodos do tipo get
e set, de forma que a informação possa ser resgatada de outras formas e isso fique
transparente para o método Reorder(). A figura 35 mostra essa transformação
realizada na classe Item do sistema BECS.

Figura 35 – Classe Item do Sistema BECS, após a aplicação da tática Aumentar o Nível de
Abstração.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Cheng et al. (2007)
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•

Análise do Requisito 4

RNF4: O Sistema BECS deverá ser capaz prover suporte de acessibilidade para
deficientes visuais.
Para atender ao requisito, todas as responsabilidades que geram interfaces
visuais do usuário com sistema devem ser alteradas para aplicar os padrões de
construção estabelecidos pela WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) do
W3C. As interfaces são necessárias nas seguintes situações:
– O usuário Gerente interage com as funções administrativas do acervo, das
promoções e com os registros de transações efetuadas, tratadas pelas
classes Inventory, Item, Promotion, TransactionLog.
– O usuário Cliente interage com funções de compra de livros, tratadas pela
classe ShoppingCart.
– Todos os usuários realizam login e buscam itens, funções tratadas pelas
classes User, Inventory e Item.
Com a transformação da arquitetura inicial em camadas, já é possível
atender ao requisito de modificabilidade afetando apenas as responsabilidades que
executam a função exibir a interface do usuário com o sistema, que são
AdministrationGUI, UserGUI e ShoppingCartGUI, sem aplicação de tática adicional.

4.2.5 Atualizar a Arquitetura
Como a aplicação do processo envolveu apenas os modelos de classe e
sequência não foi realizada a atualização da arquitetura na experimentação.

4.3

Análise de Resultados

O exercício de aplicação do processo proposto para definição da arquitetura
com modificabilidade do sistema BECS de comércio eletrônico de livros descrita
neste capítulo, permitiu verificar os seguintes resultados:
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•

Acerca da usabilidade do processo proposto
Os roteiros utilizados para execução das tarefas se mostraram suficientes

para definição da arquitetura durante a execução do processo. A especificação do
requisito de modificabilidade de forma explícita durante o processo de
desenvolvimento auxiliou na identificação dos mecanismos para seu tratamento
pois, além do direcionamento de esforço de análise para os módulos que
precisavam se mais flexíveis para modificações futuras, a análise para identificação
da tática partiu do impacto na arquitetura e foi direcionada para atender ao
resultado esperado, ambos já especificados no próprio requisito.
No uso da árvore de decisão para identificação das táticas, observou-se que
pode ser necessário percorre-la mais de uma vez, pois, após a aplicação de uma
tática, pode ser necessária a aplicação de outras na sequência para alcançar o
resultado esperado pelo requisito. Esse é o caso experimentado na identificação da
tática do requisito de modificabilidade 2, no qual foi necessário decompor a classe
Promotion movendo o método de envio de e-mail para uma outra classe (tática de
Decompor Responsabilidades) para então criar a classe abstrata Message com a
tática Criar Serviço Abstrato Comum, que reduz o custo de modificar para introduzir
o requisito no futuro. No geral, a árvore de decisão foi útil ao apoiar a tarefa de
identificação da tática.

•

Acerca da efetividade das técnicas de tratamento da modificabilidade
O custo de modificar para atender ao requisito de modificabilidade foi

medido com base no impacto causado nos elementos da arquitetura —seus
módulos, responsabilidades e interfaces — antes e depois da aplicação das táticas.
Considera-se um módulo simples aquele que possui apenas uma responsabilidade
e, acima disso, como um módulo complexo. Caso o impacto possa ser observado
na granularidade da responsabilidade, considera-se uma responsabilidade simples
aquela que desempenha apenas uma função, e uma responsabilidade complexa
aquela que desempenha mais de uma função. Na escala, 1 representa o menor
impacto e 5, o maior impacto, como segue:
1- Introduz o requisito sem alteração em responsabilidades ou módulos
existentes;
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2- Introduz o requisito alterando uma responsabilidade ou módulo simples;
3- Introduz o requisito alterando mais de uma responsabilidade ou módulo
simples;
4- Introduz o requisito alterando uma responsabilidade ou módulo complexo;
5- Introduz o requisito alterando mais de uma responsabilidade ou módulo
complexos.
Cada requisito foi classificado com uma pontuação da escala de impacto, de
acordo com o número e a complexidade das responsabilidades alteradas para a
introdução do requisito, antes e depois da aplicação da tática para comparação. O
resultado pode ser observado na tabela 6.

Tabela 6 – Impacto gerado na arquitetura antes e depois da aplicação da tática de
modificabilidade, por requisito.
Impacto Causado nos Elementos Descritos na Arquitetura
Requisitos de Modificabilidade
RNF1
RNF2

RNF3

RNF4

O Sistema BECS deverá ser capaz de aplicar uma promoção em
apenas um item do carrinho de compras ou para todos os itens do
carrinho.
O Sistema BECS deverá ser capaz de enviar códigos promocionais via
mensagem SMS para clientes membros.
O Sistema BECS deve ser capaz de monitorar as informações de
vendas de livros já realizadas e inferir a quantidade de itens a ser
solicitada ao fornecedor quando o estoque alcançar o limite mínimo
de quantidade de itens.
O Sistema BECS deverá ser capaz prover suporte de acessibilidade
para deficientes visuais.

Antes

Depois

4

3

4

2

4

2

3

3

Fonte: Elaborado pela autora.

Com base nos resultados dos impactos aferidos durante a execução do
processo e descritos no capítulo 4.2.4 (Identificar Táticas Arquiteturais para RNF de
Modificabilidade), pode-se verificar que houve diminuição no grau de impacto nos
módulo de interfaces descrito na arquitetura para atender aos requisitos 1, 2 e 3,
após a aplicação das táticas. Isso mostra que as táticas aplicadas são efetivas na
redução do custo de modificar para atender ao requisito, sendo o custo medido
como o grau de esforço despendido na modificação, em termos de número de
elementos modificados e sua complexidade.
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Para o requisito 4, o padrão de arquitetura em camadas, aplicado no
subprocesso de Definição da Arquitetura Inicial do Módulo transforma a arquitetura
beneficiando a sua modificabilidade, ao distribuir as reponsabilidades em camadas
de apresentação, de negócios e persistência, permitindo que modificações como as
necessárias para atender ao requisito de modificabilidade 4 sejam feitas com um
custo reduzido, em termos de número de responsabilidades afetadas devido a
propagação da modificação.
A árvore de decisão deve ser usada como apoio, mas não é um guia
exaustivo. Apesar de considerar estratégias de baseadas nos parâmetros de
coesão e acoplamento, pode haver situações específicas não contempladas na
árvore de decisão e solucionadas por táticas não abordadas neste trabalho.

•

Acerca da modificabilidade geral da arquitetura gerada
As táticas aplicadas favorecem não só aos requisitos especificados, mas

também a modificações com impacto semelhantes na arquitetura. Como no caso
do requisito 2, que desacoplou o módulo de promoções do módulo de envio de
mensagens do sistema BECS com a transformação da tática de aumento do nível
de abstração. Assim, não só o envio de mensagens por SMS pode ser construído
com menor custo, mas também outras formas de envio de mensagem, além de
poderem ser reutilizadas por outros módulos do sistema para o mesmo fim.
Dessa forma, a arquitetura gerada com o apoio do processo proposto gera
uma arquitetura final mais fácil de ser modificada em geral, não apenas para os
requisitos

especificados,

mas

para

necessidades

futuras

com

impactos

semelhantes na arquitetura.

•

Avaliação geral
De forma geral, a proposta se mostrou efetiva ao definir um processo que

trata a modificabilidade, pois diminuiu o custo de modificar para introduzir os
requisitos de modificabilidade especificados e gerou uma arquitetura com maior
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flexibilidade para atender não só os requisitos especificados, mas também
requisitos com impacto semelhantes na arquitetura.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo são apresentadas as conclusões da pesquisa, sua contribuição
e sugestões para trabalhos futuros.

5.1

Conclusão
Neste trabalho foi apresentado um processo de definição da arquitetura de

software com modificabilidade e realizada a sua aplicação a partir dos modelos de
classe e sequência gerados na análise do sistema BECS de comércio eletrônico
de livros.
A pesquisa realizada neste trabalho identificou os elementos do requisito de
modificabilidade importantes para a identificação das táticas arquiteturais que
buscam atende-lo e definiu um modelo de artefato para especifica-lo. Também foi
definido um roteiro para identificação dessas táticas com base no impacto que os
requisitos causam na arquitetura em termos de número e complexidade de
elementos impactados. As táticas sugeridas foram baseadas nos parâmetros de
coesão e acoplamento, que controlam esse atributo de qualidade.
O trabalho mostrou ser possível realizar a análise sistemática da
modificabilidade no processo de desenvolvimento de software, com o apoio de
tarefas que guiam a especificação do requisito e aplicação de táticas de
modificabilidade.
Com a experimentação prática mostrou-se que a aplicação das técnicas,
traduzidas nos roteiros do processo proposto, conduz para um melhor uso dos
esforços de análise para reduzir o custo de modificar, pois, apesar dos conceitos
de coesão e acoplamento serem conhecidos, o seu uso generalizado pode
aumentar a complexidade do software de forma desnecessária, flexibilizando
partes do sistema que nunca serão modificadas. A especificação do requisito de
modificabilidade, juntamente com a descrição das alterações necessárias para
introduzi-lo e das alterações esperadas após o tratamento do requisito, direcionam
o esforço de análise para os módulos e interfaces que precisam ser flexibilizados.
A principal contribuição deste trabalho é a criação dos roteiros para a análise
e tratamento da modificabilidade agregados a um processo de definição da
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arquitetura para ser usado em fábricas de software no tratamento desse requisito
não funcional, com base nos parâmetros de coesão e acoplamento, que reduzem o
custo de modificar, considerando o esforço necessário para isso.

5.2

Trabalhos Futuros

Como possibilidades para trabalhos futuros podem ser incluídas mais
situações na árvore de decisão com a inclusão de mais táticas e os problemas que
elas solucionam, de forma a aumentar a eficiência das táticas de modificabilidade
com relação ao esforço de introduzir uma mudança no produto de software;
também poder ser utilizadas ferramentas para medir o custo de propagação de
uma modificação com a aplicação de uma tática ou de outra, de forma a escolher a
tática que tem o melhor resultado em redução de custo.
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Apêndice A – Documento de Requisitos de Modificabilidade do Sistema BECS

Requisitos de Modificabilidade
Id do
Descrição
RNF

Artefatos Alterados

Resposta Esperada

1

O Sistema BECS deverá
ser capaz de aplicar uma
promoção em apenas um
item do carrinho de
compras ou para todos os
itens do carrinho.

Modificar a lógica de execução do método
AddPromotion() para realizar o cálculo de
promoção de acordo com o tipo do código
promocional por item do pedido ou para todo o
pedido.

Adicionar nova forma de identificação
do percentual de desconto na Classe
ShoppingCart sem modificar a forma
de identificação existente.

2

O Sistema BECS deverá
ser capaz de enviar códigos
promocionais via
mensagem SMS para
clientes membros.

Incluir a informação do número do telefone do
usuário no cadastro.
Alterar o método Email() da classe Promotion
para adicionar método de envio por SMS.

Adicionar nova forma de envio de
código promocional sem modificar o
módulo de promoção.

3

O Sistema BECS deve ser
capaz de monitorar as
informações de vendas de
livros já realizadas e inferir
a quantidade de itens a ser
solicitada ao fornecedor
quando o estoque alcançar
o limite mínimo de
quantidade de itens.

Modificar o método Reorder() da classe Inventory Adicionar o requisito sem modificar o
para parametrizar a quantidade de itens a ser
método Reorder().
solicitada e buscar a quantidade por meio da
chamada do método GetAmount() passada pela
classe nova de previsão de vendas.
Criar o módulo de Forecast para previsão de
vendas.

O Sistema BECS deverá
ser capaz prover suporte de
acessibilidade para
deficientes visuais.

Alterar as classes de interface do usuário com
sistema para aplicar os padrões de construção
estabelecidos pela WCAG (Web Content
Accessibility Guidelines) do W3C.
Modificar a estrutura e metadados das classes
AdministrationGUI, UserGUI e ShoppingCartGUI.

4

Realizar modificações alterando
apenas as responsabilidades de
visualização das informações nas
interfaces com o usuário, sem
necessidade de alteração
responsabilidades que executam
regras de negócio.

105

Apêndice B – Engenharia de Produto do Sistema BECS

ENGENHARIA DE PRODUTO DO BECS
(Book E-commerce System)

Autores:

Data de emissão:

Lilian Nunes Franco

27/04/2017

Revisor:

Data de revisão:

Versão 01.01
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revisão
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Criação do documento.

01
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Inclusão da tabela de papéis e responsabilidades e da tabela de relação
de serviços e informações trafegadas no capítulo 2.

02
03
04
05
06
07
08
09
10
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Solicitante
Solicitante

Borzoo Bonakdarpour e Betty Cheng

Área

Instrutor e Docente da disciplina de Engenharia de Requisitos
do Departamento de Ciência da Computação da Universidade
Estadual de Michigan

Envolvidos na elaboração
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Lilian Nunes Franco

Controle de Versão
Versão
1.00
2.00

Data

Razões para alteração

Responsável

Versão Inicial
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1 OBJETIVO
Este documento apresenta uma solução de software proposta para o Sr.
Borzoo Bonakdarpour, o cliente, e para a instrutora da disciplina de Engenharia de
Requisitos da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos (MSU Michigan State University), composta das funcionalidades iniciais de uso do sistema
de comércio eletrônico de livros, conforme especificado pelo cliente.

2 DETALHE DO PRODUTO
O produto pretendido neste projeto é um sistema de comércio eletrônico de
livros, chamado sistema BECS (sigla para Book E-Commerce System) que fornece
funções para consumidores e gerente da loja. O sistema deve ser independente de
plataforma e estar disponível para qualquer pessoa usando um computador no
prédio do Departamento de Ciência da Computação da universidade.
O sistema BECS permitirá que qualquer usuário crie uma conta e se torne um
cliente. O cliente, através do processo de criação de conta, poderá escolher se
tornar um membro do sistema. O sistema permitirá que clientes naveguem,
busquem, selecionem e adicionem livros a um carrinho de comprar. Os livros
adicionados ao carrinho poderão ser comprados pelo cliente e o sistema deve
decrementar o estoque do inventário (ou acervo) que o sistema mantém.
O sistema BECS também permite que o gerente gerencie o inventário com
total acesso ás funcionalidades de criação, busca, edição e deleção de livros no
sistema. Clientes e gerentes poderão interagir com promoções, que são descontos
de um percentual que pode ser aplicado no valor de um pedido do cliente. Esta
interação se dá por meio da criação da promoção, feita pelo gerente, e pela
aplicação da promoção no pedido, feita pelo cliente.
O sistema BECS tem funcionalidade de envio de e-mail que será usada pra
envio de promoções aos clientes membros do sistema, assim como notificar o
gerente sobre itens com estoque baixo, caso sejam itens monitorados.
O sistema BECS possui várias restrições. O sistema não possuirá
funcionalidades para processamento de cartão de crédito. Não permitirá que
gerentes sejam clientes e existirá apenas um gerente no sistema. Não será
realizada uma real solicitação de itens a um fornecedor ou realização real de um
compra, no entanto, o sistema irá fornecer ao cliente um recibo e irá registrar os
detalhes da transação. O sistema não permite que mais de uma promoção seja

adicionada a um carrinho de compras e não permite que mais de um de cada item
seja adicionado ao carrinho. O sistema também não permitirá que usuários
recuperem ou editem suas senhas de acesso.

2.1

Papéis e Responsabilidades
Nome
Papel

Descrição do Papel

Responsabilidades do Papel

Gerente

Uma única pessoa que agrega as
funções de estratégia, de
gerenciamento e operacionais da loja
de comercio eletrônico de livros.

Estratégica
Responsável por planejar estratégia de compras da loja.
Responsável por planejar a estratégia de vendas da loja.
Gerencial
Responsável por gerenciar o acervo da loja.
Responsável por gerenciar estoque da loja.
Responsável por gerenciar promoções ofertadas.

Usuário

Qualquer pessoa com acesso à
internet em um computador no
departamento de Ciência da
Computação da Universidade
Estadual de Michigan

Operacional
Responsável por criar, consultar, editar e apagar itens da loja.
Responsável por editar as promoções dos itens da loja.
Operacional
Responsável por adicionar itens no carrinho de compras.
Responsável por adicionar código promocional.

3 VISÕES
Nessa seção do documento são descritas as visões do sistema, cada visão é uma
abordagem ao sistema proposto evidenciando características específicas. Dessa
forma, cada visão evidência as informações mais importantes do software para o
interesse de análise de cada público alvo.

3.1

Visão – Empresa

Nesta seção é apresentado a estrutura organizacional e os serviços de
negócio que serão disponibilizados pelo sistema de comércio eletrônico de livros,
chamado BECS.
3.1.1 – Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional da empresa é restrita a um único gerente, que é
quem assume os papéis estratégicos, gerenciais e operacionais do negócio de
comércio eletrônico de venda de livros.

3.1.2 – Inventário de Processos

Id

Nome do Processo

Envolvido

Serviços

Classificação

1

Adicionar Item ao Inventário

Gerente

IncluirItem;

Suporte

2

Editar Item do Inventário

Gerente

EditarItem;

Suporte

3

Adicionar Promoção

Gerente

IncluirPromoção;
GerarCodigo;
EnviarCodigo;

Principal

4

Consultar Transações

Gerente

IncluirTransacoes;
Consultar Transacoes;

Gerencial

5

Realizar Cadastro no Sistema

Cliente

IncluirCliente;

Principal

6

Comprar Itens

Cliente

IncluirItemCarrinho;
Comprar;
InlcuirPagamento;

Principal

7

Usar Promoção

Cliente

IncluirCodigoCarrinho;
CalcularDesconto;

Principal

3.1.3 – Processo de Negócio

Processo 1: Adicionar Item ao Inventário
O gerente acessa o sistema, se loga e seleciona a opção de Incluir Item e adiciona
as informações do item. O Sistema BECS inclui as informações na base de dados.

Processo 2: Editar Item ao Inventário
O gerente acessa o sistema, se loga e seleciona a opção de Editar Item e adiciona
as informações novas do item. O Sistema BECS inclui as informações novas na
base de dados.

Processo 3: Adicionar Promoção
O gerente acessa o sistema, se loga e seleciona a opção de Adicionar Promoção e
inclui uma promoção. O sistema BECS envia o código promocional para os clientes
membros.

Processo 6: Comprar Itens
O cliente acessa o sistema, se loga e adiciona itens ao seu carinho de compras.
Após incluir os itens, ele seleciona a opção Comprar, adiciona o número do cartão
de crédito e finaliza.

Processo 7: Usar Promoção

O cliente acessa o sistema, se loga e adiciona itens ao seu carinho de compras.
Após incluir os itens, ele seleciona a opção de Adicionar Promoção e inclui um
código promocional. O sistema BECS calcula o percentual de desconto no valor
total da compra.

Visão - Informação

3.2

Nesta seção será apresentada a lista de informações manipuladas pelos processos
de negócio
Id
Processo

3.3

Id
Serviço

Informações Trafegadas
Serviços
Entradas

Saídas

1

1

Incluir Item;

Nome do Título, Valor do Item,
Quantidade Mínima Estoque,
Indicador Manter Estoque.

Código do Item

2

1

Editar Item;

Nome do Título, Valor do Item,
Quantidade Mínima Estoque,
Indicador Manter Estoque.

Situação da Edição

3

1

Incluir
Promoção;

Valor do Desconto e Data de
Expiração

Situação da Inclusão

3

2

Gerar Codigo;

Valor do Desconto e Data de
Expiração

Código Promocional

3

3

Enviar Codigo;

Codigo Promocional e Lista de
Clientes Membros

Situação de Envio

4

1

Incluir
Transacoes;

Detalhes da Transação

Situação da Inclusão

4

2

Consultar
Transacoes;

Data

Lista de Transações e
Detalhes da Transação

Visão – Computação

[A visão computação apresenta como os serviços de negócio estarão distribuídos na
arquitetura de componentes do [nome do sistema]. Propor uma arquitetura em três
camadas e uma proposta de arquitetura de sistema e os respectivos módulos]
Id
Processo
[Descreva
o nome da
raia]

Nome do Processo
[Descreva o nome do
processo de negócio de
forma que represente o
seu objetivo]

Serviços
Operacionais
[Serviços
Identificados no
Processo]

Serviços
Estratégicos
[Serviços
Identificados no
Processo]

Serviços
Estratégicos
[Serviços
Identificados no
Processo]

[Descrição das camadas da arquitetura]

3.4

Visão – Infraestrutura

[A visão de infraestrutura apresenta os elementos de infraestrutura de TI em que
será implantado o software.]

[Colocar Figura da representando a Visão de Infraestrutura - Descrição da
arquitetura e dos componentes do sistema]

3.5

Visão – Tecnologia

[A visão de Tecnologia apresenta a plataforma tecnológica.]

4 REQUISITOS DE SOFTWARE
Nessa seção são descritos os requisitos do Sistema BECS. É importante ressaltar
que esses requisitos são iniciais, não são todos e tão pouco extensivos, visam o
entendimento em relação ao produto que será entregue nessa interação do
processo de inovação. O principal objetivo da discussão dos requisitos desse
projeto é o entendimento do escopo do projeto para essa iteração do projeto de
inovação e servir de baseline (versão inicial) de requisitos para aperfeiçoamento da
arquitetura de inovação.

4.1

Funções do Software

Para cada módulo da visão de computação são descritos os requisitos. Os
requisitos funcionais têm a sigla RF e os não funcionais RNF.
RF 001 – O Sistema BECS deve permitir que o usuário crie uma conta e se torne
um cliente. O cliente, através do processo de criação de conta pode escolher se
tornar um membro do site.
RF 002 – O Sistema BECS deve permitir que o cliente navegue, busque e selecione
livros para incluir no carrinho de compras.
RF 003 – O Sistema BECS deve permitir que os livros adicionados ao carrinho de
compras possam ser comprados. Ao finalizar a compra, o Sistema BECS deve
decrementar o estoque do livro no Acervo.
RF 004 – O Sistema BECS permite que o gerente gerencie o acervo com total
controle para criar, recuperar, atualizar e apagar livros do Sistema.
RF 005 – O Sistema BECS deve permitir que o gerente inclua promoções para os
clientes receberem descontos aplicados ao carrinho de compras.

RF 006 – O Sistema BECS deve permitir que clientes membros adicionem um
código promocional ao carrinho de compras e deve calcular o valor total do carrinho
com o desconto.
RF 007 – O Sistema BECS deve enviar e-mails automáticos para os clientes
membros com o código promocional e enviar e-mails automáticos de aviso de
estoque abaixo do limite para o gerente.
RNF 001 – O Sistema BECS deverá ser capaz de aplicar uma promoção em apenas
um item específico do carrinho de compras ou para todos os itens do carrinho, sem
modificar a forma de cálculo de percentual de desconto existente.
RNF 004 – O Sistema BECS deverá ser capaz de enviar códigos promocionais via
mensagem SMS para clientes membros, sem modificar o módulo de promoção.
RNF 004 – O Sistema BECS deve ser capaz de monitorar as informações de
vendas de livros já realizadas e inferir a quantidade de itens a ser solicitada ao
fornecedor quando o estoque alcançar o limite mínimo de quantidade de itens, sem
modificar a função de solicitação de livros ao fornecedor.
RNF 004 – O Sistema BECS deverá ser capaz prover suporte de acessibilidade
para deficientes visuais, alterando apenas as responsabilidades de visualização das
informações nas interfaces com o usuário, sem necessidade de alteração
responsabilidades que executam regras de negócio.

4.2

Interfaces Externas do Software

O Sistema BECS não possui interfaces externas.

5 Produto Final
Protótipo disponível em Cheng et al. (2007).
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