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Resumo

Muitos fatores podem causar o insucesso de sistemas de software e não são

percebidos pelas pessoas envolvidas durante o desenvolvimento. Identificar

tais fatores não é trivial. Especificações e implementações calçadas apenas

em requisitos ftlncionais não garantem o bom andamento do projeto e nem a

robustez do sistema, principalmente quanto consideramos a vulnerabilidade

do contexto e o dinamismo das definições. A preocupação em corresponder

todos os requisitos necessários - tanto os requisitos funcionais quanto os

atributos de qualidade (ou requisitos não funcionais) com os subsistemas e

componentes que compõem este sistema deve ser constante. E fornecerá

subsídios pala antecipam tomadas de decisões importantes, minimizando

riscos. A esta deHmição chamamos arquitetura de soRware.

A arquitetura de um software pode ser observada sob diversas perspectivas

ou visões, cada qual ressaltando aspectos específicos. As visões podem ser

utilizadas como base para se deÊlnir a arquitetura de uln soRware,

considerando sua abrangência no processo de desenvolvimento de sistemas,

seu foco de atuação e seu impacto nos fatores de qualidade requeridos para a

solução do problema. Este documento traz a fonnalização de alguns

esquemas de visões en] arquitetura, especificando a cotnpetência, a

abrangência e os detalhes de cada visão. Também faz uma comparação entre

as visões de cada esquema segundo os favores de qualidade de McCall,

podendo sei utilizada como un] cÃeck/is/ para garantir os níveis de qualidade

desejados para a solução.



Abstract

Many factors that can cause the failure of soRware systems are not perceived

by those involved during development. Identiíying such factors is not trivial.

Specifications and implementations based only on fünctional l-equirements

guarantee neither the robustness of the system nor that the project will

proceed sinoothly, especially when we consider the context vulnerability and

the deHinitions dynamism. The contem with matching all requirements

both fünctional requirements and quality attributes (or non-fünctional

requirements) with the subsystems and componente that make up the

system should be constant. Tais concem helps to anticipate important

decisions, hence minimizing risks.

The architecture of a soRware system can be observed from diverso

perspectives or viewpoints, each of them emphasizing specific aspecto. The

viewpoints can be used as a base to define a soRware architecture,

considering its influente on the system development process, its objectivos

and its impact on the quality factols required for the solution of the problem.

This document presente the fonnalization of a few architectural viewpoint

schemes, specifying the competence, scope and details of each viewpoint. It

also lnakes a comparison between the viewpoints of each scheme according

to the McCall quality factors. This comparison may be used as a checklist to

guarantee the leveis of quality desired for the solution.
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Introdução

Í.Í. Propósito e Objetivo deste Documento

O objetivo deste trabalho concentra-se en] três pontos principais a saber

1. Apresentar a arquitetura de soRware através dos conceitos encontrados na

literatura;

2. Apresentar os esquemas de visões em arquitetura de software,

comparando-os conforme sua evolução no tempo e sua abrangência

conceptual; e

3. Discutir a conelação dos esquemas de visões, considerando a colocação do

esquema dentro do processo de desenvolvimento de soRware e também os

fatores de qualidade que cada esquema aborda, conforme o modelo de

qualidade de McCall.

1.2. Motivação

Ao se construir sistemas grandes e complexos, é necessário tomar uma série de

decisões sobre o hardware e o software que serão utilizados. Para que estas

decisões sejam tomadas de forma consciente, é preciso conhecer as

funcionalidades do sistema que será desenvolvido, os atributos de qualidade

que o sistema requer e o ambiente no qual deverá funcionar.

Mas quando cada decisão deve ser tomada? Quem é o responsável pelas

decisões? Quais alternativas de soluções devem se] consideradas? Como as

alternativas devem ser escolhidas?

As respostas para estas perguntas não são óbvias e nem fáceis de se obter. Por

pressão de mercado e não utilização de técnicas e métodos de desenvolvimento

de sistemas trazidos pela engenharia de software, os desenvolvedores buscam

l
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de imediato a implementação e a infra-estrutura na qual o sistema irá operar,

desconsiderando a análise e o prometo dos requisitos.

Existem outros fatores que podem levar o sistema ao insucesso

Utilização de novas tecnologias como solução para o desenvolvimento,

sem analisar o contexto, o domínio e a adequação ao problema;

Falta de flexibilidade para incorporar mudanças inesperadas de

requisitos e ftlturas evoluções, relegando práticas de reutilização;

Preciosismo na especificação de requisitos funcionais apontados pelos

usuários, desconsiderando aspectos implícitos de qualidade tais como

portabilidade, testabilidade e segurança.

A preocupação está em resolver estes fatores através de descrições de todos os

elementos do sistema, a interação entre estes elementos, os padrões que apóiam

tal composição e as restrições, ou seja, deHmir a arquitetura de software. Com

base na arquitetura, é possível obter um sistema robusto, com um nível

adequado de qualidade e que atende às expectativas dos usuários.

A definição de uma arquitetura envolve várias pessoas que desempenham

diferentes papéis, cada uma observando um aspecto de qualidade do sistema.

As pessoas que exercem o mesmo papel não conseguem detenninar todas as

propriedades necessárias para se obter uma arquitetura robusta e eficiente. Por

isso, a arquitetura deve ser observada sob diversos pontos de vista, ou sda,

diversas visões. Cada visão ressalta os detalhes que Ihe competem, ignorando

os outros detalhes que serão ressaltados em outras visões.

E importante observar que a definição de uma arquitetura deve estar

relacionada com a estratégia de obtenção do sistema, ou seja, a arquitetura

precisa estar em confonllidade com o escapo necessário para a prhneira versão

do sistema, mas suficientemente flexível e preparada para incorporar e absorver

as evoluções subsequentes.
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7.3. Organização e Audiência do Documento

O capítulo 2 traz uma visão geral da área de arquitetura de soRware, mostrando

que os conceitos e deHmições relacionados ao tenho são recentes, embora as

atividades já estejam bastante conhecidas. A novidade está no formalismo das

denmições e na organização de tais atividades.

O capítulo 2 é um capítulo conceitual. Assim sendo, a audiência que pode se

beneficiar da leitura são pessoas que conhecem ou trabalham com a ciência e

engenharia da computação, mas não estão envolvidas especificamente com as

atividades relacionadas à arquitetura de soRware, ou então não as visualizam de

maneira formalizada.

O capítulo 3 apresenta conceitos mais avançados em arquitetura de soRware

com o intuito de estabelecer tenninologias e mostrar os múltiplos usos do

termo. Neste capítulo, é feita a distinção entre arquitetura de software, estilo de

arquitetuia, arquitetura de referência e arquitetura de linha de produto além de

apresentar também alguns conceitos de qualidade que apóiam a avaliação e

validação da arquitetura.

A audiência que pode se beneHlciar da leitura do capítulo 3 são as pessoas que

já têm a noção do que é arquitetura de soRware e precisam tomar as diferenças

conceituais mais claras.

O capítulo 4 apresenta e compara alguns esquemas de visões encontrados na

literatura. Neste capítulo, são normalizados os conceitos relacionados a visões e

esquemas de visões dentro do contexto de arquitetura de soRware, mostrando

que a definição da arquitetura de um sistema envolve outras atividades além da

especificação da infraestrutura técnica.

O capítulo 4 destina-se a pessoas que já conhecem e trabalham com arquitetura

de soRware e que sentem a dificuldade em garantir que a arquitetura definida

para um soâware é realmente adequada como solução do problema, atendendo

a todos os requisitos necessários.

3
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O capítulo 5 apresenta uma discussão sobre critérios que podem se] utilizados

para escolher o esquema anais adequado para cada caso. Este capítulo coloca as

visões dentro do processo de desenvolvimento de sistemas, mostrando sua

abrangência. Em seguida, coloca as visões no modelo de qualidade proposto

por McCall [McCal194] [Pfleeger98]. A comparação entre as visões segundo

sua localização no processo de soRware e segundo alguns fatores de qualidade

é uma maneira de extrair informações necessárias na deHlnição de uma
alquitetura.

O capítulo 5 está voltado para pessoas que vivem o problema de definir a

arquitetura de um soâware e não sabem como se certiHicai da cobertura de

todos os requisitos necessários.

O capítulo 6 é o resumo de todo o documento com indicações e contribuições

para novos trabalhos que podem ser feitos a partir desta tese.

A audiência que pode se beneficiar da leitura do capítulo 6 são os estudiosos da

área de engenharia de software que estalam se dedicando à aiquitetura.
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2: ;::Arquitetura de Software

Objetivo do capítulo

Como a área de pesquisa ein arquitetura de soRware ainda é muito imatura, existem

algumas divergências em relação às definições de arquitetura, principalmente por ser este

termo muito abrangente, podendo significar várias coisas. Por esta razão, o objetivo deste

capítulo é introduzir conceitos ein arquitetura de soRware como embasamento teórico

para entender as diferentes formas de se observar a arquitetura, através dos esquemas de

visões, propósito maior deste trabalho.

h'lotivação

Com as experiências obtidas no desenvolvimento de soRware, as instituições e empresas

que se dedicam à construção de sistemas têm se preocupado com as questões de
qualidade, deHmindo processos internos de desenvolvimento, incluindo técnicas de

modelagem e ferramentas de teste e ressaltando a importância da documentação como

iegistro das decisões e definições adotadas e não como atividade burocrática cujo

sentimento é de perda de tempo.

O dinamismo dos requisitos traz impactos nas definições e especificações já

estabelecidas. A busca de soluções e adaptações para estes impactos são os dois grandes

desafios que as organizações desenvolvedoras de sistemas encontram.

A arquitetura de um sistema, ou sda, sua estrutura e organização em vários componentes

computacionais que possuem interação entre si, é a busca da solução técnica para o

problema de negócio. A definição desta aiquitetura consiste na preocupação em

colTesponder todos os requisitos necessários tanto os requisitos fiincionais quanto os

atributos de qualidade (ou requisitos não funcionais) com os subsistemas e
componentes que compõem este sistema. Isto implica em considerar nas decisões

arquiteturais outros fatores além das informações tecnológicas e de infra-estrutura.

Neste documento, entende-se componente computacional como sendo uma parte

específica do sistema que encapsula um contexto, seus casos de uso, modelos de análise

e prometo, especificações de implementação e de teste e fomla de interação com outros

5
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componentes computacionais. Este conceito difere de componente de soRware o qual

trata da parte implementável do sistema e que irá se tomar código executável.

Um exemplo típico da falta de uma boa arquitetura é a utilização da ferramenta IBM

WebSphere [www10] como so]ução arquitetura] para uma aplicação de domínio web

simplesmente por possuir servidor de aplicação separado de servidor web. Entretanto,

deve-se levar em conta o custo da fenamenta, o porte da aplicação, o conhecimento da

equipe de desenvolvimento, o ambiente de operação e a facilidade para integração com

sistemas legados.

Organização do capítulo

O item 2.1 apresenta a conceituação do tenho arquitetura de software embora estes

conceitos não levem a uma definição precisa. Porém, identifica a arquitetura como a

descrição das muitas estruturas existentes em um sistema.

O item 2.2 compreende as atividades necessárias para a definição da arquitetura de um

soRware, identificando e descrevendo o papel que os participantes (s/areão/deus) desta

definição desempeiüam.

O item 2.3 ressalta a importância em se ter uma arquitetuia definida para apoiar a

construção do sistema, facilitando a comunicação entre os participantes (s/a#e/zo/de/s),

antecipando decisões de prometo e encaminhando o reuso. A interação entre usuários,

arquitetos, analistas e desenvolvedores com o foco na arquitetura mantém o

direcionamento das decisões arquitetõnicas que foram tomadas antecipadamente. O reuso

é encaminhado em vários níveis: reutilização não só de componentes de software, mas

também de idéias, modelos, estilos e padrões relacionados à arquitetura.

O item 2.4 mostra a arquitetura de software como parte integrante da sequência de

atividades necessárias ao desenvolvimento de um sistema. A preocupação neste

momento está em mostrar que a arquitetura exerce influências sobre todas as fases da

construção do sistema e principalmente sobre as metas de evolução deste sistema perante

os usuários e o mercado.
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2.Í. Conceitos de Arquitetura de Software

A formalização da arquitetura como uma disciplina de engenharia para o

desenvolvimento de soRware começou com Mary Shaw e David Garlan com a

publicação do livro ''SoRware Architecture. Perspectives on an Emerging

Discipline", em 1996 [Shaw96]. A necessidade de várias visões e vários níveis

de abstração na modelagem dos requisitos que serão implementados era

percebida pelos projetistas, mas não registradas até então. Com esta

formalização, surge também o papel do arquiteto de soâware.

A definição clássica de arquitetura apresentada por Shaw et al. [Shaw96] diz

que arquitetura de soRware derme o que é o sistema em tempos de componentes

computacionais e os relacionamentos entre estes componentes.

Semelhante a esta dentição, Baús et al. [Bass98] diz que arquitetura de
soRware são as estruturas que incluem componentes, suas propriedades

externas e os relacionamentos entre eles, constituindo uma abstração do

sistema. Esta abstração suprime detalhes de componentes que não afetam a

fomla como eles são usados ou como eles usam outros componentes,

auxiliando o gerenciamento da complexidade.

Para Jazayeri et al. [Jazayeri00], a arquitetura de soRware é co]ocada como

uma ferramenta para lidar comi a complexidade do soRware e enfatizam que

arquitetura deve satisfazer os requisitos ftlncionais e não filncionais do sistema,

incrementando a definição de que arquitetura de soRware é o conjunto de

componentes e seus relacionatnentos. Portanto, é possível notar que a

arquitetura de soRware é mais do que a descrição dos componentes que a

compõem e do relacionamento entre eles. A arquitetura é a interface entre duas

partes distintas: o problema de negócio e a solução técnica [Astudillo98].

2.2. O Processo da Arquitetura de Software

O tempo arquitetura de software é usado para de6mir duas coisas distintas: o

processo e o produto arquitetural.

7
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O processo de arquitetura de soRware compreende as atividades

complementares que são necessárias para a construção do soaware, entendendo

que tais atividades servirão para realizar o prometo (design), implementar e

evoluir o sistema. O produto arquitetural representa o resultado final das

atividades que acontecem em cada etapa do processo de definição de uma

arquitetura de soRware.

O processo de arquitetura de software compreende muitas atividades, dentre as

quais é possível destacar [Bass98]:

Elas)oração do modelo de negócio para o sistema: o arquiteto deve

contribuir com o seu conhecimento para analisar o custo do sistema, o

tempo de desenvolvimento, as restrições de mercado (público-alvo) e

interfaces com outros sistemas para que a arquitetura possa alcançar os

objetivos do negócio.

Entendimento dos requisitos: o arquiteto deve contribuir com as

técnicas de levantamento de requisitos a üim de obter o modelo do
domínio.

Criação ou seleção de uma aiquitetura, considerando:

Identificação dos componentes e suas interações;

Identificação das dependências de construção;

Escolha de tecnologias que suportem a implementação

Representação da arquitetura e divulgação: os participantes

envolvidos precisam entender a arquitetura. Os desenvolvedores e

tentadores precisam entendo o trabalho que lhes foi atribuído e o gestor

deve entender as implicações do planejamento estratégico sugerido

pelo arquiteto

Implementação do sistema baseado na aquitetura: os
desenvolvedores devem se restringir às estruturas e protocolos

definidos na arquitetura.

Análise ou avaliação da arquitetura: os arquitetos devem

supervisionar e verificar a adequação da arquitetura, registrando

8
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impactos, riscos e dificuldades. Estas informações contribuem para a

evolução da arquitetura eln versões posteriores do sistema.

A partir destas atividades, pode-se observar que produtos tais colmo modelo do

negócio, modelo do domínio de aplicação, modelo dos componentes

computacionais e relacionamentos entre eles e a infra-estrutura tecnológica são

considerados modelos de arquitetura. Estes produtos devem refletir e justificam

as decisões arquiteturais.

Para cada uma das atividades que o processo da arquitetura de soRware propõe,

há papéis bem definidos que são associados às pessoas que participam deste

processo. Os participantes (também referenciados como s/ake/zo/dera)

identificados sãoIBennett96] :

Analista de requisitos: identificador de requisitos fiincionais e não

funcionais do sistema;

Arquiteto: criador da arquitetura do sistema (partição, prevenção de

mudanças e evoluções, divulgação), identificador de outros requisitos

não funcionais que a arquitetura deve atender e acompanhante do

processo de desenvolvimento da arquitetuía proposta; e

Projetista (designei') e/ou Desenvolvedor: implementador dos

componentes propostos no particionamento de acordo com a

plataforma tecnológica escolhida.

Apesar de existirem vários participantes com papéis distintos na definição da

arquitetura, os modelos atquiteturais devem ser finalizados pelo arquiteto líder

ou por uma equipe pequena de arquitetos com uln deles exercendo a liderança.

A importância disto se deve ao fato da arquitetuia ser apoio e guia para a

construção do sistema.

Isto contribui para a evolução da disciplina de arquitetura de software,

mostrando que arquitetura é mais do que o resultado de requisitos técnicos que

implicam no desenho de infraestrutura do sistema. Ela compreende outros tipos

de estrutura. Isto significa que há mais que um tipo de componente, como

módulos implementáveis e processo; mais que um tipo de interação entre os

9
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componentes, como subdivisão e sincronia; e mais que uin contexto, como

ambiente de desenvolvimento e ambiente de operação [Bass98] .

23: A Importância da Arquitetura

2.3.1. Arquitetura e a Comunicação entre os Participantes

Cada participante da construção do sistema está preocupado com

características específicas que são afetadas pela arquitetura. Portanto,

sua definição deve sei bem representada e documentada, usando unia

notação a qual todos os participantes possam entender com facilidade.

Isto não significa que o usuário Hmal tenha que conhecer a notação na

qual a arquitetura foi representada. Isto significa que a arquitetura do

software representa uma abstração comum em alto nível de um sistema

a qual a maioria dos participantes podem usar colho base pat'a criar um

entendimento mútuo, formar consenso e comunicar-se uns com os

outros [Bass98]

Um exemplo comum que ilustra a falta de divulgação da arquitetura e

de comunicação entre os participantes é o desenvolvedor que está

preocupado em implementar o componente de soRware do ponto de

vista funcional, mas esquece-se do padrão de interface que pennitirá a

integração com outros componentes do sistema. A representação da

arquitetura guia tais atividades e é o ponto de referência para o
desenvolvedor em suas decisões.

2.3.2. Arquitetura e a Antecipação de Decisões de Projeto

As restrições e regras tanto do negócio quanto aquelas que influenciam

os aspectos técnicos devem ser atendidas pela arquitetura pois ela

constitui-se de um modelo simples e inteligente de como o sistema

deve ser estruturado e como seus componentes trabalham juntos.

10
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A arquitetura constitui também um ponto de referência comum para as

demais atividades que são executadas posteriormente a sua definição.

Isto significa que a arquitetura é a manifestação antecipada das

decisões de projeto, preocupando-se com tempo de desenvolvimento,

custo e manutenção, definição das restrições de impletnentação e

definição da estrutura organizacional, enfatizando os atributos de

qualidade que o sistema requer e medindo através de avaliações a

empregabilidade das qualidades necessárias [Bass98] .

Após extensas análises, avaliações e revisões da arquitetura, sua

representação toma-se robusta o suHlciente para guiar o prometo de

implementação, os testes e a implantação do sistema. Esta
representação precisa estar congelada, evitando que as mudanças e

decisões que podem ocorrer no meio das atividades de implementação

coloquem eln risco a construção do sistema.

2.3.3. Arquitetura e o Reuso

Uma vez que a arquitetura pode ser definida como un] conjunto de

componentes computacionais (ou subsistemas) e o relacionamento

entre eles, o ieuso é considerado uma característica muito forte no que

diz respeito a tempo e custo de desenvolvimento do sistema. Se a

arquitetura estiver bem organizada e estruturada, cada componente

computacional ou parte dele pode ser construído com vistas para o
reuso.

A seguir, nós introduzimos a definição de reuso, considerando vários

níveis de abstração:

l Reuso de idéias arquitet6nicas: consiste ein uma das
atividades de um bom arquiteto de soRware que se preocupa

com a mellloria do seu trabalho e busca no registro de suas

experiências as infomlações pertinentes para discernir sobre o

que se adere bem e o que não se adere bem como solução

1 1
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técnica e de negócios ao problema ein questão. Está
relacionado com a gestão do conhecimento.

2. Reuso de estilos e padrões de arquitetura: consiste na

utilização de estilos e padrões de arquitetura consagrados na

literatura, adequando por semelhança o negócio à
representação técnica disponível. Os estilos e os padrões fazem

parte do kit do arquiteto como uma primeira referência para a

escolha da arquitetura.

3 Reuso de componentes de software: consiste no reuso de

partes codificadas do sistema. Estas partes precisam encapsular

funcionalidades e ter interfaces bem definidas de modo que

possam ser facilmente aplicadas e substituídas. As partes

podem ser desenvolvidas ou adquiridas.

O reuso é uma característica de qualidade agregada à definição da

arquitetura. Portanto, ele não deve ser obtido por acaso. Uma das

motivações para a i'eutilização é o fato dos desenvolvedores darem

pouca importância à similaridade funcional. Por pressão de tempo de

desenvolvimento, constroem sistemas pouco modularizados ou com

módulos muito acoplados, diütcultando a manutenção [Hofi)leister00] .

A medida que avança o desenvolvimento do sistema, novas partes vão

sendo implementadas e consequentemente, a manutenção vai se

tomando cada vez mais complexa. Aproveitar-se de estruturas ou

componentes já prontos garante mais robustez para o sistema além de

aumentar o grau de abstração, escondendo detalhes do problema que

podem ser substituídos por uma solução pronta.

Um dos objetivos da arquitetura é promover a reutilização. Qualquer

que seja o nível do reuso, é necessário que o sistema ou a aplicação

possa sofrer alterações de fomla localizada, sem afetar nenhuma outra

parte, e que outras funcionalidades possam ser adicionadas sem

impactos nas aplicações já existentes, cona fácil intelação. A vida útil
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do sistema que possui uma boa arquitetura é aumentada em ftlnção da

facilidade na incorporação de mudanças [Jacobson97] .

O emprego de reuso na arquitetura sugere uma implementação

iterativa, com o mínimo necessário para que uma prhneira versão estqa

pronta no menor tempo possível. Assim, é possível avaliar a adequação

e robustez da arquitetura em relação ao sistema, sem buscar de

imediato a completude e perfeição desejados conforme os requisitos.

2.4. Arquítetura de Software no Processo de
Desenvolvimento de Sistemas

2.4.1. Localização da Arquitetura
Desenvolvimento de Sistemas

no Processo de

O processo clássico de desenvolvimento de sistemas chamado Mare/y2z//

(ou cascata) [Pressman01] que é encontrado na discip]ina de

Engenharia de SoÊware possui uma seqüência de fases bem definidas

que guiam o desenvolvimento de um sistema, conforme mostra a figura

2.1. Para que uma fase sda iniciada, é necessário que a fase anterior

sda totalmente concluída.

Mesmo com a execução rigorosa das fases de engenharia de requisitos

e de análise, a experiência na construção de sistemas mostra que ainda

existe uma lacuna de informações a serem especificadas para

prosseguir com a fase de projeto. Isto significa que especificar e

modelar o que o sistema deve fazer não é suficiente para saber como o

sistema deve ser estruturado e organizado para satisfazer os requisitos

funcionais e os atributos de qualidade.

13
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Figura 2. 1 -- Processo de Desettvolvimento de Sistemas -- Modelo

Cascata

O aprendizado obtido com este trabalho de dissertação indica que a

arquitetura de software propõe várias atividades que tentam suprir esta

distância entre as fases de análise e prometo, dentre elas a elaboração de

um modelo de domínio com o objetivo de ressaltar o escopo do sistema,

a identificação das dependências de construção e o mapeamento dos

requisitos não funcionais que o sistema deve atender e que não foram

totalmente especificados na fase de engenharia dos requisitos.

A ntgura 2.2 mostra o ponto onde as atividades da arquitetura são mais

visíveis dentro do processo de desenvolvimento de sistemas. A
diferença entre as fases de análise e de projeto e as atividades de

arquitetura só são evidentes quando se trata de sistemas grandes e

complexos. Neste caso, o entendimento claro, o escopo e as

possibilidades de evolução são mais difíceis de identificar dado o

tamanho da incerteza que advém da falta de conhecimento do negócio.

Para sistema pequenos, a transição entre as fases de engenharia de

requisitos, análise e projeto é tranquila pois os modelos gerados nestas
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fases são suficientes para representar os requisitos necessários,

satisfazendo a construção do sistema.

Engenharia
e

Requisitos

&qy!!glyra Üeb

Figura 2.2 A Arquitetura tlo Processo de Desettvolvimento de

Sistemas

Segundo Jazayeri et al. [Jazayeri00], muitos engenheiros acreditam que

a arquitetura é detemiinada pelos requisitos e por isso esperam que a

fase de engenharia dos requisitos esteja finalizada para então iniciar a

definição da arquitetura. Porém, apenas uma cação dos requisitos

específicos do sistema têm influência na arquitetura. A identificação

dos requisitos que são significantes para a arquitetura pode ser
respondida através de um Jra/?zework/ conceptual desenvolvido

especialmente para um domínio específico, uma vez que esta resposta é

muito dependente do domínio.

Avançar para a fase de prometo ou mesmo iniciar a implementação do

sistema não quer dizer que a definição da arquitetura esteja finalizada.

Isto significa que o detalhamento obtido até então já é su6lciente para

prosseguir com o prqeto de uma parte do sistema.

2.4.2 Influências da Arquitetura
Desenvolvimento de Sistemas

no Processo de

Para o arquiteto, a fase de engenharia de requisitos é subsídio para a

definição da arquitetura uma vez que traz o processo de negócio

modelado, o planeamento estratégico das versões e os requisitos de

cada uma delas (figura 2.3).

' Alguns autores preferem utilizar o termo "arcabouço" como tradução para o português do
termojramework. Neste documento, utilizaremos o termo original, em inglês.
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A arquitetura deve ser construída obUetivando o sistema todo, mas com

os elementos mínimos necessários para implementar a primeira versão.

Se a arquitetura tem o foco voltado apenas para as funcionalidades

priorizadas para a primeira versão, a incorporação de mudanças ou

novas fiinçionalidades para a próxima versão pode exigir uma alteração

tão grande que a arquitetura tenha que ser refeita. Isto implica em

tempo e custo adicionais.

Este cenário é bastante comum em função da pressão do mercado (/í//ze-

ro-/nar#ef) pelo lançamento da versão.

Os elementos mínimos para a primeira versão devem contemplar a

propriedade de flexibilidade para incorporar as novidades que surgirão

com a próxima versão. A cada versão, a arquitetura é incrementada,

mas sem ferir as versões anteriores de acordo com o processo de

negócio previamente estabelecido. Relegar a flexibilidade pode parecer

satisfatório por representar economia de esforço e recursos, mas esta

visão pontual significa apenas o adiamento de problemas futuros.

Engenharia
d e sistema s

Prooessü de negócio
Planejamenta de venõe$
Requisitos

Objetos de negódü
Fundonalidades
R edriçõ e$

Componentes com putadonais
(subddemas)
Relacionam entes

Figura 2.3 Contribuições para Definição da Arquitetura

A fase de análise fornece os objetos de negócio, sua descrição

funcional, seus indicadores de desempenho, as restrições e a
representação comportamental do sistema, que são subsídios para o

escapo da arquitetura, como mostra a figura 2.3.
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Problemas complexos precisam ser entendidos como um todo e por isso

são particionados em subsistemas que podem ser mais facilmente

gerenciados e detalhados [Pressman01]. A composição do todo é feita

estabelecendo-se interfaces entre os pedaços que podem também ser

categorizados conforme sua atuação no modelo arquitetural.

Além disso, o estudo e escolha de altemativas tecnológicas que podem

ser validados através de protótipos dão robustez às soluções de prometo

e consequentemente de implementação (figura 2.4). Protótipos devem

ser instrumentos de arquitetura que antecipam decisões de projeto.

Os registros de validação do sistema através da execução dos testes são

informações valiosas para garantir não só a qualidade do sistema, mas

também da arquitetura. Os erros e falhas apontados no sistema indicam

situações de melhoria que podem ser implementadas nas próximas

versões(figura 2.4).

Na verdade, o esforço de avaliação e verificação da conformidade dos

requisitos para com a arquitetura deve ser realizado o tempo todo, ou

sqa, a cada fase que se avança, o registro dos insucessos deve servir de

subsídios para a melhoria ou evolução da arquitetura atual. Isto mostra

que a definição e manutenção da arquitetura é um processo incremental

eiterativo.
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Visões em arquitetura de software 
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Figura 2. 4 - Influência da Arquitetura nas Demais Fases do Desenvolvimento de 

Sistemas 

2.5. Conclusão do Capítulo 

Apesar da falta de formalismo e das divergências conceituais, a arquitetura de 

software é definida como sendo o conjunto de componentes computacionais e 

as interações entre estes componentes, compreendendo os padrões que guiam 0 

desenvolvimento do sistema e as restrições relacionadas ao negócio. Mas, ao se 

definir a arquitetura para um determinado sistema, deve-se considerar a 

importância em: 

• Buscar a reutilização em todos os níveis de abstração, ou seja, de idéias 

e experiências obtidas anteriormente, de estilos e padrões arquiteturais 

já difundidos e, por último, de componentes de software; 

• Antec ipar decisões de projeto, aliviando as incertezas e riscos no 

momento da implementação; 

• Divulgar suas representações e modelos para que sejam seguidos pelos 

participantes da equipe. 

A evolução da área de engenharia de software e a busca de sistemas de software 

com graus de qualidade cada vez mais altos tem introduzido algumas atividades 

no processo de desenvolvimento de sistemas relacionadas à arquitetura de 
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software. Tais atividades caracterizam o processo de arquitetura e servirão 

como base e direcionamento na implementação do sistema. 

Desta forma, surge o papel de mais uma figura importante neste processo que é 

o arquiteto de software, com a responsabilidade de traduzir as necessidades do 

usuário em um modelo arquitetural que será seguido durante a construção do 

sistema. 

O prox1mo capítulo dará continuidade à conceituação em arquitetura de 

software, apresentando outras terminologias que ajudam a antecipar decisões de 

projeto e a definir a arquitetura para um ou vários sistemas. 
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3. Técnicas em Arquitetura de Software

Objetivo do capítulo

O olãetivo deste capítulo é apresentar outros conceitos relacionados à arquitetura de

soRware que, devido à sua importância e contribuição, são utilizados como técnicas que

auxiliam a definição de arquitetura. Tais conceitos trazem as diferenças entre estilo de

arquitetura, arquitetura de referência, modelo de referência e arquitetura de linha de

produto, esclarecendo que a construção de um sistema baseado em uma arquitetura

específica é diferente da construção de vários sistemas que colaboram para formar uma

família de produtos. Neste caso, a arquitetura deve ser mais abrangente para todos os
sistemas da família.

Entretanto, qualquer que seja a técnica utilizada e fomaa na qual a arquitetura será

denmida, existem linguagens de descrição de arquiteturas que podem ser utilizadas para

expressar e representar as estruturas e comportamentos aiquiteturais. O conceito

relacionado a estas linguagens é o outro objetivo deste capítulo.

Motivação

A arquitetura definida para uin sistema pode ter sucesso assim como pode não ter. A

utilização das experiências anteriores de arquitetos e a semelhança existente entre

arquitetutas trazem benefícios substanciais no que diz respeito à reutilização e adoção de

estratégias previamente validadasIBass98].

Tais estratégias que dão certo se tomam princípios e padrões que somente podem ser

fomtalizados devido à maturidade obtida através da prática. Assim sendo, a denlnição da

arquitetura de uln sistema não precisa e nem deve partir do zero. Uma vez que esta

definição está baseada na escolha de alternativas mais adequadas ao domínio da

aplicação, conhecendo conceitualmente as técnicas existentes, os arquitetos não ficam

presos a tecnologias e ferramentas de mercado, o que fatalmente pode comprometer a

solução para o sistema.

O incentivo à utilização de ./}a//zevt'o/#s, estilos, padrões e linguagens de descrição de

componentes previamente de6lnidos caracterizam uma fonna de se chegar a uma

arquitetura que facilita o entendimento e comunicação entre os participantes do
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desenvolvimento. Além disso, já ter um ponto de partida é imprescindível para agilizar a

definição da arquitetura e, ao mesmo tempo, contribuir com maior robustez e qualidade.

Este capítulo discute técnicas tais como modelos de referência, arquiteturas de referência

e estilos arquiteturais, as quais definem um vocabulário de estruturas, cotnponentes e

conectores juntamente com un] conjunto de regras e restrições que podem ser adaptados

para se definir a arquitetura de um dado sistema. A utilidade destas técnicas é vista à

medida que elas estabelecem os primeiros passos no processo de definição da

arquitetura, consistindo na escolha estrutural que se adequa ao domínio no qual a
aplicação está inserida.

Organização do capítulo

O item 3.1 apresenta as diferenças conceituais entre estilo de arquitetura, modelo de

referência, aiquitetura de referência e arquitetura de un] sistema simples e arquitetura de
uma família de sistemas

O item 3.2 apresenta alguns estilos de arquitetura segundo a visão de Buschlnann et al.

[Buschmann96], descrevendo as suas características estruturais. A contribuição com as

vantagens e desvantagens de cada estilo complementam o cÀec#/isf de escolha do

arquiteto.

O item 3.3 fala sobre arquitetura de linha de produtos, explicitando a diferença entre

definir a arquitetura para um sistema específico e deHmir a arquitetura para uma família

de sistemas com semelhanças entre si.

O item 3.4 discute os meios de descrever arquitetura, apresentando a denmição de

linguagem de descrição de arquitetura. Este item apresenta também os meios de avaliar a

adequação da arquitetura como solução para construir o sistema.
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3.Í. Arquitetura para um Sistema e Arquiteturas de
Referência

Os modelos de referência, os estilos de arquitetura e as arquiteturas de
referência são passos úteis na definição da arquitetura de um sistema, indicando

a priori algumas decisões importantes. Mas nenhum deles é arquitetura de

soRware [Bass98]. O que e]es são afinal? O que difere um do outro? Nos

parágrafos a seguir, são descritos os conceitos relacionados a estes termos.

3.1.1 . Modelo de Referência

Um modelo de referência consiste na decomposição padronizada do

problema em partes conhecidas que cooperam entre si em prol de uma

solução. Geralmente, estes problemas são de domínio bastante

amadurecido e trazem a experiência de analistas de negócio ein

conjunto com desenvolvedores [Bass98]. O mode]o de referência de

um deter-minado domínio surge durante o processo de amadurecimento

da solução em função da necessidade de representações mais abstratas

que caracterizam o domínio.

3.1.2. Estilo de Arquitetura

Os estilos de arquitetura expressam esquemas de organização estrutural

de sistemas, fomecendo um codunto de componentes do sistema, suas

responsabilidades e a forma de interação entre eles, estabelecendo um

padrão de utilização [BuschJnaiul96] .

Cada estilo de arquitetura lida com diferentes tipos de atributos de

qualidade. Para obter a definição de uma arquitetura a partir dos estilos

existentes, basta saber quais os atributos mais relevantes para a solução

e confronta-los com os atributos que o estilo atende.
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3.1 .3. Arquitetura de Referência

Uma arquitetura de referência consiste em componentes de software e

os relacionamentos entre eles que implementam funcionalidades

relativasMartes'definidas no HodelFde heferênêiã:'Cãdíumalêstãí

partes pode ser implementada em apenas um ou vários componentes de

software, ou seja, o mapeamento das funcionalidades do modelo de

referência em componentes da arquitetura de referência nem sempre é

um para um [Bass98].

As arquiteturas de referência são aplicáveis a um domínio particular

3.1 .4. Diferenças entre os Conceitos

A maturidade de domínios tais como compiladores, sistemas

gerenciadores de base de dados e sistemas operacionais é vista através

da documentação bem padronizada de suas arquiteturas. Assim sendo, o

trabalho dos arquitetos é simplificado, pois eles não precisam investir

na definição da arquitetura e sim na projeção das propriedades

arquiteturais das arquiteturas de referência que mais se assemelham a

sua necessidade. Na maioria das vezes, são adotadas soluções

encontradas em livros e manuais que documentam tais arquiteturas.

Figura 3. 1 Relacionatnento entre tttodeto de referência, estilo de

arquitetura e arquitetura de referência implementando urna arquitetura de

solftware [Bass98].
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Os modelos de referência agregam solução aos problemas do ponto de

vista de negócio e que arquitetulas de referência apresentam a solução

do ponto de vista técnico, mas baseando-se na solução de negócio, ou

sela, no modelo de referência determinado para o doltl:Í!!jQ: LJni ç$!ile

de aiquitetura também é usado juntamente com o modelo de referência

para a definição da arquitetura de referência que irá apoiar a definição

da arquitetura de soRware, como mostra a figura 3. 1 .

Concluindo a deHlnição, pode-se dizer que modelos de inferência,

estilos de arquitetura e arquiteturas de referência não são arquiteturas

de soRware. São passos úteis voltados para a definição da arquitetura

de um soRware. Cada qual constitui-se de um conjunto de decisões

antecipadas de projeto e direciona o fundamento básico para os

próximos passos [Bass98].

Tais técnicas podem ser usadas para definir a aiquitetura para a

construção de un] sistema simples bem como a arquitetura para a

construção de uma família de sistemas. Em arquiteturas de família de

sistemas, cada sistema da família possui características particulares que

diferenciam suas arquiteturas específicas, mas as características

genéricas são compartilhadas pela arquitetura definida para a família.

As arquiteturas específicas de cada sistema da família não são definidas

isoladamente. Elas são derivações da arquitetura deümida para a família

toda. Esta definição será melhor detalhada no item 3.3.
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Arquitetura de Software: VisiB poker

Estilo de arquitetura: Broker Arquitetura de Referência: CORBA

Modelo de eferênda: Sistemas de Objetos Distribuídos

Figura 3.2 Utilização de Estilo de Arquitetura, Modelo de Referêncicl e

Arqllitetula de Referência na Definição da AI'quitetul'a do Sob:gare de VisiBroket

A ntgura 3.2 apresenta um exemplo da utilização das definições vistas

acima. Neste exemplo, a arquitetura do produto J;'ls/Z?robe/ do

fabricante Borland, agora chamada Inprise, está baseada na arquitetura

de referência CORBA. Esta, por sua vez, é unia arquitetura constituída

pelo estilo de arquitetura Broker (ver tabela 3.2 do item 3.2.2 deste

capítulo) e pelo modelo de referência de sistemas de olÜetos

distribuídos[Orfali98]]www5]]www6].

3.2. Estilos de Arquitetura

Confonne descrito no itetn 3. 1 .2, um estilo de arquitetura é a descrição de tipos

de componentes, dos padrões que guiam a interação entre eles e de suas
restrições.

A escolha de un] estilo deve ser guiada pelas propriedades gerais que a

aplicação requer e mais ainda, pelos requisitos não funcionais como

portabilidade e confiabilidade. Além disso, os estilos podem ser combinados

entre si para suportar os requisitos necessários e apoiar a definição de uma

arquitetura mais adequada para o problema.
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E necessário observar que a atquitetura não é definida apenas pela adoção de

um ou vários estilos. Eles são apenas um primeiro passo para especiHicai a
estrutura fundamental de uln sistema.

O particionamento do sistema em componentes de software conforme definição

de arquitetura de soRware que é feito pela maioria dos desenvolvedores está

baseado na intuição, sem registro das decisões de prometo que são tomadas para

solucionar o problema.

3.2.1. Organização dos Estilos de Arquitetura

Os estilos podem ser agrupados em categorias, de acordo com as similaridades

entre eles, conforme descrito abaixo [Busclnllann96] :

"Fio//z /nrrd fo s//'/ic/r//.e": oferece decomposição controlada das

tarefas em subtarefas cooperativas. Antes de projetar un] sistema,

roleta-se os requisitos, transfonnando-os em especificações. E
considerado que os requisitos estão bem definidos e estáveis. Inclui os

padrões Camada (Z,ayersJ, Canos e Filtros (Pães a/7d /a/re/s9 e

B/ac#bocz/d que estão descritos na tabela 3. 1 .

Sistemas distribuídos: fornece uma completa estrutura para aplicações

distribuídas. Inclui o padrão .B/ater que está descrito na tabela 3.2.

Sistemas interativos: oferece suporte para a estruturação de sistemas

que caracterizam-se como interação homem-máquina. Inclui os padrões

Modem- yiew- Controtlet' e Preselttatiotl-Abstraction-Cotltrot que estão

descritos na tabela 3.3.

Sistemas adaptáveis: oferece suporte para a extensão e adaptação de

aplicações a tecnologias e mudanças de requisitos funcionais. Inclui os

padrões Reflexão (ReWec//onJ e Miolo-núcleo (.A6croke/ne/9 que estão

descritos natabela 3.4.
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3.2.2. Alguns Estilos de Arquitetura

As tabelas a seguir apresentam alguns estilos de arquitetura e suas principais

características [Buschnlann96]. Tais esti]os estão organizados conforme as

categorias vistas no item 3.2. 1

Tabela 3.1 Estilos da categoria FI'o//z /nzzd /o s/il/c/i/i'e

: A sigla CRC significa "Class-Responsability-Collaborator" e refere-se a uma notação simples
e informal para.descrever objetos e componentes de uma aplicação através de três campos: (1)
nome do componente, (2) sua responsabilidade, (3) nome dos outros componentes com os quais
há alguma colaboraçãoIBuschlnann96].
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Estilo Camada (Laser) Categoria: Fnom mud fo sfrc/cfure

Descrição Auxilia na aplicação de estruturas que podem ser decompostas em grupos de
subtarefas pertencentes a um nível particular de abstração.

Estrutura Vantagem Desvantagem
- Cada camada pode ser composta

por vamos componentes que
interagem entre si ou com os
componentes da camada seguinte.
As requisições são movidas do
nível mais alto para o nível mais
baixo. As respostas para as
requisições ou notiÊicaçõcs de
eventos trafegam no sentido
Oposto.

Cada camada pode scr descrita
utilizando a representação CRC2

Reuso de camadas:

Supoltea
padronização;

Dependências
mantidas localmente.

Mudança de comportamento
em cascata (quc ocone
quando uma mudança afeta
mais de uma camada);
Baixa eficiência:

impacto no desempenho;
Dificuldade cm estabelecer a
granularidade coiTeta das
camadas.

Estilo Pípes e F\\\ros (Pipes and Filters) 3ategor\a: From mud to structure
Descrição Fornece uma estrutura para sistemas que processam uma cadeia de dados.

Cada passo é encapsulado em um componente chamado filtro. Os dados
passam através dos pães que Hlcam entre filtros adjacentes.

Estrutura Vantagem Desvantagem
Os componentes filtro são a
unidade de processamento que
trata, leHina e transfomia os dados
de entrada.

Os pz»es são a conexão entre os
Hlltros.

Os dados de entrada são as
entradas do sistema e devem ser do
mesmo tipo.
Os dados de saída são o resultado
lo pipeline.

Cada filtro, pz»q dado de entrada e

Não são necessários
arquivos
intenncdiários;

Flexibilidade para
troca de filtros:

- Flexibilidade para
recombinação de
filtros:
Reuso de âlltros:

Rápida prototipação
le pipelines,

- Compartilhamcnto de
informações é caro e
inflexível:

acode overhead na
transfoiTnação dos dados

I'ratamento dc ecos é difícil
de ser obtido.
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dado desaída pode serdcscrito
utilizando a representação CRC.

- Eficiência en]
processamento
paralelo.  

Estilo Blackboard Categoria; Eram mud fo sfrucfure
Descrição E úlüpartpreblemas.g uunãapo.s suenLmtratégias.desi=lluções

determinísticas conhecidas e são baseados em soluções aproximadas ou
parciais. São caracterizados por problemas que, quando decompostos em
subproblemas, abrangem muitos campos de conhecimento. A solução para
problemas parciais necessita de diferentes paradigmas e representações.

Estrutura Vantagem Desvantagem
- O sistema é divido em: um

componente b/ac#óoa/'d, uma base
de conhecimentos e um
componente de controle.
O b/ackboa/'c/ é uma central dc
armazenamento dos dados o
vocabulário.

O componente dc controle
monitora as mudanças no
ó/ac#Z)oa/.de decide qualação
deve ser tomada.

A base de conhecimentos consiste
em subsistemas separados e
independentes,cada qual
resolvendo aspectos específicos do
problema.

Ajuda a resolver
problemas de
experimentação;

- Suporte a mudanças
e manutenção;
Reuso de
conhecimentos:

Supor'te atolerância
a falhas e robustez.

DiÊlculdades para testar pol
não ter algoritmos
detemiinísticos:

Nenhuma boa solução é
garantida;
Dificuldade em estabelecer
uma boa estratégia de
controle:

- Baixa eficiência e alto esforço
de desenvolvimento:

Não suporta paralelismo.
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Tabela 3.2 - Estilo da categoria Sistemas Distribuídos
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Estilo Broker Categoria: Sistemas Distribuídos
Descrição E utilizado em sistemas cuja estrutura é distribuída com desacoplamento de

componentes que interagem através de invocação remota de serviços. O
componente ó/'oker é responsável por coordenar a comunicação.

Estrutura Vantagem Desvantagem
O servidor possui objetos que
expõem sua flincionalidade através
de interfaces com operações e
atributos.

Os clientes são aplicações que
acossam os serviços dc pelo menos
um servidor.

O éz.çz4a. é mensageiro responsável
pela transmissão de requisições do
cliente para o servidor e
transmissão de respostas e
exceções do servidorpara o
cliente.

- Os é!.!@g! são componentes que
escondem detalhes de
implementação quando dois
b/oke/s interoperam.
O prorp do lado do cliente é a
camada entre cliente e b/o#e/' que
esconde detalhes de

implementação do cliente tais
como a transparência na qual um
objeto remoto aparece para o
cliente como local. mecanismos de
comunicação usados para
transferência entre clientes c
Z)/oke/, criação e remoção de
blocos de memória c /}za/u/ra/fng
de parâmetros e resultados.

- O proa do lado do servidor é
análogo ao p/'oxy do lado do
cliente e é responsável por receber
requisições, desempacotar
mensagens, zrn/zzíz/s/la/i/zg
parâmetros e chamar serviços
apropriados.

- Transparência para o
cliente nalocalização
do servidor;

Facilidade detroca e
evolução dc
componentes uma
vez quesuas
interfaces não
mudem;

Portabilidadc em
função do ó/'oXe/';

Interoperabilidade
entre diferentes
bi.okei'sl

Reuso dos serviços
já existentes quando
da construção de
novas aplicações
cliente.

Eficiência restrita uma vez que
osservidoressão localizados
dinamicamente;

Baixa tolerância a falhas;

Teste e deóug são dificultados
por envolver muitos
componentes.
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Estilos da categoria Sistemas InterativosTabela 3.3
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Estilo Modem-Víew-Controller (MVC ) Categoria: Sistemas Interativos
Descrição Divide aplicação interativa em três componentes: o modelo (made/) contém

funcionalidades e dados; visões (vfews) mostram informações para o usuário;
êõãmlãdõi:êi (M
propagação de mudanças garante a consistência entre a interface do usuário e
o modelo.

Estrutura Vantagem Desvantagem
O componente /nade/ encapsula
dadosefüncionalidade e é

independente de representações
específicas de saída ou
comportamento de entrada.

O componente víew mosü'a as
infonnações pai-a o usuário, obtendo
dados do modelo. Pode haver muitas
visões do modelo.

Cada visão está associada a um
controladQt(co/z//o//er) que recebe
entradas geralmente como eventos.

O usuárío interage com o sistema
apenas através de controladores.

Múltiplas visões do
mesmo modelo:

- Visões sincronizadas:

Visões c

controladores podem
sertrocados no
modelo;

Adaptabilidade de
look andjelt.

Aumento da complexidade
sem obter muita flexibilidade;
Número excessivo de
mudanças;
Intima conexão entre visão c
controladorl

Acoplamento de visões e
controladores ao modelo:

Ineficiência de acesso a dados
na visão;
Dificuldades dc uso com
6eiTamentas modestas de
interface com usuário.

Estilo Presentation-Abstraction,Contro{
(PAC) Categoria: Sistemas Interativos

Descrição Define uma estrutura para sistemas interativos na forma de uma hierarquia de
agentes cooperantes. Cada agente é responsável por um aspecto específico das
funcionalidades da aplicação e consiste nos componentes apresentação
Ü'reses/a//o/z), abstração (aós//"ac/íon) e controle (co/?/ro/). Esta subdivisão
separa aspectos de interação homem-máquina dos agentes do seu núcleo
funcional e sua comunicação cona outros agentes.
Estrutura Vantagem Desvantagem

O agente do tooo do níve]
hierárquico comece o núcleo
fiincional do sistema. Possui partes
da interface que não podem ser
atribuídas a subtarefas particulares.

Demais agentes dependem ou
operam neste núcleo.

Agentes do nível mais baixo
representam conceitos semânticos
nos quais os usuários do sistema
podem agir e suportam todas as
operaçocs que o usuârto
descnvolvel..

Agentes do nível intermediário
representam combinações de rela-
cionamentos entre agentes do nível
mais baixo (agente pode manter
muitas visões do mesmo dado).

Conceitos semânticos
diferentessão
representados poi
agentes separados;

- Suporte a mudanças e
evolução;

Suporte a multitarefa.

- Aumento na complexidade do
sistema:

- O componente controle é
complexo por ser um mediador
entre a apresentação e a
abstração;

Impacto na eficiência do
sistema devido a ove//zead que
pode oconer.
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Estilos da categoria Sistemas AdaptáveisTabela3.4
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Estilo Micro-núcleo (M/croAerne/) Categoria: Sistemas Adaptáveis
Descrição Aplica-se a sistemas que devem se adaptar às tnudanças de requisitos. A

plataforma de aplicação depende da capacidade de executar aplicações
esêãtãiParãüiií jiãdrããêíiÊiêiitê''l)ãiã ianllõ; ãjiatarorma deve ser capaz de
emular as outras plataformas para as quais a aplicação está sendo
desenvolvida.

Estrutura Vantagem Desvantagem
O //z/croke/ne/ é o principal
componente e possui serviços que
facilitam comunicação e manipulação
de recursos e servem como base para
construir funcionalidades mais
complexas.

O !çliXi4Q{ j!!!çling amplia as
funcionalidades do /}z/c/.oke/./ze/.

encapsulando algumas dependências
básicas de sistemas de hardware e
software.

Um servidor externo expõe suas
funcionalidades através de interfaces
da mesma fomta que o /File/o#e/ne/
faz, recebendo requisições de serviços
de aplicações cliente e usando as
facilidades dc comunicação fomecidas
pelo //zíc/.oXe//ze/.

O cl ente é uma aplicação associada a
apenas um servidor cxtemo, acessando
sua interface.

Os adaptadores representam a interface
entre clientes e seus servidores
cxtemos. Facilita a portabilidade.

Portabilidade;
Flexibilidade e
cxtensibilidade
através da

implementação de
um novo servidor
extemo;

- Separação de regras
e mccaiiismos,
aumentando a
Facilidade de
manutenção;
Escalabilidade;

Conâlança;
Transparência.

O desempenho é o preço
pelaflexibilidade e
extensibilidade:

Complexidade em proyetar
e implementar.

Estilo Reflexão rRe/7ecf/onJ Categoria: Sistemas Adaptáveis
Descrição Fornece uin mecanismo para mudar estrutura e comportamento de sistemas

dinamicamente. A aplicação é dividida em duas partes: um meta-nível que
fonlece informações sobre propriedades do sistema e o toma ciente das
infonnações; um nível base que inclui lógica da aplicação. Mudanças nas
informações do meta-nível afetam o comportamento do nível base.

Estrutura Vantagem Desvantagem
O meta-nível é um conjunto de meta-
objetos,cada qual encapsulando
informações sobre um aspecto da
estrutura, comportamento ou estado do
nívelbase.

O nível base modela e implementa a
lógica da aplicação e representam os
vários serviços que o sistema oferece
bem como o modelo de dados básico.
Além disso, o nível base cspecinica a

Modificação do
sistema não necessita

alterações no código,
pois a mudança Hlca
no meta-nível;

Alterar o sistema é
fácil:

Permite muitos tipos
de mudanças.

Modificações no meta-
nível podem causar danos;
Crescente aumento no
número de objetos;
Baixa eficiência devido ao
relacionamento entre o
meta-nível c o nível base:

Não oferece todas as
mudanças necessárias;
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colaboração e o relacionamento entre
seus componentes. Usa as informações
c serviços fomecidos pelo meta-objeto:
obtendo flexibilidade (código
independe de aspectos que podem ser
mudados ou ad

O Pnl9ç91p.gçnçl4:e!!içl9$(MOP)
serve como interface para o meta-nível
e toma-o acessível à implementação do
sistema.

Não disponível em todas
aslinguagens de
programação

Clientes do MOP (componentes do
nível base, outras aplicações ou
usuários privilegiados) podem
especificar modificações para meta
objetos ou seus relacionamentos
usando o nível base. Ele mesmo é
responsável por desenvolver estas
mudanças. isto explicita controle sobre
as próprias modificações

3.3. Arquitetura de Linha de Produtos

Definir a arquitetura de um sistema significa alto investimento de tempo e

esforço. Manter a arquitetura de um sistema que sofre constantes atualizações

ou que se diversifica também significa alto investimento.

A aiquitetura de linha de produtos ou arquitetura de família de sistemas define

os conceitos, estruturas, componentes e restrições necessários para obter uma

variação de características em vários produtos (ou sistemas) enquanto fornece o

máximo de compartilhamento das partes na implementação. A quantidade de

diferenças ou de dependências entre os produtos refletem na complexidade da

arquitetura [Jazayeri00].

A identinlcação prévia de evoluções, atualizações e diversificações em um

sistema ajuda a estabelecer uma estratégia que influencia e ajuda a direcionar a

arquitetula. Um sistema pode ser representado por vários produtos,

estabelecendo-se uma linha de produtos com características e propriedades

semelhantes. Desta forma, os produtos desta linha podem compartilhar de uma

mesma arquitetura construída especificamente para esta linha em vez de existir

várias arquiteturas, uma para cada produto.
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Construir uma arquitetura para uma linha de produtos significa envolver

esforços para maximizar o uso da mesma arquitetura para vários sistemas

semelhantes como pode ser observado na figura 3.3 apresentada a seguir.

Figura 3.3 Comparação de arquitetura para construção de um sistema e para

construção de vários sistetnas.

Segundo JazayeriIJazayeri00], as atividades que envolvem a definição da

arquitetura de uma linha de produtos são:

l Capturar de requisitos que impactam na arquitetura: listar todos os

produtos candidatos a participarem da linha, identificar as
propriedades genéricas que existem entre produtos candidatos,

evidenciando as semelhanças, definir o escopo da linha de produtos e a

estratégia de produção.

2. Analisar a robustez dos produtos candidatos em conformidade com as

evoluções futuras: identificar as restrições nos produtos candidatos.

3. Projetar as camadas de acordo com níveis de abstração, localizando a

arquitetura genérica da linha e a arquitetura de cada produto candidato;

proJetar também os componentes genéricos.

4. Implementar a arquitetura

5. Testar a conformidade da arquitetura, verificando os riscos que afetam

o escopo, as propriedades genéricas e a estratégia estabelecida.
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O estabelecimento de uma arquitetura de linha dc produtos envolve vários

participantes (srake/zo/de/s), com papéis bem específicos, a saber [Jazayeri00] :

Profissional de marketing: tem a responsabilidade de analisar o

mercado, venficandã ã iiêêêigidãd

maioria das vezes, o profissional de marketing é o criador da linha de

produtos e participa da fase inicial de engenharia de requisitos com a

visão de manter o foco na estratégia.

Administrador da linha de produtos: tem a responsabilidade de

manter a arquitetura da linha e os produtos em conformidade com ela.

Participa da fase inicial de engenharia de requisitos.

Arquiteto da linha de produtos: tem a responsabilidade de construir a

arquitetura genérica que vai apoiar o desenvolvimento dos produtos

que participam da linha. Participa da fase de arquitetura.

Construtor de propriedades genéricas: tem a responsabilidade de

identificar e listar todas as propriedades genéricas que farão parte da

linha de produtos a partir das especificações dos produtos que a

arquitetura deve atender. Participa da fase de prometo e implementação
dosprodutos.

Construtor dos produtos: tem a responsabilidade de desenvolver os

produtos, utilizando as propriedades genéricas. Participa da fase de

ploleto e implementação dos produtos.

A tabela 3.5 abaixo apresenta algumas características peculiares de arquitetura

de linha de produtos e resume as vantagens e as desvantagens associadas a tais

características.
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Tabela 3.5 --Características e dificuldades de uma arquitetura de linha de produto
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Item Característica Vantagem Desvantagem

 
Decisão estratégica de
negócio

A estratégia de negócio
induz a organização de
equipes e planeamentos
fonnais (óirs/ness p/a//).

- Alto gerenciamento de
mudanças em fiinção do
mercado.

Alteração de produtos
sem refletir na

arquitetura relega a
estratégia de negócio.

2 rill'te to }ltarket Agilidade ao disponibilizam
novos produtos no mercado
em função do reuso e
direcionamento das
atividades.

O foco na evolução e na
facilidade em absolver
mudanças toma a
arquitetura mais flexível.

A pressão do mercado
pode prejudicar a
manutenção tanto dos
produtos quanto da
arquitetura que os
suporta.

Podehaver
incompatibilidade entre
produtos que reutilizam
o mesmo componente
que sofrerá manutenção.

3 Influênciasobre o

modelo organizacional
da empresa

A empresa organiza seu
processo interno esuas
atividades em função da
linha de produtos.

E necessária uma equipe
dedicada à solução de
novidadese evoluçõespara
não fera' a arquitetura.

E necessária uma equipe
dedicada ao reuso que
gerencie os componentes e
dissemina a prática.

A estrutura
organizacional da
empresa pode soâ'er
mudanças se tnudar a

linha de produtos.

Empresas com pouca
maturidade sofrerão com
falta de padrão,
ferramentas e técnicas

de documentação.

4 Sincronia entre

produtos e arquitetura
A sincronia permite
agilidade ao disponibilizar
novosprodutose ao evoluir
osprodutos ou arquiteturas
existentes.

- Novas funcionalidades
de um produto podem
estarfora do escopo da
arquitetura.

Atributos de qualidade
podem ser conflitantes
no mesmo componente
(por exemplo: rapidez X
tamanho do código).

5 Alto investimento
inicial

O alto investimento é
revertido em alto retomo eln
longo prazo.

- Não existem bons

modelos que mostrem a
relação custoXbenefício.
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3.4. Descrição e Avaliação de Arquiteturas

Um estilo de arquitetura, uma arquitetuia de referência, a arquitetura particular

de um software ou a arquitetura de uma linha de produtos t)odem selldç$çlilaa

através de uma linguagem de descrição de arquitetura (a/cÀÍ/ecrã/'e desc/@/íon

/a/?guage ADL). Tais linguagens fornecem un] caminho para especificar os

componentes computacionais e suas interconexões [Holfmeister00] .

Geralmente, as arquiteturas têm sido representadas por diagramas de caixas e

linhas onde a natureza dos componentes, suas propriedades, a semântica das

conexões e o comportamento do sistema como um todo são pobremente
definidas [Bass98].

Em se tratando de arquitetura de linha de produtos, uma ADL deve fornecer

uma maneira de especificar como produtos individuais podem variar através da

liiüla de produtos.

Para Baús et al. [Bass98], as ADL estão situadas na interseção conceitua] entre

requisitos, programação e linguagens de modelagem, sendo diferentes destes

três (figura 3.4). As diferenças são as seguintes:

AI)L diferem de linguagens para descrever requisitos pois estas

descrevem espaço de problemas e ADL buscam o espaço de solução.

A])L diferem de linguagens para descrever programação pois estas

fazem amarração das abstrações arquiteturais para pontos de solução

específicos e ADL omitem ou variam tais amarrações.

ADL diferem de linguagens de modelagem pois estas preocupam-se

mais com o comportamento do todo do que das partes e as ADL
concentram-se na representação de componentes e suas interconexões.
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Linguagem
para
requisitos

Linguagem
para

programação

Linguagem de
modelagem

Figura 3.4 -- Interseção conceptual entre linguagens de requisitos, programação e

modelagem e ADL.

Os itens que estão listados a seguir representam um conjunto mínimo de

requisitos para que uma linguagem possa ser uma ADL [Bass98]:

Comunicação: a ADL deve descrever adequadamente as estruturas

estáticas e dinâmicas da arquitetura, permitindo a comunicação entre os

participantes.

Processo: a ADL deve suportar as atividades de criação, refinamento e

validação da arquitetura.

Estilo: a ADL deve ser capaz de representar a maioria dos estilos de

arquitetura.

Abstração: a ADL deve ser capaz de representar estruturas do sistema

que expressam infomiação arquitetural, omitindo informações de

implementação ou que não se referem à arquitetura.

Continuidade: a ADL deve ser a base para promover a implementação.

Veri6lcação: a ADL deve ser capaz de gerar rapidamente um protótipo

de implementação para análise das informações no nível arquitetural

(capacidade analítica).

Uma vez estabelecido que a arquitetura antecipa importantes decisões para o

prometo do sistema, ela deve ser avaliada no que diz respeito aos requisitos que

ela satisfaz. A capacidade analítica para tal avaliação fomecida pela ADL está

concentrada em propriedades como desempenho de execução, comportamento

(usabilidade) e comunicação entre os componentes computacionais.
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Existem outras técnicas que fazem a análise pala avaliam os demais atributos de

qualidade que são menos óbvios para o sistema, tais como modificabilidade,

portabilidade, reusabilidade, integrabilidade e testabilidade. Dentre as técnicas

existentes, três estão citadalLseguÜ. [B4ss98]:

Técnica baseada em cenários: descreve uma situação específica de

interação do usuário com o sistema.

Técnica baseada em questionário: lista questões gerais que se aplicam à

fauna na qual a arquitetura foi gerada e documentada. A utilidade do

questionário está relacionada ao domínio de interesse que pode ser
caracterizado.

Técnica baseada em c/zec#/fs/: lista questões mais detalhadas as quais

estão relacionadas a um domínio especíHlco de sistemas. O c/zec#/isf

está mais focado em atributos de qualidade particulares do sistema.

A escolha da ADL que mais se adequa à representação de uma arquitetura pode

estar baseada no esquema de visões (capítulo 4) que será utilizado na definição

da arquitetura. Também o esquema de visões pode ser aliado na avaliação da

aderência da arquitetura descrita através da ADL como fonna de garantir que

os requisitos (tanto os funcionais quanto os atributos de qualidade) necessários

estão cobertos pela representação.

3.5. Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou uma visão geral das diferenças conceituais

relacionadas à arquitetura de soRware, mostrando que sua definição pode estar

baseada em arquitetutas de referência que identificam um domínio específico

de aplicação, trazendo abstrações já estabelecidas em sua representação.

Além disso, os estilos de arquitetura ajudam a estabelecer a definição através

das composições estruturais que organizam os componentes computacionais e

suas interconexões. As tabelas apresentadas no item 3.2.2 resumem alguns dos

estilos de arquitetura mais comuns.
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Vale ressaltar que dcülnir a arquitetura para um sistema e definir arquitetura

para uma família de sistemas implica em processos distintos, pois este segundo

tipo envolve esforços para maximizar o uso da mesma arquitetura em vários

sistemas semelhantes. Porém, esta abordagem pode ser mais vantajosa ao

considerar que o desenvolvimento de variações da ]nesma arquitetura pode ter

obter maior sucesso do que o desenvolvimento de produtos variados.

As linguagens de descrição de arquitetura (ADL) são especialmente projetadas

para representar estruturas e comportamentos arquiteturais, fomecendo

subsídios para avaliações da arquitetura representada. Apesar das ADL's

existentes hoje serem pouco difundidas, muitas delas são apoiadas por
ferramentas automáticas.

No capítulo seguinte, abordará os conceitos de visões e de esquemas de visões

em arquitetura de soRware, descrevendo alguns esquemas mais comuns.
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4. Visões em Arquitetura de Software

Objetivo do capítulo

Este capítulo tem como objetivo entender o que são as visões, ou seja, as várias fonnas

de se observar a arquitetura, cada fonna atribuída a um papel desempenhado por um
participante.

As visões são apresentadas conforme sua organização dentro de esquemas, cada qual
seguindo a linha de um autor ou grupo de autores.

Motivação

A necessidade de executar as atividades de arquitetura lealmente surge quando o sistema

a ser desenvolvido é grande e complexo. Neste tipo de sistema, muitos detalhes e

restrições devem ser considerados, o que exige várias camadas de abstração. A equipe de

desenvolvimento envolve muitas pessoas com funções específicas. A preocupação com

as questões de reutilização é aumentada em função do custo e do tempo de
desenvolvimento.

Cada pessoa envolvida no processo de desenvolvimento fomecé um tipo de contribuição

importante que se traduz numa visão diferente do sistema. Conseguir capturar e

representar cada uma destas contribuições é um grande desafio. E papel do arquiteto

entender estas diferentes visões e, representando-as nos modelos de arquitetura.

Uma das filnções da arquitetura é antecipar a solução de problemas que só surgem

geralmente quando o sistema está sendo implementado ou já está em operação. As visões

são a fomla de identificar todas as necessidades dos participantes (s/ake/zo/ders9,

verificar quais problemas essas necessidades trazem e atribuir-lhes uma solução. As

visões podem ser o ponto de partida para capturar os requisitos necessários tanto ao

sistema quanto a sua arquitetura e garantir um nível de cobertura no levantamento das

informações.

Organização do capítulo

O item 4.1 apresenta os conceitos que definem o que são as visões, o que são os

esquemas de visões e quais são os tipos de visões em arquitetuta de soRware.
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O item 4.2 discute os principais esquemas de visões em arquitetura de soRware que

podem ser encontrados na literatura.

O item 4.3 apresenta alguns outros esquemas de visões que são considerados menos
relevantes no contexto deste trabalho.

O item 4.4 faz uma comparação entre os esquemas de visões mais importantes

apresentados no item 4.2, mostrando as semelhanças e diferenças entre eles do ponto de

vista de evolução conceitual e evolução temporal (cronológica).

4.Í. Conceitos de Visões

Como já foi abordado nos capítulos anteriores, a arquitetura traz muitos

benefícios, inclusive a facilidade na comunicação entre os participantes do

desenvolvimento do sistema porque permite um entendimento comum do

problema. Cada participante tem uma visão do sistema e todos eles, mesmo

com visões diferentes, devem tei um mesmo entendimento sobre as
representações que fazem da arquitetura.

4.1.1. O que são Visões

Visões são diferentes formas de observar um mesmo problema com a

finalidade de melhor entendê-lo para então, atribuir-lhe a solução mais

adequada. Tais formas estão relacionadas:

1. ao modo como as pessoas que desempenham papéis diferentes

dentro do processo de desenvolvimento de soRware vêem o

problema.

2. ao modo como cada entidade (componente) da arquitetura de

software pode ser observada (perspectivas diferentes).

Existem várias fonnas de se observar o sistema ein construção. As

pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento do soRware têm

visões diferentes que ressaltam as propriedades relevantes do sistema

que lhes interessa e omite as propriedades não relevantes.
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Há informações que são independentes umas das outras c não é

possível representa-las em um mesmo diagrama. As visões são a fomla

de detalhar e representar separadamente cada uma destas infonnações

dissociadas.

A arquitetura de um sistema é deÊlnida com base também nos atributos

de qualidade que ficam implícitos ao se fazer o levantamento dos

requisitos. Ou sda, os atributos de qualidade são aqueles que a

aiquitetura deve satisfazer independente das tarefas explícitas que serão

atendidas pelo sistema, tais como escalabilidade, desempellho e

disponibilidade.

Na elaboração da arquitetura, todos os requisitos (filncionais e não

funcionais) precisam ser considerados e representados de alguma

forma, necessitando de mais atenção do que a simples escolha de

tecnologia e identificação destes requisitos.

Visão é a representação de um aspecto do sistema e o objetivo em

entendê-la está em organizar e classificar tal representação descritiva

das partes complexas do problema e relevantes ao desenvolvimento.

4.1.2. O que são Esquemas de Visões

Esquemas de visões são um conjunto de visões cuja finalidade é
agrupar formas diferentes de observar a mesma coisa de modo a

descrever um todo, qualquer que seja o grau de abrangência dentro do

contexto ao qual é aplicado. Um esquema pode se referir às idéias de

determinado autor (ou grupo) ou então a algum domínio específico de

aplicação.

4.1.3. Tipos de Visões

Nesta seção, introduzimos uma ronda de mostrar que há duas razões

para a existência de visões. Tais razões são traduzidas em dois tipos

hndamcntais de visões, conforme segue:
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l Visões de complemento: descreve aspectos complementares

provenientes da observação de algum aspecto. Por exemplo as

dimensões estática, dinâmica e filncional de um modelo obtido

pxlb$Q dg 121DUglQ: .D12jçêmentQueslg&.a$])GçlQ& obs.errados.sãa

un] item de software (diagrama).

2. Visões de compreensão: descreve diferentes compreensões do

problema que ocorrem naturalmente no decorrer do processo de

desenvolvimento do sistema. Isto é, cada visão ressalta os

aspectos principais que devem ser analisados nas várias fases do

processo de desenvolvimento.

No que se refere a pessoas, é possível observar que as visões de
complemento são voltadas para as pessoas que desempenham o mesmo

papel dentro do processo de desenvolvimento de soRware. Por

exemplo, os projetistas de uma equipe têm observações diferentes no

modelo de prometo. As visões de compreensão estão baseadas em

especialistas com diferentes perfis, cada qual desempenhando

atividades relativas a fase do processo de desenvolvimento em que

estão inseridos. Por exemplo, o proyetista tem preocupações diferentes

das preocupações do implementador.

No que se refere à independência de informações, as visões de
complemento tratam de informações altamente dependentes entre si, ou

seja, são foRMas diferentes de analisar as ]nesmas informações. Por

exemplo, na notação OMT [Rumbaugh91], o modelo dinâmico é

representado por três diagramas: diagrama de eventos, diagrama de

fluxo de eventos e diagrama de estados. São três fonnas distintas de

observar os aspectos dinâmicos do sistema, concentrados na fase de

análise do processo de desenvolvimento de soRware.

Ainda referente à independência de infonnações, as visões de

compreensão tratam de informações completamente independentes que

são representadas em modelos diferentes devido ao alto grau de

dissociação. Por exemplo, as informações tratadas no modelo de
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prometo têm um enfoque diferente daquelas tratadas no modelo de

implementação.

No que se refere à cobertura dos requisitos, as visões de complemento

têm como objetivo aprofundar nos detalhes de representação de cada

fase do processo de desenvolvimento. As visões de compreensão

procuram garantir que todos os requisitos necessários ao sistema estão

representados, cada qual em seu modelo.

A grosso modo, é como se existissem "subvisões", onde as visões de

complemento tratam das visões que são possíveis dentro de cada uma

das visões de compreensão.

4.2. Principais Esquemas de Visões em Arquitetura de
Software

Há propriedades que a arquitetura deve tratar que não são apenas as

funcionalidades do sistema. Existem outras propriedades tais como distribuição

física e comunicação. Observando este fato, o modelo arquitetural deve ser

construído considerando vários pontos de vista. Cada participante possui uma

visão diferente sobre a representação da arquitetura, segundo critérios variados.

O objetivo de observam o problema "com outros olhos" está em organizar e

classificar a representação descritiva das partes complexas do probletna.

Não há uma representação simples para a arquitetura: há várias representações,

com diferentes perspectivas e regras. Representar a arquitetura em várias

visões, utilizando vários modelos, produz uin resultado mais consistente uma

vez que há muita informação dissociada para retratar en] um único modelo. As

informações podem ser referentes a fluxo de dados, fluxo de controle,

dependências físicas, restrições do ambiente.

Cada esquema tem visões e cada visão tem associada uma ou mais
representações, normalmente diagramas.
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Os principais esquemas de visões descritos neste capítulo são os mais comuns e

mais utilizados pela indústria de soRware, representando um conjunto
significativo de conceitos para o estudo realizado. São eles:

As visões da OMT'FRumbaugh91] ;

As visões de Booch [Booch91];

As visões de "4+1 " (RUP) [Kruchten00];

As visões do RM-ODP [Beitz97];

As visões de Zachinan [Zachinan97]

4.2.1. OMT

A OMT [Rumbaugh91] descreve bem a]guns mode]os do sistema sob a

perspectiva do que o sistema deve fazer, sem a preocupação de como se

deve fazer. Todos os modelos estão bem concentrados na fase de

análise da engenharia de soaware e baseiam-se no levantamento prévio

dos requisitos. A figura 4.1 apresenta as três visões da metodologia
OMT:

Visão estática;

Visão dinâmica;

Visão funcional

O esquema apresentado pela OMT possui como principal objetivo

descrever o sistema, considerando o escopo e os requisitos ftJncionais

previamente deHmidos.
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t Visão Estática

Visão Dinâmica
A'

visão Funcional

Figura 4.] Ditttensões da OMT

4. 2. 1. 1. Visão Estática

Esta visão é representada com o diagrama denominado "modelo de
objetos" para retratar a estrutura estática do sistema ou do mundo real e

o organiza em partes que podem ser manipuladas, ou sda, este modelo

é composto das classes de objetos e os relacionamentos existentes enfie

estas classes. O modelo é ítuto da comunicação entre usuários

conhecedores do domínio do problema, analistas e projetistas de

software. Esta visão é representada pelo diagrama de classes, podendo

considerar a notação OMT ou UML.

4. 2. 1. 2. Visão Dinâmica

Esta visão mostra o comportamento do sistema em relação ao tempo e

aos objetos que o constituem e que foram definidos na visão anterior. A

importância esta visão está en] tratar a seqüência de interações entre os

objetos em eventos distintos. Esta visão usa três diagramas: diagrama

de eventos (cenários), diagrama de fluxo de eventos e diagrama de

estados, considerando a notação OMT. Considerando a notação UML

os diagramas conespondentes são: diagrama de sequências, diagrama

de colaboração e diagrama de transição de estados.

4. 2.'f.3. Visão Funcional

Esta visão mostra como as infomlações são processadas, sem
preocupações com a seqüência, as decisões ou estrutura do objeto, mas

considerando a dependência entre as infomlações e as fiinções que as
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relacionam. As funções são expressas em linguagem natural, equações

matemáticas ou pseudocódigo. O diagrama que representa esta visão é

o diagrama de fluxo de dados, na notação OMT.

Os processos--nos: diagramas dr fluxo'dF'dadõf corrêsjiõndein às

atividades ou ações nos diagramas de estados da visão dinâmica. Os

fluxos correspondem a objetos ou valores de atributos do diagrama de

objetos da visão estática.

4.2.1.4. Conclusão do Esquema

O esquema OMT ressalta , em separado, os detalhes estático, dinâmico

e funcional dos objetos identificados no sistema. Ou sqa, cada objeto

possui sua estrutura e sua descrição definidas do ponto de vista estático,

dinâmico e fllncional.

Os aspectos estáticos demonstram a organização estrutural do sistema,

guiando a identificação de componentes de software que serão

implementados. A evolução dos aspectos dinâmicos validam e

complementam a estrutura estática e a evolução dos aspectos ftlncionais

validam e complementam tanto a estrutura estática quanto a estrutura

dinâmica, conforme pode ser visto na figura 4.2.

Visão Estática Visão Dinâmica

Nome
Qt de itens
\flor

h dui r:..pro dito
bcdub.produto

Visão Funcional

Figura 4.2 -- Relação entre as Representações do Esquema de Visões
OMT
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Os aspectos que são representados pela visão dinâmica também

comecem subsídios para a preparação dos casos de testes que servirão

para validar os requisitos funcionais (aspectos relacionados ao negócio)

quando o sistema estiver pronto.

A tabela 4.1 mostra os principais requisitos de cada visão do esquema

OMT e também o papel desempenhado pelo participante principal na
visão considerada.

Tabela 4.1 Resumo das Visões do Esquema OMT

4.2.2. Booch

Em sua metodologia de modelagem orientada a objetos, Booch

[Boocli91] co]oca o esquema de visões com o foco nas atividades da

fase de prometo do ciclo de desenvolvimento de software, considerando

o seguinte processo incremental e iterativo:

Identinlcação das classes e objetos cm um dado nível de

abstração;

Identificação da semântica de tais classes e objetos;

Identificação do relacionamento entre tais classes e objetos;

Mapear a implementação de tais classes e objetos.
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  Requisito Principal Participante Principal

Visão Estática Estrutura e organização dos
elementos que representam o
mundo real

Usuário final

Conhecedores do domínio do
problema

Visão Dinâmica Comportamento dos objetos

Interação entre os objetosno
tempo

Analista de sistema

Visão Funcional Processamento das
infonnações

Fluxo dosdadosentreas
fiinções do objeto

Analista de sistema

P roj etista
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As visões do esquema dc Booch são

Visão lógica;

Visão física

4. 2. 2. 1. Visão Lógica

Esta visão descreve a existência e o propósito das principais abstrações

que fonnam o prometo. E representada por dois diagramas que definem

a estrutura estática do sistema: diagrama de classes e diagratna de

objetos, confomle a notação de Booch. Os responsáveis pelas
atividades relacionadas a esta visão são os usuários conhecedores do

domínio do problema, os analistas e projetistas de soRware.

4.2. 2. 2. Visão Física

Esta visão descreve os componentes de hardware e soRware de uma

implementação. E representada por dois diagramas que complementam

a estrutura estática do sistema: diagrama de módulos e diagrama de

processos, confonne a notação de Booch.

4.2.2.3. Semântica Estática e Dinâmica

Apesar da separação da complexidade do sistema nas visões lógica e

física, existem eventos que acontecem dinalnicamente entre as classes e

os objetos. Para cada visão, há uma separação da representação em

estática e dinâmica, acrescentando mais dois diagramas: diagrama de

transição de estados e o diagrama de tempo. Cada classe pode ter um

diagrama de transição de estados para indicar como os eventos externos

afetanl o estado de uma instância da classe no tempo. O diagrama de

tempo é usado para mostrar a ordem de mensagens que os objetos

trocam através do tempo. Tal diagrama também pode ser usado para

documentar como os processos do diagrama de processos são

sincronizados. A figura 4.3 mostra a relação entre as semânticas e as

visões do esquema de Booch.
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Semântica dinâmiça

Semântica estática

ViSãO lógica
Estrutura de Classe

Estrutura de Objeto

Visão física
Arquitetura de Módulo

Arquitetura de Processo

Figura 4.3 Os tnodelos do prometo orientado a objetos de Booch

4.2.2.4. Conclusão do Esquema

O esquema de visões de Booch considera a distinção entre classes e

objetos e possui diagramas independentes para cada um destes tipos de

estruturas (diagrama de classes e diagrama de objetos).

As visões determinam uma seqüência de atividades que ocorrem no

tempo, ou sqa, uma evolução incremental dos conceitos do negócio e

suas representações. Primeiro devem ser pensados os detalhes da visão

lógica para em seguida se pensar nos detalhes da visão física. As

semânticas determinam a representação estática e dinâmica de ambas as

visões. A tabela 4.2 mostra o resumo dos diagramas considerando as
visões e as semânticas.

Tabela 4.2 Resumo dos Diagramas do Esquema de Visões de Booch
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  Semântica estática Semântica dinâmica

Visãológica Diagrama de classes Diagrama de transição de estados

Diagrama de objetos Diagrama de tempo

Visãofísica Diagrama de módulos Diagrama de processos
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4.2.3. "4+1"(RUP)

As visões deste esquema são descritas conforme o Ra/lona/ Z./n{/ied

Process (RUP) [Kruchten00], um processo de engenharia de software

qiir fomeée amam:iÉêijirina para ambuiçao de W6fa{ i
responsabilidades na organização do desenvolvimento, com o objetivo

de garantir produção de software de alta qualidade que atenda às

necessidades do usuário, inclusive em planeamento e custo.

Vários propósitos são atendidos pelas visões do esquema "4+1"(RUP),

dentre os quais são destacados os seguintes:

Abordar a organização lógica do sistema;

Organizar suas funcionalidades

Abordar os aspectos de concorrência;

Descrever a distribuição física do software na plataforma
utilizada.

As visões, conforme mostra a figura 4.4, são

Visão lógica;

Visão de processo;

Visão de desenvolvimento;

Visão de implementação;

Visão de casos de uso

\Hsão lógica
Visão de

Desenvolvimento
Visão de
casos de

USD

Visão de Processo Visão Fk ica

Figura 4.4 Visões do Esquetna ''4tl'' (RUP)
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4.2.3.1.Visão Lógica

Esta visão está voltada para os requisitos funcionais que o sistema deve

atender. Como está fortemente ligada ao problema do negócio em si, é

atravéMesta :visão que nl arquiteto =comunica:se de forma mais fácil

com o conhecedor do negócio. Devido ao seu alto nível de abstração, é

independente de decisões de projeto e implementação, utilizando-se do

diagrama de classes.

4. 2. 3. 2. Visão de Processo

Esta visão está voltada para os aspectos de concorrência do sistema em

tempo de execução, preocupando-se em colho ele se comporta, quais

mecanismos de comunicação são utilizados para troca eficiente de

dados, qual o desempenho, o grau de conHiabilidade, a tolerância a

falhas e distribuição dos elementos entre as partes que constituem o

software.

4.2.3.3. Visão de Desenvolvimento

Esta visão cuida de outros atributos de qualidade relacionados à

dualidade x(dn,cz/-e-Ãardwa/e, mapeando os componentes e subsistemas

à platafonlaa de soRware e aos equipamentos da infra-estrutura técnica,

com o objetivo de colocar o sisteilaa em operação, ou sda,
disponibiliza-lo para uso. O ambiente físico para a execução do sistema

pode mudar: ambiente para desenvolvimento, teste e produção. Devido

a estas alterações, o ambiente físico deve ser altamente flexível e

prover o mínimo de impacto.

4.2.3.4. Visão de Implementação

Esta visão possui o foco na organização dos módulos estáticos do

sistema. É utilizada para saber como distribuir o trabalho de

implementação e manutenção do sistema entre as pessoas que
constituem a equipe de desenvolvimento, inclusive considerando

aspectos de reuso, subcontratação de desenvolvimento de soRware e

aquisição de componentes prontos.
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4. 2. 3. 5. Visão de Casos de Uso

Os casos de uso são utilizados para mapear o relacionamento das

visões, como mostra a figura 4.4, enfatizando que seus elementos

sempreinteragem. apesar- de apresentarem estruturas diferentes. Os

cenários (situações) representados pelos casos de uso são empregados

para direcionar descobertas e projetos de arquitetura nas fases de

concepção e elaboração estabelecidas pelo RUP. Como os cenários

tentam simular situações reais e dinâmicas, é possível empregar casos

de teste para validação da arquitetura ainda em papel ou em protótipo.

4.2.3. 6. Conclusão do Esquema

Originalmente, as visões deste esquema foram descritas em 1995 por

Philippe Kruchten [Kruchten95], antes mesmo do ]ançamento do

Processo Unificado de Desenvolvimento de SoRware [Jacobson98].

Este processo significa a descrição mais genérica do RUP

A evolução deste esquema trouxe algumas diferenças sutis de

conceitualização que estão incorporadas no RUP, ou seja, este esquema

de visões tomou-se parte do RUP. Uma destas diferenças está na visão

de casos de uso que era anteriormente conhecida como "Cenário"

Neste esquema, as visões são coordenadas com o objetivo de

representar a arquitetura como um modelo de abstração que possui o

foco na estrutura nos elementos essenciais, sugerindo a notação UML

[Booch98] como principal mecanismo de representação dos propósitos

das visões. Apesar da visão de casos de uso, mais voltada para a

modelagem das funcionalidades requisitadas pelo usuário final, este

esquema não trata do processo do negócio, ponto chave para identificar

os requisitos e estabelecer as estratégias de obtenção do sistema.

A tabela 4.3 apresenta os principais requisitos de cada visão do

esquema e também o papel desempenhado pelo principal participante.
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Tabela 4.3 Resumo das Visões do Esquema "4+1" (RUP)

4.2.4. RM-ODP

O esquema Refez'ente Modem Jor Open Distributed Processittg (RM-

ODP) consiste de um esforço conjunto da ISO/IEC e ITU-T [RM-

ODP97] en] atividades de padronização para descrever sistemas de

processamento distribuído, fornecendo uma metodologia orientada a

objetos para especiHlcação dos requisitos deste domínio de aplicação. A

metodologia é baseada nos conceitos de visões (são cinco visões) e

também em um vocabulário denominado "transparências" (são oito)

que identiHlca problemas específicos de sistemas distribuídos.

A arquitetura do padrão RM-ODP fornece

Interprodução, ou sqa, troca de informações e uso conveniente

de funcionalidades através de sistemas distribuídos, uma vez

estabelecidas as interfaces de comunicação/utilização;
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  Requisito Principal Participante Principal

Visão Lógica Funcionalidade Usuário Hlnal

Visão de:Processo Desempenho

Escalabilidade

Transferência de dados
(taxa)

Integrador de sistema

Visão de
Desenvolvimento

Topologia do sistema

Distribuição e instalação

Comunicação

Engenheiro de sistema

Visão de
Implementação

Gerenciamento do
soRware

Programador

Visão de Casos de Uso Comportamento Analista de sistema

Analista de teste
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Transparência na distribuição, ou sqa, esconde conseqüências

de distribuição do programador, reduzindo a complexidade da
programação.

Portabilidade e interoperabilidade de a121jç4ções através Je

plataformas heterogêneas.

Visão da
Emoresa

p o lífi c a

Visão da
Informação

Visão da
Engenharia

Figura 4. 5 Visões do esquetna RM-ODP.

As visões do esquema RM-ODP são

conceito, estrutura e regras [Beitz97] :

Visão da empresa;

Visão da informação;

cinco, cada qual possuindo

Visão computacional;

Visão de engenharia;

Visão tecnológica

A utilização de visões está na necessidade de tomar a especificação

grande e complexa de sistemas distribuídos em pedaços gerenciáveis

que podem ser focados nas dificuldades mais relevantes dos
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participantes do desenvolvimento do sistema [Blair97]. A figura 4.5
mostra as visões, co-relacionadas entre si.

4.2.4. 1. Visão da Empresa

Esta visão refere-se ao propósito, escopo e restrições que regem o

negócio. E usada para extrair requisitos e estruturas da organização da

empresa, concentrada nas ações desempenhadas que mudam a política

e as restrições do negócio (por exemplo, criar uma obrigação ou

revogar uma permissão). Tal política é detenninada peia empresa e não

imposta por questões tecnológicas. Por exemplo, uma pessoa não pode

ser limitada a ter apenas uma conta bancária porque é mais fácil para o

programador implementar no sistema.

O modelo de empresa sustenta estas políticas e restrições, incluindo

agentes, artifícios, regras, comunidades e federação.

4.2.4.2. Visão da Informação

Esta visão refere-se à semântica e ao processo de infonnação. E usada

para descrever a informação requisitada pelo sistema através de

representações denominadas ''esquemas'' que especificam o estado e a

estrutura dos objetos.

O modelo de informação inclui o conceito de objetos compostos. Neste

modelo, há três tipos de "esquemas": estático (captura o estado e

estrutura de uln objeto em alguma instância), invariante (restringe o

estado e estrutura de uln objeto no tempo) e dinâmico (define uma

mudança permitida no estado e estrutura de um objeto, restringindo-se

ao esquema invariante).

4.2.4.3. Visão de Computação

Esta visão é usada para especificar a decomposição das funcionalidades

de uma aplicação ODP de uma maneira transparente, considerando o

particionamento lógico do sistema distribuído em vários objetos que

interagem entre si. Além disso, encapsula dados e processamento e
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oferece uma ou várias interfaces para interação com outros objetos. Os

objetos desta visão podem ser aplicações ou objetos de inda-estrutura.

O modelo de computação é representado por:

Interface: há três fomlas de interação entre os objetos:

operacional (modelo cliente-servidor pala computação

distribuída: cliente invoca operação na interface do servidor),

orientada a cadeia (cadeias contínuas de infonnação fluem

entre produtor e consumidor: cadeia de áudio e vídeo) e

orientada a sinal (comece ações de comunicação em nível

muito baixo: serviços OSI).

Atividade: as ações que um obÜeto pode sofrer são: criação e

destruição do objeto; criação e destruição de uma interface;

ligação com a interface; leitura e escrita do estado do objeto;

invocação de uma operação na interface operacional; produção

e consumo de um fluxo na interface em cadeia; iniciação ou

resposta a um sinal na interface orientada a sinal. Tais ações

podem ser seqüenciadas ou paralelizadas.

Contrato de ambiente: pode ser expresso em termos do nível

de transparência na distribuição e da qualidade de serviços

oferecidos pelas interfaces (segurança no transporte de
informações, por exemplo).

4.2.4.4.Visão deengenharia

Esta visão refere-se à infraestrutura necessária para suportar a

distribuição. É usada para descrever o prometo (desÉgzz) dos aspectos

orientados a distribuição do sistema ODP, mas não se concentra na

semântica da aplicação ODP, excito para detemlinar seus requisitos de

distribuição etransparência.

O modelo correspondente a esta visão inclui objetos e canais. Os

objetos podem ser divididos em duas categorias: objetos básicos

(correspondem aos objetos na especificação da visão computacional) e

objetos de infra-estrutura (por exemplo, protocolos). Um canal
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corresponde a uma ligação ou objeto de ligação na especiHlcação da

visão computacional, ou sda, são mecanismos de comunicação e
contém ou controla as ftlnções de transparência.

4.2.4. 5. Visão tecnológica

Esta visão refere-se à escolha de tecnologias, descrevendo a

implementação do sistema ODP e considerando os aspectos de

identificação, distribuição e instalação de tecnologias de hardware e

software específicas que suportam e constituem o sistema.

O modelo correspondente a esta visão serve mais para justificar do que

descrever subsídios para seleção de tecnologias de mercado.

4.2.4.6. Conclusão do Esquema

O esquema RM-ODP é específico para ambientes de processamento

distribuído e considera as visões como uma descrição completa e auto-

contida dos requisitos do sistema em diferentes níveis de detalhamento,

conforme a audiência particular de pessoas envolvidas no processo.

Além disso, o objetivo deste esquema é organizar os pedaços de um

sistema ODP em um todo coerente e não padronizar componentes ou

influenciar escolhas de tecnologias.

O termo ''modelo da visão" utilizado na descrição das visões não

prescreve sintaxe e nem semântica específicas. No entanto, comece

uma tenninologia básica que é necessária para modelar os interesses de

cada visão [Blair97].

Este esquema também utiliza um conceito extendido de objeto oriundo

das técnicas tradicionais de orientação a objetos para atender às

complexidades e particularidades do domínio de sistemas distribuídos.

A tabela 4.4 apresenta um resumo dos principais requisitos de cada

visão do esquema RM-ODP e também o papel desempenhado pelo
principal participante.
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Tabela 4.4 Resumo das Visões do Esquema RM-ODP

4.2.5. Zachman

John Zacliman [Zachinan97] propôs um.»'a/zzewo/k para e]aboração da

arquitetura de sistemas o qual apresenta mais do que visões diferentes

sobre a arquitetura. O./}'a/zzework, como pode ver visto na figura A. l do

Anexo 1, consiste da visão dos vários participantes interessados no
desenvolvimento do sistema e está vinculada a seis características

chamadas de abstratas, conforme segue:

1 . DO QUE o produto é feito;

2. COMO o produto trabalha;

3 ONDE os componentes estão relativamente uns aos outros;

4 QUEM faz o que, relacionado ao produto;

5. QUANDO as coisas acontecem;

6 POR QUE são feitas várias escolhas

59

  Requisito Principal Participante Principal

Visão da Empresa Escopo e restrições do
negocio

Analista de negóçjQga
empresa

Visão da Informação Esquema da infonnação
(processo e semântica)

Usuário amai

Visão da Computação Decomposição das
funcionalidades

Analista de sistema

Visão da Engenharia Infra-estrutura

Mecanismos de
comunicação

Engenheiro de sistema

Visão da Tecnologia Escolha de tecnologias

Implementação do
ópa/7zework distribuído

Projetista



IME - USP Visões em arquitetura de software

Desta forma, tenta-se isolar as características do objeto ou descrição da

representação arquitetural en] questão, descrevendo uma de cada vez e

reduzindo a complexidade. O termo abstração vem do processo de

extraindo total,um subconjunto mais simples com o foco em algum

item particular, contendo um plano global bem como detalhes técnicos.

As visões do esquema de Zachinan são [Hay97a]

Visão contextual;

Visão conceitual;

Visão lógica;

Visão física;

Visão de construção;

Visão do sistema pronto

4. 2. 5. 1. Visão Contextual

Esta visão define o propósito e o escopo do negócio em relação às

diretivas tomadas pela empresa. Para qualquer esforço de

desenvolvimento de sistemas, é necessário estabelecer o contexto.

4. 2. 5. 2. Visão Conceptual

Esta visão denlne, em tenros de negócio, a natureza do negócio,

incluindo sua estrutura, funções, organização e restrições. O plano

estratégico da empresa (ót/síness p/a/z) para obtenção do sistema de

soÊware que atenda às necessidades do negócio é a premissa para esta
visão.

4.2.5.3.Visão Lógica

Esta visão define o negócio descrito na visão conceitual em estruturas

mais rigorosos de organização da infomlação. Por exemplo, a visão

conceptual descreve as funções de negócio e, em contrapartida, a visão

lógica descreve as mesmas funções sob a perspectiva de transformação
dosdados.
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4. 2. 5.4. Visão Física

Esta visão descreve como a tecnologia pode ser usada para atender as

necessidades do sistema identificadas previamente. Neste momento,

interfaces eom o usuário são deHinidasÍlinguagens são selecionadas;

estruturas são definidas, modelos e escolhas de bases de dados são

feitas.

4.2.5. 5. Visão de Construção

Esta é a visão das especificações do programa, da base de dados, do
ambiente de rede. Todas estas especificações são realizadas em termos

das linguagens selecionadas na visão anterior.

4. 2. 5. 6. Visão do Sistema Pronto

Esta visão representa o sistema implementado e em funcionamento,

fazendo parte da organização. Os aspectos como treinamento de

pessoas e adequação aos eventos e regras de negócio também
constituem esta visão.

4.2. 5. 7. Conclusão do Esquema

As visões do esquema de Zachman são descritas com o foco nos

participantes do processo de desenvolvimento, incluindo os seguintes:

os responsáveis pelo negócio da empresa, as pessoas que executam as

atividades direcionadas ao negócio, os analistas de sistema que querem

representar o negócio de uma torna disciplhlada, os projetistas que

aplicam tecnologias específicas para solucionar os problemas do

negócio, os implementadores do sistema e por fim o sistema mesmo.

Este esquema não fornece linguagem para modelar as coisas que

descreve e nem processo para definição da arquitetura. Porém, constitui

a base de um ./}a/nework (Anexo 1) que representa características que

possuem cruzamento de infomlações entre si.

A tabela 4.5 resume os principais requisitos de cada visão do esquema

e também o papel desempenhado pelo principal participante.
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Tabela 4.5 Resumo das Visões do Esquema de Zachman

4.3. Alguns Outros Esquemas de Visões Menos
Difundidos

Existem várias outras frentes de pesquisas na área de arquitetura de software

que também consideram os conceitos relacionados a visões. Esta seção trata de

três outros esquemas de visões que são menos difiindidos na indústria de

software, mas que possuem sua importância e, em alguns casos, sua descriçào é

semelhante a algumas das visões já apresentadas no item anterior.

Os esquemas apresentados são

1. TAFIM [www9];

2. TOGAF]www8]

3 Holfineister-Som-NordÍHolfmeister00]
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  Requisito Principal Participante Principal

Visão Contextual Propósito do negócio

Diretrizes da empresa

Analista de negócio da
empresa

Visão Conceitual Estrutura, funções e
organização do negócio

Analista de negócio

Visão Lógica Requisitos e
funcionalidades

Usuário final

Visão Física Infra-estrutura

Aspectos tecnológicos

Engenheiro de sistema

Visão de Construção Especificações do
sistema

Analista de sistema

Projetista
Visão do Sistema
Pronto

Evolução e melhorias do
sistema

Avaliação da adequação
da arquitetura

Analista de negócio
Usuário final

Arquiteto
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4.3.1. TAFIM

A sigla TAFIM [www9] significa "Technica] Architecture Framework

for Information Management", um ./;a//zework construído para o

desenvolvimento de arquiteturas de sistemas de informação do
Departamento de Defesa Americano (DoD). Fomece serviços, padrões,

conceitos de prometo (design), componentes e configurações que podem

ser usados para guiar a dentição de arquiteturas de domínio específico.

As visões deste esquema são

Visão de computação;

Visão de gerenciamento de dados;

Visão de comunicação;

Visão de segurança.

4.3. 1. 1. Visão de Computação

Esta visão trata dos aspectos da arquitetura técnica, compreendendo os

interesses dos engenheiros de sistema e soRware. A sua abrangência

depende do ambiente e da plataforma computacional do sistema,

existindo modelos específicos para cada caso, como descrito a seguir.

Modelo Cliente/Servidor, onde os computadores clientes

fazem requisições de serviços e informações oferecidas pelo
computador servidor, inclusive dados amlazenados em base de

dados.

Modelo Baseado em Hospedagem (hos/), onde o
processamento é todo centralizado na máquina hospedeira

(tipicamente um computador de grande porte), sendo

requisitado por terminais "burros".

Modelo Hierárquico Messe-Escrevo(/nas/e/'-s/ave), onde os

computadores escravos (s/aves são ligados aos computadores

mestre (/7zízs/er9 e desempenham processamento somente

quando demandado pelo mestre. Podem existir várias camadas,
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onde os computadores mestre de uma camada são utilizados

como coputadores escravos pela camada imediatamente

anterior.

Modelo Pee/'-/õ=Pee/:; on'dõ õí êõiíii)utadõiê93ão tõnsidéi:ãdõi

servidores quando recebem e respondem as requisições de

serviços e são considerados clientes quando solicitam os

serviços.

Modelo de Objetos Distribuídos, onde os serviços de

requisição são tratados comia objetos, utilizando interfaces de

comunicação bem deâmidas e encapsulando detalhes de

configuração dos objetos.

4.3. 1.2. Visão de Gerenciamento de Dados

Esta visão refere-se a serviços de administração e gerenciamento de

dados, incluindo aspectos de armazenamento, recuperação,

manipulação, óackizp, integridade e segurança no acesso, tanto para

dados centralizados quanto para dados distribuídos.

4.3. 1.3. Visão de Comunicação

Esta visão refere-se aos aspectos de comunicação entre componentes

que compõem o sistema, considerando a distribuição geográHtca da

infra-estrutura. Neste sentido, interfaces padronizadas facilitam a

portabilidade, interoperabilidade e a flexibilidade entre as redes

geograntcamente distribuídas.

4.3. 1.4. Visão de Segurança

Esta visão refere-se aos aspectos de segurança, considerando as

seguintes características: controle de acesso às informações,

integridade das infonnações que trafegam pela rede de comunicação,

uniformidade dos mecanismos de proteção e segurança e distribuição

adequada das cansadas de segurança (hardware e soRware).
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4.3.2. TOGAF

A sigla TOGAF [www8] siginnica "The Open Group Achitecture

Framework" e constitui-se de um ./}a///ework para dentição de

arquiteturas de sistemas de infonnação, incluindo método de
desenvolvimento para atender às necessidades do negócio. Foi

desenvolvido pelos membros do Zhe (1)pe/z Grozzp com base no TAFIM

[www9].

As visões deste esquema estão baseadas em observações de diferentes

pessoas que desempanham papéis distintos na definição de uma

arquitetura. As visões são as seguintes:

Visão de negócio

Visão de engenharia

Visão de operação

Visão de aquisição

4.3.2. 1. Visão de Negócio

Esta visão compreende os interesses dos usuários do sistema caIU foco

nos aspectos filncionais, descrevendo os fluxos de informação entre

pessoas e o processo de negócio baseados em análises do ambiente

existente, dos requisitos e restrições que afetam o novo sistema.

Também considera os aspectos de usabilidade e desempenho.

4.3.2. 2. Visão de Engenharia

Esta visão compreende os interesses de engenheiros de sistema e de

software responsáveis por desenvolver e integrar vários componentes

do sistema. O foco desta visão é o modo em como o sistetna será

implementado, considerando os aspectos dc segurança, armazenamento

de dados e rede de comunicação (distribuição geográfica).
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4.3.2.3. Visão de Operação

Esta visão compreende os interesses dos administradores e gerentes do

sistema responsáveis em manter o sistema disponível e operando

eorretamente='também considera or aspectos deüíicializaçãa'da

sistema, upgrading, desempenho, tnonitoração da segurança e
gerenciamento de falhas.

4.3.2.4.Visão deAquisição

Esta visão compreende os interesses do pessoal responsável pelo

be/zc/z/zzc/rk e cotação de componentes de hardware e software que serão

necessários para compor o sistema, mantendo a adequação à
arquitetura.

4.3.3 Holfmeister-Nord-Som

O esquema de visões de Holfmeister, Nord e SoniIHolfmeister00]

nasceu do estudo de princípios e semelhanças em domínios de
aplicação com o objetivo de obter subsídios que levassem a uma boa

arquitetura de soRware. As visões estão baseadas no que os autores

observaram na prática. Cada uma delas descreve um tipo diferente de

estrutura e mapeia interesses diferentes de engenharia, auxiliando no

gerencianlento da complexidade do sistema.

As visões consideradas neste esquema são (figura 4.6)

Visão de Código;

Visão de Módulo;

Visão de Execução;

Visão Conceitual
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Componertes
ConeQa s

VisiioConoeitual

r
Vis:io {le Mãlulo

Módulos l
Subsigemas l

Camadas +

Componentes
Con-eaores

Coríigurzção

Nódulos

RegriçÕes

ecqao

h8dulos

Nuas módulos
Particionanento

Bvtidade
de

Visiíolle Código

Cólligo-f«üe

Figura 4.6 Visões do Esquettta de Hol]tneister-Nord-SoniÍHolfmeister00]

4.3.3.1.Visão de Código

Esta visão refere-se ao modo como o código-fonte está organizado,

considerando código de objetos, bibliotecas, código binário, controle de

versões, controle de arquivos e distribuição dos diretórios. Esta

organização afeta diretamente a reusabilidade do código e,

consequentemente, o tempo de desenvolvimento do sistema.

4.3.3. 2. Visão de Módulo

Esta visão refere-se à decomposição do sistema e o particionamento dos

módulos em camadas com o objetivo de diminuir a complexidade do

trabalho em construí-lo através do aumento da escalabilidade (tanto em

funcionalidades quanto em programadores). A utilização de conceitos

oriundos da tecnologia orientada a objetos como encapsulamento,

abstração, interface de comunicação são discutidos nesta visão.

4.3.3.3.V/são de Execução

Esta visão refere-se aos aspectos dinâmicos do sistema, preocupando-se

em como os módulos são mapeados aos elementos fomecidos pela
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plataforma operacional (distribuída, centralizada) e aos elementos da

arquitetura de hardware. Dentre os aspectos de qualidade considerados

estão: desempenho, requisitos de reconfiguração, concorrência,

[eplicaçãa,Jalerância a falhas e capacidade dcabsowermudanças:

4. 3. 3.4. Visão Conceptual

Esta visão refere-se ao domínio de aplicação, mapeando as

fiincionalidades do sistema aos elementos arquiteturais demoninados

componentes conceituais. A coordenação e troca de dados é
manipulada pelos elementos denominados colectores. Os problemas e

soluções desta visão devem ser tratados com independência de

tecnologias de hardware e soRware e com atributos que possam guiar
as outras visões.

4.4. Comparação entre os Principais Esquemas de
Visões

Cada esquema de visões tem como olÜetivo observam um determinado aspecto

da arquitetura, considerando várias perspectivas. Apesar das visões

apresentarem semelhanças conceituais em sua descrição, como pôde ser

observado nas seções anteriores, elas ressaltam aspectos de partes diferentes da

arquitetura, dependendo da sua localização dentro do processo de
desenvolvimento.

Os detalhes que dizem respeito a semelhanças e divergências entre as visões

são discutidos a seguir, ressaltando os aspectos que dão a evolução incremental

no que se refere aos conceitos que deHtnem os esquemas.

O esquema de Booch [Booch91] apresenta, acém da característica de

complemento conceptual entre as visões, a característica de procedimento para

a execução das atividades de modelagem, ditando o que deve ser feito primeiro

e o que deve ser feito en] seguida. A abordagem deste esquema está em

identificar pequenas partes do sistema e modela-las semelhante a OMT,

considerando os aspectos estático, dinâmico e funcional, mas com distinção

clara entre os detalhes lógicos e físicos de cada parte.
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Tanto o esquema OMT [Rumbaugh9 1] quanto o esquema de Booch [Booch9 1]

consideram que o modelo do processo de negócio que o sistema automatizado

irá apoiar e também o escopo deste sistema já foram anterionnente definidos do

ponta.de3vista deiegócia-

Conceitualmente, as visões do esquema "4+1" (RUP) [Kruchten00] são uma

extensão dos esquemas OMT e Booch. O foco de observação considerado é o

próprio sistema como um todo e deste foco são extraídos não somente os

aspectos estático, dinâmico e funcional como tambélll as infonnações

relacionadas aos detalhes da fase de projeto (design) e aos ambientes físicos de

desenvolvimento, teste e apelação. Os detalhes de prometo são referentes à

identinlcação, especificação e organização dos componentes de soRware que

guiam e orientam a fase de implementação.

A notação UML [Booch98] é sugerida como ]inguagem para representar os

modelos retratados pelas visões do esquema "4+1" (RUP). Os esquemas OMT

e de Booch sugerem diagramas equivalentes aos diagramas da notação UML o

que é bastante natural, uma vez que a UML é originalmente uma evolução de

três frentes de estudos em tecnologias orientadas a objetos. Duas destas frentes

são Booch e OMT. A outra frente refere-se ao Objectory [Jacobson92]

[Jacobson95], um processo de desenvo]vimento orientado a objetos cujo
mentor é lvar Jacobson.

Os diagramas, tanto da notação UML quanto aqueles dos esquemas de Booch e

OMT, representam um nível mais baixo de abstração em comparação com o

objetivo do esquema "4+1"(RUP) que são as perspectivas do sistema colmo um

todo. Portanto, as visões da OMT e de Booch podem ser consideradas

"subvisões" em relação às visões do esquema "4+1" (RUP).

O esquema RM-ODP [Blair97] também tem os esquemas da OMT e de Booch

como subvisões que aparecem nas visões de infomlação e computação. Este

esquema possui perspectivas mais abrangente dentro do processo de
desenvolvimento de sistemas do que o "4+1" (RUP) pois preocupa-se com o

processo do negócio e suas restrições em confonllidade com a empresa ou
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organização para a qual o sistema está sendo construído. Os aspectos do

processo de negócio devem ser definidos antes mesmo do levantamento dos

requisitos funcionais. O esquema "4+1" (RUP) considera que este processo já

está deÊlnido e sua preocupação começa com o levantamento dos requisitos.

Em contrapartida, o esquema "4+1" (RUP), através da perspectiva de casos de

uso, fornece indícios que sustentam a especificação e execução dos testes
relacionados aos aspectos fimcionais.

O esquema de visões de Zachman [Zachman97] é o mais abrangente dentro do

processo de desenvolvimento pois, além de cobrir os aspectos de negócio

(processo e requisitos), considerando o ambiente e estrutura organizacional da

empresa, este esquema também se preocupa com os aspectos e os benefícios

trazidos para a empresa pelo sistema depois que ele está pronto e operacional.

Neste esquema, não há um método que guie a definição da arquitetura. O

./}a//zework no qual as visões estão contidas não comece um processo para

desenvolvê-las e nem a ordem na qual elas devem ser consideradas. Esta

deficiência é superada no capítulo que segue, mais especificamente na tabela

5.1, a qual apresenta a relevância das visões nas fases do processo clássico de
desenvolvimento de sistemas.

Vale notar que este incremento de evolução conceptual não está relacionado

com a ordem cronológica do surgimento dos esquemas. A figura 4.7 resume a

discussão apresentada acima, mostrando a abrangência de conceitos entre os

esquemas e a origem destes dos conceitos.

RM-ODP

4+1

OMT

Zachman

Evolução
temporal

1991

1987

Figura 4. 7 Abrangência de conceitos Xorigettt dos conceitos
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4.6. Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou as deHmições relativas às visões arquiteturais e

também os principais esquemas de visões conforme a formalização feita pot

vários autores. Ressaltando que a complexidade em se definir uma arquitetura

pode ser quebrada através da observação de seus aspectos sob vários pontos de
vista.

Cada visão, independente esquema ao qual pertence, evidencia alguns aspectos

relevantes ao seu contexto e esconde os outros aspectos menos relevantes. Este

é o tipo de visão de compreensão. Tais aspectos arquiteturais não evidenciados

ein uma determinada visão, serão evidenciados en] outra visão que
complementa o esquema. Este é o tipo de visão de complemento.

Os esquemas de visões apresentados contribuem com a definição de uma

arquitetura também através da identificação de responsáveis pelo levantamento

e modelagem dos aspectos em evidência e de possíveis notações para
representar tais modelos.

A visão de um esquema pode ser tão abrangente dentro do processo de
desenvolvimento de sistemas ao ponto de absorver uma ou mais visões de outro

esquema. Abusivamente, é como se existissem "subvisões". Este é um dos

assuntos que serão discutidos no próximo capítulo.
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i5. Utilização dos Esquemas de Visões

Objetivo do capítulo

O objetivo deste capítulo é correlacionar os esquemas de visões com as fases do processo

de desenvolvimento de sistemas e com os fatores de qualidade, gelando discussões que

norteiam a escolha do esquema de visões mais adequado para definir a arquitetura de um

sistema. Esta discussão será feita considerando a abrangência, o impacto na qualidade e o

foco de atuação dos esquemas com base no processo de desenvolvimento

Motivação

Nos capítulos anteriores, foi possível perceber que deHmir uma boa arquitetura é

fundamental para a saúde do sistema, tanto no desenvolvimento quanto nas suas

posteriores manutenções (corretivas ou evolutivas). É durante a definição da arquitetura

que as restrições referentes ao desempenho, portabilidade, segurança e demais requisitos

não funcionais relacionados ao negócio precisam ser identificados e solucionados. Os

esquemas de visões apresentados levantam vários aspectos sobre a arquitetura que devem

ser considerados na sua especificação. O intuito está em validar as decisões tomadas e

garantir a cobertura dos requisitos necessários.

O escopo dos esquemas de visões dentro do processo de desenvolvimento de sistemas

indica a abrangência do esquema. Sabendo desta abrangência, pode-se escolher o

esquema com o foco adequado na dentição da arquitetura.

Os esquemas sugerem notações que já são conhecidas e comercialmente difiindidas para

representar os modelos arquiteturais. Porém, qualquer notação que se adequa aos

aspectos descritos nas visões pode ser utilizada devido à abstração encontrada nas visões,

ou sqa, os esquemas de visões não restringem a notação. Por exemplo, é possível utilizar

alguns diagramas da notação UML para representar as perspectivas abordadas no

esquema da OMT, embora este esquema sugira notação própria da sua metodologia.

Organização do capítulo

O item 5. 1 discute os esquemas de visão apresentados no capítulo 4, considerando sua

abrangência no processo de desenvolvimento. Esta forma de organização influencia o

arquiteto ao utilizar o esquema para apoiar a definição da arquitetura.

73



IME - USP Visões ein arquitetura de soRware

O item 5.2 discute os esquemas de visão apresentados no capítulo 4, considerando os

requisitos de qualidade que cada um atende. O modelo de qualidade utilizado nesta

comparação é o modelo de McCall [McCal194] [Pfleeger98].

O item 5.3 apresenta algumas considerações finais sobre o estudo comparativo dos

esquemas de visões, considerando sua abrangência no processo de desenvolvimento de

sistemas e seu impacto nos fatores de qualidade desejados para a arquitetura que está
sendo definida.

5.Í. Abrangência dos Esquemas de Visões

5.1.1 Esquema Conceptual para Comparar Esquemas de
Visões Segundo a sua Abrangência no Processo de
Software

O esquema conceptual consiste na organização estrutural dos esquemas

de visões dentro do processo de desenvolvimento, ou sela, é a
distribuição das visões entre as fases do processo de acordo com os

aspectos que cada uma delas descreve. Através desta distribuição, é

possível perceber a abrangência do esquema e o quanto os aspectos

descritos em suas visões atendem cada uma das fases do processo,

confonne o nível de abstração no qual estão apoiadas.

O objetivo do esquema conceitual é proporcionar subsídios para a

escolha adequada do esquema de visões a ser utilizado na definição da

arquitetura do problema que se quer resolver.

Aliando as diferentes perspectivas apresentadas nas visões com o

processo de desenvolvimento, tem-se a garantia de transição adequada

entre as fases pois o esquema conceitual mostra a sequência na qual as

infomlações devem ser tnodeladas conforme seu nível de abstração.

Isto ocorre pois cada visão tem uma determinada cobertura em relação

às fases do processo.

O processo de desenvolvimento considera as seguintes fases, confonne

figura 2. 1 (vida capítulo 2 deste documento) [Pressman0 11:
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Engenharia de requisitos/informações: fase que estabelece os

requisitos necessários conforme a estratégia e a área de atuação

do negócio e identiHlca a interação do sistema com outros

elementos.externos, tais como hardware,pessoas,basededados

ou outros sistemas. Neste trabalho, esta fase é dividada ein duas

etapas: processo de negócio e levantamento de requisitos;

Análise de requisitos: fase que estabelece o entendimento da

natureza do sistema a ser construído, o domínio de

informações, as funcionalidades solicitadas e o comportamento

em relação ao negócio;

Projeto: fase na qual se transfonna requisitos em uma
representação do software que pode ter medidas de qualidade

antes da codificação iniciar;

Codificação: fase na qual se transforma o projeto em código
legível por máquina;

Teste: fase na qual se testa o código gerado, com foco tanto na

lógica interna do soaware quanto nas funcionalidades externas;

Operação: fase na qual se identificam as mudanças e
manutenções (corretivas, evolutivas ou adaptativas) necessárias
no soRware.

Apesar do modelo de processo adotado para explicação do esquema

conceitual ser linearmente sequencial, o desenvolvimento não implica

que, ao nillal, o soRware estará completamente pronto. O processo, para

6omecer versões rápidas e cada vez mais robustas, deve ser iterativo e

incremental, aliando-se às fases do modelo cascata (figura 2.1, capítulo

2)
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5.1.2. Comparação dos
Conceptual

Esquemas Usando o Esquema

O esquema conceitual traduz a abrangência do esquemas de visões,
iiiõgtraiM

que eles abordam. A comparação dos esquemas de visões que é feita

neste item considera o quanto as visões de um esquema atendem às

especificações de cada fase do processo de desenvolvimento.

A tabela 5.1 a seguir mostra a abrangência dos esquemas dentro do

processo de desenvolvimento de sistemas, enfatizando em quais fases

são consideradas as visões.
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Tabela 5.1 -- Relevância das Visões nas Fases do Processo de Desenvolvimento de

Sistemas.

Fase l Engenharia de Sistemas

ÜÚ=b<H'::;=tln«;:-'-
49gw l P"jet. Teste OperaçêQ

OMT

h-E0
Visão
estática

Visão
dinâmica

Visão
funcional

.= U
D
Qn

Booch

Visão lógica l Visão física

'4+1

+

-+
Visão lógica IVisão de
Visão de l processo
casos de u$o

Visão de l Visão de
desenvolvi- l implemente
mento l ção

Visão de
casos de uso

n.Q
q
=a

=a
E
U
8

RM-ODP

Visão da
empresa

Visão da
informação

Visão de
computa-
çao

Visão de l Visão
engenharia jtecnológica

Zachman

Visão l Visão
contextual l contextual

Visão l Visão
conceRual l conceüual

Visão lógica l Visão física l Visão de
construção

Visão
conceüual

Visão do
sistema
pronto

5. 1.2. 1. Os Esquemas OMT e B00CH

Os esquemas OMT e Booch estão sendo comparados nesta mesma

seção uma vez que eles apresentam muitas características semelhantes

em relação ao esquema conceitual.

Os esquemas OMT e Booch compreendem as fases de análise e projeto,

considerando que o processo de negócio e os requisitos já estão

devidamente modelados. Isto significa que a modelagem arquitetural

precisa ser complementada para cobrir a fase de engenharia de
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requisitos e se estender para as fases de codificação, teste e operação.

No entanto, para domínios de aplicação Gula complexidade de negócio

é pequena ou já está bastante conhecida, tais esquemas são bem

aplicáveis.

Os aspectos dinâmicos dos esquemas OMT e Booch podem se]

utilizados como subsídios para a fase de teste, mas esta consideração

não está claramente identificada na descrição das visões. Ela é implícita

e depende da metodologia utilizada na empresa para que este vínculo

seja feito.

5. 1.2.2. O Esquema "4+1" (RUP)

Em comparação com OMT e Booch, o esquema "4+1" (RUP) abrange

mais fases do processo de desenvolvimento, identiâcando aspectos que

envolvem o levantamento das funcionalidades, a distribuição física dos

elementos que compõem o software e a preocupação com ambientes

distintos e específicos para desenvolvimento, teste e operação. O RUP,

processo para o qual as visões deste esquema foram criadas, trata os

aspectos com a preocupação de modiHlcabilidade e manutenção. Mas

isto não é claro na descrição das visões.

A visão de casos de uso do esquetna "4+1"(RUP) é utilizada na fase de

levantamento dos requisitos como identiHlcador de situações que podem

ocorrer no sistema. Esta visão apresenta situações que são subsídios

para a execução dos testes que validam a aderência dos requisitos ao
sistema.

5. 1.2. 3. O esquema RM-ODP

O esquema RM-ODP possui, na visão da empresa, os aspectos

relacionados ao negócio e suas restrições, peocupando-se em como a

solução distribuída deve se adequar às questões políticas e
organizacionais da empresa para a qual o sistema está sendo

construído. Esta visão está localizada na etapa de modelagem do
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processo negócio da fase de engenharia de requisitos, ou sqa, consiste

na primeira atividade ao se definir a arquitetura.

A confonnidade dos requisitos especificados com a sua implementação

é um item mencionado para o padrão de modelagem de sistemas

distribuídos, mas não é referenciado em nenhuma das visões do

esquema ]iM-ODP. Por isso, não há visão correspondente à fase de

teste. A mesma interpretação é dada aos aspectos de modificabilidade e

manutenção, assim como ocorre no esquema "4+1" (RUP), não

havendo correspondência de visão na fase de operação.

5. 1.2.4. O esquema de Zachman

O esquema de Zaclunan é o mais abrangente de todos os principais

esquemas, possuindo uma visão correspondente a cada fase do processo

de desenvolvimento. Este esquema não comece linguagem para

representação dos aspectos que aborda e nem processo específico de

utilização. Porém, através de um jra/7zework (vida Anexo 1), as visões

são organizadas confomle seu nível de abstração.

O foco do esquema de Zachman é voltado para classificar e organizar

os requisitos complexos dos negócios de uma empresa. As visões deste

esquema descrevem infonnações que vão além do processo de

desenvolvimento considerado, identiHlcando aspectos que servem para

a arquitetura de negócios da empresa e não somente para a arquitetura

de um dos sistemas utilizados na empresa.

Assim como a visão de casos de uso do esquema "4+1" (RUP), a visão

conceitual do esquema de Zachman é utilizada na fase de testes.

A escolha de um dos esquemas como base para definição da arquitetura

depende da complexidade do domínio de aplicação do negócio e

também do nível de maturidade da equipe de desenvolvimento.
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5.2. Impacto das Visões na Qualidade do Software

5.2.1 Modelo de Qualidade de Software

A garantia da qualidade de um soRware depende da qualidade da

arquitetura definida para este soRware. Para Plessman [Pressman0 1],

há três pontos importantes relacionados à qualidade:

1. Requisitos de soRware são a base para medidas de qualidade.

Falta de aderência da arquitetura aos requisitos significa falta

de qualidade;

2. Padrões específicos estabelecem um conjunto de critérios que

guiam a definição da arquitetura. Se os critérios não são
seguidos, o resultado não terá qualidade.

3. Há os atributos de qualidade (requisitos não funcionais) que

nem sempre são mencionados. Se a arquitetura apresenta os

requisitos explícitos, mas não apresenta algum dos requisitos

implícitos, a qualidade será duvidosa.

Os fatores de qualidade propostos por McCall [McCal194] [Pfleeger98]

constituem uma categorização de fatores que afetam a qualidade do

soRware e estão diretamente ligados à arquitetura. Estes fatores,

conforme moita a nlgura 5.1, preocupa-se com três aspectos

importantes do soRware:

Características operacionais do soRware;

Sua capacidade de absorver mudanças;

Sua facilidade de adaptação a novos ambientes
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Figura 5. 1 Fatores de qualidade de software de McCall.

Os fatores de qualidade são aqueles apresentados na tabela 5. 1 a seguir

Tabela 5.2 -- Descrição dos Fatores de Qualidade de McCall.
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Fatores de Qualidade Descrição
Operação Corretude Favor no qual um software satisfaz sua

especinlcação e os objetivos do usuário final.

Segurança Fator no qual um software executa sua funcão
com a precisão necessária, livre de falhas
(tolerância a falhas).

Usabilidade Esforço necessário para aprender, operar,
preparar as entradas e interpretar as saídas do
software.

Integridade Fator no qual o acesso aos dados e às
funcionalidades do software é controlado, não
permitindo a utilização incorreta (robustez) ou
por pessoas não autorizadas e garantindo a
restauração dos dados em caso de falha
inevitável.

Eficiência Fator que refere-se à quantidade de recursos
de computação e código necessários para o
software desempenhar sua função.

Transição Portabilidade Esforço requerido para adaptar um software a
vários ambientes de hardware/software
diferentes (plataformas de hardware, sistemas
operacionais, compiladores).

Fator no qual um software (ou parte dele)
pode ser reutilizado em outras aplicações,
;onforme o escopo das funções executadas.

Reusabilidade



IME USP Visões ein arquitetura de soRware

E difícil, e em alguns casos, impossível desenvolver medidas diretas

para estes fatores de qualidade. Uma forma de garantir que todos estes

favores estão mapeados no modelo arquitetural é através de revisões

baseados em cÀecX//sf.

5.2.2. Comparação dos Esquemas de Visões Usando o
Modelo de Qualidade

A necessidade de se construir um sistema determina qualidades que

devem ser acomodadas pela aiquitetura. O atendimento aos requisitos

flincionais é a condição básica para os serviços e habilidades do

sistema. Porém, muitos destes sistemas são reprojetados não por causa

de deficiências em suas funcionalidades, mas devido à diHlculdade de

serem mantidos, ou pela deficiência no desempenho e na segurança

[Bass98] .

Segundo o modelo de qualidade de McCall [McCal194] [Pfleeger98],

uma arquitetura pode ser avaliada conforme os atibutos de qualidade

(requisitos não fiincionais) que ela aborda. A escolha de uln esquema

de visões arquiteturais como apoio e base para a representação do

modelo da arquitetura deve garantir a adequação do resultado obtido.
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Interoperabilidade Esforço requerido para juntar um software a

outro, através acessos bem deHiúdos a
funcionalidades externamente visíveis.

Revisão/
Manutenção

Manutenibilldade Esforço requerido para localizar e corrigir um
erro em um soüwaretbem-como identiHlcar
rondas de alterar funções ou agregar novas
funções com o olÚetivo de evolução, com o
mínimo de impacto.

Flexibilidade Esforço requerido para modificar um soRware
que está em produção.

Testabílidade Esforço requerido para testar um soRware
com o objetivo de garantir que ele
desempenhe as ftlnções atribuídas.
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O modelo de McCall é utilizado para mostrar, dentre os seus aspectos

de qualidade, quais deles são abordados pelas visões dos principais

esquemas descritos no capítulo 4.

A tabela 5.3 apresenta o resumo da comparação com a relevânca de

cada esquema de visões em ftlnção dos fatores de qualidade do modelo
de McCall.

Tabela 5.3 Matriz de Qualidade dos Esquemas de Visões

5.2.2. 1. Os Esquemas OMTe B00CH

Os esquemas OMT e Booch estão sendo comparados nesta mesma

seção uma vez que eles apresentam muitas semelhantes em relação aos

fatores de qualidade considerados.
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Fatores de Qualidade Esquemas de Visões
0MT Booch :'4+1" (RUP) RM:ODP Zachman

Operação Corretude     Visões lógica e
de casos de uso

Visões da
empresa e da

informação

visões
contextual e
conceitual

Segurança     Visão de
desenvolvimento

Visão de
engenharia

Visão física

Usabilidade visão
dinâmica

Visão
lógica

Visão de casos
de uso   Visões

conceitual e
lógica

Integridade Vilões
estática,

dinâmica e
funcional

Visões
lógica e
física

Visões de
processa e:de
implementação

Visões da
informação e
computação

Visões lógica.
física e de
construção

Eficiência Visão
estática

visão
física

Visões de
processo e

desenvolvimento

visões da
computação e

engenharia

Visão de
construção

transição Portabilidade     Visão de
Implementação

Visão
tecnológica

Visãofísióa

Reusabilidade     Visões de
processo e de
implementação

Visão de
computação

Visões lógica e
do sistema

pronto

Interoperabilidade     Visão :de
desenvolvimento

Visão de
engenharia

Visão física

Revisão/
Manutenção

Manutenibilidade         Visãológica

Flexibilidade         Visão ;do
sistema pronto

Testabilidade     Visão de casos
de uso

Visão
tecnológica

Visão
conceitual
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Os esquemas OMT e Booch possuem o fator de usabilidade descritos

pelas visões dinâmica e lógica, respectivamente, devido à interação

sequencial entre os objetos, demontradas pelas situações de negócio

que representam.Também apre$ç!!@nl Q flor integridade em todas as

visões. O fator eficiência aparece nas visões estática (OMT) e física

(Booch) pois elas trazem aspectos de encapsulamento e distribuição da

complexidade estrutural do negócio em relação ao esforço de

computação.

5.2.2.2. O Esquema "4+1" (RUP)

Para o esquema "4+1"(RUP), a qualidade está relacionada à:

Corretude é atendida pelas visões lógica e de casos de uso pois

elas concentram os aspectos de especificação das
funcionalidades requeridas ao soRware, com o objetivo de
atender às necessidades do usuário Êlnal.

Segurança é atendida pela visão de desenvolvimento uma vez

que está voltada para as decisões de prometo que auxiliam a

implementação.

Usabilidade é atendida pela visão de casos de uso pois esta

visão apresenta as situações comportamentais do soRware no

nível do usual.io anal.

Integridade é atendida pelas visões de processo e de
implementação pois estas visões tratam dos aspectos de
robustez do software.

Eficiência é atendida pelas visões de processo e
desenvolvimento. A primeira trata dos aspectos de
desempenho, escalabilidade e transferência de dados e a

segunda trata da topologia do soRware e a distribuição dos seus

componentes nos ambientes de hardware/soÊware.

Portabilidade é atendida pela visão de implementação também

pela distribuição dos componentes do soRware nos ambientes

de hardware/software.
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Reusabilídade é atendida pela visão de processo em função da

integração entre sistemas e pela visão de implementação en-l

função do gerenciamento de atividades da equipe

(subcontratação, aquisição de componentes).

Interoperabilidade é atendida pela visão de desenvolvimento

por tratar das decisões tecnológicas e abrangência do soRware

em multi-meios.

Testabilidade é atendida pela visão de casos de uso uma vez

que compreende o comportamento do soRware em relação às
funcionalidades.

Os fatores de manutenibilidade e flexibilidade não estão presentes na

descrição das visões do esquema "4+1" (RUP). Eles aparecem

implicitamente à medida que os demais fatores são atendidos.

5. 2. 2. 3. O Esquema RM-ODP

Para o esquema RM-ODP, a qualidade relacionada à

Corretude é atendida pelas visões da empresa e da infonnação

pois elas tratam, respectivamente, do contexto do negócio e do

fluxo de infomlações que satisfazem os interesses deste

contexto.

Segurança é atendida pela visão de engenharia uma vez que

está voltada para as decisões de prometo que auxiliam a

implementação, assim como ocorre na visão de
desenvolvimento do esquema "4+ 1 "(RUP).

Integridade é atendida pela visão da infonnação, uma vez que

compreende os fluxos e os processos de manipulação de

infomlações, e pela visão de computação pois trata dos

aspectos lógicos do soRware relacionados à robustez.

Eficiência é atendida pelas visões de computação e engenharia,

pois tratam distribuição dos componentes. A primeira,
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considerando os aspectos lógicos e a segunda considerando os

aspectos físicos(infraestrutura).

Portabilidade é atendida pela visão tecnológica pois esta visão

trata dasjustiHicativas de escolhas de tecnologias de-hardware=
soRware.

Reusabilidade é atendida pela visão de computação em função

da distribuição lógica dos componentes que constituem o

soãware.

Interoperabilidade é atendida pela visão tecnológica por tratar

dos das decisões tecnológicas e abrangência do soRware em

multa-meios.

Flexibilidade é atendida pela visão de computação em ftJnÇão

da distribuição lógica dos componentes que constituem o

software

O fator de usabilidade não está presente na descrição das visões do

esquema ]iM-ODP pois seu foco está mais voltado para distribuição

dos componentes que constituem o soRware do que para as
necessidades de negócio. Os favores de manutenibilidade e
testabilidade, assim como nas visões do esquema "4+1" (RUP),

aparecem implicitamente apenas, à medida que os demais fatores são
atendidos.

5. 2. 2.4. O Esquema de Zachman

Para o esquema de Zachman, a qualidade relacionada à

Corretude é atendida pelas visões contextual e conceitual pois

elas tratam, respectivamente, do contexto e escopo do negócio

e do plano estratégico da empresa para obtenção do sistema

(business piam).

Segurança é atendida pela visão física uma vez que trata das

estruturas de projeto e de como será o comportamento do
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soRware (a ocorrência é equivalente aos esquemas "4+ 1"(RUP)

e RM-ODP).

Usabilidade é atendida pela visão conceptual uma vez que trata

dos modelos de processo de-negócio v das característicarde

acessibilidade e pela visão lógica devido ao modelo de
interface homem-máquina.

Integridade é atendida pelas visões lógica, física e de
construção pois todas compreendem os modelos dos dados e

dos processos de manipulação de tais dados relacionados à
robustez.

Eficiência é atendida pela visão de construção, pois trata da

distribuição dos componentes e da especificação das regras de

negócio na lógica de programação.

Portabilidade é atendida pela visão física pois esta visão trata

do modelo tecnológico de hardware e soRware.

Reusabilidade é atendida pelas visões lógica e do sistema

pronto, pois a primeira visão trata do modelo de regras do

negócio e a segunda trata da operacionalização do sistema,

potencializando o reuso em outros software ou em próximas
versões do mesmo soRware.

Interoperabilidade é atendida pela visão física por tratar das

decisões tecnológicas e abrangência do soRware em multi-

meios, assim como ocorre no esquema RM-ODP

Manutenibilidade é atendida pela visão lógica por tratar da

modelagem das regras de negócio em componentes e modelos

de dados.

Flexíbiliclade é tratada pela visão do sistema pronto que possui

os aspectos relacionados ao pós-implantação, como

incorporação de novas funcionalidades e correção de defeitos.
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Testabílidade é tratada pela visão conceptual que trata do

modelo do processo de negócio e sua conformidade com o

plano estratégico da empresa.

O esquema de Zaclnnan possui visões em todos os fatores de qualidade

do modelo de McCall. Porém, a descrição das suas visões são genéricas

o suficiente para garantir esta abrangência, o que não significa que este

esquema seja o mais adequado por possuir maior cobertura.

Outros modelos de qualidade podem ser utilizados para verificar a

aderência dos atributos de qualidade na arquitetura. l.Jm deles é o

"Software Architecture Analysis Method" SAAM [Bass98], um

método de análise arquitetural que verifica os atributos de qualidade

atendidos pela arquitetura e determina o grau no qual eles são
atendidos.

5.3. Considerações Finais sobre as Comparações

Em geral, as visões preocupam-se mais com a deÊnição da arquitetura do que

com a sua modificação e evolução. Subentende-se que uma arquitetura bem

preparada para oferecer uma boa a manutenibilidade tende a facilitar a

localização de mudanças (para correção de defeitos ou incorporação de nova

funcionalidade) com impacto mínimo nos outros componentes envolvidos.

Há sistemas que são simples em fiincionalidade, mas que requerem alto esforço

em segurança e integridade dos dados devido à criticidade e sigilo das
infomlações de negócio.

Os esquemas não são suficientes por si só. Eles dependem do domínio da

aplicação. O esquema RM-OPD, por exemplo, possui aspectos muito

adequados para os fatores de portabilidade e interoperabilidade, mas não possui

uma visão representativa para o fator usabilidade. Esta característica é aceitável

pois o esquema tem o foco em sistemas distribuídos.

Já o esquema de Zachman, ainda que sda o mais abrangente tanto no processo

de desenvolvimento quanto nos fatores de qualidade que são descritos em suas
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visões, ele é bastante genérico, tomando sua utilização complexa e burocrática,

principalmente nos domínios de aplicação bem definidos.

Eln contrapartida, as visões apresentadas pelos esquemas OMT e Booch são

menos abrangentes, mas são mais simples de aplicar. Isto implica que, para

domínios de aplicação com pouca complexidade ou com maior maturidade em

relação ao processo de negócio, estes esquemas são bastante adequados.

Outra consideração que vale ressaltar é que tais esquemas menos abrangentes

podem ser utilizados dentro dos esquemas mais abrangentes, como "sub-
visões", conforme abordado no item 4.4.

Portanto, ao se escolhem um esquema de visões para apoiar a definição da

arquitetura, deve-se levar em conta alguns critérios, tais como:

A complexidade e a maturidade do domínio de aplicação;

A relação custo-benefício, considerando o conhecimento da equipe em

relação ao processo de desenvolvimento de sistemas e aos prücípios de

qualidade;

Suporte às fases do processo de desenvolvimento, considerando a fase

onde o detalhamento e a especificação se fazem mais necessárias;

Impacto nas qualidades desdadas, considerando as características da

aplicação que estão mais relacionadas aos requisitos não funcionais.

5.4. Conclusão docapítulo

As comparações entre os esquemas de visões apresentadas neste capítulo estão

baseadas eln dois níveis de abrangência:

sua localização no processo de desenvolvimento que dita o nível de
complexidade do esquema;

sua aderência aos favores de qualidade que dita o quanto a visão atende

aos requisitos implícitos do sistema.

Neste capítulo, a localização das visões no processo de desenvolvimento

considerou as fases do modelo cascata, conforme figura 2.1 do capítulo 2.
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Embora tais fases soam lineramente sequenciais, a arquitetura deve considerar

que requisitos são mutáveis, por natureza. Assim sendo, várias versões podem

ser estabelecidas considerando que o modelo cascata é repetido em cada ciclo

que finaliza uma versão, como ocorre no modelo espiral [Pressmai!(}]]:

E importante para a definição da arquitetura saber em qual momento do ciclo

de desenvolvimento os aspectos definidos em uma visão devem ser

considerados, pois a seleção do esquema de visão deve ser determinado pelo

propósito da arquitetura.

Seguindo o modelo de qualidade de McCall, as visões são comparadas através

dos fatores de qualidade, mostrando seu impacto na definição da arquitetura.

Qualquer que sda o esquema de visão utilizado para definir a arquitetura de um

sistema, os atributos de qualidade devem ser considerados conforme a

exigência do domínio de aplicação. As técnicas de abstração, encapsulalnento,

modularização, acoplamento e coesão, divisão e conquista e distinção entre

interface e implementação estão presentes em todas as visões.
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6.ÍIConctusões e Trabalhos Futuros n
A arquitetura de soRware é uma disciplina reçénL$slêbelçcü4, e!!uascendêDcia nQ

mercado e nas áreas acadêmicas, na qual têm sido feitos muitos estudos com o objetivo

de melhorar a qualidade dos produtos de software que são construídos. Sua definição

consiste em quebrar a complexidade do problema em partes menores, denominadas

componentes ou subsistemas, explicitando o relacionamento entre estas partes. Os

componentes podem ser pedaços de código, um sistema extemo, elementos de hardware,

protocolos de comunicação, entre outros. isto significa que arquitetura de soÊware

representa muito mais do que a infra-estrutura técnica necessária para desenvolver

sistemas, como é o entendimento comum hoje em dia. Sua importância surge pois:

Possui um nível de abstração da complexidade do problema que facilita a

comunicação entre os participantes do desenvolvimento do sistema;

Antecipa decisões de prometo, estabelecendo as restrições do ponto de vista do

negócio e do ponto de vista técnico;

Incentiva o reuso através da utilização de componentes prontos e também

através dos estilos e padrões arquiteturais.

Os estilos de arquitetura oferecem muitos recursos que orientam as atividades do

arquiteto, descrevendo domínios de aplicação, tipos e padrões para o particionamento

dos componentes e motivações para o reuso. Estes recursos e também as definições

relacionadas à arquitetura de referência e modelos de referência indicam que a definição

de unia arquitetura não precisa partir do zero. Ela pode e deve utilizar tais recursos e

técnicas como ponto de partida.

Cada pessoa envolvida no processo de desenvolvimento do sistema desempenha um

papel específico o qual comece um tipo de contribuição, caracterizando uma forma

diferente de observação do sistema. Conseguir capturar e representar cada uma destas

contribuições é um grande desafio. As várias perspectivas consistem nas visões da

arquitetura, cada qual ressaltando em detalhes os aspectos de seu interesse e escondendo

os demais, complementando-se umas as outras de modo a obter a representação do todo.
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As visões são um meio útil para garantir que a arquitetura definida para um sistema pode

ser observada através de diferentes perspectivas, sem lacunas na especificação. O

objetivo principal da arquitetura de soRware é satisfazer os requisitos necessários para

atender o negócio. Tais rçquj$jlQ! Qçorrem em momeüo! distintos .durante.o

desenvolvimento do sistema. Por isso, é importante saber em qual fase do processo a

visão de um esquema deve ser utilizada.

Por outro lado, a arquitetura deve satisfazer os requisitos necessários para o sistema.

Dentre os requisitos, há aqueles que são identificados pelos participantes que são

responsáveis pelo negócio e desejam uma solução computacional para o problema que

enfrentam. Estes requisitos estão ligados às funcionalidades que o sistema deve atender.

I'orém, há outros requisitos implícitos, denominados requisitos não funcionais ou

atributos de qualidade que devem ser identificados e compreendidos pelos arquitetos,

analistas e projetistas de sistemas.

Existem ainda, na imatura área de arquitetura de soRware, várias questões em aberto para

serem respondidas e que estão relacionadas às visões, entre elas:

E possível estabelecer critérios mais abrangentes e mais detalhados que
direcionam a escolha de um dos esquemas de visões?

A quais categorias de domínios de aplicação cada esquema de visões mais

atende, considerando os tipos de visão do item 4.1.3, ou sda, a visão de
complemento e a visão de compreensão?

E possível estabelecer um roteiro para definir a arquitetura de soRware

utilizando os esquemas de visões e considerando um dado domínio de

aplicação?

Como os esquemas de visões podem ser utilizados para avaliar a arquitetura

definida para un] sistema e quais os indicadores e as medições que melhor

verificam a aderência dos atributos de qualidade nesta arquitetura?

E possível relacionar as visões caiu as linguagens de definição de arquitetura

(a/'c/zí/ecfure descr@/íon /anguage ADL), uma vez que as visões significam

abstrações sob diferentes perspectivas?

E possível mapear os esquemas de visões a outros modelos de processo de
desenvolvimento de sistemas?
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Possíveis respostas para estas questões significam discussões para trabalhos futuros. No

entanto, é importante que este trabalho de dissertação pode subsidiar outras duas frentes

de estudo:

1. Definição de um modelo de maturidade e capacidade específico para

aiquitetura, estabelecendo um processo para definir arquitetura com metas de

qualidade; e

2. Especialização das atividades dos arquitetos de soÊwaie, fonnalizando sua

procissão através de treinamentos teóricos e práticos.
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Anexo l Framework de Zachman l
O propósito do]ranzewo/'k de Zachman [Zachman97] é fornecer uma estrutura básico que

suporta a organização, acesso, integração, interpretação, desenvolvimento,

gerenciamento e mudanças de um conjunto de representações arquiteturais dos sistemas

de informação da empresa.

Como mostra a figura A-l a seguir, o eixo vertical comece as visões potenciais para o

início das atividades que o arquiteto deve considerar. O eixo horizontal pode ser
interpretado como fomecedor de uma taxonomia genérica de interesses.
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