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Resumo 

 

A Engenharia de Requisitos e o Projeto Arquitetural são duas atividades do processo de de-

senvolvimento de software que são fortemente relacionadas e sobrepostas. Apesar de existi-

rem várias abordagens de integração entre estas atividades, nenhuma delas está totalmente 

consolidada. Nesse sentido, prover métodos efetivos de integração entre requisitos e arquitetu-

ra ainda é um desafio em aberto da Engenharia de Software. Nesse contexto, o processo 

STREAM (Strategy for Transition between Requirements and Architectural Models) apresenta 

uma abordagem dirigida a modelos para gerar arquitetura de software inicial – descrita utili-

zando a linguagem de descrição arquitetural Acme – a partir de modelos de requisitos em i*. 

Por outro lado, estudos recentes da comunidade de arquitetura de software têm enfatizado que 

especificar arquitetura de software só em termos de visões arquiteturais não é suficiente. Há a 

necessidade de tratar também as decisões de projeto arquitetural e o rationale associado a elas 

como entidades de primeira classe na especificação da arquitetura. No entanto, apesar de o 

STREAM oferecer uma maneira sistemática de derivar modelos de arquitetura que traz alguns 

dos benefícios do uso do framework i* e de transformações de modelos, ele não dá suporte a 

documentação de decisões arquiteturais e do rationale. Além disso, ele só prevê o refinamen-

to da arquitetura com um subconjunto de decisões arquiteturais de estrutura e não leva em 

conta decisões arquiteturais relacionados com tecnologia. Dessa forma, esta dissertação define 

uma extensão do processo STREAM, denominada STREAM-ADD (Strategy for Transition 

between Requirements and Architectural Models with Architectural Decisions Documenta-

tion). Esta abordagem tem o objetivo de sistematizar a documentação de decisões estruturais e 

de decisões de tecnologia no momento em que são tomadas e permite o refinamento da arqui-

tetura de acordo com tais decisões. Diante disso, foi definido um template de documentação 

de decisões arquiteturais que relaciona o rationale da decisão aos elementos das linguagens 

fonte (i*) e alvo (Acme) do STREAM. Finalmente, para exemplificar a utilização da aborda-

gem, o processo proposto neste trabalho foi usado para especificar a arquitetura do sistema de 

agendamento de cursos MyCourses. 

 

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos; Arquitetura de Software; Decisões Arquiteturais; 

Documentação de Arquitetura de Software; Conhecimento Arquitetural
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Abstract 

 

 

Requirements Engineering and Architectural Design are two activities of the software devel-

opment process that are strongly related and intertwined. Although, there several approach-

es for integration between these activities, none of them is totally consolidated. In this way, 

providing effective methods of integration between requirements and architecture is still an 

open challenge in Software Engineering. In this context, the STREAM process presents a 

model-driven approach to generate early software architecture models – using Acme architec-

tural description language – from requirements models in i*. On the other hand, recent studies 

of the software architecture community have stressed that specify software architecture only 

in terms of architectural views is not enough. There is the need to treat architectural design 

decisions and their rationale as first class citizens in the software architecture specification. 

However, although the STREAM process offer a systematic way to derive architectural mod-

els that brings some of the benefits of using the i* framework and models transformation, it 

does not support the documentation of architectural decisions and rationale. Moreover, it only 

supports the architectural model refinement with a subset of structural architectural decisions 

and does not take into account architectural decisions related to technology. To address this 

problem, in this work, we define an extension of this process, named STREAM-ADD (Strate-

gy for Transition between Requirements and Architectural Models with Architectural Deci-

sions Documentation). This approach aims to systematize the documentation of structural and 

technology architectural decisions at the time they are made and allows the refinement of the 

architecture according with such decisions. Considering this, we defined an architectural deci-

sion documentation template that relates the decision’s rationale with source and target lan-

guage elements of STREAM. Finally, in order to exemplify the use of our approach, the pro-

posed process is used to specify the software architecture of MyCourses scheduling system. 

 

Keywords: Requirements Engineering; Software Architecture; Architectural Decisions; 

Software Architecture Documentation; Architectural Knowledge.
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Capítulo 1.   

Introdução 
 

 

 

 

Neste capítulo apresentaremos as motivações, delimitaremos o escopo, in-

troduziremos os objetivos e descreveremos a metodologia seguida para o 

desenvolvimento do presente trabalho. Ao final, iremos mostrar como está 

organizada a estrutura desta dissertação. 
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1.1. Considerações Iniciais 
 

A Engenharia de Requisitos possui um papel fundamental no processo de desenvolvimento de 

software, pois ela envolve atividades de entendimento, análise, raciocínio, especificação e 

gerenciamento de mudanças dos requisitos que representam as funcionalidades que serão 

atendidas com o desenvolvimento do software (SOMMERVILLE e KOTONYA, 1998). Al-

guns estudos revelam que falhas originadas na fase de requisitos e detectadas em fases adian-

tadas do processo de desenvolvimento do software tornam a correção muito mais cara do que 

se tivessem sido detectadas já na fase de requisitos ou em fases iniciais do processo de desen-

volvimento, como por exemplo, o projeto arquitetural (SELBY, 2007) (WIEGERS, 2003). 

 Enquanto a Engenharia de Requisitos está preocupada com o espaço do problema, a 

Arquitetura de Software é a primeira atividade do processo de desenvolvimento do software 

que está relacionada com o desenvolvimento da solução para o problema especificado. Se-

gundo (SHAW e GARLAN, 1996), a Arquitetura de Software define, através de um alto nível 

de abstração, o sistema em termos de seus componentes arquiteturais, que representam unida-

des abstratas do sistema; a interação entre essas entidades, que são materializadas explicita-

mente através dos conectores arquiteturais; e os atributos e funcionalidades de cada um. Mui-

tas vezes os requisitos não-funcionais também pode ser mapeados para conectores arquitetu-

rais. 

 A estrutura da arquitetura definida em termos de componentes e conectores é especifi-

cada através de um conjunto de decisões organizacionais e tecnológicas feitas durante o proje-

to arquitetural. Essas decisões levam em conta diversos fatores (BASS, CLEMENTS e 

KAZMAN, 2003): (i) Requisitos funcionais do sistema; (ii) Requisitos Não-Funcionais do 

sistema; (iii) Stakeholders do sistema; (iv) Organização da empresa em que o software é de-

senvolvido; (v) O conhecimento e experiência do arquiteto; e (vi) O ambiente técnico. Desta 

forma, a especificação dos requisitos influencia diretamente o projeto arquitetural de um sof-

tware. 

 Nesse contexto, a Engenharia de Requisitos e o Projeto Arquitetural são duas ativida-

des do processo de desenvolvimento de software fortemente relacionadas e sobrepostas  

(NUSEIBEH, 2001). Com isto em mente, alguns esforços têm sido feitos para entender a inte-

ração entre estas duas atividades (CASTRO e KRAMER, 2001) (BERRY, KAZMAN e 

WIERINGA, 2003)  (LAGO, AVGERIOU e KRUCHTEN, 2011)  (AVGERIOU, GRUNDY, 
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et al., 2011).  Em particular, alguns trabalhos apresentam técnicas de sistematização do proje-

to arquitetural a partir de abordagens de Engenharia de Requisitos Orientada à Objetivos  

(SILVA, BATISTA, et al., 2007)  (LAMSWEERDE, 2003)  (BASTOS e CASTRO, 2005)  

(LUCENA, 2010). 

 A Engenharia de Requisitos Orientada à Objetivos (Goal-Oriented Requirements En-

gineering ou GORE) se refere ao uso de objetivos para elicitação, análise, negociação, especi-

ficação e modificação de requisitos. O conceito de objetivo visa uma característica a ser atin-

gida pelo sistema que está sendo desenvolvido (LAMSWEERDE, 2001). Uma abordagem 

GORE amplamente utilizada na academia é o Framework i*
1
 (YU, 1995). O i* captura os 

relacionamentos sociais e intencionais do ambiente organizacional do sistema, assim como as 

funcionalidades e atributos de qualidade do sistema. 

 No sentindo de integrar requisitos e arquitetura, a abordagem STREAM (Strategy for 

Transition between Requirements and Architectural Models ou, em português, Estratégia de 

Transição entre Modelos de Requisitos e Arquiteturais) apresenta um processo dirigido à mo-

delos para gerar arquitetura de software inicial  (LUCENA, 2010)  (CASTRO, LUCENA, et 

al., 2012) – descrita utilizando a linguagem de descrição arquitetural Acme  (GARLAN, 

MONROE e WILE, 1997) – a partir de modelos de requisitos em i*. O STREAM consiste dos 

seguintes passos: (i) Preparar Modelos de Requisitos, (ii) Gerar Soluções Arquiteturais, (iii) 

Escolher uma solução arquitetural, e (iv) Derivar arquitetura. Para realizar os passos (i) e (ii), 

respectivamente, foram propostas regras horizontais e verticais de transformação de modelos. 

Os requisitos não-funcionais são usados no passo (iii) para guiar a seleção de alternativas de 

solução arquitetural. Por último, no passo (iv) a arquitetura é refinada através do uso de pa-

drões arquiteturais. 

 A próxima seção define o problema e motiva a incorporação da documentação de de-

cisões arquiteturais dentro do processo STREAM. 

1.2. Motivação e Problema 
 

A especificação sistemática do projeto arquitetural (em Acme) a partir de modelos i*, através 

de transformações de modelos, trouxe alguns benefícios para a abordagem STREAM  

(LUCENA, 2010). Com relação ao uso de modelos i*, os benefícios são: (i) uma melhor ras-

treabilidade entre requisitos organizacionais e os requisitos do sistema; (ii) a possibilidade de 

                                                 
1
 Lê-se iEstrela em português ou iStar em inglês. 
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especificar os requisitos funcionais e não-funcionais no mesmo modelo; (iii) a possibilidade 

de descrever como os requisitos funcionais atingem os requisitos não-funcionais, através dos 

links de contribuição que têm como fonte os elementos intencionais que representam os requi-

sitos funcionais e como alvo os elementos intencionais que representa os requisitos não-

funcionais. Já os principais benefícios trazidos pelo uso de transformações de modelo são: (i) 

a capacidade de representar requisitos e arquitetura em uma maneira semi-formal usando os 

modelos que são transformados; (ii) a possibilidade do aumento de produtividade através da 

automatização das regras de transformação de modelos; (iii) aumento de consistência entre 

modelos de requisitos e descrições arquiteturais. 

 O modelo arquitetural em Acme, obtido a partir da aplicação das regras de transforma-

ções de modelo do STREAM, representa a estrutura da arquitetura de software em termos de 

componentes e conectores. No entanto, derivar arquitetura de software, só em termos de com-

ponentes e conectores arquiteturais não é suficiente. Para obter um projeto arquitetural com-

pleto é necessário documentar a arquitetura visando variados propósitos. De acordo com 

(GARLAN, BACHMANN, et al., 2010), a arquitetura de um software deve ser suficiente-

mente abstrata para ser rapidamente entendida por novos funcionários, suficientemente con-

creta para servir como um diagrama para desenvolvimento e deve conter informações sufici-

entes para servir como base para análises do sistema. 

 Além disso, ainda segundo (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010) o processo de 

documentação da arquitetura se confunde com o próprio projeto arquitetural do sistema. A 

documentação da arquitetura serve de recipiente para conter os resultados das decisões de 

projeto assim que elas são feitas. Dessa maneira, um esquema apropriado de documentação da 

arquitetura pode fazer com que o projeto arquitetural do sistema se torne muito mais suave e 

sistemático. 

 Nesse contexto, estudos recentes (TYREE e AKERMAN, 2005) (KRUCHTEN, 

LAGO e VLIET, 2006) (KRUCHTEN, CAPILLA e DUE, 2009) da comunidade de arquitetu-

ra de software têm enfatizado a necessidade de tratar as decisões de projeto arquitetural
2
 e o 

rationale
3
 associado a elas como entidades de primeira classe. Assim, eles consideram que a 

documentação, a captura e o gerenciamento das decisões de projeto fazem parte do projeto 

arquitetural e devem ser incluídas no processo de especificação da arquitetura do sistema. 

                                                 
2
 Do termo em inglês Architectural Design Decisions ou ADD. O termo “Decisões Arquiteturais” também é 

usado nesta dissertação para se referir as decisões de projeto arquitetural. 
3
 Nesta dissertação, usaremos o termo em inglês Rationale. A tradução se refere à justificativa ou raciocínio 

envolvidos na tomada de decisões arquiteturais.  
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 A documentação das decisões arquiteturais implica em um esforço maior por parte dos 

tomadores de decisão da arquitetura, pois há a adição de atividades de documentação de novas 

informações a respeito da arquitetura, tais quais: requisitos atendidos pela decisão, possíveis 

soluções arquiteturais para atender os requisitos, restrições que influenciam as alternativas 

consideradas, rationale que determina a escolha da decisão, stakeholders afetados pela deci-

são, artefatos afetados pela decisão, entre outras (TYREE e AKERMAN, 2005)  

 No entanto, os benefícios resultantes da documentação destas informações prometem 

compensar, em um momento posterior do processo de desenvolvimento do software, o esfor-

ço extra de realização destas novas atividades (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010). Por 

exemplo, há um aumento da rastreabilidade entre os artefatos de engenharia de software pro-

duzidos no decorrer do ciclo de vida do software (KRUCHTEN, CAPILLA e DUE, 2009). A 

rastreabilidade junto com a documentação do rationale das decisões permite estimar mais 

efetivamente o impacto de mudanças que possam ocorrer na arquitetura (BRATTHALL, 

JOHANSSON e REGNELL, 2000), ocasionando a diminuição dos custos de manutenção do 

software. Vale salientar que a manutenção da arquitetura sempre corresponde ao principal 

foco de custo de um software, representando mais de 50% do total do custo de manutenção do 

ciclo de vida de um software (SOMMERVILLE, 2011). Além disso, a documentação das de-

cisões arquiteturais provê informação tanto para o autor da decisão quanto para os outros 

stakeholders do sistema. A informação de rationale pode ser usada como uma memória auxi-

liar para o arquiteto, pois permite relembrar o caminho conceitual percorrido por ele durante o 

processo de tomada da decisão. Da mesma forma, ela também serve como meio de comunica-

ção do conhecimento arquitetural para os outros Stakeholders (BIEHL, 2010). A documenta-

ção das decisões também facilita o emprego de processos de avaliação, pois as decisões são 

estruturadas de forma semelhante (KRUCHTEN, CAPILLA e DUE, 2009), além de possibili-

tar um entendimento das consequências de tais decisões na arquitetura. Já a documentação 

estruturada das decisões da arquitetura descreve não só a solução, mas também comunica os 

riscos e problemas. Dessa forma, as pessoas que necessitam analisar a decisão de acordo com 

algum problema ou risco específico possuem informação focada unicamente na parte da ar-

quitetura que é afetada pelo problema ou risco analisado (GARLAN, BACHMANN, et al., 

2010).  

 Com o intuito de prover um esquema de classificação para as decisões arquiteturais, 

(KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006) propõem uma ontologia de decisões arquiteturais que 

divide as decisões em quatro tipos: (i) Decisões Existenciais (Existence Decisions) – podem 

ser decisões que afetam a estrutura da arquitetura de várias formas, tais como a aplicação de 
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padrões arquiteturais, criação de subsistemas, camadas, partições e componentes em alguma 

visão da arquitetura ou podem ser decisões comportamentais que são mais relacionadas em 

como os elementos vão interagir juntos para prover alguma funcionalidade; (ii) Decisões Não-

Existenciais (Non-existence Decisions) – este tipo de decisão é o oposto da decisão existencial 

e declara que algum elemento não vai aparecer no projeto ou implementação do sistema; (iii) 

Decisões de Propriedade (Property Decisions) – este tipo de decisão declara uma característi-

ca estável e abrangente ou uma qualidade do sistema, porém estas decisões são difíceis de 

rastrear para elementos específicos do projeto ou implementação, porque elas são frequente-

mente preocupações transversais (crosscutting concerns); e (iv) Decisões Executivas (Execu-

tive Decisions) – estas são as decisões que não se relacionam diretamente aos elementos de 

projeto ou suas qualidades, pois geralmente moldam e restringem decisões existenciais e de 

propriedade (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006) e são sub-categorizadas em decisões de 

processo, decisões de tecnologia e decisões de ferramenta. 

 Apesar do STREAM oferecer uma maneira sistemática de derivar modelos de arquite-

tura que traz benefícios do uso do Framework i* e de transformações de modelos, ele não dá 

suporte a documentação de decisões arquiteturais e do rationale. Além disso, baseado no es-

quema de classificação de decisões arquiteturais descrito anteriormente, o STREAM só dá 

suporte ao refinamento da arquitetura, gerada através das regras de transformações horizontais 

e verticais, com base em subconjunto de decisões arquiteturais existenciais de estrutura. 

 Diante das limitações do STREAM descritas acima, esta dissertação visa responder às 

seguintes questões de pesquisa: 

QP1. Como documentar decisões arquiteturais levando em conta as linguagens 

fonte (i*) e alvo (Acme) do STREAM? 

QP2. Como incorporar a documentação de decisões arquiteturais ao STREAM de 

maneira sistemática? 

 Com base nas motivações e questões de pesquisa apresentadas, na próxima seção de-

limitaremos o escopo do trabalho que será apresentado nesta dissertação. 

1.3. Escopo 
 

Nesta dissertação, realizaremos a extensão do processo STREAM (LUCENA, 2010) para pos-

sibilitar a documentação sistemática de decisões arquiteturais à medida que elas são tomadas e 

o subsequente refinamento do modelo arquitetural em Acme. 
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 Neste sentido, não faz parte do escopo deste trabalho a especificação de outros mode-

los arquiteturais que representam outras visões arquiteturais, tais quais visão de módulos e de 

alocação (BASS, CLEMENTS e KAZMAN, 2003). A aplicação das regras verticais de trans-

formação de modelo do STREAM resulta em um modelo arquitetural em Acme (que representa 

a visão de componentes e conectores da arquitetura) que será refinado com as decisões arqui-

teturais de estrutura e de tecnologia tomadas e documentadas. Desta forma, a única visão le-

vada em conta neste trabalho é a de componentes e conectores. Além disso, os modelos arqui-

teturais presentes nesta dissertação e no processo STREAM só representam aspectos estrutu-

rais da arquitetura e, portanto, os aspectos comportamentais não são contemplados nem pelo 

STREAM e nem pelo processo de extensão proposto no presente trabalho. 

 Vale ressaltar também, que esta dissertação não está propondo um processo que guia a 

escolha da melhor decisão arquitetural a partir de requisitos, mas sim prevê atividades que 

sistematizam a documentação de decisões por parte do arquiteto. Neste contexto, dentro do 

processo apresentado nesta dissertação, o arquiteto pode tomar qualquer decisão que ele julgar 

necessária, desde que o rationale e outras informações a respeito dessa decisão sejam docu-

mentados no template definido neste trabalho. 

 Por fim, apesar da automação da abordagem ser de fundamental importância para o 

efetivo uso da abordagem, a automação da mesma pelo uso de ferramentas de suporte a do-

cumentação das decisões arquiteturais ainda não faz parte do escopo deste trabalho. 

1.4. Objetivos 
 

O objetivo geral desta dissertação é propor uma abordagem que estende o processo STREAM, 

denominada STREAM-ADD (Strategy for Transition between Requirements and Architectu-

ral Models with Architectural Decisions Documentation ou, em português, Estratégia de 

Transição entre Modelos de Requisitos e de Arquitetura com Documentação de Decisões Ar-

quiteturais),  de uma maneira que possibilite a incorporação de um conjunto maior de decisões 

arquiteturais, mais especificamente dois tipos específicos de decisões arquiteturais: as deci-

sões de estrutura e as decisões de tecnologia, além de possibilitar a documentação destas deci-

sões de maneira sistemática.  

 A escolha do conjunto de elementos que compõem o template de documentação das 

decisões arquiteturais é baseada em um estudo que compara diferentes modelos e templates de 

documentação de decisões arquiteturais da literatura (SHAHIN, LIANG e 

KHAYYAMBASHI, 2009). 
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 Dessa forma, para cada uma das questões de pesquisa enumeradas na Seção 1.2, são 

propostos os seguintes objetivos específicos: 

QP1. Como documentar decisões arquiteturais levando em conta as linguagens 

fonte (i*) e alvo (Acme) do STREAM? 

1. Definir um metamodelo de documentação das decisões arquiteturais 

que contemple os elementos identificados no estudo comparativo sobre 

modelos e templates de documentação de decisões arquiteturais de 

(Shahin et al., 2009) e que relacione-os a elementos do metamodelo do 

i* e elementos do metamodelo do Acme. 

2. Criar um template de documentação das decisões arquiteturais baseado 

no metamodelo definido.  

QP2. Como incorporar a documentação de decisões arquiteturais no STREAM de 

maneira sistemática? 

1. Criar a abordagem STREAM-ADD que sistematiza a documentação de 

decisões arquiteturais de estrutura e de tecnologia através do template 

definido e o refinamento da arquitetura a partir das decisões tomadas. 

1.5. Metodologia 
 

A pesquisa em Engenharia de Software pode ser conduzida através de quatro métodos: o cien-

tífico, o de engenharia, o experimental e o analítico (WOHLIN, RUNESON, et al., 2000)  

(TRAVASSOS, GUROV e AMARAL, 2002). Este trabalho de pesquisa seguiu o método de 

engenharia que é baseado na observação de soluções existentes, na identificação de problemas 

nessas soluções e na sugestão de abordagens para melhorar as soluções analisadas. A partir da 

observação da abordagem STREAM (Marcia Lucena, 2010), foram identificadas deficiências 

com relação a aspectos de documentação de decisões arquiteturais e refinamento da arquitetu-

ra com estas decisões e para tratar essas deficiências foi proposta uma solução que estende o 

STREAM para contemplar tais aspectos. 

 Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico a respeito das principais áreas 

envolvidas neste trabalho: Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos, Arquitetura de 

Software e a integração entre elas. Num primeiro momento o processo STREAM foi identifi-

cado como uma abordagem promissora de especificação da arquitetura, em Acme, a partir de 

modelos de requisitos em i*, baseados em transformações deste modelo. No entanto, através 

de um estudo aprofundado do estado da arte na documentação de arquitetura de software, foi 
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percebido que o STREAM não leva em conta um aspecto muito importante de Arquitetura de 

Software: a documentação das decisões arquiteturais. Além disso, o STREAM não leva em 

consideração a tomada de outros tipos de decisões arquiteturais, como por exemplo, decisões 

ligadas à tecnologia. 

 Em seguida, com o intuito de incorporar a documentação de decisões arquiteturais ao 

processo STREAM, foram analisados dois modelos de documentação de decisões arquitetu-

rais: (i) Tyree Template (TYREE e AKERMAN, 2005); e (ii) Krutchen’s Ontology  

(KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006), que poderiam ser incorporados ao processo. No en-

tanto, elas não se mostraram adequadas, porque a especificação dos elementos destes modelos 

é feita em linguagem natural.  A linguagem natural não é uma boa escolha para documentar as 

decisões arquiteturais porque elas podem inserir ambiguidades na especificação e a sua auto-

matização é mais difícil.  

 Nesse sentido, houve a necessidade de definir um esquema de documentação específi-

co para representar as decisões arquiteturais, levando em conta as linguagens fonte e alvo do 

STREAM, respectivamente, i* e Acme. Para identificar os elementos que compõem este es-

quema, foi utilizado o conjunto de elementos proposto pelo estudo de (SHAHIN, LIANG e 

KHAYYAMBASHI, 2009). Este estudo faz uma comparação entre diversas abordagens de 

documentação das decisões arquiteturais, inclusive os dois modelos que foram analisados 

anteriormente. Após a identificação dos elementos que constituem o esquema de documenta-

ção das decisões arquiteturais, foi sentida a necessidade de relacionar estes elementos com 

elementos das linguagens de representação dos requisitos (i*) e de representação da arquitetu-

ra (Acme). Em seguida, foi especificado um metamodelo que relaciona os metamodelos do i* 

e do Acme. E logo após, foi definido um template de documentação de decisões arquiteturais 

que apresenta uma representação gráfica para os elementos do metamodelo definido, esta do-

cumentação serve como um elemento de ligação entre os requisitos e a arquitetura. 

 No que se refere aos tipos de decisões arquiteturais, foi feita uma análise do esquema 

de classificação de decisões arquiteturais (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006) e foi identi-

ficado que particularmente dois tipos de decisões arquiteturais poderiam ser incorporados ao 

processo de STREAM. Estes dois tipos de decisões arquiteturais são: um conjunto maior de 

decisões existenciais de estrutura (além de dois subtipos já suportados pelo STREAM original) 

e decisões executivas de tecnologia. Dessa forma, atividades de tomada de decisões arquitetu-

rais de estrutura e de tecnologia foram inseridas ao processo STREAM, definindo a abordagem 

STREAM-ADD que contempla a documentação sistemática de decisões arquiteturais, utili-

zando o template definido. 
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 Por fim, foi realizada a aplicação da abordagem na especificação arquitetural de um 

sistema de agendamento de cursos (MyCourses)  , que demonstra as atividades de tomadas de 

decisões arquiteturais estruturais e de tecnologia, ao mesmo tempo em que as decisões toma-

das são documentadas no template definido neste trabalho. 

1.6. Estrutura da dissertação 
 

Além deste capítulo introdutório, onde foram apresentadas as principais motivações, o pro-

blema, o escopo, os objetivos e a metodologia utilizada, esta dissertação está estruturada nos 

seguintes capítulos: 

 Capítulo 2. Fundamentação Teórica – neste capítulo, são apresentados os principais 

conceitos utilizados no decorrer desta dissertação, a partir de uma revisão bibliográfica sobre 

Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos, Arquitetura de Software e o processo STRE-

AM. 

 Capítulo 3.  Metamodelo e Template de Documentação de Decisões Arquiteturais 

– este capítulo apresenta o metamodelo de documentação de decisões arquiteturais e o templa-

te de documentação definido a partir deste metamodelo. 

 Capítulo 4. STREAM-ADD: Um Processo de Documentação de Decisões de Proje-

to Arquitetural - este capítulo apresenta o processo de especificação de arquitetura baseado 

no STREAM, que utiliza o template definido. 

 Capítulo 5. Exemplo de Aplicação do STREAM-ADD ao Sistema MyCourses – 

neste capítulo é apresentado um exemplo de utilização do processo de especificação dos mo-

delos arquiteturais.  

 Capítulo 6. Conclusões e Trabalhos Futuros – finalmente, este capítulo apresenta 

algumas considerações finais a respeito do trabalho, as suas contribuições e limitações, além 

dos trabalhos futuros com relação a esta dissertação. 
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Capítulo 2.  

Fundamentação Teórica 
 

 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais conceitos envolvidos na 

elaboração deste trabalho. Serão descritos conceitos relativos à Engenha-

ria de Requisitos Orientada a Objetivos, particularmente o Framework i* e 

o NFR Framework, conceitos acerca de Arquitetura de Software, definição, 

documentação, decisões arquiteturais e por último será descrito o processo 

ao qual esta dissertação se baseou, o processo STREAM. 
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2.1. Considerações Iniciais 
 

O processo STREAM  (LUCENA, 2010) envolve a integração entre uma abordagem de mode-

lagem de requisitos inserida na área de Engenharia de Requisitos Orientada à Objetivos (o 

Framework i*) e a linguagem de descrição da arquitetura Acme. Neste sentido, para enten-

dermos o contexto em que o processo STREAM está inserido e compreender quais os aspectos 

da arquitetura que não são contemplados por ele, precisamos descrever conceitos tanto da área 

de Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos como de Arquitetura de Software. Sobre 

Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos é importante introduzir os conceitos do Fra-

mework i* e do NFR Framework (que serão usados pelo processo STREAM-ADD nesta dis-

sertação), já sobre Arquitetura de Software é importante situar a linguagem Acme dentro das 

possíveis notações de representação de um tipo de visão arquitetural, como também, introdu-

zir aspectos de documentação de decisões arquiteturais, os quais não são contemplados pelas 

atividades do STREAM. 

 Desta forma, as Seções deste capítulo estão organizadas da seguinte forma: a Seção 

2.2 descreve os conceitos chave acerca da Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos, 

principalmente a linguagem de modelagem i* e o Framework NFR. A Seção 2.3 descreve 

conceitos relacionados com arquitetura de software destacando a especificação das visões 

estruturais e das decisões arquiteturais. Já a Seção 2.4 apresenta a abordagem na qual este 

trabalho se baseou o processo STREAM. Por último, na Seção 2.5, as considerações finais são 

feitas. 

2.2. Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos 
 

Esta seção tem como foco principal descrever as linguagens de modelagem de requisitos utili-

zadas para realização desse trabalho, mas antes de introduzi-las, para um melhor entendimen-

to, é importante contextualizá-las dentro do processo de engenharia de requisitos tradicional e 

da engenharia de requisitos orientada a objetivos. Dessa forma, a Sub-Seção 2.2.1 apresenta 

uma visão geral do processo de engenharia de requisitos, a Sub-Seção 2.2.2 apresenta os prin-

cipais conceitos da engenharia de requisitos orientada a objetivos. Finalmente, a Sub-Seção 

2.2.3 e a Sub-Seção 2.2.4 descrevem, respectivamente, os conceitos básicos do Framework i* 

e do NFR Framework. 
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2.2.1. Engenharia de Requisitos – Visão Geral 

 

A engenharia de requisitos é a disciplina que cobre todas as atividades envolvidas na desco-

berta, documentação, e manutenção de um conjunto de requisitos para sistemas computacio-

nais. O uso do termo "engenharia" implica que técnicas sistemáticas e repetíveis devem ser 

usadas para garantir que os requisitos do sistema sejam completos, consistentes e relevantes 

(SOMMERVILLE e KOTONYA, 1998). 

 Ainda segundo (SOMMERVILLE e KOTONYA, 1998), a engenharia de requisitos 

introduz um processo com entradas e saídas, como mostrado na Figura 2-1. 

Informações de 
Sistemas 

existentes

Necessidades das 
partes envolvidas

Padrões 
Organizacionais

Regulamentações

Informações de 
domínio

Processo de 
Engenharia de 

Requisitos

Requisitos 
Acordados

Especificação do 
Sistema

Modelos do 
Sistema

 
 

Figura 2-1 – Entradas e saídas do processo de engenharia de requisitos. Extraído de  (SOMMERVILLE e 

KOTONYA, 1998). 

 A seguir os elementos de entrada e saída do processo são descritos: 

 Informação de Sistemas Existentes - Informação sobre as funcionalidades dos sistemas 

a serem substituídos ou de outros sistemas que interagem com o sistema que está sen-

do especificado; 

 Necessidades dos Participantes - Descrições do que os participantes necessitam do sis-

tema para suportar seus trabalhos; 

 Padrões da Organização - Padrões usados na organização relativos às práticas de de-

senvolvimento de sistemas, gerenciamento da qualidade, etc; 

 Regulamentações - Regulamentações externas, ou seja, fatores externos que impactam 

no sistema, por exemplo: regulamentações de leis, saúde e segurança que se aplicam 

ao sistema; 

 Informação do Domínio - Informações gerais sobre o domínio de aplicação do siste-

ma; 

 Acordo sobre os Requisitos - Uma descrição dos requisitos do sistema que seja enten-

dida pelos participantes e que tenha sido acordada por estes; 
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 Especificação do Sistema - Esta é uma especificação mais detalhada da funcionalidade 

do sistema que pode ser produzida em alguns casos; 

 Modelos do Sistema - Um conjunto de modelos, tais como, modelo de fluxo de dados, 

modelo de objeto, modelo de processo, etc., que descreve o sistema sobre diferentes 

perspectivas. 

 A Figura 2-2 define o modelo de processo da engenharia de requisitos. As atividades 

da engenharia de requisitos são ilustradas através de ícones em forma de nuvem para mostrar 

que não existe distinção de fronteiras entre essas atividades. Na prática, as atividades são in-

tercaladas e existe uma grande quantidade de iteração e feedback de uma atividade para a ou-

tra. 

 

Figura 2-2 – Modelo de processo da Engenharia de Requisitos. Extraído de  (SOMMERVILLE e KOTONYA, 1998). 

 As atividades no processo de engenharia de requisitos são as seguintes: 

 Elicitação de requisitos - Os requisitos do sistema são descobertos através de consul-

tas com os Stakeholders, a partir de documentos do sistema, conhecimento do domínio 

e estudos de mercado; 

 Análise e Negociação de Requisitos - Os requisitos são analisados em detalhes e dife-

rentes Stakeholders negociam para decidir quais requisitos vão ser aceitos. Somerville 

e Kotonya (SOMMERVILLE e KOTONYA, 1998) explicam que esse processo é ne-

cessário porque existem inevitáveis conflitos entre os requisitos de diferentes fontes, 

as informações podem estar incompletas ou os requisitos expressados podem ser in-

compatíveis com o orçamento disponível para desenvolver o sistema. Geralmente, 

existe alguma flexibilidade nos requisitos e a negociação é necessária para decidir o 

conjunto de requisitos acordados para o sistema; 

 Documentação dos Requisitos - Os requisitos acordados são documentados em um 

nível apropriado de detalhe; 
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 Validação de Requisitos - Deve existir uma checagem de consistência e completude 

cuidadosa dos requisitos. Este processo tem o intuito de detectar problemas no docu-

mento de requisitos antes que ele seja usado como base para o desenvolvimento do 

sistema. 

 A próxima seção introduz brevemente o paradigma de engenharia de requisitos que 

usa a abstração de objetivos para os requisitos.  

2.2.2. Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos 

 

A Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos (do inglês, Goal-Oriented Requirements 

Engineering ou GORE) diz respeito à utilização do conceito de Objetivo (Goal
4
) em todas as 

fases do processo de Engenharia de Requisitos. Dessa forma, ele é utilizado na elicitação, 

elaboração, estruturação, especificação, análise, negociação, documentação e modificação dos 

requisitos. De forma complementar ao processo de engenharia de requisitos, que define “o 

quê” um sistema deve fazer, a engenharia de requisitos orientada a objetivos possibilita um 

maior entendimento do problema através de métodos que permitem a especificação do “por-

quê” de determinados requisitos e de “como” o sistema deve ser construído  

(LAMSWEERDE, 2001). 

 O conceito de Goal abrange diferentes tipos de requisitos: requisitos funcionais asso-

ciados com serviços a serem providos pelo sistema, e requisitos não-funcionais (softgoals
5
) 

associados com atributos de qualidade do software, tais quais, segurança, performance, confi-

abilidade, entre outros  (LAMSWEERDE, 2001). Além disso, um objetivo pode ser formula-

do em diferentes níveis de abstração, alcançando desde requisitos estratégicos de alto nível até 

requisitos técnicos de baixo nível (O GORE emprega métodos que permitem que objetivos de 

alto nível possam ser refinados em objetivos de mais baixo nível).  

 Outra definição importante é a noção de agente, ele se refere aos componentes ativos 

tanto do software a ser desenvolvido quanto do ambiente em que ele está inserido e podem ser 

humanos, dispositivos ou softwares. Um objetivo requer em geral a cooperação de uma com-

binação híbrida de agentes, em outras palavras, envolve o relacionamento de diferentes tipos 

                                                 
4
 Segundo (LAMSWEERDE, 2001), um Goal é um objetivo que o sistema em consideração deve satisfazer. 

5
 Softgoals são objetivos cuja satisfação não pode ser definida claramente. Eles são alcançados em determinados 

níveis de satisfação (CHUNG, NIXON, et al., 1999). Por não haver uma tradução clara para softgoal, nesta dis-

sertação vamos nos referir a ela como o termo original. 
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de atores para ser atingido, estes atores podem ser humanos, software e hardware 

(LAMSWEERDE, 2001). 

 O crescimento do uso de objetivos na engenharia de requisitos incentivou diferentes 

grupos de pesquisa pelo mundo a investirem seus esforços no desenvolvimento de propostas 

de abordagens de requisitos baseadas na abstração de objetivos. Dessa forma, surgiram algu-

mas propostas tais quais: KAOS (LAMSWEERDE, 2000), NFR Framework (CHUNG, 

NIXON, et al., 1999), V-Graph (YU, LEITE e MYLOPOULOS, 2004) e o Framework i* 

(YU, 1995). 

 Nas seções a seguir as abordagens orientadas a objetivos envolvidas na elaboração 

desta dissertação são descritas com mais detalhes. 

2.2.3. Framework i* 

 

O Framework i* é uma abordagem orientada a objetivos que visa à modelagem organizacio-

nal na qual o sistema sendo desenvolvido está inserido. Ele provê uma representação gráfica 

dos atores inseridos na organização e suas intenções, dependências, responsabilidades e vul-

nerabilidades (YU, 1995). 

 O i* consiste de dois modelos: um modelo de dependência estratégica (Strategic De-

pendency ou SD) e um modelo de razão estratégica (Strategic Rationale ou SR) (YU, 1995). 

A seguir são descritos cada um destes modelos. 

2.2.3.1. Modelo SD 

 

O modelo de dependência estratégica é uma rede de relacionamentos de dependência entre 

atores. O significado intuitivo de uma dependência é que um depender depende de alguém (o 

dependee) para alguma coisa (o dependum), e pode cumprir alguma meta ou objetivo que ele 

sozinho não seria capaz de alcançar (YU, 1995). 

 Um modelo SD consiste de um conjunto de nós e links. Cada nó representa um ator e 

cada link entre atores representa uma dependência entre eles. Os conceitos usados no modelo 

SD são: atores, goals
6
, softgoals, tarefas, recursos e dependências. 

 Um ator é considerado uma entidade ativa que realiza ações para satisfazer seus obje-

tivos. Os atores podem ser diferenciados em três especializações (YU, 1995): 

                                                 
6
 Pode ser objetivos, mas vamos usar goals nesta dissertação pra manter o nome original da intencionalidade. 
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 Papel
7
 - é uma caracterização abstrata de ator social dentro de um contexto específico 

ou domínio de atuação. Um Papel pode ser realizado por um ou mais Agentes da or-

ganização. 

 Agente
8
 – é um ator que possui manifestações físicas concretas, tal qual um indivíduo 

humano. O termo agente pode representar tanto humanos quanto agentes de software 

ou hardware. Um Agente pode ocupar uma Posição, que cobre um Papel (Role), ou até 

realizar um Papel. 

 Posição
9
 - é uma representação intermediária na abstração entre um Papel (Role) e um 

Agente. É um conjunto de papéis realizado por um agente, ou seja, representa uma po-

sição ocupada pelo agente dentro da organização, na qual o agente pode desempenhar 

várias funções (papéis). Diz-se que um Agente “ocupa” uma Posição. Uma Posição 

“cobre” um Papel (Role). 

A Figura 2-3 ilustra o relacionamento entre as diferentes especializações de atores. 

 

Figura 2-3 – Especializações dos atores e seus relacionamentos. 

 Existem quatro tipos de dependências: goals, softgoals, tarefas e recursos. Os goals 

representam os interesses estratégicos dos atores, suas intenções, necessidades ou objetivos 

para satisfazer seu papel dentro do ambiente em que opera. Os softgoals, como explicado an-

teriormente, são usados para descrever os desejos dos atores relacionados com os atributos de 

qualidade dos seus objetivos e sua satisfação não pode ser definida claramente. As tarefas 

representam alguma forma de realizar determinada atividade, elas mostram como realizar 

alguma ação para obter satisfação de um goal ou softgoal. Os recursos representam dados ou 

informações que um ator deve prover ou receber (YU, 1995). A Figura 2-4 mostra um exem-

                                                 
7
 Do inglês Role. 

8
 Do inglês Agent. 

9
 Do ingles Position. 
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plo de modelo SD, destacando o relacionamento de dependência entre os atores e os tipos de 

dependência. 

  

Ator1 Ator2

Goal

Softgoal

Tarefa

Recurso

D

D

D

D

D

D

D

D

 

Figura 2-4 – Exemplo de Modelo SD 

2.2.3.2. Modelo SR 

 

Enquanto que no modelo SD são representados apenas as relações externas entre os atores, o 

modelo SR permite que um ator seja expandido, descrevendo os interesses, preocupações e 

motivações dos participantes de uma organização, possibilitando a avaliação de possíveis al-

ternativas de definição do processo, e investigando com mais detalhes as razões por trás das 

configurações de processo, em termos de elementos de processo e relacionamentos entre eles.  

 A expansão de um ator no modelo SR é delimitada pela sua fronteira, dentro da fron-

teira de um ator podem existir os mesmos elementos intencionais do modelo SD (goals, 

softgoals, tarefas e recursos). Todos os elementos dentro da fronteira de um determinado ator 

são explicitamente desejados por ele, mas frequentemente ele pode precisar de outros atores 

para realizar algumas de suas intenções. Essa dependência externa entre uma intencionalidade 

dentro da fronteira de um ator com atores externos é representada como uma dependência 

atravessando a fronteira do ator em direção ao ator externo. Da mesma forma se o ator externo 

também for expandido essa dependência vai ser redirecionada para uma intencionalidade den-

tro de sua fronteira. A Figura 2-5 mostra a representação gráfica da fronteira do ator. 

 Além dos elementos intencionais citados acima, três novos relacionamentos são inclu-

ídos no modelo SR (exclusivamente dentro da fronteira de um ator): Means-End
10

, Decompo-

sição de Tarefas e Contribuição para softgoals. Estes elementos provêm meios de expressar as 

razões envolvidas no processo (YU, 1995). 

 

                                                 
10

 Em português “Meio-Fim”. Nesta dissertação usaremos o termo original em inglês Means-End. 
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Ator

Fronteira do 

Ator

 

Figura 2-5 – Fronteira do Ator 

 Um relacionamento Means-End indica um relacionamento entre um nó fim (End), que 

constitui um objetivo, e um meio (Mean) para se atingir esse objetivo (Figura 2-6(a)). Esse 

tipo de ligação sugere alternativas existentes para se alcançar um determinado fim. Nesse tipo 

de ligação, um meio é representado por uma tarefa e o fim por um goal. 

 Já as ligações de decomposição de tarefas ligam um nó (tarefa) a seus nós componen-

tens que podem ser: goals, softgoals, tarefas e recursos (Figura 2-6(b)). A tarefa decomposta 

só poderá ser considerada completa quando todos os seus nós componentes forem realizados 

ou satisfeitos. 

 Como já foi explicado anteriormente, um softgoal é de natureza qualitativa , isto é, ele 

é satisfeito em diferentes níveis. O relacionamento de Contribuição de softgoals permite que 

uma tarefa ou outros softgoals contribuam positivamente ou negativamente para a satisfação 

de um softgoal. Essas ligações de contribuição são representadas por ligações com rótulos que 

indicam o quanto um elemento ajuda ou prejudica a satisfação de um determinado softgoal, 

um exemplo de contribuições é mostrado na Figura 2-6(c). A Tabela 2-1 apresenta os rótulos 

de contribuição que podem existir nessa relação (GRAU, 2008). 

Goal

Tarefa1 Tarefa2

Tarefa

Sub-

Tarefa

Sub-

Goal
SoftgoalRecurso

Softgoal1

Tarefa Softgoal2

H
ur

t H
elp

(a) (b) (c)

 

Figura 2-6 – Relacionamentos no modelo SR. (a) Means-End. (b) Decomposição de tarefas. (c) Contribuição para 

softgoal. 
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Tabela 2-1 - Rótulos e significados das contribuições para softgoal  (GRAU, 2008). 

Link de Con-
tribuição Significado 

Make Contribuição positiva, forte suficiente para satisfazer um softgoal. 

Some+ 
Ou uma contribuição Make ou contribuição Help, uma contribuição positiva cuja 

força é desconhecida. 

Help 
Contribuição positiva parcial, mas não é por si só suficiente para satisfazer um 

softgoal 
Unknown Contribuição para um softgoal cuja polaridade é desconhecida. 

Break Contribuição negativa suficiente para negar um softgoal 

Some- 
Ou uma contribuição Break ou contribuição Hurt, uma contribuição negativa cuja 

força é desconhecida. 
Hurt Contribuição negativa parcial, mas não é por si só suficiente para negar um softgoal 

 

 A Figura 2-7 mostra um exemplo de modelo SR. Essa figura é equivalente a Figura 

2-4, no entanto neste exemplo o Ator2 está expandido para mostrar o raciocínio (através dos 

relacionamentos presentes no modelo SR) das intenções que devem ser realizadas para satis-

fazer seus objetivos. Nesta figura, também está sendo ilustrado como ocorrem as dependên-

cias externas entre um ator externo e elementos de dentro da fronteira de um ator.  

Ator2

Tarefa1

Goal1

Softgoal1Recurso1

Hurt

Help

Tarefa2

Tarefa1-1

Ator1

Dependênci

a de Goal

Dependênci

a de Tarefa

Dependênci

a de 

Recurso

Dependênc

ia de 

Softgoal

D

D

D

D
D

D

D

D
 

Figura 2-7 – Exemplo de modelo SR. 
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2.2.4. NFR Framework 

 

O NFR
11

 Framework é uma abordagem orientada a objetivos, que utiliza a abstração de obje-

tivos para representar requisitos não-funcionais de um software. Este Framework sugere que o 

processo de desenvolvimento de software seja dirigido pelos requisitos não-funcionais, tais 

quais: segurança, precisão, performance e custo. O NFR Framework visa colocar os requisitos 

não-funcionais em primeiro plano na mente dos desenvolvedores  (CHUNG, NIXON, et al., 

1999).  

 O processo de desenvolvimento de software proposto pelo NFR Framework prevê 

uma série de passos iterativos (não necessariamente sequenciais): (i) adquirir conhecimento 

sobre o domínio específico e o sistema que está sendo desenvolvido, sobre os requisitos fun-

cionais para o sistema específico e sobre tipos específicos de NFRs, e técnicas associadas de 

desenvolvimento; (ii) identificar NFRs específicos para o domínio; (iii) decompor NFRs; (iv) 

identificar operacionalizações (possíveis alternativas de projeto para satisfazer NFRs no sis-

tema a ser desenvolvido); (v) lidar com ambiguidades, conflitos, prioridades e interdependên-

cia entre NFRs e operacionalizações; (vi) selecionar operacionalizações; (vii) apoiar decisões 

com raciocínio de projeto; e (viii) avaliar o impacto de decisões  (CHUNG, NIXON, et al., 

1999). 

 O NFR Framework oferece uma estrutura para representar e registrar o processo do 

projeto e raciocínio em grafos, chamados grafos de interdependência entre softgoals
12

 (SIGs) 

(CHUNG, NIXON, et al., 1999). O Framework também oferece a catalogação do conheci-

mento sobre os NFRs e conhecimento de projeto, incluindo técnicas de desenvolvimento. Os 

principais conceitos do NFR Framework são representados graficamente em SIGs. Os sofgo-

als são mostrados como nuvens (clouds). Os requisitos mais importantes são ilustrados atra-

vés de softgoals no topo do grafo. Os softgoals são conectados por links de interdependên-

cia (interdependency links), que são mostrados como linhas, frequentemente com setas. 

Softgoals também possuem rótulos (labels) associados (como os da seção anterior) que são 

usados para apoiar o processo de raciocínio durante o projeto. As interdependências mostram 

refinamentos (refinements) dos softgoals “pais” para softgoals mais específicos. 

                                                 
11

 Do inglês Non-Functional Requirements ou abreviado para “NFR”. Em português requisitos não-funcionais. 

Nesta dissertação, quando for usada a abreviação de requisito não-funcional vai ser utilizado o termo abreviado 

em inglês NFR, ou plural NFRs. 
12

 Do inglês Softgoal Interdependency Graphs (SIGs). 
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 A Figura 2-8 ilustra um exemplo grafos de interdependência entre softgoals utilizando 

os componentes gráficos no NFR Framework. 

Links de 

Interdependência
Links de 

Contribuição

Softgoal Operacionalização Softgoal 

Prioritário

Legenda:

 
Figura 2-8 – Exemplo de modelagem de requisitos utilizando o NFR Framework. 

 Uma vez apresentadas as abordagens de engenharia de requisitos orientada à objetivos 

utilizadas neste trabalho, a próxima seção apresenta os principais conceitos de arquitetura de 

software. 

2.3. Arquitetura de Software 
 

A arquitetura de um software é o resultado de um conjunto de decisões organizacionais e tec-

nológicas  (BASS, CLEMENTS e KAZMAN, 2003). Dessa maneira, existem diversos fatores 

que guiam e restringem o projeto arquitetural de um sistema, e esses fatores não se resumem 

exclusivamente aos requisitos funcionais e não funcionais da engenharia de requisitos.  Bass e 

outros (2003) enumera diferentes fatores que influenciam fortemente as decisões que irão 

resultar na arquitetura de um software: 

 Stakeholders do sistema – Muitas pessoas e organizações estão interessadas no de-

senvolvimento de um sistema de software e elas possuem diferentes preocupações que 

desejam que o sistema garanta. Essas diferentes preocupações geralmente geram con-

flitos que o arquiteto tem que lidar; 
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 Organização de desenvolvimento – Além dos objetivos de negócio da organização 

expressos através da especificação dos requisitos, uma arquitetura é influenciada pela 

estrutura ou natureza da organização de desenvolvimento; 

 Background e experiência do arquiteto – As escolhas arquiteturais também derivam 

da educação e treinamento do arquiteto, experiência da aplicação com sucesso de pa-

drões arquiteturais, ou experiência com sistemas que têm trabalhado particularmente 

bem ou mal; 

 Ambiente técnico – O ambiente corrente na qual uma arquitetura é projetada vai in-

fluenciar essa arquitetura. Poderia incluir práticas padrões da indústria ou técnicas de 

engenharia de software prevalecentes na comunidade profissional do arquiteto. 

 A definição dada por (BASS, CLEMENTS e KAZMAN, 2003) acima enfatiza a arqui-

tetura de software como um ativo essencial para uma organização atingir os seus objetivos de 

negócio. No entanto, do ponto de vista mais estrito de engenharia de software pode-se definir 

arquitetura de software de outras formas
13

. Segundo (SHAW e GARLAN, 1996) a arquitetura 

de software, através de um alto nível de abstração, define o sistema em termos de seus com-

ponentes arquiteturais, que representam unidades abstratas do sistema; a interação entre 

essas entidades, que são materializadas explicitamente através dos conectores arquiteturais; 

e os atributos e funcionalidades de cada um. Por conhecerem o fluxo interativo entre os com-

ponentes do sistema, é possível nos conectores, estabelecer protocolos de comunicação e co-

ordenar a execução dos serviços que envolvam mais de um componente do sistema. 

 Esta visão estrutural do sistema em um alto nível de abstração proporciona benefícios 

importantes, que são imprescindíveis para o desenvolvimento de sistemas de software com-

plexos. Os principais benefícios são: (i) a organização do sistema como uma composição de 

componentes lógicos; (ii) a antecipação da definição das estruturas de controle globais; (iii) a 

definição da forma de comunicação e composição dos elementos do projeto; e (iv) o auxílio 

na definição das funcionalidades de cada componente projetado. Além disso, uma propriedade 

arquitetural representa uma decisão de projeto relacionada a algum requisito não-funcional do 

sistema  (BASS, CLEMENTS e KAZMAN, 2003). 

 No entanto, criar uma arquitetura de software, em termos de componentes e conectores 

arquiteturais não é suficiente. A arquitetura deve ser comunicada de uma maneira que os 

                                                 
13

 Não existe definição universal para arquitetura de software (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010). O site do 

Instituto de Engenharia de Software (Software Engineering Institute) provê uma coleção de mais de 150 defini-

ções de arquitetura de software  (SEI, 2011).  
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Stakeholders a usem apropriadamente para fazer seus trabalhos. A documentação fala pelo 

arquiteto, tanto no presente, evitando que ele responda centenas de questões dos outros 

Stakeholders, tanto no futuro, no caso de ele sair do projeto e outro arquiteto se tornar respon-

sável pela evolução e manutenção da mesma. Além disso, a documentação serve de recipiente 

para conter os resultados das decisões de projeto assim que elas são feitas. Um esquema de 

documentação bem pensado pode fazer com que o projeto arquitetural se torne mais suave e 

sistemático (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010). 

 Segundo (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010), a documentação de uma arquitetura 

de software deve ter variados propósitos. Ela deve ser suficientemente abstrata para ser rapi-

damente entendida por novos funcionários, suficientemente concreta para servir como um 

diagrama para desenvolvimento e deve conter informações suficientes para servir como base 

para análises. Além disso, Garlan e outros (2010) ainda explica que a documentação de arqui-

tetura é tanto prescritiva quanto descritiva. Para alguns públicos, ela prescreve o que deve ser 

verdade, restringindo as decisões que ainda vão ser feitas. Já para outros, ela descreve o que é 

verdade, recontando decisões já feitas sobre o projeto do sistema. 

 Fundamentalmente, documentação de arquitetura tem três diferentes utilidades para as 

pessoas interessadas nela (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010): 

 Arquitetura serve como um meio educacional – O uso educacional consiste em in-

troduzir pessoas ao sistema. As pessoas podem ser novos membros, analistas externos 

ou até um novo arquiteto. 

 Arquitetura serve como um meio primordial para a comunicação entre os 

Stakeholders – O uso preciso de uma arquitetura como meio de comunicação depende 

do que os Stakeholders fazem ao se comunicar. Diferentes Stakeholders possuem dife-

rentes papéis e diferentes formas de usar o documento de arquitetura. 

 Arquitetura serve como base para análise e construção do sistema – A arquitetura 

diz aos desenvolvedores o que eles devem implementar. A documentação da arquitetu-

ra deve conter informações necessárias para avaliar os requisitos não-funcionais do 

sistema a ser desenvolvido. 

 A documentação da arquitetura de software segundo a abordagem proposta por 

(GARLAN, BACHMANN, et al., 2010) e compartilhada por outros autores (BASS, 

CLEMENTS e KAZMAN, 2003) (PERRY e WOLF, 1992) (KRUCHTEN, 1995) enfatiza 

que o conceito de visão é o princípio de organização fundamental para a documentação de 

arquitetura. Além disso, as visões também permitem incluir informações adicionais que per-

tencem ao documento de arquitetura, como as decisões arquiteturais.  Dessa forma, a Sub-
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Seção 2.3.1 descreve as ideias que envolvem o conceito de visões, a Sub-Seção 2.3.1 apresen-

ta as características principais da linguagem de descrição arquitetural para representação de 

uma visão específica que será usada neste trabalho, a linguagem Acme. Já a Sub-Seção 2.3.3 

define e descreve as técnicas relacionadas com as decisões arquiteturais. 

2.3.1. Visões 

 

Os primeiros esforços da comunidade de arquitetura de software focaram no conceito de visão 

arquitetural como o conceito mais importante associado com a representação e documentação 

de arquitetura de software. Uma visão é uma representação de conjunto de elementos do sis-

tema e os relacionamentos associados com eles. Diferentes visões suportam diferentes objeti-

vos e usos, onde cada visão enfatiza certos aspectos do sistema enquanto não dá ênfase ou 

ignora outros aspectos (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010). 

 Segundo (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010) e (BASS, CLEMENTS e 

KAZMAN, 2003), a estrutura de uma arquitetura pode ser representada por três estilos de 

visões diferentes, dependendo da natureza dos elementos que eles apresentam. Vale ressaltar 

que não utilizamos omodelo de visão 4+1 (KRUCHTEN, 1995), pois o modelo de visões pro-

posto por Garlan et. al (2010) caracteriza uma evolução deste modelo e estas visões são mais 

realistas e abrangentes (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010) que as do modelo 4+1. A se-

guir as visões arquiteturais propostas por (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010) são descri-

tas:  

 Visão de Módulos – Nesta visão, os módulos são os principais elementos. Um módu-

lo é uma unidade de implementação que provê um conjunto coerente de responsabili-

dades. Um módulo pode tomar a forma de uma classe, uma coleção de classes, uma 

camada, um aspecto, ou qualquer decomposição da unidade de implementação. Todo 

módulo tem assinalado a ele um conjunto de propriedades, essas propriedades preten-

dem expressar as informações mais importantes associadas com o módulo, assim co-

mo restrições no módulo. Exemplos de propriedades são responsabilidades, informa-

ção de visibilidade, e autor ou proprietário. As relações que os módulos têm com os 

outros incluem: é-parte-de, depende-de, e é-um. 

 Visão de Componentes & Conectores – Esta visão expressa o comportamento em 

tempo de execução. Um componente é uma das principais unidades de processamento 

do sistema em execução. Componentes podem ser, por exemplo: serviços, processos, 

threads, filtros, repositórios, pares, ou clientes e servidores. Um conector é um meca-
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nismo de interação entre componentes. Conectores incluem canos, filas, protocolos de 

requisição/resposta, invocação direta, invocação dirigida a evento e outros. Compo-

nentes e conectores podem ser decompostos em outros componentes e conectores. A 

decomposição de um componente pode incluir conectores e vice-versa.  

 Visão de Alocação – Esta visão descreve o mapeamento de unidades de software para 

o ambiente na qual o software é desenvolvido ou executado. O ambiente pode ser o 

hardware, o sistema de arquivos que suporta o desenvolvimento ou implantação, ou a 

organização de desenvolvimento. 

 Existem diversas formas de se documentar cada diferente estilo de visão arquitetural, e 

tais notações são classificadas de acordo com o seu grau de formalidade, segundo (GARLAN, 

BACHMANN, et al., 2010) existem três principais categorias de notação: 

 Notações Informais – As visões são descritas (frequentemente de forma gráfica) 

usando diagramas e ferramentas de edição de propósito geral e convenções visuais es-

colhidas para o sistema em questão. As semânticas das descrições são caracterizadas 

em linguagem natural e não podem ser formalmente analisadas. 

 Notações Semiformais – As visões são expressas em uma notação padronizada que 

prescreve elementos gráficos e regras de construção, mas não provêm um tratamento 

completo da semântica dos elementos. Análises rudimentares podem ser aplicadas pa-

ra determinar se uma descrição satisfaz propriedades sintáticas. A UML (Unified Mo-

deling Language) é uma notação semiformal, nesse contexto. 

 Notações Formais – As visões são descritas em uma notação que tem uma semântica 

precisa (usualmente baseada em princípios matemáticos). A análise formal tanto sintá-

tica quanto semântica é possível. Existe uma variedade de notações formais para ar-

quitetura de software disponíveis, apesar de que nenhuma delas tem seu uso generali-

zado. Essas notações geralmente são referidas como linguagens de descrição arquitetu-

ral
14

 que tipicamente provêm um vocabulário gráfico e uma semântica subjacente para 

representação da arquitetura. Em alguns casos, estas linguagens são especializadas em 

específicos estilos de visão arquitetural. Em outros casos, as linguagens permitem re-

presentar vários estilos, ou até mesmo oferecem a possibilidade de definir formalmen-

te novos estilos. A utilidade das ADLs reside em suas habilidades de dar suporte à au-

tomação através de ferramentas associadas. Esta automação acontece para prover aná-

lise útil da arquitetura, ou para ajudar na geração de código. 

                                                 
14

 Do inglês Architecture Description Languages ou ADLs. 
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 Garlan, et. Al  apresentam inúmeras notações (informais, semiformais e formais) para 

representar cada um dos três estilos de visões arquiteturais. Dessa forma, são descritos nas 

Tabela 2-2, 2-3 e 2-4 os estilos de representação das visões de módulos, componentes e 

conectores e de alocação apresentados por ele, respectivamente. Assim como alguns tipos 

de notações para representá-los, as relações entre os elementos que compõem as represen-

tações e a utilidade de tais estilos na documentação da arquitetura. 

  

Tabela 2-2 – Estilos de representação da visão de módulos, suas notações, relações e seus usos. Extraído e compilado 

de (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010). 

Visão de Módulos Notações Relações Utilidade 

Decomposição 

Diagramas de 

blocos e li-

nhas;UML 

Relação de decomposição, que é uma 

forma da relação é-parte-de (is-part-

of). A documentação deve especificar 

os critérios usados para definir a de-

composição. 

Raciocinar sobre e comuni-

car aos recém-chegados a 

estrutura do software em 

pedaços digeríveis; Contribuir 

para a atribuição de trabalho; 

Raciocinar sobre a localiza-

ção de alterações. 

Uso 

Tabelas; Diagra-

mas de blocos e 

linhas; UML; 

Matriz de Estru-

tura de Depen-

dência (DSM). 

Relação de uso, que é uma forma de 

relação depende-de (depends-on). 

Módulo A usa módulo B se A depende 

da presença de um funcionamento 

correto de B para satisfazer seus requi-

sitos. 

Planejamento do desenvolvi-

mento incremental e subcon-

juntos; Depuração e teste; 

Medir a efeito das mudanças. 

Generalização UML 

Generalização, que é uma especializa-

ção da relação é-um (is-a). A relação 

pode ser mais especializada para indi-

car, por exemplo, se é herança de 

classe, herança de interface ou imple-

mentação de interface 

Expressar herança 

em projetos orientados a 

objetos; Descrever incremen-

talmente evolução e extensão; 

Capturar partes comuns, com 

variações como filhos; Apoiar 

o reuso. 

Camadas 

Pilhas de blocos; 

Camadas seg-

mentadas; Anéis; 

Camadas + ca-

mada lateral; 

Camadas com 

tamanho e cor; 

UML 

Permitido para usar, que é uma especi-

alização de uma relação genérica 

depende-de. O projeto deve definir as 

regras de uso da camada (por exemplo, 

“Uma camada é permitida para usar 

qualquer camada inferior.”) e todas as 

exceções permitidas. 

Promover 

a modificabilidade e portabi-

lidade; Gerenciar a complexi-

dade e facilitar a comunica-

ção da estrutura do código 

para os desenvolvedores; 

Promover o reuso; Para atin-

gir separação de interesses. 

Aspectos UML 

Interesses transversais, que liga um 

módulo aspecto a um módulo que será 

afetada pela lógica transversal desse 

aspecto 

Modelagem de interesses 

transversais em projetos 

orientados a objetos; Melho-

rar modificabilidade. 

Modelo de Dados 

Diagrama de 

entidade-

relacionamento 

Diagrama de 

entidade-

relacionamento 

(Crow’s foot); 

IDEFIX; Dia-

grama de classes 

UML. 

Relacionamentos um-para-um, um-

para-muitos e muitos-para muitos, 

que são associações lógicas en-

tre entidades de dados; Generaliza-

ção/especialização, que indicam uma 

relação é-um (is-a) entre entidades; 

Agregação, que transforma um relaci-

onamento em uma entidade agregada. 

Descrever a estrutura dos 

dados utilizados no sistema; 

Realizar análise de impac-

to de mudanças no modelo de 

dados (análise de extensibili-

dade); Impor a qualidade dos 

dados, evitando redundância 

e inconsistência; Guiar a 

implementação dos módu-

los que acessam os dados. 
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Tabela 2-3 – Estilos de representação da visão de componentes & conectores, suas notações, relações e seus usos. Ex-

traído e compilado de (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010). 

Visão de Componentes 

& Conectores Notações Relações Utilidade 

Filtros e Canos UML; ADLs 

A relação de acoplamen-

to associa portas de saída dos fil-

tros com dados em papéis de um cano, 

e portas de entrada dos filtros com os 

dados que saem dos papéis de canos. 

Melhorar o reuso devido 

à indepe-ndência dos filtros; 

Melhorar a produtividade 

com a paralelização do pro-

cessamento de dados; Simpli-

ficar o raciocínio sobre o 

comportamento geral. 

Cliente-Servidor UML; ADLs 

A relação de acoplamento associa 

portas de requisição de serviço do 

cliente com o papel de requisição do 

conector e portas de resposta de servi-

ço do servidor com o papel de resposta 

do conector. 

Promover 

a modificabilidade e o reu-

so fatorando serviços comuns; 

Melhorar escalabilidade e 

disponibilidade no caso de 

replicação de servidor está em 

vigor; Analisar dependabili-

dade, segurança e performan-

ce. 

Par-a-Par (P2P) UML; ADLs 

A relação de acoplamento associa 

pares com conectores de chamada-

retorno. 

Proporcionar maior disponibi-

lidade; Proporcionar melhor 

performance; Habilitar alta 

distribuição de sistemas, 

como compartilhamento de 

arquivos, mensagens instan-

tâneas e computação em 

grade (desktop). 

Arquitetura Orientada a 

Serviços (SOA) 
UML; ADLs 

Acoplamento de diferentes tipos de 

portas disponíveis aos respectivos 

conectores. 

Permitir interoperabilidade de 

componentes distribuídos 

rodando em diferentes plata-

formas ou na internet; Inte-

grar sistemas legados; Permi-

tir reconfiguração dinâmica. 

 Publicar-assinar (Publish-

Subscribe) 
UML; ADLs 

A relação de acoplamento associa 

componentes com o conector pub-

lish/subscribe prescrevendo quais 

componentes anunciam eventos e quais 

componentes se registraram para rece-

ber eventos. 

Enviar eventos para recepto-

res desconhecidos, isolar os 

“produtores” de eventos dos 

“consumidores” de eventos; 

Prover a funcionalidade 

central para Frameworks de 

interface gráfica, listas de 

email, redes sociais etc. 

Dados Compartilhados 

(Shared-Data) 
UML; ADLs 

A relação de acoplamento determina 

quais unidades que acessam os dados 

são conectadas com quais repositórios 

de dados. 

Permitir que múltiplos com-

ponentes acessem os dados de 

persistência; Prover uma 

maior modificabilidade desa-

coplando os produtores de 

dados dos consumidores de 

dados 
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Tabela 2-4 – Estilos de representação da visão de alocação, suas notações, relações e seus usos. Extraído e compilado 

de (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010). 

Visão de Alocação Notações Relações Utilidade 

Implantação 

Notações gráfi-

cas informais 

(caixas, círcu-

los, linhas, setas 

etc); ADLs 

(AADL e 

SysML); UML. 

Alocado-a. Unidades físicas nas quais 

os elementos de software residem 

durante a execução. Propriedades 

incluem onde a alocação pode mudar 

em tempo de execução ou não; Migrar-

para, copiar-migrar-para, e/ou execu-

ção-migrar-para se a alocação é dinâ-

mica. Propriedades incluem o gatilho 

que causa a migração. 

É útil para analisar desempe-

nho, disponibilidade, confia-

bilidade, e segurança. Testa-

dores usam essa visão para 

entender dependências de 

tempo de execução, e integra-

dores usam para planejar 

integração e teste de integra-

ção; Suportar estimação de 

custo quando estiver avalian-

do as opções de hardware 

para adquirir. 

Instalação UML 

Alocado-a. Um componente é alocado 

para um item de configuração; Conten-

ção. Um item de configuração é conti-

do em outro. 

Criar procedimentos de cons-

truir-e-implantar; Navegar 

por um grande número de 

arquivos e pastas que consti-

tuem o sistema instalado, 

localizar arquivos específicos 

que requerem atenção (tais 

quais arquivos de log ou 

arquivos de configuração); 

Selecionar e configurar arqui-

vos para empacotar uma 

versão específica de uma 

linha de produto de software; 

Atualizar e configurar arqui-

vos de múltiplas versões 

instaladas do mesmo sistema; 

Identificar o propósito ou 

conteúdos de arquivos falto-

sos ou danificados, que estão 

causando problema na produ-

ção; Projetar e implementar a 

funcionalidade “atualização 

automática”. 

Atribuição de Trabalho Tabelas 

Alocado-a. Um elemento de software é 

alocado para uma unidade organizaci-

onal. 

Mostrar as principais unida-

des de software que devem 

estar presentes para formar 

um sistema de trabalho 

e quem vai produzi-los, bem 

como as ferramentas 

e ambientes em que 

o software é desenvolvido (e 

suas atribuições nos elemen-

tos do ambiente); Ajudar o 

planejamento e a gestão de 

alocação de recursos da equi-

pe, atribuindo responsabilida-

des para releases, e explican-

do a estrutura do projeto – 

para uma nova contratação, 

por exemplo. 
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Como descrito acima uma ADL é uma notação formal que possui uma sintaxe e uma semânti-

ca bem definidas. Existem diferentes tipos de ADLs para diferentes propósitos
15

 Na próxima 

Sub-Seção a linguagem de descrição arquitetural Acme é descrita com maiores detalhes. Ela é 

importante para esta dissertação, porque ela vai ser usada para a representação de algumas 

visões arquiteturais presentes na abordagem proposta. 

2.3.2. Acme 

 

A linguagem Acme (GARLAN, MONROE e WILE, 1997) foi proposta com o primeiro obje-

tivo de prover um formato de intercâmbio de ferramentas e ambientes para o desenvolvimento 

de arquitetura.  Assim, a linguagem provê a integração de várias ferramentas desenvolvidas 

para dar suporte a várias ADLs, provendo um mecanismo de intercâmbio da informação arqui-

tetural. Além disso, Acme foi desenvolvido com quatro objetivos secundários em vista: (i) 

prover um esquema de representação para o desenvolvimento de novas ferramentas para aná-

lise e visualização das estruturas da arquitetura; (ii) possibilitar uma base para o desenvolvi-

mento de novas ADLs, possivelmente específicas de domínio; (iii) servir como veículo para a 

criação de convenções e padrões para informação arquitetural; e (iv) prover descrições ex-

pressivas que sejam fáceis para os humanos lerem e escreverem; 

 Em busca desses objetivos, Acme provê os seguintes elementos: 

 Uma ontologia arquitetural que consiste de sete elementos básicos para o projeto ar-

quitetural; 

 Um mecanismo de anotação flexível que suporta a associação de informações não-

estruturais; 

 Um mecanismo de template para abstração de idiomas e estilos arquiteturais comuns e 

reusáveis; 

 Um Framework semântico aberto para raciocínio sobre as descrições arquiteturais. 

 A estrutura arquitetural em Acme é descrita por um conjunto de elementos: compo-

nentes, conectores, sistemas, portas, papéis (roles), representações e mapeamento de re-

presentações (rep-maps).  

 Componentes representam os principais elementos computacionais de um sistema. Os 

componentes possuem interfaces associadas conhecidas como portas. Cada porta identifica 

um ponto de interação entre um componente e o ambiente.  

                                                 
15

 Para uma classificação e comparação entre ADLs (MEDVIDOVIC e TAYLOR, 2000). 
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 Os conectores representam as interações entre os componentes. Conectores também 

possuem interfaces que são definidas por um conjunto de papéis (roles). Cada papel de um 

conector define um participante da interação representada pelo conector. As portas de um 

componente são conectadas com portas de outros componentes através dos papéis dos co-

nectores. Já os Sistemas representam configurações de componentes e conectores. Os siste-

mas incluem um conjunto de componentes, um conjunto de conectores, e um conjunto de 

acoplamento entre eles, que descrevem a estrutura do sistema.  

 Além disso, Acme suporta a descrição hierárquica das arquiteturas. Especificamente, 

qualquer componente ou conector pode ser representado por mais de uma descrição de mais 

baixo nível detalhada. Cada descrição desta é uma representação em Acme.  

 Por último, o mapeamento de representações (rep-maps) ou bindings associam por-

tas de um componente a portas da sua representação interna. A Figura 2-9 ilustra a represen-

tação gráfica e a sua correspondente representação textual de um sistema de exemplo mos-

trando os elementos estruturais da linguagem Acme. 
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(b) 1 System exemplo = {

2 Component Component1  = {

3         Port Port0  = {

4   }

5         Representation Component1_Rep = {

6             System Component1_Rep : PipesAndFiltersFam = new PipesAndFiltersFam    

      extended with {

7                 Component Filtro1 : Filter = new Filter extended with  {

8                      }

9                 Component Filtro2 : Filter = new Filter extended with {

10                 }

11                 Connector Pipe0 : Pipe = new Pipe extended with {

12                 }

13                 Attachment Filtro1.output to Pipe0.source;

14                 Attachment Filtro2.input to Pipe0.sink;

15             }

16             Bindings {

17                 Port0 to Filtro2.output;

18             }

19          }

20        }

21        Component Component2  = {

22          Port Port0  = {

23          }

24        }

25        Connector Conector1  = {

26          Role role1  = {

27          }

28          Role Role0  = {

29          }

30        }

31        Attachment Component1.Port0 to Conector1.role1;

32 } 

Sistema

Conector
Componente

Porta Papel (Role)

(a)

Representação

Rep-map ou 

Binding

 

Figura 2-9 – Elementos da Linguagem Acme: (a) Representação gráfica, (b) Representação Textual. 

 Na Figura 2-9 pode-se notar ainda que em uma representação também é possível ins-

tanciar componentes e conectores de um padrão arquitetural específico, no caso do exemplo o 

padrão Filtros e Canos (Pipes and Filters). 

 A linguagem Acme também provê a especificação de um conjunto de propriedades 

para cada elemento estrutural (com exceção dos Attachments) que compõe a representação 

arquitetural. Uma propriedade é definida por um nome, um tipo opcional e um valor. As pro-
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priedades podem ser usadas para a análise pelas ferramentas de transformações e como meca-

nismos de extensibilidade por exemplo. 

 Outra funcionalidade da linguagem Acme que vale a pena ser descrita é a definição de 

padrões arquiteturais através de dois construtores: Tipo (Type) e Família (Family). Um estilo 

ou padrão arquitetural
16

 descreve uma família de sistemas em termos de um padrão de organi-

zação estrutural, através da definição um vocabulário de tipos de componentes e um conjunto 

de restrições que indicam como os elementos são combinados  (SHAW e GARLAN, 1996). 

Em Acme, o construtor Tipo é usado para definir um vocabulário de tipos de abstratos de 

componentes, conectores, portas e papéis. Já o construtor Família é usado para definir estilos 

arquiteturais em termos dos elementos de tipos abstratos. 

 A próxima Sub-Seção define e apresenta as principais ideias relacionadas com deci-

sões arquiteturais e as principais técnicas existentes para documentá-las. 

2.3.3. Decisões Arquiteturais 

 

Como foi comentado na Seção 2.3, os primeiros esforços da comunidade de arquitetura de 

software com respeito à documentação e representação da arquitetura focaram no conceito de 

visão arquitetural como princípio de organização fundamental para a documentação da arqui-

tetura. No entanto, apesar da grande importância de documentar arquitetura através de visões, 

este conceito não consegue capturar explicitamente o rationale por trás das decisões de proje-

to e outras forças (por exemplo: políticas organizacionais, padrões que devem ser usados, ex-

periência anterior do arquiteto, etc.) que guiaram a tomada das decisões que irão resultar no 

modelo de uma visão arquitetural (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006). 

 Neste contexto, trabalhos recentes (TYREE e AKERMAN, 2005) (KRUCHTEN, 

LAGO e VLIET, 2006) (KRUCHTEN, CAPILLA e DUE, 2009) têm enfatizado que é neces-

sário tratar as decisões de projeto arquitetural e o seu rationale como cidadãos de primeira 

classe durante o desenvolvimento da arquitetura. Dessa forma, eles consideram que a captura, 

gerenciamento e documentação das decisões arquiteturais devem fazer parte do conhecimento 

que se deve ter da arquitetura e deve ser incluído na especificação arquitetural do sistema.  

 A seguir, na Sub-Seção 2.3.3.1 iremos apresentar um comparativo (SHAHIN, LIANG 

e KHAYYAMBASHI, 2009) entre diversas abordagens no que diz respeito à terminologia e 

                                                 
16

 Os livros: (BUSCHMANN, MEUNIER, et al., 1996) (SCHMIDT, STAL, et al., 2000) (KIRCHER e JAIN, 

2004) (BUSCHMANN, HENNEY e SCHMIDT, 2007) (BUSCHMANN, HENNEY e SCHMIDT, 2007) forne-

cem um amplo catálogo de padrões arquiteturais. 
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às informações que cada uma delas provê para documentar as decisões arquiteturais e na Sub-

Seção 2.3.3.2 é apresentada um esquema de classificação (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 

2006) de decisões arquiteturais. 

2.3.3.1. Comparativo dos Modelos de Documentação de Decisões Arquite-

turais 

 

Diversas abordagens surgiram com o intuito de representar e descrever decisões arquiteturais, 

algumas delas são mais formais (possuem um meta-modelo bem definido), outras são apenas 

modelos (templates) de listas dos atributos que devem ser documentados. Nesse sentido, o 

trabalho apresentado em (SHAHIN, LIANG e KHAYYAMBASHI, 2009) faz uma análise 

dos modelos de documentação das decisões arquiteturais e identificou nove modelos: Tyree 

Template (TYREE e AKERMAN, 2005), Krutchen’s Ontology (KRUCHTEN, LAGO e 

VLIET, 2006), Core Model (BOER, FARENHORST, et al., 2007), Pattern Model  

(HARRISON, AVGERIOU e ZDUN, 2007), SOAD  (ZIMMERMANN, KOPP e PAPPE, 

2009), Archium  (JANSEN e BOSCH, 2005), ADDSS  (CAPILLA, NAVA e MONTES, 

2008), AREL  (TANG, HAN e VASA, 2009) e DAMSAK  (DUTOIT, MCCALL, et al., 2006). 

Dessa forma foi feito um comparativo (SHAHIN, LIANG e KHAYYAMBASHI, 2009) entre 

as abordagens identificadas, e os conceitos dos modelos de decisões arquiteturais foram agru-

pados em duas categorias: 

 Elementos Principais – Elementos consensuais entre as abordagens, são eles: Deci-

são, Restrição, Solução e Rationale. 

 Elementos Secundários – Elementos que não têm consenso nas abordagens: Proble-

ma, Grupo, Status, Dependência, Artefato, Consequência, Stakeholder e Fase/Iteração. 

 As abordagens possuem diferentes terminologias para cada um desses conceitos, dessa 

forma a Tabela 2-5 (extraída de (SHAHIN, LIANG e KHAYYAMBASHI, 2009)) toma como 

base a abordagem Tyree Template e compara os modelos de modo que suas semelhanças e 

diferenças fiquem claras, cada linha da tabela expressa um único conceito e as terminologias 

usadas pelas abordagens para se referir ao conceito. Os espaços em branco na tabela ilustram 

que tal conceito não está presente na abordagem. 
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Tabela 2-5 - Comparativo dos modelos de documentação de decisões arquiteturais. Extraído e traduzido de  

(SHAHIN, LIANG e KHAYYAMBASHI, 2009). 

  

Tyree 

Template 

Krutchen’s 

Ontology 

Core 

Model 

Pattern 

Model 
SOAD Archium ADDSS AREL DAMSAK 

E
le

m
en

to
s 

P
ri

n
ci

p
a

is
 

Decisão 
Decisão de 

Projeto 

Decisão de 

Projeto 
Arquitetural Solução 

Decisão 

Arquitetu-
ral Decisão 

Decisão de 

Projeto Arqui-
tetural 

Decisão de 
Projeto 

Decisão Arqui-
tetural 

Premissas, 
Restrições 

Requisito, 

Defeito,  
Risco Preocupação 

Contexto, 
Forças 

Drivers da 
Decisão 

Regras de 

Projeto, 

Restrições 
de Projeto 

Restrições, 

Premissas, 

Atributos de 
Qualidade 

Driver 
Arquitetural 

Requisitos 

significativos 
para a arquite-

tura, Atributos 

de qualidade, 
Cenários 

Posições 

Idéia,      

Tentativa Alternativa 

Variantes 

da Solu-

ção 

Alternativa 

de Decisão 

de Projeto 

Soluções 

Potenciais 

Decisões 

Alternativas 

Projeto 

alternativo 

Opção de 

Projeto 

Argumento Rationale 

Ciclo de 

decisão Rationale 

Rationale 

(Pros, 

Contras, 
justificati-

va) 

Rationale 
(Pros,Contr

as) 

Rationale 

(Pros,Contras) 

Rationale 
qualitativo e 

quantitativo Rationale 

E
le

m
en

to
s 

S
ec

u
n

d
á

ri
o

s 

Problema  

Tópico da 

decisão Problema 

Declaração 
de proble-

ma 

Problema 
(motivação, 

causa) Requisitos 

Questão de 

Projeto  

Grupo Categoria  Categoria 

Tópico do 

Projeto 
Arquitetu-

ral  

Categoria de 

Decisões   

Status Estado   Status  Status   

Decisão 

Relaciona-

da 

Relaciona-

mentos 

Ciclo de 

decisão 

Padrão 

Relacio-

nado 

Dependên-

cia  Dependências  

Relacionamen-

to 

Artefato 

Relaciona-

do Rastro de/para Refletir     

RaSTREA-

Mento 

Ida/Volta  

Artefato 

Artefato 

Técnico Artefato  

Resultado 
do Projeto 

Arquitetu-

ral   

Elemento de 

Projeto  

Contexto 

resultante, 

Conse-
quência   

Implica-
ções  

Conse-
quências    

Stakehol-

der  Stakeholder    Stakeholders  Stakeholder 

    Fase  Iteração   

 

 Nesse sentido, Shahin e outros (2009) propõe um conjunto de elementos que engloba 

todos os modelos comparados. A seguir faz-se uma descrição de cada conceito com a termi-

nologia tal qual foi apresentada em (SHAHIN, LIANG e KHAYYAMBASHI, 2009):  

1. Decisão – Este elemento declara claramente qual a decisão arquitetural escolhida den-

tre as alternativas levantadas. Todas as terminologias na primeira linha da Tabela 2-5 

possuem o mesmo sentido com relação a este conceito; 

2. Restrição – Este elemento declara as limitações que influenciam o projeto arquitetural 

e a escolha das alternativas. Todas as terminologias na segunda linha da Tabela 2-5 

possuem o mesmo sentido com relação à restrição;  
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3. Solução – Este elemento declara as alternativas arquiteturais para resolver uma ques-

tão de projeto. Todas as terminologias da terceira linda da Tabela 2-5 possuem o 

mesmo sentido com relação a este conceito. 

4. Rationale – Este elemento expressa o “porquê” da decisão tomada, e inclui items tais 

quais: custo de implementação, custo total de propriedade, tempo de mercado e dispo-

nibilidade de recursos requeridos de desenvolvimento  (TYREE e AKERMAN, 2005). 

Esse conceito possui o mesmo sentido entre as terminologias das abordagens: Tyree 

Template, Krutchen’s Ontology, Pattern Model, DAMSAK, Archium, ADDSS, SOAD e 

AREL da quarta linha da Tabela 2-5. A abordagem Core Model não possui um concei-

to explícito para representar Rationale, mas ele pode ser descoberto seguindo o Loop 

(ciclo) de decisão (BOER, FARENHORST, et al., 2007). 

5. Problema– Este elemento descreve o problema do projeto arquitetural que está sendo 

tratado (TYREE e AKERMAN, 2005). Aquelas terminologias da quinta linha da Ta-

bela 2-5 que expressam problemas dos Stakeholders que precisam ser resolvidos e 

também as origens que motivaram as decisões (SHAHIN, LIANG e 

KHAYYAMBASHI, 2009). 

6. Grupo – Aquelas terminologias da linha seis da Tabela 2-5 que consideram o conceito 

de Grupo como um grupo de decisões arquiteturais relacionadas com certas caracterís-

ticas. 

7. Status – Este elemento expressa o processo de evolução da decisão arquitetural e pos-

sui o mesmo sentido para todas as abordagens da Tabela 2-5 que preveem a documen-

tação deste conceito. 

8. Dependência – Este elemento expressa as dependências e relacionamentos entre as 

decisões arquiteturais. Aquelas terminologias das abordagens da Tabela 2-5 que pre-

veem a documentação deste conceito possuem o mesmo sentido. 

9. Artefato – Este elemento expressa as diferentes formas de relacionar as decisões ar-

quiteturais com artefatos do processo de desenvolvimento de software.  A abordagem 

Krutchen’s Ontology prevê o relacionamento das decisões arquiteturais com artefatos 

externos, como por exemplo: requisitos ou partes do sistema implementado 

(KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006). Já na abordagem Core Model, as decisões ar-

quiteturais podem rastrear a partir de artefatos de uma abstração acima: requisitos e 

defeitos (preocupações, na terminologia da abordagem) para artefatos técnicos em 

uma abstração abaixo: projeto arquitetural e implementação (artefatos, na terminologia 
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da abordagem). As decisões arquiteturais também podem se relacionar com artefatos 

de gerenciamento, tais quais riscos e planos (BOER, FARENHORST, et al., 2007). 

10. Consequência – Este elemento declara os resultados da tomada da decisão. Segundo 

(TYREE e AKERMAN, 2005) as consequências são variadas e podem ser, por exem-

plo: necessidade de se fazer novas decisões, criação ou modificação de requisitos, cri-

ação de novas restrições ao ambiente, necessidade de renegociar o escopo ou crono-

grama com os clientes e treinamento adicional do pessoal. 

11. Stakeholder – Este conceito contém a lista de Stakeholders interessados em uma visão 

particular, e por sua vez em um subconjunto específico de decisões arquiteturais. 

12. Fase/Iteração – A arquitetura é construída em um processo iterativo (SHAHIN, 

LIANG e KHAYYAMBASHI, 2009), Nas abordagens ADDSS e SOAD, os elementos 

de iteração e fase são usados para registrar a fase/iteração as quais as decisões perten-

cem. 

2.3.3.2. Esquema de Classificação das Decisões Arquiteturais 

 

Para sistematizar o processo de tomada das decisões arquiteturais, é importante ter uma classi-

ficação dos possíveis tipos de decisões que impactam na arquitetura. Dessa forma, Krutchen e 

colegas propõem uma ontologia de decisões arquiteturais que classifica as decisões arquitetu-

rais em quatro tipos (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006), são eles: 

 Decisões Existenciais
17

 – Uma decisão existencial declara que algum elemen-

to/artefato vai aparecer positivamente, em outras palavras, esse elemento/artefato vai 

existir no projeto ou implementação do sistema. Existem decisões estruturais e deci-

sões comportamentais. As decisões estruturais levam a criação de subsistemas, cama-

das, partições, componentes em alguma visão da arquitetura. Já as decisões compor-

tamentais são mais relacionadas em como os elementos vão interagir juntos para pro-

ver uma funcionalidade ou para satisfazer algum requisito não-funcional (atributo de 

qualidade), ou conector  (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006). Exemplos de deci-

sões existenciais: (i) A visão lógica é organizada em três camadas: camada de dados, 

camada de regra de negócio e camada de interface com o usuário; (ii) A comunicação 

entre classes usa Invocação de Método Remoto (RMI). 

                                                 
17

 O termo original em inglês tal como está em (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006) é Existence Decisions, 

também chamado de “Ontocrises”. 
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 Decisões Não-Existenciais
18

 – Este tipo de decisão é o oposto da decisão existencial, 

e declara que algum elemento não vai aparecer no projeto ou implementação do siste-

ma. Segundo (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006), essas decisões são importantes 

de documentar precisamente porque não existem “ganchos” dessas decisões na docu-

mentação da arquitetura tradicional. Elas não são rastreáveis para nenhum artefato 

presente. Esta decisão é frequentemente tomada à medida que se vai gradualmente 

eliminando possíveis alternativas. Exemplos de decisões não-existenciais: (i) O siste-

ma não vai usar MySQL como seu banco de dados relacional; (ii) O sistema não vai 

reusar o sistema de gerenciamento de voos do projeto ASIEW. 

 Decisões de Propriedade
19

 – Uma decisão de propriedade declara uma característica 

estável, abrangente ou uma qualidade do sistema. Decisões de propriedade podem ser 

regras de projeto ou diretrizes (quando expressadas positivamente) ou restrições de 

projeto (quando expressadas negativamente), assim como uma característica que o sis-

tema não vai exibir. Propriedades são difíceis de rastrear para elementos específicos 

do projeto ou implementação porque elas são frequentemente preocupações transver-

sais (cross-cutting concerns), ou elas afetam muitos elementos. De acordo com 

(KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006), apesar dessas decisões serem documentadas 

em algumas metodologias ou processos em diretrizes de projeto (por exemplo, RUP), 

em muitos casos elas são implícitas e rapidamente esquecidas, e decisões de projeto 

adicionais são feitas e não são rastreadas para as propriedades. Exemplos de decisões 

de propriedade (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006): (i) Todas as classes relaciona-

das ao domínio são definidas na camada dois; (ii) A implementação não faz uso de 

componentes de código aberto cujas licenças restringem a redistribuição fechada. 

 Decisões Executivas
20

 – Estas são as decisões que não se relacionam diretamente aos 

elementos de projeto ou suas qualidades, mas são dirigidas mais pelo ambiente de ne-

gócio (financeiro), e afetam o processo de desenvolvimento (metodológico), as pesso-

as (educação e treinamento), a organização, e em grande parte as escolhas de tecnolo-

gias e ferramentas. As decisões executivas geralmente moldam ou restringem decisões 

existenciais e de propriedade (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006). Este tipo de de-

                                                 
18

 O termo original em inglês tal como está em (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006) é Bans ou Non-existence 

Decisions, também chamado de “Anticrises”.  
19

 O termo original em inglês tal como está em (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006) é Property Decisions, 

também chamado de “Diacrises”. 
20

 O termo original em inglês tal como está em (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006) é Executive Decisions, 

também chamado de “Pericrises”. 
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cisão também é sub-categorizado em três outros tipos, a seguir aparecem com seus 

respectivos exemplos (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006): 

o Decisões de processo – Exemplo: Todas as mudanças nas interfaces expor-

tadas do subsistema (APIs) devem ser aprovadas por um time de controle de 

mudança e pelo time de arquitetos. 

o Decisões tecnológicas – Exemplos: O sistema será desenvolvido usando 

J2EE; O sistema será desenvolvido em Java. 

o Decisões de ferramenta – Exemplo: O sistema será desenvolvido usando 

uma plataforma específica, como: o Eclipse. 

2.4. Processo STREAM 
 

Esta dissertação propõe uma abordagem de extensão do processo STREAM (Strategy for 

Transition between REquirements models and Architectural Models) (LUCENA, 2010) 

(CASTRO, LUCENA, et al., 2012) de modo a incluir a documentação de um conjunto maior 

de decisões arquiteturais que são tomadas na especificação da arquitetura. Nesse sentido, an-

tes de apresentar a abordagem proposta precisamos descrever detalhadamente o STREAM e as 

suas respectivas fases.  

 O STREAM tem o objetivo de derivar modelos arquiteturais – em Acme – a partir de 

modelos de requisitos (em i*), com uma abordagem incremental e baseada em transformações 

de modelo. Ele consiste de: (a) um conjunto de regras de transformação para refatorar os mo-

delos de requisitos; (b) um conjunto de regras de transformação para gerar modelos arquitetu-

rais; e (c) um processo sistemático para auxiliar o arquiteto. O processo inclui quatro ativida-

des principais que serão detalhadas a seguir: (i) Refatorar Modelos de Requisitos (Prepare 

Requirements Models), (ii) Derivar Soluções Arquiteturais (Generate Architectural Soluti-

ons), (iii) Selecionar Solução Arquitetural (Select an Architectural Solution), e (iv) Refinar 

Arquitetura (Refine Architecture) (CASTRO, LUCENA, et al., 2012). A Figura 2-10 apresen-

ta o fluxo das atividades do processo na notação BPMN (Business Process Modeling and No-

tation – Notação e Modelagem para Processo de Negócio) (BPMN, 2009).  As sub-seções a 

seguir descrevem com mais detalhes as atividades do STREAM. 
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Legenda:

Início Final Atividade Artefato Fluxo do Processo
Dependência de 

Artefato
 

Figura 2-10 – Visão Geral do Processo STREAM. Adaptado de (CASTRO, LUCENA, et al., 2012). 

2.4.1. Refatorar Requisitos 

 

Esta atividade tem como artefato de entrada um modelo SR da linguagem i* e tem como obje-

tivo aprimorar a modularidade do ator expandido/refinado que corresponde ao software no 

modelo SR. A atividade Refatorar Requisitos permite a delegação de diferentes questões de 

um problema, inicialmente concentradas em um único ator, para novos atores. Assim, é possí-

vel tratar cada um deles separadamente, seguindo o princípio de separação de preocupações 

(separation of concerns principle) (DIJKSTRA, 1997). 

 Os autores propõem em (CASTRO, LUCENA, et al., 2012) tratar o problema de mo-

dularidade através de uma estratégia de “dividir e conquistar”, onde um ator estratégico pode 

ser usado como um mecanismo de decomposição que divide atores complexos em significati-

vos e gerenciáveis “sub-atores”. Eles argumentam que algum pré-processamento pode melho-

rar significativamente a modularidade dos modelos i*. Dessa forma, esta atividade faz uso de 

um critério de decomposição baseado na separação e modularização de elementos ou preocu-

pações que não são diretamente relacionados ao domínio da aplicação. Para exemplificar, 

(CASTRO, LUCENA, et al., 2012) cita o sistema web de recomendação BTW (PIMENTEL, 

2009). No modelo SR deste sistema pode-se identificar alguns elementos que não são relacio-

nados ao domínio de recomendação, como por exemplo, o controle de acesso.  Sendo assim, 
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os elementos intencionais do modelo SR correspondentes ao controle de acesso podem ser 

delegados para outros atores. 

 Com o intuito de ajudar o engenheiro de requisitos a identificar os elementos que po-

dem ser removidos do ator correspondente ao software, são propostas as seguintes heurísticas 

(CASTRO, LUCENA, et al., 2012): 

H1. Procurar elementos internos no ator que corresponde ao software, que são 

independentes do domínio de aplicação; 

H2. Verificar se esses elementos podem ser movidos de um ator para outro ator 

sem comprometer o comportamento e o entendimento dos detalhes internos do ator; 

H3. Checar se estes elementos podem ser reusados em diferentes domínios. 

 Após a identificação dos elementos que vão ser removidos, eles vão ser transferidos 

para outros atores. Para promover essas transferências são propostas quatro regras de trans-

formação de modelo. A Tabela 2-6 apresenta estas regras
21

 em termos das suas pré-condições 

e efeitos. Um exemplo genérico de aplicação destas regras é apresentado nas Figura 2-11, 

Figura 2-12, Figura 2-13 e Figura 2-14. Nas figuras, o lado esquerdo apresenta o modelo antes 

da transformação, enquanto que o lado direito apresenta o mesmo modelo após a aplicação da 

respectiva regra de transformação. 

Tabela 2-6 – Regras de Transformações Horizontais. Extraído e traduzido de (PIMENTEL, LUCENA, et al., 2011). 

Regra de Trans-

formação Hori-

zontal 

Pré-condições Efeitos 

HTR1 – Mover 

sub-grafos entre 

atores 

 

- Um sug-grafo G é selecio-

nado para ser movido para 

um ator A’. 

- Todos os elementos de G 

estão dentro da fronteira de 

um único ator A. 

 

- Todos os elementos de G são movidos para o ator A’; 

- Para cada relacionamento entre um elemento de G e um elemento de A: 

  - Se o relacionamento é um relacionamento meio-fim (means-end), aplicar HTR2; 

  - Se o relacionamento é um link de contribuição, aplicar HTR3; 

  - Se o relacionamento é uma decomposição de tarefa, aplicar HTR4. 

 

HTR2 - Mover um 

relacionamento 

meio-fim (means-

end) que atravessa 

a fronteira do ator 

 

- Um elemento e de um ator 

A tem um relacionamento 

meio-fim (means-end) l para 

um goal g que está dentro de 

outro ator A’.  

 

- O elemento e é copiado do ator A para o ator A’, criando um elemento cópia e’;  

- A fonte do relacionamento meio-fim (means-end) l é movido de e para e’; 

- O elemento e é replicado como o dependum de um relacionamento de dependência 

do elemento copiado e’ para o elemento original e. 

 

HTR3 - Mover um 

relacionamento de 

contribuição que 

atravessa a frontei-

ra do ator 

 

- Um elemento e de um ator 

A tem um relacionamento de 

contribuição c para um 

softgoal s que está dentro de 

outro ator A’.  

 

- O softgoal s é copiado do ator A’ para o ator A, criando um elemento cópia s’; 

- O alvo do link de contribuição c é movido de s para s’; 

- O softgoal s é replicado como o dependum de um relacionamento de dependência 

do softgoal original s para sua cópia s’.  

 

                                                 
21

 As regras foram originalmente propostas em (LUCENA, SILVA, et al., 2009), mas em uma extensão específi-

ca do STREAM para o contexto de sistemas adaptativos (PIMENTEL, LUCENA, et al., 2011) ocorreram melho-

rias nas regras propostas anteriormente. Nesta dissertação, são descritas as regras melhoradas. 
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HTR4 - Mover um 

relacionamento de 

decomposição de 

tarefas que atra-

vessa a fronteira 

do ator 

- Um elemento e de um ator 

A é uma decomposição de 

tarefa t que está dentro de 

outro ator A’. 

- O relacionamento de decomposição é removido; 

- O elemento e é replicado como o dependum de um relacionamento de dependência 

da tarefa t para o elemento e. 
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Figura 2-11 – Exemplo de HTR1 - Mover subgrafos entre atores: (a) Modelo original, (b) Resultado após a aplicação 

da regra de transformação. Adaptado de (PIMENTEL, LUCENA, et al., 2011). 
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Figura 2-12 – Exemplo de HTR2 – Mover um relacionamento meio-fim (means-end) que atravessa a fronteira do 

ator: (a) Modelo original, (b) Resultado após a aplicação da regra de transformação. Adaptado de (PIMENTEL, 

LUCENA, et al., 2011). 
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Figura 2-13 – Exemplo de HTR3 – Mover um relacionamento de contribuição que atravessa a fronteira do ator: (a) 

Modelo original, (b) Resultado após a aplicação da regra de transformação. Adaptado de (PIMENTEL, LUCENA, et 

al., 2011). 
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Figura 2-14 – Exemplo de HTR4 – Mover um relacionamento de decomposição de tarefas que atravessa a fronteira do 

ator: (a) Modelo original, (b) Resultado após a aplicação da regra de transformação. Adaptado de (PIMENTEL, 

LUCENA, et al., 2011). 

2.4.2. Derivar Soluções Arquiteturais 

 

Nesta atividade, as regras de transformação são usadas para transformar os modelos de requi-

sitos i* em modelos arquiteturais preliminares em Acme. Como essas regras traduzem mode-

los de diferentes níveis de abstração elas são chamadas de regras verticais (CASTRO, 

LUCENA, et al., 2012). 

 Em resumo, estas transformações definem o mapeamento de atores dos modelos i* em 

componentes de Acme e de dependências dos modelos i* em conectores e portas de Acme. De 

acordo com (CASTRO, LUCENA, et al., 2012), os componentes da arquitetura de software e 

os atores dos modelos i* são equivalentes, portanto um ator em i* pode ser representado em 

termos de um componente em Acme. Além disso, eles também argumentam que as dependên-

cias entre atores dos modelos i* e os conectores entre os componentes em Acme também são 

equivalentes, o que justifica a representação das dependências em i* em termos de conectores 

em Acme. A Figura 2-15 ilustra o mapeamento dos atores e dependências em i*, respectiva-

mente, em componentes e conectores em Acme. Figura 2-15(a) mostra uma dependência ge-

nérica entre atores no i*. A Figura 2-15(b) ilustra o mapeamento para elementos Acme na no-

tação gráfica e por último na Figura 2-15(c), a respectiva notação textual em Acme é apresen-

tada. 
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Depender DependeeD Dependum D

Dependum

Depender Dependee

(a)

(b)

(c)

1  Component Depender = {

2     Port port1 = {

3      Property Required : boolean = true;

4   };

5  };

6  Component Dependee  = {

7   Port port2 = {

8      Property Provided : boolean = true;

9   };

10 };

11 Connector Dependum = {

12   Role dependerRole;

13   Role dependeeRole;

14 };

15 Attachments {

16   Depender.port1 to Dependum.dependerRole;

17   Dependee.port2 to Dependum.dependeeRole;

18 };

 

Figura 2-15-Mapeamento de uma dependência genérica em i* em componentes e conectores em Acme. (a) Fonte em i*. 

(b) Alvo na notação gráfica em Acme. (c) Alvo na notação textual. Adaptado de (PIMENTEL, LUCENA, et al., 2011). 

 O relacionamento de dependências entre atores do i* também permite fazer uma cor-

respondência com outros elementos que fazem parte da linguagem Acme. Baseado no direcio-

namento das dependências do i*, os autores advogam que os papéis de depender e dependee 

são mapeados para papéis (roles) que são compostos pelo conector (Figura 2-15(c), linhas 12 

e 13). Assim, é possível distinguir entre portas requeridas mapeadas a partir do ator depender 

(Figura 2-15(c), linhas 2 a 4) e portas providas mapeadas a partir do ator dependee (Figura 

2-15(c), linhas 7 a 9). Essas portas indicam a direção de comunicação entre os componentes 

depender e depende. Finalmente, as linhas 15 a 18 da Figura 2-15(c) mostram a definição de 

anexos (attachments) para relacionar os componentes com seus respectivos conectores. 

 Os modelos i* permitem a representação, através de relacionamentos meio-fim (me-

ans-end), de alternativas para alcançar um objetivo (goal). Estas alternativas também são le-

vadas em conta na hora de realizar as regras de transformações verticais para gerar as arquite-

turas candidatas, mas se elas estiverem em um ator que já foi separado através das regras de 

transformações horizontais. Em (CASTRO, LUCENA, et al., 2012), a transformação das al-

ternativas é ilustrada através de um exemplo (Figura 2-16) do sistema BTW (PIMENTEL, 

2009).  Na figura, pode-se notar que dentro do ator Publicador de Informações no Mapa exis-

tem três alternativas (por caminho, área ou ponto) para alcançar o objetivo Informações Se-

rem Publicadas no Mapa. 
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Figura 2-16 – Extrato do Modelo SR do sistema BTW após a aplicação das regras horizontais. Adaptado de 

(CASTRO, LUCENA, et al., 2012). 

 É proposto então em (CASTRO, LUCENA, et al., 2012), que estas alternativas em i* 

sejam representadas através do conceito de representação (representation) em Acme. Logo, 

cada alternativa do ator Publicador de Informações no Mapa foi mapeado para uma represen-

tação diferente do componente Publicador de Informações no Mapa (Figura 2-17(a), Figura 

2-17(b) e Figura 2-17(c)). Por isso, existem três soluções arquiteturais candidatas para o sis-

tema BTW. Cada solução tem uma representação interna diferente do componente Publicador 

de Informações no Mapa, endereçando informação alternativa para ser publicada no mapa 

(caminho, área ou ponto). No entanto, no modelo arquitetural final só uma das possíveis re-

presentações vai permanecer e essa escolha é realizada na próxima atividade do processo 

STREAM. 
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Figura 2-17 – Exemplos de modelos arquiteturais candidatos do sistema BTW. (a) Ponto. (b) Caminho. (c) Área. 

Adaptado de (CASTRO, LUCENA, et al., 2012). 

2.4.3. Selecionar Solução Arquitetural 

 

Nesta atividade, o arquiteto precisa escolher, dentre o conjunto possível de soluções arquitetu-

rais gerado na fase anterior, a mais apropriada dada uma especificação de requisitos. Esta de-

cisão é guiada e assistida pelos softgoals presentes no modelo de requisitos. Logo, esta etapa 

do processo recebe como entrada o modelo de requisitos modularizado gerado na atividade 

Refatorar Requisitos e o conjunto de possíveis soluções arquiteturais produzido na atividade 

Derivar Soluções Arquiteturais. Segundo (CASTRO, LUCENA, et al., 2012), estes artefatos 

são requeridos porque o conjunto de soluções arquiteturais é analisado para checar como cada 

solução satisfaz os softgoals capturados no modelo de requisitos. No entanto, a escolha da 

solução arquitetural só é explicitada quando os detalhes dos elementos dos componentes que 

contém as representações são mostrados, como na Figura 2-17. 

 No estudo de caso apresentado em (CASTRO, LUCENA, et al., 2012), o modelo ar-

quitetural produzido engloba três soluções arquiteturais (Figura 2-17). A escolha da alternati-

va que vai estar contida na arquitetura pode ser baseada na contribuição de cada solução para 

a satisfação dos softgoals capturados no modelo de requisitos. Analisando o modelo de requi-

sitos da Figura 2-16, pode-se notar que existem três alternativas para atingir o objetivo Infor-

mações serem publicadas no mapa que contribuem para a satisfação do softgoal Sugestão 

Precisas. A tarefa Escrever informação sobre um ponto contribui muito positivamente 

(make/++) para a satisfação do softgoal Sugestão Precisas. Já a tarefa Escrever informação 

sobre um caminho contribui positivamente de forma parcial (help/+) e por último a tarefa Es-

crever informação sobre uma área contribui negativamente (hurt/-) para a satisfação do 
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softgoal. Dessa forma, por ter uma força de contribuição maior, a alternativa do Ponto é sele-

cionada e o componente relacionado a ela (Figura 2-17(a)) vai ser selecionado como o mais 

apropriado para estar presente na representação do componente Publicador de Informações no 

Mapa. A próxima atividade do processo STREAM é relacionada com o refinamento do mode-

lo arquitetural selecionado através do uso de padrões arquiteturais. 

2.4.4. Refinar Arquitetura 

 

Nesta atividade, a solução arquitetural selecionada vai ser refinada através do uso de padrões 

arquiteturais, tais quais MVC, camadas e Cliente-Servidor (BUSCHMANN, MEUNIER, et 

al., 1996). De acordo com (LUCENA, 2010), esta etapa de refinamento da arquitetura consis-

te na aplicação de padrões arquiteturais que são aplicados para a arquitetura de uma forma 

global e de padrões de refinamento da arquitetura, que são aplicados dentro de componentes 

(configuração interna) se houver necessidade de tratar requisitos não-funcionais internos. 

Nesse sentido, o STREAM propõe um sub-processo para esta atividade, ilustrado na Figura 

2-18. 

Legenda:

Início Final Atividade Artefato
Fluxo do Processo

Dependência de 

Artefato
 

Figura 2-18 – Sub-Processo de Refinamento da Arquitetura. Adaptado de (LUCENA, 2010). 

 No entanto, segundo (LUCENA, 2010), para exemplificar, são sugeridos guias para 

aplicação dos seguintes padrões arquiteturais: Camadas e Model-View-Controller (MVC) ou 

Modelo-Visão-Controlador. Além disso, a atividade “Aplicar Refinamento Arquitetural” do 
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processo da Figura 2-18 contempla diretrizes para aplicar quatro padrões de refinamento ar-

quiteturais: Manter Disponibilidade (Mantain Availability), Manter Dados Corretos (Mantain 

AccurateData), Manter Comunicação de Tolerância à falhas (Maintain FaultTole-

rantCommunication) e Manter Interoperabilidade (Mantain Interoperability). No entanto, 

outros padrões arquiteturais e de refinamento poderiam ser usados/aplicados. 

 A sub-atividade “Aplicar Padrão Arquitetural” apresenta alguns padrões usados para 

alcançar os requisitos não-funcionais. A descrição dos padrões consiste de seis tipos de in-

formações (LUCENA, 2010): (i) Contexto; (ii) Problema; (iii) Solução; (iv) Estrutura; (v) 

Representação; (vi) Impactos nos requisitos não-funcionais. Nesta atividade é definida uma 

maneira sistemática de usar os padrões. 

 Nesse contexto para esta atividade, é proposto um conjunto de passos (LUCENA, 

2010) para realizar a aplicação dos padrões arquiteturais (Camadas ou MVC): 

1. Analisar e relacionar componentes da arquitetura original com os elementos do padrão 

arquitetural, observando as similaridades dos papéis e responsabilidades; 

2. Analisar e comparar os conectores existentes na arquitetura com os conectores do pa-

drão e associá-los quando forem similares; 

3. Quando um componente da arquitetura tem responsabilidades pertencendo a mais de 

um componente do padrão, o componente deve ser dividido e suas partes associadas 

com componentes do padrão; 

4. Adicionar conectores entre componentes quando necessário; 

 Para ilustrar a execução desta atividade do sub-processo, os autores aplicam o padrão 

arquitetural de camadas no estudo de caso BTW. Para isso eles utilizam estes passos gerais 

para guiar a aplicação do estilo de camadas e argumentam que a linguagem Acme permite que 

a abstração de uma camada possa ser representada como um componente.  

 Dessa forma, (LUCENA, 2010) ilustra a aplicação do estilo arquitetural de camadas 

no estudo de caso BTW. Para exemplificar as saídas do processo STREAM, a Figura 2-19(a) 

apresenta o modelo arquitetural original, gerado na atividade Derivar Soluções Arquiteturais 

e selecionado na atividade Selecionar Solução Arquitetural e a Figura 2-19(b) mostra o res-

pectivo modelo arquitetural resultante da aplicação do padrão de camadas no modelo arquite-

tural original. 

 Após a aplicação dos padrões arquiteturais, podemos perceber na Figura 2-18, que a 

atividade “Aplicar Refinamento da Arquitetura” recebe como entrada o modelo arquitetural 

refinado com padrões e sugere a aplicação de padrões de refinamento da arquitetura. O objeti-

vo desta atividade é refinar requisitos não-funcionais dentro de pares de componentes que 
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interagem ou dentro de componentes. Para isso, (LUCENA, 2010) propõe um conjunto de 

diretrizes para a aplicação de padrões de refinamento. 

 

Legenda:

Porta Requerida

Porta Provida

Conector
Componente

Representação

Papel

(a) (b)

 

Figura 2-19 - Saídas do sistema BTW. (a) Modelo arquitetural original resultante das atividades Derivar Soluções 

Arquiteturais e Selecionar Solução Arquitetural. (b) Modelo arquitetural resultante da atividade Refinar Solução Ar-

quitetural. Adaptado de (LUCENA, 2010). 

  Como observado anteriormente, como exemplo dos padrões de refinamento de arqui-

tetura contemplados pela atividade “Aplicar Refinamento da Arquitetura” foram sugeridos 

quatro, a Figura 2-20 ilustra os padrões de refinamento tal qual apresentados por (LUCENA, 

2010), cada padrão de refinamento possui um nome, problema (contexto onde o padrão pode 

ser aplicado) e uma solução (mostrando o resultado a aplicação do padrão). Não será ilustrada 

aqui a aplicação dos padrões de refinamento da arquitetura porque o sistema BTW utilizado 

na ilustração do STREAM desta Seção não possui nenhum requisito não-funcional endereçado 

pelos padrões de refinamento descritos. Para mais detalhes da aplicação dos padrões de refi-

namento e sobre os próprios padrões, consultar (LUCENA, 2010). 
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(a)
(b)

(d)
(c)

 

Figura 2-20 – Padrões de refinamento da arquitetura. (a) Padrão “Manter Disponibilidade”. (b) Padrão “Manter 

Dados Corretos”. (c) Padrão “Manter Comunicação de Tolerância à falhas”. (d) Padrão “Manter Interoperabilida-

de”. Adaptado de (LUCENA, 2010). 

2.5. Considerações Finais 
 

Neste capítulo apresentamos o embasamento teórico desta dissertação, foram mostrados con-

ceitos e técnicas de Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos, Arquitetura de Software 

e uma abordagem de integração entre estas atividades, o processo STREAM. 

 No próximo capítulo iremos apresentar duas das contribuições deste trabalho: (i) o 

metamodelo de decisões arquiteturais que relaciona as linguagens fonte e alvo do processo 

STREAM (ii) e o template de documentação definido a partir deste metamodelo; Além disso, 

explicaremos a metodologia adotada na definição do metamodelo e do template de documen-

tação das decisões arquiteturais que serão utilizados pelo processo STREAM-ADD. 
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Capítulo 3.  

Metamodelo e Template de Docu-

mentação de Decisões Arquiteturais 
 

 

 

 

Neste capítulo iremos especificar o metamodelo de decisões arquiteturais 

que relaciona as linguagens i* e Acme utilizadas no processo proposto nes-

ta dissertação. Além disso, iremos apresentar o template de documentação 

de decisões arquiteturais que será especificado a partir do template defini-

do. Ao final do capítulo faremos algumas considerações finais. 
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3.1. Introdução 
 

Como foi comentado na Seção 2.3.3, a comunidade de arquitetura de software tem enfatizado 

a importância de considerar as decisões arquiteturais e os fatores que as influenciam como 

entidades de primeira classe dentro do projeto arquitetural de um software. A documentação 

das decisões arquiteturais permite capturar o rationale envolvido nas principais decisões to-

madas durante o projeto arquitetural. 

 Dessa maneira, surgiram diversos modelos de documentação das decisões arquitetu-

rais, os quais possuem similaridades e diferenças entre si. Nesse sentido, busca-se uma termi-

nologia comum entre tais modelos e a identificação dos diferentes elementos que devem fazer 

parte da documentação das decisões arquiteturais. Por exemplo, o comparativo apresentado 

por Shahin e outros (2009) e descrito na Seção 2.3.3.1, faz uma análise de nove modelos de 

documentação das decisões arquiteturais da literatura e propõe uma terminologia e um con-

junto de elementos que deve estar presente na documentação das decisões arquiteturais. 

 Além disso, vimos também, na Seção 2.4, que o STREAM é uma abordagem baseada 

em transformações de modelos que busca transformar modelos de requisitos, especificados na 

linguagem i*, em modelos arquiteturais, especificados na linguagem de descrição arquitetural 

Acme. No entanto, o processo STREAM tal qual foi proposto originalmente (LUCENA, 

2010) não leva em consideração a documentação de possíveis decisões arquiteturais. 

 Portanto, este capítulo visa atender esta limitação do processo STREAM através de 

duas atividades: (i) a definição de um metamodelo de decisões arquiteturais que relaciona as 

linguagens fonte (i*) e alvo (Acme) presentes na abordagem STREAM de modo a prever um 

mecanismo de rastreabilidade entre estas linguagens através dos elementos de documentação 

das decisões arquiteturais; (ii) um template de documentação das decisões arquiteturais base-

ado no metamodelo definido que é utilizado pelo processo STREAM-ADD (Capítulo 5)  

 Para definir o metamodelo este trabalho considerou principalmente os elementos e 

relações identificados no estudo comparativo proposto por Shahin e outros (2009). Pois ele 

engloba o maior número de elementos de documentação das decisões arquiteturais. Já as no-

vas atividades ao processo STREAM foram baseadas no esquema de classificação das decisões 

arquiteturais proposto por Krutchen e outros (2006), como será explicado no Capítulo 4. 

 No final do capítulo fazemos uma comparação do template definido nesta dissertação 

com alguns outros modelos de documentação de decisões arquiteturais da literatura. 
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3.2. Metamodelo de Documentação de Decisões Arquiteturais 
 

Embora os elementos e relacionamentos presentes no metamodelo de documentação de deci-

sões arquiteturais proposto tenham sido baseados no estudo comparativo de modelos de do-

cumentação de decisões arquiteturais apresentados por (SHAHIN, LIANG e 

KHAYYAMBASHI, 2009), outras ações tiveram que ser tomadas para representar os relacio-

namentos que não estavam claros no estudo comparativo e para refinar relacionamentos já 

apresentados por ele. Além disso, foi necessário também identificar os pontos de ligação entre 

os elementos do metamodelo de documentação de decisões arquiteturais e os elementos dos 

metamodelos do i* e do Acme, que, respectivamente, definem as linguagens origem e destino 

da abordagem STREAM. Para representação dos metamodelos apresentados neste capítulo, 

foi utilizada a notação ECORE, disponibilizada no EMF (Eclipse Modeling Framework – 

Framework de Modelagem Eclipse) (EMF, 2009). A seguir são descritos os passos que foram 

seguidos para especificar o metamodelo de documentação de decisões arquiteturais proposto, 

assim como o próprio metamodelo: 

 

Passo 1. Analisar os elementos do estudo comparativo de (SHAHIN, LIANG e 

KHAYYAMBASHI, 2009) 

Antes de definir o metamodelo, foi preciso analisar o conjunto de elementos e relações pre-

sentes no estudo comparativo de (SHAHIN, LIANG e KHAYYAMBASHI, 2009), pois este 

estudo comparativo prevê a captura de um conjunto maior de elementos relevantes. De fato, 

ele identifica os elementos contemplados por diversas abordagens de documentação das deci-

sões arquiteturais presentes na literatura e sugere um conjunto de elementos que contempla 

todos os modelos de documentação comparados, tais como: Decision (Decisão), Constraint 

(Restrição), Solution (Solução), Rationale (Raciocínio), Problem (Problema), Group (Grupo), 

Status (Estado), Dependency (Dependência), Artifact (Artifact), Consequence (Consequên-

cia), Stakeholder (Partes Interessadas) e Phase/Iteration (Fase/Iteração). Dessa forma, todos 

estes elementos são considerados na definição do metamodelo proposto, no entanto, em al-

guns casos preferimos modificar a nomenclatura do elemento para torná-la mais apropriada 

com a semântica do metamodelo. Os elementos que tiveram suas nomenclaturas modificadas 

foram: Constraint, Solution e Problem. Segundo (SHAHIN, LIANG e KHAYYAMBASHI, 

2009), uma Constraint é semanticamente equivalente a um Non-Functional Requirement 

(NFR), ou “Requisito Não-Funcional”, dessa forma, a nomenclatura escolhida para represen-

tar Constraints é a abreviação de Non-Fuctional Requirements, NFR. Além disso, de acordo 
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com Shahin e outros (2009), um elemento Solution é equivalente ao conceito expressado por 

alternativa, então escolhemos representar o elemento Solution através da nomenclatura Alter-

native. Ainda segundo Shahin e outros (2009), um problema é semanticamente equivalente a 

um requisito do sistema a ser resolvido, dessa forma preferimos utilizar a nomenclatura Re-

quirement para representar o elemento Problem. 

 

Passo 2. Definir metamodelo de documentação de decisões arquiteturais 

Após a identificação do conjunto de elementos no qual o metamodelo é baseado, a especifica-

ção do metamodelo é iniciada. No decorrer da especificação do metamodelo houve a necessi-

dade de se aprofundar em alguns novos elementos e relacionamentos. Para isso, os trabalhos 

propostos por (JANSEN e BOSCH, 2005), (TYREE e AKERMAN, 2005) e (KRUCHTEN, 

LAGO e VLIET, 2006), já contemplados pelo estudo comparativo (SHAHIN, LIANG e 

KHAYYAMBASHI, 2009), foram estudados com mais detalhes. Além disso, o trabalho pro-

posto por (TANG, LIANG, et al., 2010), que não foi contemplado pelo estudo comparativo 

por ser mais recente, também foi levado em conta neste passo:  

 O metamodelo resultante deste passo está representado na Figura 3-1, p. 59. A seguir, 

são explicados os elementos e relacionamentos que compõem o metamodelo de decisões ar-

quiteturais proposto. 

 Segundo (SHAHIN, LIANG e KHAYYAMBASHI, 2009), uma alternativa arquitetu-

ral (metaclasse Alternative) deve buscar atender requisitos (representados pela metaclasse 

Requirement). No entanto, estes requisitos podem ser tanto funcionais (metaclasse Functio-

nal) quanto não-funcionais (metaclasse NFR). Requisitos funcionais são aqueles que podem 

ser atingidos com um nível claro de satisfação, já os requisitos não-funcionais, ou NFRs, são 

atingidos por algum nível parcial de satisfação (E. Yu, 1995). De acordo com a classificação 

de requisitos não-funcionais (SOMMERVILLE e KOTONYA, 1998), os NFRs (metaclasse 

NFR) são classificados em três tipos: “NFRs de processo”, “NFRs de produto” e “NFRs ex-

ternos”. Os “NFRs de processo” dizem respeito a requisitos não-funcionais de entrega do pro-

duto, de implementação ou de padrões. Já os “NFRs de produto” dizem respeito a atributos de 

qualidade do sistema, tais quais, performance, usabilidade, segurança, entre outros. Enquanto 

que, os “NFRs externos” dizem respeito a questões legais, econômicas ou de interoperabilida-

de. 

 Neste trabalho, nós representamos restrições (Constraint) e atributos de qualidade do 

sistema (“NFRS de produto”) através da mesma metaclasse (NFR), no entanto analisando a 

classificação de (SOMMERVILLE e KOTONYA, 1998) uma restrição só deve estar associa-
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da a “NFRs de processo” e a “NFRs externos”, pois as restrições são tipicamente NFRs que 

não influenciam diretamente no funcionamento do sistema, mas influenciam as possíveis al-

ternativas a considerar durante o processo de tomada de decisão (SHAHIN, LIANG e 

KHAYYAMBASHI, 2009)  (TYREE e AKERMAN, 2005). Este relacionamento de influên-

cia das restrições (NFRs de processo e NFRs externos) às alternativas não é contemplado pelo 

metamodelo proposto, pois como as restrições determinam quais alternativas podem ser con-

sideradas para determinada decisão não faz sentido representar este relacionamento no meta-

modelo, porque uma vez que uma alternativa é instanciada (metaclasse Alternative) esta al-

ternativa já foi considerada e isso quer dizer que as restrições não inviabilizaram esta alterna-

tiva. Na verdade este estágio de identificação das alternativas inviabilizadas pelas restrições é 

uma etapa anterior à documentação da decisão. No entanto, este relacionamento não deve ser 

ignorado durante o processo de documentação das decisões arquiteturais, o Capítulo 4 vai 

mostrar como isso será tratado no processo.  

 Como foi observado anteriormente, um NFR não pode ser satisfeito de uma forma 

concreta, ele deve ser atingido através de níveis de satisfação. Pensando nisso e inspirado pelo 

NFR Framework (CHUNG, NIXON, et al., 1999), é proposto neste trabalho que as alternati-

vas arquiteturais, representadas pela metaclasse Alternative, contribuam com algum nível de 

satisfação para atingir os “NFRs de produto” (metaclasse NFR). Vale salientar que uma vez 

que as alternativas já foram consideradas, as restrições podem ser atingidas de forma variável, 

ou seja, uma alternativa pode contribuir para uma restrição de uma forma melhor que outra 

alternativa considerada. Dessa forma, as alternativas arquiteturais também contribuem com 

algum nível de satisfação para atingir “NFRs de processo” e “NFRs externos”.  

 As contribuições das alternativas para os NFRS são representadas pela metaclasse 

Contribution (Contribuição), o nível de satisfação de cada contribuição das alternativas para 

os NFRS pode ser obtido a partir do enumerador ContributionType que é um atributo de Con-

tribution. Além disso, como as contribuições são tratadas igualmente independentemente do 

tipo de NFR, o tipo de determinado NFR pode ser obtido através do enumerador NFRType 

que é atributo da metaclasse NFR. Esta é uma maneira de representar as vantagens e desvan-

tagens de cada alternativa com relação a satisfação dos requisitos não-funcionais do sistema. 

Esta representação tem o diferencial de guardar estas informações em uma notação gráfica 

específica (será mostrada na Seção 3.3), diferente de outras abordagens que utilizam lingua-

gem natural. 

 Os requisitos, que podem ser funcionais ou não-funcionais devem ser propostos por 

stakeholders (TANG, LIANG, et al., 2010) (metaclasse Stakeholder). Os Stakeholders por 
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sua vez são compostos pelos Stakeholders do sistema (representados pela metaclasse Syste-

mActor), que são os usuários do sistema, e pelos Stakeholders da organização (metaclasse 

OrganizationActor), que podem ser: gerentes, engenheiros de requisitos, arquitetos, entre 

outros. Veremos no passo seguinte, que os Stakeholders do sistema vão ser na verdade atores 

do próprio modelo i*.  

 O elemento fundamental na especificação das decisões arquiteturais é o elemento De-

cisão (metaclasse Decision), que representa claramente qual é a alternativa selecionada no 

processo de escolha arquitetural. No metamodelo proposto, baseado em (TANG, LIANG, et 

al., 2010), uma Decision é uma especialização de Alternative, visto que a decisão é simples-

mente uma seleção da alternativa que possui os melhores argumentos, além disso este relacio-

namento de herança facilita a evolução do metamodelo. Para capturar os argumentos que le-

varam a seleção de determinada alternativa, uma Decision está associada a um raciocínio 

(metaclasse Rationale) e esse raciocínio é composto pelo conjunto de alternativas associadas, 

através de links de contribuições, com os requisitos não-funcionais. Este Rationale deve mos-

trar que a decisão tomada possui os melhores níveis de contribuição para satisfazer os requisi-

tos não funcionais. Vale ressaltar, que o intuito dessa representação e do processo como um 

todo não é guiar a escolha das decisões, mas simplesmente prover um meio de representar os 

argumentos das alternativas com relação a satisfação dos NFRS em uma notação (baseada no 

NFR Framework) que não seja ambígua como a linguagem natural utilizada pelas outras 

abordagens. 

 Na comparação realizada por Shahin e outros (2009), são identificados outros elemen-

tos que também devem fazer parte da documentação das decisões arquiteturais. Dessa forma, 

o metamodelo da Figura 3-1, p. 59, também contempla estes elementos. O elemento Depen-

dency (Dependência) possibilita a documentação das dependências de uma decisão arquitetu-

ral com outras decisões arquiteturais, como por exemplo, a decisão “Usar JSF” depende que a 

decisão “Usar Java” tenha sido tomada, dessa forma a decisão “Usar Java” constrains (res-

tringe) a decisão “Usar JSF”  Além disso, essa dependência deve ter uma semântica associa-

da, que é o tipo de dependência. Os tipos de dependência podem ser: “Contrains” (restringe), 

“Forbids” (proibe), “Enables” (possibilita), “Subsumes” (subordina), “ConflictsWith” (confli-

taCom), “Overrides” (sobrepõe), “Comprises” (compreende), “IsAnAlternativeFor” (é uma 

alternativa para), “IsBoundTo” (está vinculado a), “IsRelatedTo” (está relacionado a) e “De-

pends” (depende). Os possíveis tipos de dependência especificados no metamodelo foram 

propostos por (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006). Dessa forma, a metaclasse Decision-
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Dependency representa as dependências entre as decisões arquiteturais  e o tipo de dependên-

cia pode ser obtido a partir do enumerador DependencyType. 

 O estudo comparativo (SHAHIN, LIANG e KHAYYAMBASHI, 2009), também su-

gere a documentação de outros dois elementos: Status (Estado) e Group (Grupo). No meta-

modelo, da Figura 3-1, p. 59, estes elementos não foram representados por metaclasses, pois 

como eles representam poucas informações, é mais adequado modelar estes elementos como 

atributos da metaclasse Decision. Dessa forma, o atributo group representa o grupo ao qual 

uma decisão pertence, um grupo de decisões arquiteturais quer dizer que estas decisões estão 

relacionadas através de certas características, como por exemplo, todas as decisões arquitetu-

rais relacionadas com a interface gráfica de uma arquitetura, o grupo poderia ser interface 

gráfica. Já o atributo status representa o estado em que uma decisão se encontra. O atributo 

status possui um tipo enumerador associado (StatusType) que define os tipos de estado que 

uma decisão pode assumir e foram herdados de (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006). Os 

possíveis tipos de estado são: “Idea” (ideia), “Tentative” (experimental), “Decided” (decidi-

do), “Approved” (aprovado), “Challenged” (desafiado), “Rejected” (rejeitado) e “Obsolesced 

(obsoleto)”. 

 Outra informação que, de acordo com (SHAHIN, LIANG e KHAYYAMBASHI, 

2009), também deve ser documentada é a Phase/Iteration (Fase/Iteração) na qual uma decisão 

é tomada dentro do processo de desenvolvimento do software. Dessa forma, o atributo 

phaseOrIteration  da metaclasse Decision representa este elemento no metamodelo. 

 Além destes elementos, uma decisão arquitetural também está relacionada com artefa-

tos (metaclasse Artifact) do processo de desenvolvimento do software. Segundo Shahin e ou-

tros (2009), os artefatos podem ter diferentes naturezas: eles podem ser artefatos de requisitos 

(metaclasse RequirementsArtifact), arquiteturais (metaclasse ArchitecturalArtifact), de im-

plementação (ImplementationArtifact) e até de gerenciamento (ManagementArtifact). Dessa 

forma, cada um destes tipos de artefatos é representado como especialização da metaclasse 

Artifact. 

 Outro elemento presente no metamodelo que é associado à metaclasse Decision é o 

elemento Consequência (representado pela metaclasse Consequence). O conceito de Conse-

quência apresentado por Shahin e outros (2009) corresponde ao conceito de Implications (Im-

plicações) descrito por (TYREE e AKERMAN, 2005) e descreve todas as consequências que 

podem ocorrer ao se tomar uma decisão. Essas consequências podem aparecer de várias ma-

neiras: uma decisão pode introduzir a necessidade de se tomar outras decisões, criar novos 

requisitos, ou modificar requisitos existentes. Além disso, uma decisão pode criar novas res-
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trições ao ambiente, requerer renegociação do escopo ou cronograma com os clientes, entre 

outras consequências (TYREE e AKERMAN, 2005). 

 Por fim, uma decisão arquitetural também pode estar relacionada com um fragmento 

de projeto (JANSEN e BOSCH, 2005). Um fragmento de projeto (representado pela meta-

classe DesignFragment) é um conjunto de entidades da estrutura da arquitetura que é associ-

ado a uma determinada decisão arquitetural. Neste trabalho, este elemento vai estar direta-

mente relacionado com os construtores da linguagem Acme (GARLAN, MONROE e WILE, 

1997) e será descrito com mais detalhes no passo 4 (quatro) da definição do metamodelo. 

Além disso, um fragmento de projeto afeta diretamente o artefato arquitetural que contém o 

modelo arquitetural, pois modifica o modelo arquitetural. 
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Figura 3-1 – Metamodelo resultante de documentação de decisões arquiteturais após seguir o passo 2 (dois), represen-

tado em ECORE (EMF, 2009).
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Passo 3. Identificar relacionamentos entre o metamodelo de documentação das 

decisões arquiteturais e o metamodelo de i* 

Após a identificação dos elementos e relacionamentos que compõem o metamodelo de deci-

sões arquiteturais, ilustrado na Figura 3-1, p. 59, foram realizadas ações que possibilitaram o 

relacionamento de elementos das decisões arquiteturais com elementos do metamodelo do i*.  

Este relacionamento dos elementos de documentação das decisões arquiteturais com elemen-

tos do metamodelo do i* é importante para prover um mecanismo de rastreabilidade entre os 

requisitos e as decisões que visam os atender. Além disso, através do link direto entre os ele-

mentos do metamodelo i* é possível identificar qual o subconjunto de requisitos que uma 

decisão atende.  

 Em particular, identificamos relacionamentos entre o metamodelo definido no passo 2 

e o metamodelo do i* definido na ferramenta iStarTool (MALTA, SOARES, et al., 2011). 

Este metamodelo foi escolhido para representar os modelos do i* porque ele já é suportado 

por uma ferramenta de modelagem e já possui um conjunto de restrições OCL associadas ao 

metamodelo.  Algumas regras OCL estão relacionadas, por exemplo, com relacionamentos 

entre tipos de atores, com relacionamento de decomposição de tarefa e com links de contri-

buição.  

 Antes de identificar os relacionamentos entre o metamodelo do i* escolhido e os ele-

mentos do metamodelo de decisões arquiteturais, foi preciso modificar o metamodelo do i*, 

pois este metamodelo representa os elementos intencionais do i* através de uma única meta-

classe. Neste caso, o tipo de elemento intencional é especificado a partir de um atributo enu-

merador. No entanto, precisamos relacionar os tipos específicos de elementos intencionais 

com os elementos do metamodelo de decisões arquiteturais (Figura 3-1). Para tanto, nós ex-

cluímos o atributo enumerador, que representa os tipos, e criamos os quatro tipos de elemen-

tos intencionais como especializações da metaclasse Element. Portanto, os tipos de elementos 

intencionais são representados pelas metaclasses: Goal, Softgoal, Task, Resource. O meta-

modelo modificado da ferramenta iStarTool está representado na Figura 3-2. Para mais deta-

lhes do metamodelo da ferramenta iStarTool, consultar (MALTA, SOARES, et al., 2011). 
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Figura 3-2 – Metamodelo do i* adaptado do metamodelo da ferramenta iStarTool (MALTA, SOARES, et al., 2011), 

representado em ECORE (EMF, 2009). 
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 Após definir o metamodelo do i*, percebe-se que há elementos entre este metamodelo 

e o metamodelo de documentação de decisões arquiteturais. A seguir será descrito como estes 

metamodelos estão relacionados entre si. 

 A metaclasse Requirement, do metamodelo de decisões arquiteturais, representa os 

requisitos que uma determinada alternativa atende. No entanto, como vimos no passo 2 (dois) 

a metaclasse Requirement possui duas especializações: as metaclasses NFR e Functional. 

Por outro lado, no metamodelo i*, um requisito não-funcional é representado pela metaclasse 

Softgoal e os requisitos funcionais são representados pelas metaclasses Goal, Task e Resour-

ce. Além disso, os NFRs podem ser de três tipos: NFRs de produto, NFRs de processo e NFRs 

externos. Nesse sentido, nesta dissertação vamos considerar os softgoals do metamodelo do i* 

equivalente aos NFRs de produto. 

 Entretanto, no processo que será explicado no Capítulo 4 , os “NFRS de processo” e 

“NFRS externos” estão contidos em um artefato externo ao modelo i*, pois na modelagem em 

i*, estes tipos de NFRs, normalmente, não são capturados. Dessa forma, precisamos relacionar 

os softgoals (metaclasse Softgoal), que vêm do modelo i*, com a metaclasse NFR para poder 

capturar também as contribuições das alternativas arquiteturais aos softgoals que aparecem no 

modelo i*, além de representar que os NFRs de produto e os softgoals são semanticamente 

equivalentes. Isso fez com que fosse criado um relacionamento de associação entre a meta-

classe Softgoal e a metaclasse NFR. Vale ressaltar que para este relacionamento ficar mais 

amarrado uma regra OCL (OMG, 2003) deve especificar que a metaclasse Softgoal está uni-

camente relacionada com o tipo ProductNFR da metaclasse NFR 

 É importante também que o modelo de documentação de uma decisão contenha um 

campo que enumere os requisitos funcionais atendidos por ela. Nesse sentido, de modo a rela-

cionar a metaclasse Functional, do metamodelo de decisões arquiteturais, com os tipos de 

elementos intencionais do modelo i* relacionados com requisitos funcionais, criamos um re-

lacionamento de herança entre a metaclasse Functional e a metaclasse Element do metamo-

delo i*. Além disso, especificamos os elementos relacionados com requisitos funcionais do i* 

(Goal, Resource e Task), que originalmente tinham um relacionamento de herança com a 

metaclasse Element do metamodelo do i*, como especializações da metaclasse Functional. 

Essas alterações podem ser vistas no metamodelo apresentado na Figura 3-2, que ilustra os 

relacionamentos entre os elementos do metamodelo de decisões arquiteturais e do metamode-

lo do i*.  

 Além disso, em i*, os stakeholders do sistema são representados por atores que são 

relacionados com elementos intencionais. No metamodelo apresentado na Figura 3-1 pode-se 
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ver que a metaclasse Stakeholder possui duas especializações:  SystemActor e Organizatio-

nActor. Nota-se também que a metaclasse SystemActor, que representa os atores do sistema, 

é semanticamente igual a classe que representa um ator no metamodelo do i*. Levando isto 

em consideração, excluímos a metaclasse SystemActor e a metaclasse Stakeholder passa a ser 

a superclasse da metaclasse Actor do metamodelo do i*. 

 Por fim, percebemos ainda que a metaclasse Model, do metamodelo i*, (Figura 3-2) 

possui um estreito relacionamento com a metaclasse que representa o artefato de requisitos 

(RequirementsArtifact) do metamodelo de decisões arquiteturais (Figura 3-1). Assumimos 

que um artefato de requisitos deve conter em sua especificação, além de outras informações, 

um modelo i* que especifica os requisitos do sistema. Dessa forma, a metaclasse Require-

mentsArtifact  possui um relacionamento de composição com a metaclasse Model do meta-

modelo do i*. 

 O metamodelo resultante desta atividade está representando na Figura 3-3. Ele contém 

os relacionamentos que foram identificados e explicados anteriormente, as metaclasses que 

representam elementos do i* (em vermelho) e as metaclasses que representam elementos de 

decisões arquiteturais (em amarelo). 
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Figura 3-3 –Metamodelo de documentação de decisões arquiteturais relacionado com elementos do metamodelo i*, 

representado em ECORE (EMF, 2009). 
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Passo 4. Definir metamodelo Acme e identificar relacionamentos com o meta-

modelo de documentação de decisões arquiteturais 

Após a especificação do metamodelo de decisões arquiteturais relacionado com o metamodelo 

do i*, precisamos agora relacionar este novo metamodelo, com um metamodelo que represen-

te a linguagem de descrição arquitetural Acme. Estes relacionamentos são importantes porque 

possibilitam que ocorra um rastreamento desde dos requisitos passando pela documentação 

das decisões arquiteturais que os atendem até os elementos da arquitetura.  

 A ideia inicial era utilizar um metamodelo Acme existente na literatura, no entanto não 

foi encontrado nenhum metamodelo Acme na literatura o que nos motivou a definir um me-

tamodelo Acme. Este metamodelo definido permite um relacionamento adequado entre os 

elementos da linguagem Acme e os elementos do metamodelo de decisões arquiteturais. 

 O metamodelo Acme definido neste passo é apresentado na Figura 3-4. Este metamo-

delo é baseado na ferramenta oficial de modelagem da linguagem Acme: a ferramenta AcmeS-

tudio (ACME, 2007). A seguir faz-se uma breve explicação a respeito do metamodelo Acme 

definido. 

 

Figura 3-4 – Metamodelo da linguagem Acme, baseado na ferramenta AcmeStudio (ACME, 2007) e representado em 

ECORE (EMF, 2009).  

 A metaclasse System, do metamodelo do Acme, representa o palco do modelo e con-

tém todos os elementos (metaclasse AcmeElement) que vão compor uma estrutura de arquite-

tura em Acme. Um elemento (AcmeElement) em Acme pode ser de diferentes tipos: Connec-

tor (metaclasse Connector), Role (metaclasse Role), Port (metaclasse Port), Component (me-

taclasse Component). Além disso, qualquer elemento em Acme pode ter propriedades associ-
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adas, como prevê a especificação da linguagem (GARLAN, MONROE e WILE, 1997). Al-

guns elementos em Acme também possuem relacionamentos entre si. São eles: (i) um conec-

tor (metaclasse Connector) possui no mínimo dois papéis (metaclasse Role) associados; (ii) 

um componente (metaclasse Component) possui no mínimo uma porta (metaclasse Port) as-

sociada; (iii) um papel (Role) também ter um attachment (ligação) com uma porta (Port); (iv) 

uma porta (Port) pode ter attachments (ligações) a vários papéis (Role); 

 Além destes elementos, outro importante elemento da linguagem Acme é a representa-

ção (metaclasse Representation). Em Acme, um componente pode conter representações (Re-

presentation) e dentro de uma representação podem existir elementos (AcmeElement). A 

ligação de uma representação com um componente interno se dá através do conceito de Bin-

ding que relaciona a porta da representação com a porta do componente que está inserido nela  

(metaclasse Binding), dessa forma uma representação também pode possuir bindings e a me-

taclasse Binding é associada a duas portas (uma interna e outra externa). 

 Com o metamodelo Acme definido, partimos agora para identificar os relacionamentos 

entre os elementos do metamodelo de decisões arquiteturais e os elementos do metamodelo 

Acme apresentado na Figura 3-4. Nesse sentido, foram identificados dois relacionamentos 

entre estes metamodelos. O primeiro relacionamento identificado (já mencionando no passo 

dois) é entre o fragmento de projeto (metaclasse DesignFragment) com o sistema (metaclasse 

System). Isso acontece porque um fragmento de projeto (DesignFragment) é delimitado pelo 

metamodelo do Acme, de forma que um fragmento só pode ser uma representação da arquite-

tura que esteja em conformidade com o metamodelo do Acme. Diante disso, a configuração 

mínima permitida para um fragmento de projeto (DesignFragment) é um componente associ-

ado a uma porta. O segundo relacionamento identificado se deu entre o artefato arquitetural 

(metaclasse ArchitecturalArtifact), que representa um documento de arquitetura que contenha 

uma instância da metaclasse System , i.e., que contenha um modelo arquitetural representado 

em Acme.  

 Desta forma, o metamodelo resultante deste passo é ilustrado na Figura 3-5 e é com-

posto dos metamodelos do i*, de documentação de decisões e do Acme relacionados entre si. 

Este metamodelo possibilita relacionar os elementos de documentação das decisões arquitetu-

rais com os elementos de modelos de requisitos e de modelos de arquitetura. Vale ressaltar 

que a sintaxe deste metamodelo não está completa, porque ainda é necessário inserir regras 

OCL (OMG, 2003) para completar a definição da sintaxe, isso será feito em um trabalho futu-

ro. Na próxima seção, será apresentado o template de documentação de decisões arquiteturais 

definido de acordo com o metamodelo resultante deste passo. 
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Figura 3-5 – Metamodelo final que relaciona a documentação de decisões arquiteturais com elementos do modelo i* e 

elementos do modelo de arquitetura em Acme, representado em ECORE (EMF, 2009).
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3.3. Template de Documentação de Decisões Arquiteturais 
 

Esta seção apresenta um template baseado no metamodelo que relaciona a documentação de 

decisões arquiteturais com elementos do modelo i* e elementos do modelo de arquitetura em 

Acme. Este template tem a função de documentar as decisões arquiteturais relacionando-as a 

elementos do i* e do Acme e terão suas representações gráficas iguais às utilizadas pelas res-

pectivas linguagens. Além disso, as alternativas e contribuições das alternativas possuem re-

presentações gráficas que são inspiradas no NFR Framework, inclusive a ideia de prioridade 

que é representada graficamente através da exclamação (CHUNG, NIXON, et al., 1999). A 

prioridade pode ser associada tanto a um softgoal como a um NFR no template. 

Tabela 3-1 – Template de documentação das decisões arquiteturais. 

Elemento de Documentação Representação Gráfica 

Requisitos Objetivo Tarefa RecursoSoftgoal

 

Softgoal
!

 

Stakeholders Ator

 

NFRS NFR

 

NFR
!

 

Alternativas Alternativa 1 Alternativa 2 ... Alternativa N

 

Rationale 

Hurt

Help

Make

Break

Hurt

Help

Make

Break

Softgoal

Softgoal

Softgoal

Softgoal

SoftgoalUnknown
Unknown

NFRAlternativa

NFR

NFR

NFR

NFR

Alternativa

Alternativa

Alternativa

Alternativa

Alternativa

Alternativa

Alternativa

Alternativa

Alternativa

 

Decisão  Alternativa
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Fragmento de Projeto 

Componente

Conector

Papel

Representação

Componente

Porta Provida

Porta Requerida

 
Grupo <NomeDoGrupo> 

Status 

IDEA 

CHALLENGED 

REJECTED 

OBSOLESCED 

APPROVED 

TENTATIVE 

DECIDED 

Artefatos Relacionados 
<NomesDosArtefatos> 

 

Fase/Iteração <NomeDaFase/Iteração> 

Consequências <DescriçõesDasConsequências> 

Dependências 

isanalternativeto

conflictswith

overrides

isboundto

enables

comprises

forbids

subsumes

isrelatedto

depends

constrainsDecisão Decisão

Decisão Decisão

Decisão Decisão

Decisão Decisão

Decisão Decisão

Decisão Decisão

Decisão Decisão

Decisão Decisão

Decisão Decisão

Decisão Decisão

Decisão Decisão

 
 

 Podemos notar na Tabela 3-1, que alguns elementos não possuem representações grá-

ficas explícitas, isto acontece porque estes elementos possuem um tipo String associado a eles 

no metamodelo, logo eles são representados na forma textual. 
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3.4. Trabalhos Relacionados com o Metamodelo e o Template 
 

A documentação de decisões arquiteturais tem sido foco de vários estudos na literatura. Sha-

hin et al, 2009  (SHAHIN, LIANG e KHAYYAMBASHI, 2009) descreve um survey de mo-

delos de documentação de decisões que variam no grau de formalidade, desde template textu-

ais até metamodelos. Este survey faz uma comparação de diversos modelos, são eles: Tyree 

Template (TYREE e AKERMAN, 2005), Krutchen’s Ontology (KRUCHTEN, LAGO e 

VLIET, 2006), Core Model (BOER, FARENHORST, et al., 2007), Pattern Model 

(HARRISON, AVGERIOU e ZDUN, 2007), SOAD (ZIMMERMANN, KOPP e PAPPE, 

2009), Archium (JANSEN e BOSCH, 2005), ADDSS (CAPILLA, NAVA e MONTES, 2008), 

AREL (TANG, HAN e VASA, 2009) e DAMSAK (DUTOIT, MCCALL, et al., 2006). Nesse 

sentido, a partir desta comparação, o survey apresenta um conjunto comum de elementos de 

documentação que engloba os elementos de todos os modelos comparados. 

 Shahin et al., 2009 define quatro elementos de documentação principais – decisão, 

restrição, solução, rationale – e oito elementos secundários – problema, grupo, status, depen-

dência, artefato, consequências, stakeholder e fase/iteração. Com algumas modificações de 

nomenclatura, todos estes doze elementos são contemplados pelo template definido neste tra-

balho. Além destes, inspirado em (JANSEN e BOSCH, 2005), outro elemento que também é 

levado em conta no template proposto é o Fragmento de Projeto. Desta forma, em compara-

ção com os modelos analisados pelo estudo comparativo, o template definido nesta disserta-

ção engloba um conjunto mais completo de elementos de documentação de decisões arquite-

turais. 

 Além disso, uma nova contribuição deste trabalho é usar modelo de requisitos orienta-

do a objetivos para dirigir as atividades de documentação da arquitetura. Outra particularidade 

da nossa abordagem é usar modelos baseados em requisitos não-funcionais (NFR) para definir 

o rationale da decisão arquitetural tomada, o que não somente descreve o rationale mas tam-

bém pode auxiliar a tomada de decisão. 

 No capítulo seguinte será apresentada a abordagem STREAM-ADD e será descrito 

como o processo original da abordagem STREAM foi modificado para poder contemplar a 

documentação de decisões arquiteturais utilizando o template apresentado na Tabela 3-1. 
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3.5. Considerações Finais 
 

 Neste capítulo foi apresentado o metamodelo de documentação de decisões arquitetu-

rais que relaciona os metamodelos da linguagem i* e da linguagem Acme e o template de do-

cumentação de decisões arquiteturais baseado no metamodelo especificado. Foram descritos 

todos os passos envolvidos na definição do metamodelo de documentação de decisões arqui-

teturais, além de descrever todos os elementos que fazem parte do metamodelo e os relacio-

namentos entre os elementos. Apresentamos também neste capítulo, o template de documen-

tação definido nesta dissertação e a representação gráfica dos elementos que o compõem. 

 É importante ressaltar que o metamodelo resultante especificado através dos passos 

descritos neste capítulo ainda possui limitações com relação a alguns aspectos de sintaxe, faz-

se necessário em um trabalho futuro incorporar ao metamodelo especificações de regras OCL 

de modo a restringir de forma mais efetiva os relacionamentos entre as metaclasses que com-

põem o metamodelo. 

 Desta forma, no próximo capítulo, será apresentado o processo STREAM-ADD que 

foi definido para proporcionar a incorporação de documentação de decisões arquiteturais den-

tro do processo STREAM utilizando o template de documentação de decisões arquiteturais 

definido neste capítulo. 
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Capítulo 4.  

STREAM-ADD: Um Processo de Do-

cumentação de Decisões de Projeto 

Arquitetural  
 

 

 

 

Neste capítulo é apresentada a principal contribuição desta dissertação: a 

evolução da abordagem STREAM para contemplar a documentação das de-

cisões arquiteturais. Para definir as fases e atividades do novo processo, é 

usada a notação BPMN. O processo apresentado neste capítulo utiliza o 

template definido no Capítulo 3 para documentar as decisões arquiteturais. 
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4.1. Introdução 
 

Após a definição do template de documentação das decisões arquiteturais baseado no meta-

modelo de documentação que relaciona as linguagens fonte e alvo do processo STREAM no 

capítulo anterior, neste capítulo, propomos o processo STREAM-ADD (Strategy for Transi-

tion between Requirements and Architectural Models with Architectural Decisions Documen-

tation ou, em português, Estratégia de Transição entre Modelos de Requisitos e de Arquitetura 

com Documentação de Decisões Arquiteturais), tendo em vista utilizar o template de docu-

mentação para documentar as decisões arquiteturais dentro do processo de especificação de 

modelos arquiteturais em Acme a partir de modelos de requisitos em i*. 

 O STREAM-ADD é dividido em duas etapas principais: (i) a documentação de deci-

sões arquiteturais de estrutura e a subsequente aplicação destas decisões ao modelo arquitetu-

ral derivado com as regras de transformações de modelo propostas no STREAM original e (ii) 

a documentação de decisões arquiteturais de tecnologia e a subsequente aplicação destas deci-

sões ao modelo arquitetural refinado com as decisões arquiteturais de estrutura. Além disso, 

um conjunto de passos e diretrizes é proposto em ambas as etapas. 

 Ao final do capítulo fazemos uma comparação do processo STREAM-ADD com al-

gumas abordagens de derivação de modelos arquiteturais a partir de modelos de requisitos e 

em seguida fazemos as considerações finais. 

4.2. O Processo STREAM-ADD 
 

Na Seção 2.4 apresentamos e descrevemos as atividades do processo STREAM e observamos 

que o processo STREAM é baseado em transformações de modelos que visam derivar modelos 

arquiteturais em Acme, a partir de modelos de requisitos, em i*. Nesse sentido, o STREAM 

propõe um conjunto de regras de transformação de modelos que visam automatizar a especifi-

cação de arquiteturas a partir de modelos de requisitos. No entanto, os autores do STREAM 

reconhecem que nem todas as decisões que envolvem o projeto arquitetural de um software 

são passíveis de serem automatizadas. Pensando nisso, o processo STREAM possui uma ativi-

dade de refinamento da arquitetura que é executada após a aplicação das regras de transfor-

mação horizontais e verticais. 
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 De maneira geral, a atividade de refinamento da arquitetura presente no STREAM só 

prevê a tomada de decisões relacionadas com a aplicação de padrões arquiteturais e aplicação 

de padrões de refinamento da arquitetura ao modelo arquitetural resultante da aplicação das 

regras horizontais e verticais de transformação de modelos (CASTRO, LUCENA, et al., 

2012). No entanto, esse refinamento não é totalmente sistematizado, ou seja, não define um 

processo e também não permite a documentação do rationale e de outras informações rele-

vantes a respeito das decisões tomadas.  

 Diante disso, propomos uma extensão do processo STREAM de modo que a atividade 

de refinamento da arquitetura possa permitir a tomada de um conjunto mais amplo de deci-

sões arquiteturais, além de incorporar sub-atividades de documentação das decisões arquitetu-

rais tomadas. Para sistematizar o refinamento da arquitetura, tomamos por base a ontologia de 

decisões arquiteturais (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006) que propõe um esquema de 

classificação das decisões arquiteturais e sugere quatro tipos de decisões: (i) Decisões Exis-

tenciais (Existence Decisions); (ii) Decisões Não-Existenciais (Non-existence Decisions); (iii) 

Decisões de Propriedade (Property Decisions); e (iv) Decisões Executivas (Executive Decisi-

ons). Esta classificação foi a única encontrada na literatura, inclusive sendo referenciada por 

muitos outros trabalhos relevantes na área de arquitetura de software. Nesta dissertação, esta-

mos estendendo o processo STREAM para contemplar um tipo específico de Decisões Exis-

tenciais, as Decisões Estruturais, e um tipo específico de Decisões Executivas, as Decisões 

Tecnológicas. A seguir, explicamos porque não incorporamos os outros tipos de decisões 

arquiteturais ao processo STREAM: 

 Decisões Existenciais – Como vimos na Seção 2.3.3.2, as decisões existenciais podem 

ser de dois tipos: Estruturais e Comportamentais. Nesta dissertação vamos considerar 

como decisão estrutural qualquer das seguintes: decomposição de componentes da ar-

quitetura, aplicação de padrões arquiteturais e aplicação de padrões de refinamento. Já 

a decisões comportamentais fogem ao escopo deste trabalho, pois como o STREAM 

tem como entrada modelos de requisitos em i*, que não possuem sequenciamento, os 

aspectos comportamentais da arquitetura ainda não podem ser considerados no STRE-

AM. 

 Decisões Não-Existenciais – Ao contrário das decisões existenciais, este tipo de deci-

são arquitetural afirma que algum elemento não vai aparecer no projeto ou implemen-

tação do sistema. No entanto, tal tipo de decisão representa uma alternativa de decisão 

arquitetural que não está presente na estrutura da arquitetura. Dessa forma, levando em 
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conta que utilizamos o template de documentação das decisões arquiteturais (Tabela 

3-1), este tipo de decisão já é capturado através do campo “Alternativa”.  

 Decisões de Propriedade – Estas decisões se referem frequentemente a aspectos de in-

teresses transversais (crosscutting concerns) na arquitetura, ou seja, afetam muitos 

elementos da arquitetura e não são fáceis de rastrear. Dessa forma, tal tipo de decisão 

não vai ser levado em conta no processo. 

 Decisões Executivas – Como vimos na Seção 2.3.3.2, as decisões executivas podem 

ser relacionadas a decisões de processo, decisões de tecnologia e decisões de ferra-

mentas. No processo estendido, só serão consideradas as decisões relacionadas com 

aspectos tecnológicos da arquitetura. As decisões de processo afetam o processo de 

desenvolvimento do software (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006) e não serão le-

vadas em conta nesta dissertação, pois elas iriam alterar o próprio processo proposto, o 

que iria afetar a sistematização das atividades. Nesse sentido, o processo STREAM-

ADD parte do pressuposto que não se pode alterar o processo de desenvolvimento de 

software com decisões de processo. Da mesma forma, também não consideramos de-

cisões relacionadas a ferramentas, pois julgamos que não é necessário documentar tal 

tipo de decisão, de certa forma, as decisões de ferramentas restringem as ferramentas 

que serão utilizadas durante o processo de desenvolvimento de software e avaliamos 

que a documentação de tais decisões é mais adequada em um artefato externo, como 

um plano de projeto.  

 As decisões estruturais e as decisões de tecnologia foram usadas como base para tor-

nar a atividade “Refinar Arquitetura” do processo STREAM mais sistemática. Desta forma, 

esta atividade sofreu modificações no processo estendido se tornando um sub-processo, que 

passou a se chamar “Refinar Arquitetura com Decisões Arquiteturais”, para ficar de acordo 

com a sua nova finalidade.  

 Fizemos também algumas modificações ao processo. Primeiro alteramos o nome da 

atividade responsável por aplicar as regras de transformação verticais de “Derivar Soluções 

Arquiteturais” para “Gerar Visão Inicial de Componentes e Conectores”. Essa alteração foi 

feita pra deixar explícito que essa atividade só está preocupada com a visão de componentes e 

conectores da arquitetura e que o modelo arquitetural gerado com a aplicação das regras de 

transformação verticais é inicial. Além disso, diferentemente da atividade original do STRE-

AM, esta atividade gera um modelo arquitetural que atende a todos os requisitos especificados 

no modelo i*. Desta forma, a segunda alteração no processo foi a exclusão da atividade “Sele-

cionar Solução Arquitetural”, já que à medida que a atividade anterior deriva uma arquitetura 
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que contempla todos os requisitos (independentemente de variabilidade), esta atividade não 

faz mais sentido. 

 Por prover um sub-processo passo a passo de documentação das decisões arquiteturais 

dentro do processo STREAM, o processo proposto neste trabalho também pode ser visto como 

um conjunto de métodos para estender o processo STREAM. 

 O processo estendido proposto, suas atividades e artefatos (de entrada e de saída) estão 

representados na Figura 4-1, utilizando a notação BPMN (BPMN, 2009).  De forma geral, o 

processo tem como entrada um modelo de requisitos em i* (Modelo SR final) e como saída 

um artefato de arquitetura que contém um modelo arquitetural que representa a visão de com-

ponentes e conectores (C&C) (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010) e a documentação de 

todas as decisões arquiteturais tomadas que resultaram em tal modelo. Na documentação das 

decisões arquiteturais será utilizado o template apresentado na Tabela 3-1. 

 

 

Figura 4-1 – Diagrama BPM do processo da abordagem STREAM-ADD mostrando as modificações efetuadas.  

 Para explicar o processo da abordagem STREAM-ADD, utilizaremos o exemplo de 

aplicação utilizado pelo processo STREAM original (LUCENA, 2010), o sistema BTW 

(PIMENTEL, 2009). O BTW é um sistema de planejamento de rota que ajuda os usuários 

através de recomendações sobre uma rota específica. Uma vez que uma rota foi definida, o 

usuário do sistema pode receber informações sobre tais rotas, postadas por outros usuários, 

para ajudar o seu planejamento de viagem. O sistema BTW esteve inserido no contexto de 

uma competição de Engenharia de Software para estudantes de mestrado (SCORE, 2009). 



77 

 

 Nas próximas subseções, as atividades que compõem o processo proposto serão deta-

lhadas e os artefatos envolvidos no exemplo de aplicação do sistema BTW serão mostrados. 

4.2.1. Refatorar Modelo de Requisitos 

 

Como vimos na Seção 2.4, esta atividade tem como objetivo melhorar a modularidade do ator 

correspondente ao software, presente no modelo SR, através da identificação de elementos 

independentes do domínio do sistema a ser desenvolvido e pela subsequente aplicação de re-

gras de transformação horizontais aos elementos identificados. Dessa forma, (LUCENA, 

2010) apresenta um sub-processo para esta atividade. 
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Figura 4-2 - Artefato de Entrada - Modelo SR final do sistema BTW. Adaptado de (LUCENA, 2010). 

 O processo STREAM-ADD não efetua nenhuma mudança nessa atividade e, conse-

quentemente, no sub-processo proposto pelo STREAM original. Dessa forma, não vamos ex-

plicar detalhadamente cada uma das sub-atividades que compõem o sub-processo. Para mais 
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detalhes, ver Seção 2.4.1 ou (LUCENA, 2010). Ilustraremos somente os artefatos de entrada e 

de saída desta atividade correspondente ao sistema BTW e que irão ser utilizados pelas pró-

ximas atividades.  Nesse sentido, a Figura 4-2 apresenta o modelo SR final do sistema BTW, 

representando um dos artefatos de entrada do processo STREAM. A seguir descrevemos as 

principais intencionalidades do modelo i* do sistema BTW. 

 O ator BTW representa o software que vai ser desenvolvido. O principal objetivo do 

sistema é “Trip Advices Be Provided” (Sugestões de Viagens Serem Providas). Através do 

refinamento do objetivo principal, outros dois importantes objetivos identificados são: “User 

Access Be Controlled” (Acesso do Usuário Ser Controlado) e “Map Be Handled” (Mapas 

Sejam Tratados). Cada um destes objetivos pode ser alcançado através das respectivas tasks: 

“Provide Advice Service” (Prover Serviço de Sugestão), “Manage User Access” (Gerenciar 

Acesso dos Usuários) e “Provide Maps Services” (Prover Serviços de Mapas). Estas tarefas 

representam as principais funcionalidades do sistema. A decomposição da task “Provide Ad-

vice Service” no softgoal “Security” (Segurança) significa que esta tarefa deve ser realizada 

com segurança. Além disso, esta tarefa também é decomposta no objetivo “Advice be Upda-

ted” (Sugestões Serem Atualizadas), na task “Add Advice” (Adicionar Sugestão), e na task 

“Show Advices” (Mostrar Sugestões).  

 Podemos ver na Figura 4-2 acima que alguns elementos do modelo i* estão destaca-

dos, estes elementos são independentes de domínio para o sistema BTW. Os elementos são: 

(a) “User Access Be Controlled”, (b) “Information Be Published in Map” e (c) “Map Be Han-

dled”.  
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Figura 4-3 - Artefato de Saída – Modelo SR modularizado do sistema BTW após a aplicação das regras de transfor-

mação horizontais. Adaptado de (LUCENA, 2010). 

 Desta forma, através da aplicação das regras de transformação horizontais apresenta-

das na Seção 2.4.1 a estes elementos obtemos o modelo i* modularizado da Figura 4-3.  O 

modelo i* modularizado ilustra os novos atores que foram criados com a apliação das regras 

horizontais, os novos atores são agora responsáveis por cada sub-grafo na qual as regras fo-

ram aplicadas. Nesse sentido, os novos atores criados são: (a) “User Access Controller” (Con-

trolador de Acesso), (b) “Map Information Publisher” (Publicador de Informações no Mapa) e 

(c) “Mapping Handler” (Manipulador de Mapa). 

4.2.2. Gerar Visão Inicial de Componentes e Conectores 

 

A atividade “Gerar Visão Inicial de Componentes e Conectores” tem por objetivo derivar um 

modelo inicial (em Acme) que represente a visão de componentes e conectores da arquitetura, 
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recebendo como entrada um modelo SR modularizado, como o mostrado na Figura 4-3. O 

modelo gerado nesta atividade é inicial, porque ele ainda vai precisar ser refinado em outra 

atividade (Seção 4.2.3) para poder contemplar outros aspectos de documentação da arquitetu-

ra do software. 

 Esta atividade é semelhante à atividade “Derivar Soluções Arquiteturais” do processo 

STREAM original (Seção 2.4), já que utiliza as mesmas regras de transformações verticais 

para gerar um modelo arquitetural a partir do modelo i* modularizado. No entanto, a ideia de 

soluções arquiteturais empregadas na atividade original do STREAM não foi mantida neste 

trabalho, porque partimos do pressuposto que todos os requisitos presentes no modelo i* de-

vem ser atendidos por algum componente da arquitetura. Como vimos na Seção 2.4, a ativi-

dade “Derivar Soluções Arquiteturais” deriva um modelo arquitetural com certa variabilidade, 

ou seja, um mesmo componente do sistema pode ser implementado de diversas formas, de-

pendendo em como o modelo i* é representado. Já na atividade posterior a essa (“Selecionar 

Soluções Arquiteturais”) alguns dos possíveis componentes é escolhido para fazer parte da 

arquitetura. Esta ideia de variabilidade dos componentes foi excluída do processo STREAM-

ADD, porque entendemos que todos os requisitos funcionais que estão especificados no mo-

delo i* devem fazer parte da arquitetura e posteriormente do sistema a ser implementado a 

partir da arquitetura, neste novo processo não se devem fazer escolhas por requisitos específi-

cos. Esta nova característica do processo nos levou a exclusão da atividade “Selecionar Solu-

ções Arquiteturais” do STREAM original. 

 Esta atividade consiste basicamente em fazer um mapeamento do modelo SR modula-

rizado em um modelo arquitetural em Acme. Para isso são utilizadas as regras verticais de 

transformação apresentadas na Seção 2.4.2. Aplicando as regras verticais ao sistema BTW, 

sete componentes são gerados: BTW system (o ator principal); User Access Controller, Map 

Information Publisher and Mapping Handler (atores não relacionados ao domínio de aplica-

ção); Advice Giver, Advice Receiver and Internet Provider. A Figura 4-4 mostra o modelo 

arquitetural que representa a visão inicial de componentes e conectores mapeada do modelo i* 

modularizado do sistema BTW. 
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Legenda:

Porta Requerida

Porta Provida

Conector
Componente

Representação

PapelComponente
 

Figura 4-4 – Modelo arquitetural inicial da visão de componentes e conectores do sistema BTW após a aplicação das 

regras verticais. Adaptado de (CASTRO, LUCENA, et al., 2012). 

4.2.3. Refinar Arquitetura com Decisões Arquiteturais 

 

As alterações mais significativas ao processo STREAM original estão concentradas principal-

mente nesta atividade. Como dissemos anteriormente, esta atividade tem objetivo de refinar o 

modelo arquitetural inicial da visão de componentes e conectores através da tomada de deci-

sões arquiteturais estruturais e de tecnologia. Além disso, é preciso permitir que as decisões 

tomadas possam ser documentadas utilizando o template de documentação proposto neste 

trabalho (Seção 3.3). Nesse sentido, a Figura 4-5 ilustra o sub-processo “Refinar Arquitetura 

com Decisões Arquiteturais”. 
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Legenda:

Início Final Atividade Artefato Fluxo do Processo

Dependência de 

Artefato

 

Figura 4-5 – Diagrama BPMN do sub-processo que compõe a atividade Refinar Arquitetura com Decisões Arquitetu-

rais.  

 Como vimos na Seção 2.4.4, a atividade “Refinar Arquitetura” do STREAM original já 

propõe um conjunto de diretrizes para o refinamento da arquitetura através da aplicação de 

padrões arquiteturais e padrões de refinamento arquitetural (para requisitos não-funcionais 

específicos). No sub-processo “Refinar Arquitetura com Decisões Arquiteturais” do STRE-

AM-ADD, o refinamento da arquitetura é tratado como um tipo específico de decisão arquite-

tural estrutural e as diretrizes de refinamento são contempladas pelas sub-atividades “Docu-

mentar Decisões Arquiteturais Estruturais” e “Refinar Visão de Componentes e Conectores 

com Decisões Estruturais Tomadas”. 

 

 Nesse sentido, podemos ver na Figura 4-1 que os artefatos de entrada que são utiliza-

dos pelo sub-processo apresentado na Figura 4-5 são: o modelo i* modularizado, o modelo 

Acme da visão inicial de componentes e conectores, a lista de NFRs do sistema e o template 

de documentação de decisões arquiteturais. Lembrando que, neste sub-processo, não preten-

demos guiar a tomada das decisões arquiteturais, mas sim guiar a documentação das decisões 

arquiteturais, através do template, à medida que elas vão sendo feitas.  

 As sub-seções a seguir descrevem com mais detalhes os passos envolvidos na execu-

ção de cada atividade do sub-processo apresentado na Figura 4-5. Para ilustrar o sub-processo, 
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mostraremos o refinamento da arquitetura do sistema BTW (Figura 4-4) após a tomada de 

duas decisões arquiteturais, sendo uma decisão estrutural e uma de tecnologia. 

4.2.3.1. Documentar Decisões Arquiteturais Estruturais 

 

O objetivo desta atividade é documentar um conjunto de decisões arquiteturais relacionadas 

com a estrutura da arquitetura utilizando o template apresentado na Seção 3.3 Para isso, esta 

atividade recebe como entrada: (i) o modelo i* modularizado, que representa os requisitos do 

sistema, (ii) o modelo Acme da visão inicial de componentes e conectores que vai ser afetado 

pelas decisões estruturais, (iii) a lista de NFRs do sistema, que inclui as restrições (NFRs de 

processo e NFRs externos) e NFRs de produto (definidos no modelo i* como softgoals) e (iv) 

o template de documentação no qual as decisões vão ser documentadas. 

 Esta atividade só considera as seguintes ações/decisões de modificação da estrutura da 

arquitetura: (i) aplicação de padrões arquiteturais; (ii) aplicação de padrões de refinamento 

para atender softgoals específicos; e (iii) decomposição de componente. 

 Como foi dito anteriormente, esta atividade não tem o intuito de guiar sobre quais de-

cisões o arquiteto de software deve tomar, mas sim de guiar a documentação das decisões 

arquiteturais no momento em que elas são feitas. Nesse sentido, o arquiteto está livre para 

tomar qualquer uma das decisões estruturais citadas acima. No entanto, cada decisão estrutu-

ral deve ser documentada utilizando o template apresentado na Seção 3.3. Além disso, como 

cada tipo de decisão estrutural considerado nesta atividade afeta o modelo arquitetural de 

forma diferente e é guiada por requisitos diferentes, a sistemática de preenchimento do tem-

plate também pode ser diferente em alguns pontos. A seguir, os passos de documentação das 

decisões arquiteturais de estrutura através do template proposto são descritos: 

   

Passo 1.  Identificar Requisitos e Stakeholders Atendidos pela Decisão em 

Questão 

 O primeiro passo para realização da documentação de uma decisão arquitetural estru-

tural é identificar, a partir da análise do modelo i* modularizado, quais serão os requisitos e 

os stakeholder relacionados com os requisitos atendidos pela decisão a ser tomada. Dessa 

forma, como vimos na Seção 3.3, o campo do template que captura os requisitos envolvidos 

na decisão chama-se “Requisitos”. e o campo do template que documenta os Stakeholders 

associados aos requisitos da decisão chama-se “Stakeholders”, A seguir propomos algumas 

diretrizes para auxiliar o processo de documentação destas informações. 
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 Para cada tipo de decisão estrutural é proposta uma sistemática diferente para identifi-

car os requisitos e stakeholders afetados pela decisão e para preencher o template de docu-

mentação. Logo, para cada tipo de decisão a seguir, é descrito como este passo deve ocorrer: 

i. Aplicação de Padrão Arquitetural 

 Como vimos na Seção 2.4.4 desta dissertação, a aplicação de padrões de arquitetura 

afeta a arquitetura do sistema de uma forma global e são guiadas principalmente pelos softgo-

als (NFRs de produto) do sistema. Desta forma, todos os softgoals do sistema devem ser ana-

lisados quando se quer tomar uma decisão arquitetural de aplicação de padrões. Diante disso, 

o campo “Requisitos” de um template de documentação de uma decisão arquitetural de apli-

cação de padrão deve ser preenchido com todos os softgoals presentes no modelo i*. Com 

relação aos stakeholders ,  devem ser identificados todos os atores presentes no modelo i* que 

possuem algum tipo de dependência com os softgoals do sistema, uma vez identificados quais 

são os stakeholders afetados pela decisão eles devem ser inseridos no template de documenta-

ção. 

ii. Aplicação de Padrão de Refinamento 

 Para a aplicação de padrões arquiteturais de refinamento, iremos considerar apenas os 

quatro tipos de padrões de refinamento proposto pelo STREAM original (Seção 2.4.4). Cada 

um desses padrões de refinamento satisfazem softgoals específicos. Logo, se existir algum 

softgoal cuja satisfação possa ser alcançada pela aplicação de algum dos padrões de refina-

mento da arquitetura, este softgoal deve ser documentado no campo “Requisitos” do template 

de documentação da decisão arquitetural de estrutura. Já para o campo “Stakeholders” do 

template de documentação, o modelo i* modularizado deve ser analisado e os atores que pos-

suem algum tipo de dependência com o softgoal afetado pelo padrão de refinamento deve ser  

inseridos no template de documentação da decisão. 

iii. Decomposição de Componente  

 Em uma decisão de decomposição de componentes, o modelo i* modularizado deve 

ser analisado a fim de ser identificado um subconjunto de elementos intencionais contido em 

um ator que deve ser atribuído a outro componente através de decomposição. Esses elementos 

identificados devem ser incluídos no campo “Requisitos” do template de documentação da 

decisão estrutural de decomposição a ser tomada. Além disso, se existir algum softgoal no 

sistema que é afetado (positivamente ou negativamente) pela decisão estrutural de decompo-

sição, ele também devem ser incluído no campo “Requisitos” do template. Da mesma forma, 

se no modelo i* modularizado existir algum ator com algum tipo de dependência com os 
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softgoals afetados da decisão de decomposição de componente este ator deve ser inserido no 

template de documentação da decisão. 

 De modo a ilustrar o preenchimento do template de documentação de uma decisão 

arquitetural estrutural, iremos realizar a documentação da aplicação de um padrão arquitetural 

para o sistema BTW.  Os softgoals (NFRs de Produto) considerados na tomada de decisão 

foram capturados a partir do modelo i* (Figura 4-3). Já os NFRs foram capturados, a partir da 

análise dos artefatos de documentação do sistema BTW, principalmente o plano de projeto do 

sistema (PIMENTEL, 2009). Ambos estão listados na Tabela 4-1. 

Tabela 4-1 – Lista de NFRS do sistema BTW. 

Softgoals NFRs 

Usabilidade Minimizar Custo 

Desempenho Minimizar Tempo de Desenvolvimento 

Segurança Maximizar Engenharia de Mashup 

Relevância das Recomendações (Advices)  

Sugestões Precisas  

  

A Tabela 4-2 apresenta um fragmento do template de documentação preenchido com infor-

mações de requisitos e stakeholders a respeito da decisão sobre qual padrão arquitetural apli-

car ao modelo Acme da Figura 4-4 do sistema BTW. Com vimos acima, a escolha do padrão 

arquitetural a ser aplicado depende principalmente dos softgoals do sistema. Desta forma, o 

campo “Requisitos” da Tabela 4-1 está preenchido com todos os softgoals do sistema BTW. 

 

Tabela 4-2 - Fragmento de template de documentação de uma decisão arquitetural de aplicação de padrão arquitetu-

ral ao sistema BTW com os campos “Requisitos” e “Stakeholders” preenchidos. 

Requisitos 
Usabilida

de
Segurança

Sugestões 

Precisas
RelevânciaDesempenho

 

Stakeholders Viajantes

 
 

Passo 2. Identificar Alternativas Arquiteturais para Atender aos Requisitos 

 Uma vez identificados os requisitos atendidos pela decisão arquitetural estrutural e 

seus respectivos stakeholders, a próxima etapa é começar a pensar nas alternativas arquitetu-

rais possíveis para atender tais requisitos. No entanto, como no passo anterior, a sistemática 
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deste passo varia de acordo com o tipo de decisão arquitetural estrutural pretendido. A seguir 

descrevemos como ocorre este passo para cada tipo de decisão estrutural: 

 

i. Aplicação de Padrão Arquitetural 

 Para identificar as alternativas arquiteturais para decisões de padrão arquitetural, neste 

passo propõe-se que o catálogo de padrões arquiteturais utilizado pelo STREAM original seja 

consultado (Seção 2.4.4). Desta forma, a aplicação de cada um dos padrões arquiteturais pre-

vistos no catálogo gera potenciais alternativas arquiteturais que devem ser incluídas no campo 

“Alternativas” do template documentação do padrão.  

ii. Aplicação de Padrão de Refinamento 

 O processo STREAM original também sugere a utilização de um catálogo de padrões 

de refinamento da arquitetura (Seção 2.4.4). Dessa forma, a aplicação de cada um dos padrões 

de refinamento contemplados pelo catálogo devem ser consideradas como alternativas para 

este tipo de decisão e devem ser incluídas no campo “Alternativas” do template de documen-

tação da decisão arquitetural. 

iii. Decomposição de Componente 

 Em uma decisão arquitetural estrutural de decomposição de componente, existem ba-

sicamente duas alternativas: decompor o componente através da atribuição da responsabilida-

de de implementar um ou mais requisitos funcionais de sua responsabilidade a um novo com-

ponente ou não decompor o componente. Logo estas duas alternativas arquiteturais devem ser 

incluídas no campo “Alternativas” do template de documentação da decisão em questão. 

 Além disso, neste passo também deve-se documentar no campo “NFRs”, do template, 

os NFRs (NFRs externos e de processo) que de alguma forma são afetados pelas alternativas 

consideradas. Se não existir nenhum NFR impactado pelas alternativas arquiteturais, o campo 

“NFRs” deve ficar vazio. 

 Para ilustrar a escolha de um padrão arquitetural a ser aplicado ao sistema BTW, fo-

ram considerados dois padrões responsáveis por gerar duas alternativas: MVC e Camadas. 

Até o presente momento, o catálogo de padrões arquiteturais (Seção 2.4.4) utilizado neste 

passo só contempla estes dois tipos de padrões.  

 Analisando a lista de NFRs da Tabela 4-1, percebemos que as alternativas considera-

das não afetam os NFRs de processo ou externos do sistema BTW. Assim, o fragmento de 

template da Tabela 4-3 ilustra o campo “NFRs” e “Alternativas” preenchidos para a decisão 

arquitetural estrutural em questão. 
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Tabela 4-3 – Fragmento de template de documentação de uma decisão arquitetural de aplicação de padrão arquitetu-

ral ao sistema BTW com os campos “Alternativas” e “NFRs” preenchidos. 

NFRs -- 

Alternativas 
Usar Padrão 

Arquitetural 

de Camadas

Usar Padrão 

Arquitetural 

MVC

 
 

Passo 3. Realizar Análise de Contribuição das Alternativas 

 A partir do momento em que as alternativas arquiteturais para atender os requisitos 

(que neste caso são apenas softgoals) já foram consideradas, devemos realizar uma análise de 

contribuição das alternativas para atingir os softgoals (contidos no campo “Requisitos”) e 

NFRs (contidos no campo “NFRs”) do sistema. De fato, as alternativas levantadas devem con-

tribuir em algum grau para a satisfação dos NFRs e softgoals. Essas contribuições são repre-

sentadas através do link que tem como origem a alternativa arquitetural e como alvo o NFR 

ou o softgoal.  

 Nesse sentido, qualquer que seja o tipo de decisão arquitetural estrutural contemplado 

pelo STREAM-ADD, todas as alternativas consideradas devem realizar algum tipo de contri-

buição para os softgoals e os NFRS envolvidos na análise. Para contribuições positivas devem 

ser usados os rótulos “help” ou “make”, para contribuições negativas devem ser usados os 

rótulos “hurt” ou “break” e para contribuições neutras será usado o rótulo “unknown”. 

 Utilizamos o sistema BTW para ilustrar esta atividade e de acordo com o catálogo de 

análise disponibilizado em (LUCENA, 2010), o padrão arquitetural em camadas tem impacto 

neutro para a satisfação do softgoal “Desempenho” e impacta positivamente para a satisfação 

do softgoal “Segurança”. Para o softgoal “Sugestões Precisas” e “Relevância”, não visualiza-

mos como o padrão arquitetural em camadas o afeta e segundo o mesmo catálogo de análise o 

softgoal “Usabilidade” não é afetado pelo padrão arquitetural em camadas. Já para o padrão 

arquitetural MVC, o catálogo indica que ele contribui positivamente para a satisfação do 

softgoal “Usabilidade” e contribui de forma neutra para o softgoal “Desempenho” e para o 

softgoal Segurança. Para os softgoals “Sugestões Precisas” e “Relevância” também não foi 

visualizado como o padrão arquitetural MVC afeta estes softgoals. Vale ressaltar que se hou-

vesse NFRs neste exemplo, as alternativas arquiteturais deveriam contribuir para a satisfação 

destes NFRs também. As contribuições das alternativas com relação a satisfação dos softgoals 

são ilustradas na Figura 4-6. 
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Figura 4-6 – Contribuições das alternativas arquiteturais para os softgoals na decisão sobre qual padrão arquitetural 

aplicar ao sistema BTW. 

Passo 4. Realizar Análise de Trade-Off entre as Alternativas 

 Após realizar a análise de contribuição das alternativas para a satisfação dos softgoals 

e NFRS do sistema, o arquiteto de software deve identificar quais são as prioridades de cada 

softgoal e NFR do sistema. Em seguida, o arquiteto deve fazer uma análise de trade-off das 

alternativas e escolher a alternativa que melhor satisfaz o conjunto de softgoals e NFRs como 

um todo. Esta análise de Trade-Off deve focar em maximizar a satisfação dos softgoals ou 

NFRs prioritários sem comprometer muito os outros requisitos, esta atividade é muito depen-

dente do julgamento do arquiteto no que diz respeito a razoabilidade da satisfação dos softgo-

als e NFRs afetados pela decisão arquitetural como um todo. É importante ressaltar que algum 

mecanismo de raciocínio pode ser usado para realizar a análise de Trade-Off, como por exem-

plo o do próprio NFR Framework (CHUNG, NIXON, et al., 1999). No entanto, o uso de al-

gum mecanismo como este não está no escopo deste trabalho. 

 Uma vez que a alternativa é escolhida, essa é a decisão arquitetural estrutural propria-

mente dita e deve ser documentada no campo “Decisão” do template. Além da decisão toma-

da, o rationale que envolveu a escolha da alternativa arquitetural também deve ser documen-

tado no campo “Rationale” do template., Coloca-se neste campo o modelo que contém as 

contribuições das alternativas para os softgoals e NFRs envolvidos na análise, tal como o mo-

delo apresentado na Figura 5-6. 

 Para o sistema BTW, vamos supor que os softgoals prioritários são “Desempenho” e 

“Segurança”. Logo, analisando as contribuições ilustradas na Figura 5-6, vemos que a alterna-

tiva “Usar Padrão Arquitetural de Camadas” contribui de forma neutra para o softgoal “De-
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sempenho” e contribui positivamente para “Segurança”. Já a alternativa “Usar Padrão Arqui-

tetural MVC” contribui positivamente para atender o softgoal “Usabilidade”. Neste sentido, 

como os softgoals “Desempenho” e “Segurança” têm uma prioridade maior do que “Usabili-

dade”, a alternativa escolhida é “Usar Padrão Arquitetural de Camadas”. Tendo em vista que 

a escolha arquitetural já foi feita, os campos “Decisão” e “Rationale” devem ser preenchidos 

com a alternativa escolhida e com as contribuições ilustradas na Figura 5-6, respectivamente. 

A Tabela 4-4 ilustra o fragmento de template preenchido com estas informações. 

 

Tabela 4-4 – Fragmento de template de documentação de uma decisão arquitetural de aplicação de padrão arquitetu-

ral ao sistema BTW com os campos “Rationale” e “Decisão” preenchidos. 

Rationale 
Usabilida

de
Segurança

Sugestões 

Precisas
RelevânciaDesempenho

H
el

p
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n
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n

Unknown

Unknown

H
el

p

Unknown

U
n
k
n
o
w

n

Unknown

Usar Padrão 

Arquitetural 

de Camadas

Usar Padrão 

Arquitetural 

MVC

Unknown

U
nknow

n

! !

 

Decisão 
Usar Padrão 

Arquitetural 

de Camadas

 
 

 

Passo 5. Especificar Fragmento de Projeto Associado à Decisão 

 Uma vez que a decisão arquitetural já foi tomada pelo arquiteto e o rationale envolvi-

do na decisão também foi documentado, o arquiteto deve produzir um fragmento de projeto 

associado à decisão. Como vimos no Capítulo 3, um fragmento de projeto deve ser especifi-

cado através dos elementos arquiteturais da linguagem de descrição arquitetural Acme. Isto 

possibilita que o fragmento gerado seja incorporado ao modelo Acme inicial que representa a 

visão de componentes e conectores derivada a partir das regras de transformação vertical da 

atividade “Gerar Visão de Componentes e Conectores Inicial”. 

 O fragmento de projeto possui diferentes características, dependendo do tipo de deci-

são arquitetural estrutural, A seguir, propomos um guia geral para a produção do fragmento 

de projeto de acordo com o tipo de decisão arquitetural de estrutura: 
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i. Aplicação de Padrão Arquitetural 

 Como comentado anteriormente, a aplicação de um padrão arquitetural afeta a arquite-

tura do sistema de uma forma global. Dessa forma, o fragmento de projeto produzido por esse 

tipo de decisão estrutural modifica a arquitetura como um todo. Nesse sentido, o fragmento de 

projeto da decisão em questão deve ser formado por uma configuração arquitetural de alto 

nível que representa a estrutura do padrão arquitetural escolhido. Portanto, neste tipo de deci-

são, o campo “Fragmento de Projeto” deve ser preenchido com essa configuração arquitetural. 

 No exemplo usado para ilustrar  esta atividade, vimos no Passo 4 que a decisão arqui-

tetural escolhida para o sistema BTW foi “Usar Padrão Arquitetural de Camadas”. Além dis-

so, seguindo a especificação proposta em (CASTRO, LUCENA, et al., 2012) foram escolhi-

das três camadas para representar a estrutura arquitetural em camadas: “Interface”, “Negócio” 

e “Serviços”. Portanto, o modelo presente no campo “Fragmento de Projeto” do template 

(Tabela 4-5) ilustra as camadas conectadas entre si, descritas na linguagem Acme. Cada ca-

mada é representada em Acme como uma representação, possibilitando assim que outros ele-

mentos do Acme possam ser inseridos nas camadas. 

Tabela 4-5 – Fragmento de template de documentação de uma decisão arquitetural de aplicação de padrão arquitetu-

ral ao sistema BTW com o campo “Fragmento de Projeto” preenchido. 

Fragmento de Projeto Business

Interface

Services

 
 

 

ii. Aplicação de Padrão de Refinamento 

 Como vimos na Seção 2.4.4, um padrão de refinamento da arquitetura sugere uma 

configuração arquitetural específica para atingir um softgoal em particular ou um conjunto de 
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softgoals. Desta forma, para especificar o fragmento de projeto de um padrão de refinamento, 

o arquiteto deve consultar o padrão de refinamento escolhido e capturar a configuração arqui-

tetural proposta por ele. Essa configuração deve ser incluída no campo “Fragmento de Proje-

to” do template. Nesta dissertação, não vamos ilustrar este tipo de decisão, para mais detalhes 

consultar (LUCENA, 2010). 

iii. Decomposição de Componente 

 Na decisão arquitetural de decomposição de um componente, uma determinada funci-

onalidade que antes era de responsabilidade de um componente, passa a ser de responsabili-

dade de um novo componente, que deve ser incluído na arquitetura. Neste caso, o fragmento 

de projeto deve ser uma configuração arquitetural que contém o componente original e o novo 

componente incluído. Além disso, o componente original requer serviços do novo componen-

te  que agora é responsável pela operacionalização da funcionalidade que antes estava atribuí-

da a ele. Portanto, o campo “Fragmento de projeto” do template deve ser preenchido com essa 

nova configuração arquitetural. 

 Vale salientar que, independente do tipo de decisão arquitetural de estrutura, o frag-

mento do projeto não está refletido ao modelo Acme inicial recebido como entrada da ativida-

de. Assim, algumas diretrizes em como o arquiteto deve alterar a arquitetura, com base nos 

fragmentos de projeto, será apresentado na atividade “Refinar Visão de Componentes e Co-

nectores com as Decisões Arquiteturais Estruturais Tomadas” (Seção 4.2.3.2). 

 

Passo 6. Preencher Informações Adicionais no Template 

 O último passo para a documentação de uma decisão arquitetural estrutural é preen-

cher as informações adicionais a respeito da decisão tomada. As informações que precisam 

ser documentadas são: (i) “Grupo” – o arquiteto pode colocar neste campo o grupo do qual a 

decisão em questão participa; (ii) “Status” – neste campo deve ser colocado o estado em que a 

decisão arquitetural está. Entretanto, neste momento,  a decisão acabou de escolhida e, portan-

to, a decisão documentada pode ser revista em outro momento do processo de desenvolvimen-

to de software e esses status ser mudado (essa revisão da decisão está fora do escopo do pro-

cesso proposto por esta dissertação); (iii) “Artefatos” – neste campo, o nome dos artefatos 

relacionados com a decisão escolhida devem ser documentados; (iv) “Fase/Iteração” – neste 

campo deve ser documentado a fase ou iteração em que a decisão foi tomada. As decisões 

tomadas de acordo com o processo STREAM ocorrem sempre na fase de projeto arquitetural 

do software; (v) “Consequência” – neste campo, todas as consequências que surgiram devido 

a tomada da decisão devem ser descritas (em linguagem natural). Se não forem detectadas 
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consequências, o campo deve ser deixado em branco; (vi) Outras informações importantes 

que devem ser capturadas neste passo são as informações de dependências da decisão que 

acabou de ser feita com outras decisões já tomadas durante o processo, esta informações são 

documentadas no campo “Dependências do template”. 

 Finalmente, para o sistema BTW, a Tabela 4-6 ilustra o template de documentação da 

decisão arquitetural estrutural de aplicação de padrão totalmente preenchido com estas infor-

mações adicionais.  

 

Tabela 4-6 – Template de documentação da decisão arquitetural “Usar Padrão Arquitetural de Camadas” do sistema 

BTW com os campos preenchidos. 

Requisitos 
Usabilida

de
Segurança
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! !

 

Decisão 
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Fragmento de Projeto Business

Interface

Services
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Grupo Aplicação de Padrão Arquitetural 

Status APPROVED 

Artefatos Relacionados 
Modelo i* do Sistema BTW 

Modelo Acme do Sistema BTW 

Fase/Iteração Projeto Arquitetural 

Consequências -- 

Dependências -- 

 

 O campo “Grupo” foi preenchido com o nome “Aplicação de Padrão Arquitetural” 

para ilustrar que a decisão tem essa categoria. O campo “Status” foi preenchido com o nome 

“APPROVED” para indicar que esta decisão já foi aprovada. Já o campo “Artefatos Relacio-

nados” foi preenchido com os nomes dos artefatos relacionados a decisão, no caso são o 

“Modelo i* do sistema BTW” e o “Modelo Acme do sistema BTW”. O campo relacionado 

com a Fase/Iteração em que a decisão foi tomada está preenchido com a “fase Projeto Arqui-

tetural”. Por fim, não foram identificadas Consequências e Dependência para esta decisão, 

dessa forma os campos “Consequências” e “Dependências” ficaram em branco no template de 

documentação da Tabela 4-6. 

4.2.3.2. Refinar Visão de Componentes e Conectores com as Decisões Ar-

quiteturais Estruturais Tomadas 

 

Podemos ver no sub-processo da Figura 4-5 que esta atividade recebe como entrada um con-

junto de decisões arquiteturais estruturais documentadas na forma do template proposto (Se-

ção Capítulo 3) e o modelo Acme inicial derivado das regras verticais. Nesse sentido, esta 

atividade tem o objetivo de refinar o modelo Acme inicial recebido como artefato de entrada 

através da composição, em sequência, de todas as decisões arquiteturais estruturais tomadas 

na atividade anterior. 

 Nesta atividade, não propomos uma ordem pré-estabelecida de aplicação das decisões 

arquiteturais estruturais ao modelo Acme. No entanto, propomos um conjunto de diretrizes 

que ajudam o arquiteto a escolher a melhor ordem de aplicação das decisões que deve ser em-

pregada no refinamento da arquitetura. A seguir, descrevemos as diretrizes propostas: 

 

Diretriz 1. Os padrões arquiteturais, como foi dito anteriormente, afetam a arquitetura 

de uma forma global. Desta forma, se houver decisões de aplicação de padrão arquite-

tural, tais decisões devem refinar o modelo arquitetural antes dos outros tipos de deci-

são estrutural. 
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Diretriz 2. Esta diretriz sugere que a aplicação de padrões arquiteturais de refinamen-

to possua uma prioridade inferior a aplicação de padrões arquiteturais, mas superior a 

uma decisão estrutural de decomposição de componente. Portanto, se existir uma deci-

são de aplicação de padrão de refinamento da arquitetura, o modelo arquitetural deve 

ser refinado com esta decisão logo após a aplicação do padrão arquitetural (se houver) 

e antes do refinamento da arquitetura pela decomposição de um componente (se hou-

ver). 

Diretriz 3. Esta terceira diretriz é mais geral e sugere que os fragmentos de projeto de 

decisões arquiteturais estruturais que possuem uma configuração arquitetural mais 

complexa que as outras tenham prioridades maiores na ordem de refinamento da ar-

quitetura. Sugerimos nesta diretriz, que a complexidade da configuração arquitetural 

do fragmento seja avaliada de acordo com a quantidade de componentes, representa-

ções e conectores que o fragmento possuir, em outras palavras, quanto maior for o 

número de elementos do fragmento maior a prioridade que a decisão que o possui de-

ve ter no refinamento. 

 Após determinar a ordem na qual os fragmentos de projeto provenientes das decisões 

arquiteturais de estrutura vão ser aplicados ao modelo inicial em Acme, o arquiteto deve, para 

cada decisão documentada, analisar o fragmento de projeto, identificar as partes do modelo 

Acme afetadas pelo fragmento de projeto e realizar o refinamento. Vale ressaltar, que o refi-

namento do modelo arquitetural é incremental, ou seja, uma vez que uma decisão já refinou o 

modelo arquitetural, a próxima decisão deve refinar o modelo arquitetural resultante deste 

refinamento. 

 No entanto, dependendo do tipo de refinamento, são propostas diferentes maneiras de 

refinar a arquitetura. A seguir encontra-se um guia para ajudar o arquiteto a refinar o modelo 

Acme de acordo com o tipo de decisão arquitetural estrutural: 

i. Aplicação de Padrão Arquitetural 

Para o refinamento do modelo Acme através da aplicação de um padrão arquitetural, 

sugere-se usar o conjunto de passos de refinamento proposto por (LUCENA, 2010), 

conforme mostrado na Seção 2.4.4. 

ii. Aplicação de Padrão de Refinamento  

Para a aplicação de padrões de refinamento, sugere-se usar o conjunto de passos pro-

postos no STREAM original (LUCENA, 2010). Tal como foi mostrado na Seção 2.4.4. 
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iii. Decomposição de Componente 

 O refinamento do modelo Acme através da decomposição de componente é feito basi-

camente através de uma ação: a inclusão de um componente que interage com o componente 

original presente no modelo arquitetural do sistema.  

 Para efeito de ilustração, apresentaremos nesta atividade a arquitetura resultante (Figu-

ra 4-7) da aplicação do padrão arquitetural de camadas (fragmento de projeto da Tabela 4-6) 

ao modelo Acme inicial recebido como entrada do sistema BTW.  Os componentes tracejados 

representam os elementos Acme que vieram do fragmento de projeto da decisão tomada. 

Advice Giver
Advice Receiver

BTW

User Access 

Controller

Mapping 

Handler

Internet Business

Internet ProviderMap Info Publisher

Performance

Security

Easy 

Use

Select 

Placemark

Publish in 

Map
Precise 

Advice

Use 

Maps

Info 

Public 

Transport Info 

Interesting 

Place

Info 

Hosting 

Places

Info Public 

Transport

Info 

Interesting 

Place Info 

Hosting 

Places

Relevant 

Advice

Trace 

Route

Furnish 

Feedback

Advice be 

Received

Profile 

Information

Precise 

Info
Advice 

Published

Services

Business

Interface

Legenda:

Porta Requerida

Porta Provida

Conector

Componente

Representação

PapelComponente

  

Figura 4-7 – Modelo Acme refinado com a decisão “Usar Padrão Arquitetural em Camadas”. Adaptado de (CASTRO, 

LUCENA, et al., 2012). 
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 Este refinamento foi feito baseado em um conjunto de diretrizes proposto por 

(LUCENA, 2010). Dessa forma, cada componente foi mapeado de acordo com o seguinte: (i) 

componentes Advice Giver e Advice Receiver foram mapeados para a camada Interface; (ii) os 

componentes Internet Provider e Map Info Publisher foram incluídos na camada de Service; e 

(iii) os componentes BTW, User Access Controller, Mapping Handler and Internet Business 

foram mapeados para a camada Business. Além disso, de forma a respeitar a definição estrita 

do padrão em camadas, o componente Internet Business (Negócios de Internet) é introduzido 

na camada do meio para prover serviços de internet para a camada superior. 

4.2.3.3. Documentar Decisões Arquiteturais Tecnológicas 

 

O objetivo desta sub-atividade é especificar um conjunto de decisões arquiteturais de tecnolo-

gia na forma do template apresentado na Seção Capítulo 3. Para isso, esta atividade recebe 

como entrada o modelo i* modularizado, que representa os requisitos do sistema, o modelo 

Acme refinado com as decisões arquiteturais de estrutura tomadas e a mesma lista de NFRs do 

sistema utilizada como artefato de entrada para a atividade “Documentar Decisões Arquitetu-

ras Estruturais”. 

 Como vimos na Seção 2.3, a arquitetura de um software também serve como meio 

para guiar a implementação do software (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010). Desta for-

ma, ela deve conter informações que irão ajudar os desenvolvedores do sistema a implementar 

uma solução de projeto arquitetural que atenda os requisitos do software. Esta é a principal 

motivação da existência desta atividade no processo proposto nesta dissertação. 

 Segundo (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006), as decisões arquiteturais de tecnolo-

gia limitam as tecnologias utilizadas na implementação do sistema. Por exemplo, estas tecno-

logias podem ser: linguagem de programação, frameworks específicos ou APIs, reuso de 

componentes específicos, servidor de banco de dados, entre outras. Vale ressaltar que as deci-

sões arquiteturais de tecnologia não devem conter detalhes específicos de implementação, 

mas sim decisões que afetam a arquitetura de uma forma global ou especificam como deter-

minados aspectos estruturais da arquitetura devem ser implementados. Além disso, a escolha 

do meio de comunicação entre elementos estruturais da arquitetura também pode ser vista 

como uma decisão arquitetural de tecnologia.  

 Nesta atividade, iremos propor um guia para a documentação dos tipos de decisões 

arquiteturais de tecnologia citados acima. Uma coisa importante que se deve ter em mente 

antes de tomar as decisões arquiteturais de tecnologia, é que, em geral, a escolha de alguma 
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linguagem de programação específica pode limitar alternativas consideradas por outras deci-

sões arquiteturais de tecnologia. Desta forma, sugere-se que a primeira decisão de tecnologia 

tomada seja sempre a de linguagem de programação. 

 Os passos necessários para se documentar os tipos de decisão arquitetural de tecnolo-

gia são os mesmos realizados para documentar as decisões arquiteturais estruturais. No entan-

to, assim como para os diferentes tipos de decisões arquiteturais de estrutura (Seção 4.2.3.1), 

cada tipo de decisão arquitetural de tecnologia exige uma maneira diferente de realizar a sua 

documentação no template. Isto será visto a seguir. 

Passo 1. Identificar Requisitos e Stakeholders Atendidos pela Decisão em Ques-

tão 

 Da mesma forma que nas decisões arquiteturais de estrutura, os campos “Requisitos” e 

“Stakeholders” devem ser preenchidos no template. Desta forma, o arquiteto deve identificar 

no modelo i* quais são os elementos intencionais atendidos pela decisão de tecnologia a ser 

tomada, como também os stakeholders que por ventura estejam associados a estes elementos.  

 No entanto, vale destacar alguns casos especiais: (i) se a decisão em questão for sobre 

a escolha de um framework ou API específico para ser utilizado pela arquitetura, dependendo 

do framework ou da API escolhidas, este tipo de decisão pode impactar na estrutura da arqui-

tetura. O campo “Requisitos” pode ficar vazio se o arquiteto não souber ao certo quais requi-

sitos específicos são afetados pela decisão. Já para os stakeholders, além de buscar identificar 

os Stakeholders que estão representados no modelo i* modularizado recebido como entrada, 

deve-se identificar também se há stakeholders da organização interessados nesta decisão para 

documentá-los no template; (ii) se o tipo de decisão de tecnologia for sobre uma linguagem de 

programação, o campo “Requisitos” também pode ficar vazio, pois uma linguagem de pro-

gramação afeta a implementação do sistema como um todo, não devendo se prender à nenhum 

requisito específico. Com relação ao campo “Stakeholders”, os desenvolvedores devem fazer 

parte do template, pois como eles desenvolverão o sistema utilizando a decisão escolhida em 

questão, eles são diretamente afetados por ela; (iii) se o tipo de decisão for sobre a escolha de 

um sistema gerenciador de banco de dados, o campo “Requisitos” deve conter elementos que 

fazem algum tipo de acesso ao banco de dados e NFRs ligados a decisão, como a persistência. 

Já o campo “Stakeholders” deve ser preenchido com os stakeholders que estão ligados, no 

modelo i*, aos requisitos atendidos pela decisão. 

 Para exemplificar a aplicação desta atividade, vamos ilustrar aqui o processo de toma-

da de uma decisão arquitetural de tecnologia para o sistema BTW (PIMENTEL, 2009). Tal 

decisão está relacionada com o reuso de um componente específico para prover toda a visua-
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lização e interação dos usuários com os mapas dentro do sistema. Logo, temos que levar em 

conta os seguintes artefatos de entrada: modelo i* modularizado (Figura 4-3), modelo Acme 

refinado com decisões estruturais (Figura 4-7), lista de NFRS do sistema BTW (Tabela 4-1) e 

o template de documentação das decisões arquiteturais (Seção 3.3). 

 Analisando o modelo i* recebido como entrada, percebe-se que os elementos intencio-

nais “Map be Handled” (Mapas Serem Manipulados) e “Information Be Published in Map” 

(Informações serem Publicadas no Mapa), respectivamente dentro dos atores “Mapping Han-

dler” (Manipulador de Mapas) e “Map Info Publisher” (Editor de Informações no Mapa), são 

de alguma forma afetados pela decisão em questão. Além disso, o softgoal “Usabilidade” 

também sofre algum impacto com esta decisão. Com relação aos stakeholders, foi identifica-

do que o ator “Traveler” (Viajante) está de alguma forma envolvido com os requisitos atendi-

dos pela decisão. 

 Desta forma, a Tabela 4-7 apresenta um fragmento do template de documentação da 

decisão sobre qual componente utilizar na visualização de mapas e interação dos usuários com 

os mapas. Este fragmento está preenchido com informações de “Requisitos” e “Stakeholders” 

a respeito desta decisão arquitetural de tecnologia para o sistema BTW.  

Tabela 4-7 - Fragmento de template de documentação de uma decisão arquitetural de tecnologia de reuso de compo-

nente específico para o sistema BTW com os campos “Requisitos” e “Stakeholders” preenchidos. 

Requisitos 
Usabilida

de
Map be 

Handled

Information 

be published 

in map
 

Stakeholders Viajantes

 
 

Passo 2. Identificar Alternativas Arquiteturais para Atender os Requisitos 

 Assim como no passo 2 da tomada de decisões arquiteturais de estrutura, é neste passo 

que as alternativas arquiteturais para atender aos requisitos devem ser sugeridas pelo arquite-

to. No entanto, antes de decidir se determinada alternativa levantada pode, de fato, ser consi-

derada, o arquiteto deve consultar os NFRs do sistema. Lembrando que, nesta dissertação, os 

NFRs representam restrições (NFRS externos e de processo) que devem ser consideradas no 

desenvolvimento do sistema. Portanto, deve-se verificar se as alternativas levantadas inicial-

mente não são inviabilizadas pelas restrições do sistema. Por exemplo, podem ser levantadas 

diversas alternativas arquiteturais, mas se existisse uma restrição do sistema que impedisse o 
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uso de soluções pagas, todas as alternativas arquiteturais que demandassem o uso de soluções 

pagas seriam inviabilizadas pelas restrições do sistema. 

 Uma vez que uma alternativa não é inviabilizada pelas restrições do sistema, o arquite-

to deve incluí-la no campo “Alternativas” do template da decisão em questão. Além disso, o 

arquiteto também deve incluir no template os NFRs (restrições) do sistema que são afetados 

de alguma forma pelas alternativas consideradas, mesmo que o NFR não inviabilize a alterna-

tiva. Assim, se alguma alternativa contribui positivamente ou negativamente para algum NFR, 

tal NFR deve ser incluído no campo “NFRs”. 

 Nesse sentido, para atender a visualização e interação com mapas no sistema BTW, 

foram levantadas inicialmente três alternativas: “Usar Google Maps”, “Usar Bing Maps” e 

“Implementar Solução de Mapas Própria”. No entanto, antes de ratificar que estas alternativas 

fazem parte do espaço de soluções para atender aos requisitos documentados no passo 1, foi 

feita uma consulta aos NFRSs do sistema (Tabela 4-1) e observou-se que nenhum dos NFRs 

possui algum de tipo de restrição às alternativas. No entanto, os NFRs “Minimizar Custo”, 

“Minimizar Tempo de Desenvolvimento” e “Maximizar Engenharia de Mashup” são afetados 

pelas alternativas consideradas, pois elas impactam de diferentes formas na satisfação destes 

NFRs. Portanto o fragmento do template apresentado na Tabela 4-8  ilustra os campos “Alter-

nativas” e “NFRs” preenchidos com as respectivas alternativas e restrições consideradas na 

decisão em questão. 

Tabela 4-8 – Fragmento de template de documentação de uma decisão arquitetural de tecnologia de reuso de compo-

nente específico para o sistema BTW com os campos “Restrições” e “Alternativas” preenchidos. 

NFRs 

 

Alternativas 

 
 

Passo 3. Realizar Análise de Contribuição das Alternativas 

 Este passo é equivalente ao passo 3 da atividade “Documentar Decisões Arquiteturais 

Estruturais” e é neste momento que o arquiteto deve analisar as alternativas identificadas para 

a decisão em questão e a sua contribuição para a satisfação dos softgoals e NFRs também 

consideradas na decisão. Estas contribuições ocorrem através de links com rótulos do tipo 

“Help”, que indica uma contribuição positiva, “Hurt”, que indica uma contribuição negativa 

ou “Unknown”, que indica uma contribuição neutra. 
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 Para a decisão arquitetural de tecnologia ilustrada para o sistema BTW, foi identifica-

do que a alternativa “Usar Google Maps” contribui positivamente o NFR “Minimizar Custo”, 

já que é uma solução gratuita. Ela também contribui positivamente para “Minimizar Tempo 

de Desenvolvimento”, pois é uma solução já implementada e possui uma boa documentação e 

contribui positivamente para o NFR “Maximizar Engenharia de Mashup”, pois é um serviço 

já disponível na web. Além disso, esta alternativa contribui positivamente para o softgoal 

“Usabilidade” porque provê uma interface intuitiva e fácil de usar. Já a alternativa “Usar Bing 

Maps” contribui positivamente para o NFR “Minimizar Custo”, porque também é um solução 

gratuita, mas contribui de forma neutra para o NFR “Minimizar Tempo de Desenvolvimento”, 

já que apesar de ser gratuito e documentado, não possui uma boa documentação. Além disso, 

ela contribui positivamente para o NFR “Maximizar Engenharia de Mashup”, por ser um ser-

viço web pronto e disponível e contribui positivamente para o softgoal “Usabilidade”, por 

também possuir uma interface intuitiva e agradável. Por fim, a alternativa “Implementar Solu-

ção de Mapas Própria” contribui negativamente para o NFR “Minimizar Custo”, pois haverá 

tempo de desenvolvimento atribuído a implementação desta solução e contribui negativamen-

te para o NFR “Minimizar Tempo de Desenvolvimento”, pois terá que ser implementado 

completamente do zero. Esta alternativa também contribui negativamente para o NFR “Ma-

ximizar Engenharia de Mashup”, pois não é um serviço web já pronto, e possui contribuição 

neutra para o softgoal “Usabilidade”, pois não se sabe como essa alternativa afeta usabilidade, 

uma vez que ela ainda não está implementada.  

 Durante a realização da análise de contribuições das alternativas, é criado o modelo 

apresentado na Figura 4-8. 
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Figura 4-8 - Contribuições das alternativas arquiteturais para os softgoals e NFRS na decisão de tecnologia sobre qual 

serviço de mapas utilizar no sistema BTW. 
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Passo 4. Realizar Análise de Trade-Off entre as Alternativas 

 Da mesma forma que no Passo 4 da atividade “Documentar Decisões Arquiteturais 

Estruturais”, esta atividade consiste em escolher a decisão arquitetural entre as alternativas 

consideradas. No entanto, antes de escolhê-la, o arquiteto precisa identificar os softgoals e os 

NFRs que possuem maior prioridade e que são afetados pelas alternativas arquiteturais. Logo, 

após identificar os softgoals e os NFRs prioritários, o arquiteto deve selecionar a alternativa 

que melhor os satisfaça. 

 Após selecionar a alternativa que melhor atende ao conjunto de softgoals e NFRS 

identificados, é preciso documentá-la no campo “Decisão” do template de documentação da 

decisão em questão e o rationale envolvido nesta decisão é documentado no campo “Rationa-

le” do mesmo template. O rationale é composto pelo conjunto de contribuições das alternati-

vas arquiteturais para a satisfação dos softgoals e NFRs, resultante do Passo 3. 

 Dessa forma, para ilustrar este passo na decisão de tecnologia para o sistema BTW, 

vamos supor que seja identificado o softgoal “Usabilidade” e o NFR “Minimizar Tempo de 

Desenvolvimento” como prioritários. Neste caso, pode-se perceber pela análise da contribui-

ção das alternativas (Figura 4-8), que a alternativa “Implementar Solução de Mapas Própria” é 

logo descartada, já que ela contribui negativamente para o NFR “Minimizar Tempo de De-

senvolvimento” e possui contribuição neutra para o softgoal “Usabilidade”. Diante disso, a 

análise só leva em conta as outras duas alternativas: “Usar Google Maps” e “Usar Bing 

Maps”. Sendo assim, pode-se ver na Figura 4-8 que a alternativa “Usar Google Maps” contri-

bui positivamente para o NFR “Minimizar Tempo de Desenvolvimento”, enquanto que a al-

ternativa “Usar Bing Maps” contribui negativamente para o mesmo NFR. Com relação ao 

NFR “Usabilidade”, as duas alternativas arquiteturais contribuem positivamente para este 

NFR. Dessa forma, a alternativa arquitetural de tecnologia escolhida nessa situação é a alter-

nativa “Usar Google Maps”.  

 O fragmento da Tabela 4-9 ilustra os campos “Rationale” e “Decisão” preenchidos 

para a decisão de tecnologia em questão. 

 

Passo 5. Especificar Fragmento de Projeto Associado à Decisão 

 Neste passo, deve ser especificado o fragmento de projeto associado com a decisão 

arquitetural de tecnologia. O fragmento deve ser produzido utilizando a linguagem Acme para 

possibilitar que ele seja incluído no refinamento do modelo Acme resultante da atividade ante-

rior. Vale ressaltar que o fragmento de projeto especificado neste passo, só vai ser incorpora-



102 

 

do ao modelo arquitetural no passo “Refinar Visão de Componentes e Conectores com Deci-

sões de Tecnologia Tomadas” (Seção 4.2.3.4). 

 

Tabela 4-9 – Fragmento de template de documentação de uma decisão arquitetural de tecnologia de reuso de compo-

nente específico para o sistema BTW com os campos “Rationale” e “Decisão” preenchidos. 

Rationale 

Usar Bing 

Maps

Usar 

Google 

Maps

Minimizar 

Custos

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar 

Engenharia 

de Mashup

Usabilid

ade

Implementar 

Solução 

Própria

Help Help
H
elp

H
elp

Help Help

H
e
lp

Hurt

Hurt H
u
rt

U
n
k
n
o
w

n

! !

 

Decisão 
Use Google 

Maps

 
 

 De maneira geral, para especificar o fragmento de projeto, o arquiteto deve analisar a 

decisão arquitetural e verificar se esta decisão possui um fragmento de projeto que pode afetar 

a estrutura da arquitetura. No entanto, dependendo do tipo de decisão de tecnologia, esse fra-

gmento pode ser produzido de formas diferentes e até mesmo não ser produzido. Dessa forma, 

propomos um guia para especificar o fragmento de projeto de acordo com o tipo de decisão de 

tecnologia ao qual ele está associado: (i) se a decisão de tecnologia for sobre o reuso de com-

ponentes, o fragmento do projeto é composto pelo componente a ser reusado e a porta provida 

que o representa associado com os componentes da arquitetura que requerem serviços dele; 

(ii) se for um framework específico, o arquiteto deve identificar quais elementos do fra-

mework podem ser incorporados ao modelo arquitetural e especificar o fragmento do projeto 

como uma configuração arquitetural que ilustra quais elementos do modelo arquitetural utili-

zam os elementos do framework; (iii) se for uma linguagem de programação, ela não afeta de 

nenhuma forma a estrutura da arquitetura; (iv) se a decisão for sobre um sistema gerenciador 

de banco de dados, o componente que representa este sistema deve ser incluído na arquitetura 

e deve estar associado com os componentes da arquitetura que utilizam os seus serviços.  



103 

 

 Nesse sentido, para ilustrar este passo na decisão de tecnologia para o sistema BTW, 

temos que o fragmento de projeto gerado pelo reuso de um componente é uma configuração 

arquitetural que mostra os componentes da arquitetura “Mapping Handler” (Manipulador de 

Mapas) e “Map Info Publisher” (Editor de Informações no Mapa), que são componentes res-

ponsáveis por atender aos requisitos considerados na decisão arquitetural, utilizando os servi-

ços do componente “Google Maps” que, por sua vez, foi adicionado devido à decisão arquite-

tural “Usar Google Maps”. O campo “Fragmento de Projeto” da Tabela 4-10 contém a confi-

guração arquitetural especificada para este tipo de decisão arquitetural. 

Tabela 4-10 - Fragmento de template de documentação de uma decisão arquitetural de tecnologia de reuso de compo-

nente específico para o sistema BTW com o campo “Fragmento de Projeto” preenchido. 

Fragmento de Projeto 

Map Info Publisher

Mapping 

Handler

Google 

Maps
 

 

Passo 6. Preencher Informações Adicionais no Template 

 Este passo se caracteriza pelo preenchimento das informações restantes no template de 

documentação. A sistemática para preenchimento destas informações é a mesma apresentada 

no Passo 6 da atividade “Documentar Decisões Arquiteturais de Estrutura” (Seção 4.2.3.1). 

No entanto, vale salientar que para uma decisão arquitetural de tecnologia sobre linguagem de 

programação, esta decisão pode limitar as possíveis alternativas a serem consideradas por 

outras decisões arquiteturais, consequentemente existem muitas decisões que são dependentes 

da linguagem de programação escolhida. Desta forma, o campo “Dependências” do template 

desta decisão deve ser documentado com atenção especial. 

 Finalmente, para ilustrar um exemplo de decisão de tecnologia para o sistema BTW, a 

Tabela 4-11 ilustra o template de documentação da decisão arquitetural de tecnologia sobre 

reuso de um componente para serviços de mapas, totalmente preenchido com as informações 

obtidas nesta atividade. 
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Tabela 4-11 – Template de documentação de uma decisão arquitetural de tecnologia para o sistema BTW completa-

mente preenchido. 

Requisitos 
Usabilida

de
Map be 

Handled

Information 

be published 

in map
 

Stakeholders Viajantes

 

NFRS 
Minimizar 

Custos

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar 

Engenharia 

de Mashup
 

Alternativas 
Usar Bing 

Maps

Usar 

Google 

Maps

Implementar 

Solução 

Própria

 

Rationale 

Usar Bing 

Maps

Usar 

Google 

Maps

Minimizar 

Custos

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar 

Engenharia 

de Mashup

Usabilid

ade

Implementar 

Solução 

Própria

Help Help
H
elp

H
elp

Help Help

H
e
lp

Hurt

Hurt H
u
rt

U
n
k
n
o
w

n

! !

 

Decisão 

Usar 

Google 

Maps
 

Fragmento de Projeto 

Map Info Publisher

Mapping 

Handler

Google 

Maps
 

Grupo Serviços de Mapas 

Status APPROVED 

Artefatos Relacionados 
1. Modelo i* do Sistema BTW 

2. Modelo Acme refinado com decisões estruturais do sistema BTW 

Fase/Iteração Projeto Arquitetural 

Consequências 1. Os desenvolvedores do sistema BTW deverão aprender a utilizar a API do 

Google Maps. 

Dependência -- 
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4.2.3.4. Refinar Visão de Componentes e Conectores com as Decisões Ar-

quiteturais Tecnológicas Tomadas 

 

Podemos ver no processo (Figura 4-5) que os artefatos de entrada desta atividade são: (i) con-

junto de decisões arquiteturais relacionadas com aspectos tecnológicos da arquitetura; e (ii) 

modelo arquitetural em Acme que já está refinado com as decisões arquiteturais de estrutura. 

 Nesse contexto, esta atividade tem o objetivo de refinar o modelo Acme, que represen-

ta a visão de componentes e conectores da arquitetura (que já está refinado com decisões ar-

quiteturais de estrutura), com decisões arquiteturais de tecnologia que afetam a estrutura da 

arquitetura. Nesse sentido, podemos perceber que decisões de tecnologia sobre a linguagem 

de programação são ignoradas nesta atividade, pois elas não afetam explicitamente a estrutura 

da arquitetura. 

 Também não propomos aqui uma ordem pré-estabelecida de aplicação das decisões 

arquiteturais de tecnologia ao modelo Acme.  Dessa forma, o arquiteto é responsável para de-

finir esta sequência. Entretanto, o arquiteto pode se basear na Diretriz 3 definida na Seção 

4.2.3.2 para determinar uma sequência de refinamento apropriada. 

 Após determinar a ordem na qual os fragmentos de projeto associados a decisões ar-

quiteturais de tecnologia vão ser aplicados ao modelo Acme já refinado com decisões estrutu-

rais, o arquiteto deve, para cada decisão documentada, analisar o fragmento de projeto, identi-

ficar as partes que são afetadas pelo fragmento no modelo Acme e realizar a sua aplicação. 

Assim como na atividade anterior de decisões arquiteturais de estrutura, o refinamento deve 

ser incremental, ou seja, o modelo arquitetural deve ser refinado com um fragmento de proje-

to de uma decisão arquitetural de tecnologia e o modelo resultante deve ser refinado com o 

fragmento de projeto da próxima decisão na sequência de prioridades.  

 A Figura 4-9 ilustra o modelo arquitetural Acme do BTW (Figura 4-7) refinado com o 

fragmento de projeto da decisão arquitetural de tecnologia ilustrada na Tabela 4-11. A ideia 

por trás deste refinamento é que como o componente “Google Maps” vai oferecer serviços de 

visualização e interação com mapas que antes pertenciam aos componentes “Map Info Publi-

sher” e “Mapping Handler”, estes componentes delegam a responsabilidade de prover essas 

funcionalidades para o componente “Google Maps” e os conectores “Publish in Map”, “Preci-

se Advice” e “Use Maps” são mantidos. O novo componente inserido na arquitetura está des-

tacado no modelo arqutitetural da Figura 4-9. 
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Advice Giver
Advice Receiver

BTW

User Access 

Controller

Mapping 

Handler

Internet Business

Internet ProviderMap Info Publisher

Performance

Security

Easy 

Use

Select 

Placemark

Publish in 

Map
Precise 

Advice

Use 

Maps

Info 

Public 

Transport Info 

Interesting 

Place

Info 

Hosting 

Places

Info Public 

Transport

Info 

Interesting 

Place Info 

Hosting 

Places

Relevant 

Advice

Trace 

Route

Furnish 

Feedback

Advice be 

Received

Profile 

Information

Precise 

Info
Advice 

Published

Services

Business

Interface

Legenda:

Porta Requerida

Porta Provida

Conector

Componente

Representação

PapelComponente

Google 

Maps

Precise 

Advice

Publish in 

Map

 

Figura 4-9 – Modelo Acme refinado com a decisão arquitetural de tecnologia “Usar Google Maps”. 

4.2.3.5. Compor Documento de Arquitetura Inicial 

 

Quando o arquiteto já tomou todas as decisões arquiteturais relativas ao software e já refinou 

o modelo arquitetural, derivado das regras verticais, com as decisões arquiteturais tomadas, 

ele deve compor o modelo resultante ao documento de arquitetura inicial. O artefato arquite-

tural resultante desta atividade será também o artefato de saída do sub-processo “Refinar Ar-



107 

 

quitetura com Decisões Arquiteturais” e vai conter basicamente duas informações: (i) a do-

cumentação das decisões arquiteturais tomadas durante o projeto arquitetural do sistema; e (ii) 

o modelo em Acme resultante, que representa a visão de componentes e conectores da arquite-

tura após a aplicação das decisões arquiteturais. 

 Portanto, para finalizar as atividades do processo STREAM-ADD, o arquiteto deve 

seguir dois passos: 

Passo 1. Incluir a documentação das decisões arquiteturais estruturais, capturada 

pelo template, no documento de arquitetura. 

Passo 2. Incluir a documentação das decisões arquiteturais de tecnologia, capturada 

pelo template, no documento de arquitetura. 

Passo 3. Incluir o modelo Acme resultante que representa a visão de componentes e 

conectores no documento de arquitetura. 

4.3. Trabalhos Relacionados com o Processo STREAM-ADD 
 

Diferentes estratégias, técnicas e modelos podem ser usados para derivar modelos arquitetu-

rais a partir de modelos de requisitos. A abordagem SIRA (BASTOS e CASTRO, 2005), por 

exemplo, usa modelos i* como entrada para derivar um modelo arquitetural usando estilos 

arquiteturais organizacionais.  O trabalho de Chung et al., (2011) (CHUNG, SUPAKKUL, et 

al., 2011) possui algumas similaridades como o presente processo, mas ele não prevê ativida-

des de documentação das decisões arquiteturais que são essenciais em nossa proposta. 

Além disso, como já foi explicado anteriormente, em comparação com o processo 

STREAM (CASTRO, LUCENA, et al., 2012), o qual o presente trabalho estende, o STRE-

AM-ADD possibilita a documentação de decisões arquiteturais de estrutura e de tecnologia 

após a atividade de transformação de modelos arquiteturais a partir dos modelos de requisitos 

originalmente propostas pelo STREAM original. 

 Outras abordagens que usam a linguagem de modelagem i* com o ponto inicial de 

especificação do software, tais quais RISD  (GRAU, FRANCH, et al., 2005) e PRIM (GRAU, 

FRANCH, et. al, 2006) não dão suporte a transição sistemática das especificações de requisi-

tos para a descrições de projeto arquitetural. 

 O processo UML Components (CHEESMAN e JOHN, 200) é outro trabalho 

relacionado ao processo STREAM-ADD. O UML Components é um processo de 

desenvolvimento de software baseado em componentes que utiliza UML para especificar 

tanto os modelos de requisitos quanto os modelos arquiteturais. Este processo especifica 
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regras de transformação de modelo entre modelos de casos de uso (que representam os 

requisitos funcionais) e o modelo conceitual de negócio para um modelo arquitetural em 

quatro camadas, representado através do diagrama de componentes UML.  No entanto, o 

UML Components deriva uma arquitetura muito restrita, todas elas devem ter as camadas de 

apresentação, sistema, negócio e persistência, e não permite que se tomem decisões 

arquiteturais de estrutura ou tecnologia. Além disso, diferentemente do  processo proposto 

nesta dissertação, os requisitos não-funcionais são ignorados durante todo o processo. 

 Silva et al. (2007) (SILVA, BATISTA, et al., 2007) propõe um conjunto de regras de 

mapeamento entre modelos de objetivos aspectuais e uma versão aspectual de Acme. Entre-

tanto, ele não dá suporte a qualquer tipo de decisão arquitetural. Por outro lado, a abordagem 

CBSP (GRUNBACHER, EGYED e MEDVIDOVIC, 2001) cria modelos intermediários para 

facilitar o desenvolvimento de arquiteturas a partir dos requisitos. No entanto, essa abordagem 

carece de um suporte apropriado a para tomar e documentar decisões de tecnologia.  

 A Tabela 4-12 abaixo ilustra os trabalhos relacionados ao processo STREAM-ADD 

discriminando cada critério comparado. 

Tabela 4-12 – Comparação entre os trabalhos relacionados ao processo STREAM-ADD. 

Características SIRA GOSA RISD PRIM Silva, 

et. al 

(2007) 

CBSP STREAM UML  

Components 

STREAM-

ADD 

Orientada à 

Objetivo 
Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim 

Especificação 

sistemática da 

arquitetura a 

partir de requisi-

tos 

Não Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim 

Capturar o 

rationale das 

decisões arquite-

turais 

Não Sim Não Não Não Não Não Não Sim 

Documentação 

de decisões ar-

quiteturais 

Não +/- Não Não Não Não Não Não Sim 

Transformação 

de Modelos 
Não Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim 

Refinamento da 

arquitetura 
Não Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim 
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4.4. Considerações Finais 
 

 Este capítulo apresentou o processo STREAM-ADD, um processo que estende o pro-

cesso de derivação arquitetural STREAM de modo a especificar um modelo arquitetural mais 

completo através da documentação de decisões arquiteturais. A primeira e a segunda atividade 

foram mantidas da mesma forma que o processo STREAM original. Além disso, como foi 

explicado no início do capítulo, a terceira atividade foi excluída. Já na quarta atividade (ter-

ceira atividade do processo proposto nesta dissertação), o modelo arquitetural inicial gerado 

pelas transformações de modelo é refinado com decisões arquiteturais. 

 A atividade de refinamento da arquitetura com decisões arquiteturais define um sub-

processo com quatro subatividades: as duas primeiras são relacionadas com tomadas de deci-

sões arquiteturais de estrutura e o refinamento do modelo arquitetural inicial com as decisões 

tomadas; as duas últimas são relacionadas com a tomada de decisões arquiteturais de tecnolo-

gia e o subsequente refinamento do modelo arquitetural com as decisões arquiteturais toma-

das. De modo a apoiar a realização destas subatividades, nós apresentamos uma série de pas-

sos e diretrizes gerais em cada atividade. 

 No próximo capítulo, apresentaremos um exemplo de aplicação da abordagem apre-

sentada neste capítulo para o sistema MyCourses: um sistema de agendamento de cursos. 
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Capítulo 5.  

Exemplo de Aplicação do STREAM-

ADD ao Sistema MyCourses 
 

 

 

 

Neste capítulo será apresentado um exemplo de aplicação do processo pro-

posto nesta dissertação. Iremos especificar um documento de arquitetura 

inicial para o MyCourses – Sistema de Agendamento de Cursos, um siste-

ma especificado para uma competição de Engenharia de Software para es-

tudantes. O documento de arquitetura especificado é composto pela docu-

mentação das decisões arquiteturais de estrutura e de tecnologia envolvidas 

no projeto arquitetural do sistema e pela visão de componentes e conectores 

resultante destas decisões. 
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5.1.  Introdução 
 

Com o objetivo de ilustrar a aplicação da abordagem apresentada neste trabalho, foi escolhido 

o MyCourses – Sistema de Agendamento de Cursos. Este sistema foi especificado durante 

uma competição de Engenharia de Software por uma equipe formada por alunos de mestrado 

da Universidade Federal de Pernambuco, que incluiu o autor desta dissertação (SCORE, 

2011). 

 Durante a realização deste exemplo, foram aplicadas todas as atividades propostas 

pelo processo da abordagem STREAM-ADD. Desta forma, especificamos todos os artefatos 

previstos no processo, resultando no documento de arquitetura inicial. O documento de arqui-

tetura resultante no exemplo contém três decisões arquiteturais estruturais e cinco decisões 

arquiteturais de tecnologia documentadas segundo o template proposto neste trabalho 

(Capítulo 3). Além disso, o documento também contém um modelo em Acme que representa a 

visão de componentes e conectores da arquitetura, que foi inicialmente derivada a partir das 

regras de transformações horizontais e verticais (proposta pelo STREAM original) e posteri-

ormente refinada, nas atividades definidas no processo estendido, com as decisões arquitetu-

rais tomadas. 

 A seguir, mostramos a descrição (Seção 5.2) do sistema MyCourses, incluindo os re-

quisitos funcionais e não-funcionais, restrições, organização envolvida, todos os aspectos re-

levantes para a especificação dos requisitos e para a especificação do projeto arquitetural do 

sistema utilizando o processo proposto nesta dissertação. E em seguida, na Seção 5.3, mostra-

remos todas as atividades do processo aplicadas ao sistema MyCourses, ilustrando também os 

artefatos envolvidos nas atividades. 

5.2. MyCourses: Um Sistema de Agendamento de Cursos 
 

O sistema MyCourses (SCORE, 2011) busca resolver um problema recorrente que diversas 

instituições de ensino enfrentam todo início de semestre ou ano letivo: o agendamento de cur-

sos. O MyCourses propõe um conjunto de funcionalidades que tem o objetivo de automatizar 

a atividade de agendamento de cursos, possibilitando que esta tarefa se torne menos onerosa e 

propensa a erros do que se fosse realizada de forma manual.  
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 Para realizar o agendamento de cursos o sistema MyCourses deve satisfazer um con-

junto de restrições conhecidos no contexto do agendamento: (i) a disponibilidade de salas de 

aula; (ii) a disponibilidade de professores; (iii) a quantidade de estudantes interessados em se 

inscrever para um determinado curso; dentre outras. 

 O MyCourses é um sistema web, que possui entre suas funcionalidades: (i) gerenciar 

dados a respeito de usuários do sistema (e suas permissões), programas, cursos e recursos; (ii) 

calcular e propor o agendamento de cursos, que se utiliza das informações armazenadas em 

sua base de dados, das preferências e das escolhas realizadas pelo usuário para compor o 

agendamento; (iii) tornar possível a atualização manual do agendamento proposto pelo siste-

ma, mantendo a consistência do agendamento; (iv) realizar a exportação dos dados de agen-

damento para outros sistemas; e (v) comunicar alterações e apresentar resultados do agenda-

mento homologados aos interessados, como por exemplo, a professores e alunos de um curso.  

 A Tabela 5-1 a seguir enumera o conjunto de requisitos funcionais do sistema 

MyCourses. 

Tabela 5-1 – Requisitos Funcionais do sistema MyCourses. 

Código Requisito Funcional 

 Entrada dos dados dos programas e dos cursos 

RF01 Cadastro e gerenciamento dos programas da universidade 

RF02 Cadastro de diferentes recursos do programa (salas de aula, laboratórios e outros) 

RF03 Cadastro de dados dos detalhes do programa e gerenciamento dos cursos do pro-

grama 

RF04 Cadastro de dados dos detalhes sobre o curso 

 Agendamento de cursos 

RF05 Agendamento automático dos cursos 

RF06 Agendamento manual dos cursos 

RF07 Otimização de recursos físicos 

RF08 Gerenciamento de conflitos durante o agendamento 

RF09 Homologação de Horário 

 Apresentação dos dados 

RF10 Disponibilidade e utilização das instalações 

RF11 Horário para um curso em particular 

RF12 Horário para um estudante consultar seus cursos, etc 
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 Autenticação 

RF13 Controle de Acesso 

 Geração de Relatórios 

RF14 O sistema deve permitir a geração de diversos tipos de relatórios (cursos, horário, 

recursos e programas). 

 Exportação/Importação dos dados 

RF15 O sistema deve permitir a exportação e a importação dos dados para sistemas que a 

universidade possa ter 

 

  A proposta do projeto do sistema MyCourses também especifica alguns requisitos 

não-funcionais associados com os requisitos funcionais enumerados. Dessa forma, a Tabela 

5-2 apresenta o requisitos não-funcionais do sistema, categorizados pelos tipos de NFRs (ex-

ternos, de processo e de produto) (SOMMERVILLE e KOTONYA, 1998). 

 

Tabela 5-2 – Requisitos Não-Funcionais do sistema MyCourses. 

Código Requisito Não-Funcional (NFR) 

 Requisitos Não-Funcionais de Produto (softgoals) 

RNF01 Flexibilidade [Regras de Agendamento] 

RNF02 Segurança [Controle de Acesso] 

RNF03 Desempenho [Agendamento] 

RNF04 Usabilidade [Entrada de Dados, Agendamento] 

 Requisitos Não-Funcionais Externos 

RNF05 Minimizar Custo 

RNF06 Minimizar Tempo de Desenvolvimento 

 Requisitos Não-Funcionais de Processo 

RNF07 Maximizar Uso de Tecnologias FLOSS
22

 

 

Além disso, o sistema MyCourses possui os seguintes usuários: 

 Administradores de sistema: responsáveis pelo gerenciamento dos programas e 

usuários; 

                                                 
22

 Free/Libre and Open Source Software, em português, Software de Código Aberto e Livre. 
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 Gerentes de programa: responsáveis pelo gerenciamento dos programas (um pro-

grama pode ser um semestre letivo de um curso), cursos e recursos disponíveis, a 

fim de operacionalizar as tarefas de agendamento. Também é o gerente do progra-

ma responsável pela homologação dos agendamentos, para que venham a ter vali-

dade e os interessados sejam devidamente comunicados; 

 Professores: responsáveis pelo gerenciamento dos cursos que estão ministrando. 

Também são responsáveis por fornecer insumos para o processo de agendamento, 

como por exemplo, os horários preferidos; 

 Estudantes: consultam ou são comunicados sobre os resultados das homologações 

no sistema de agendamento e pelas alterações ocorridas no decorrer do tempo. 

 No entanto, para especificar a arquitetura do sistema MyCourses, precisamos levar em 

conta também aspectos da organização de desenvolvimento em que o sistema esteve inserido. 

Como foi dito anteriormente, este sistema foi especificado dentro do contexto de uma compe-

tição de Engenharia de Software onde a equipe do projeto só podia ser formada por estudantes 

de mestrado em Ciência da Computação. Dessa forma, a equipe de desenvolvimento do sis-

tema MyCourses foi formada por quatro pessoas (estudantes de mestrado em Ciência da 

Computação da Universidade Federal de Pernambuco), onde uma pessoa exercia o papel de 

gerente de projeto, analista e desenvolvedor, outra pessoa exercia o papel de arquiteto e de-

senvolvedor , a terceira pessoa exercia o papel de analista e desenvolvedor e a quarta pessoa 

exercia o papel de testador. Além destes stakeholders, existiam mais dois clientes dentro do 

contexto do projeto SCORE (SCORE, 2011) que foram os proponentes do sistema. 

 Outros aspectos merecem ser levados em conta na especificação da arquitetura, pois 

influenciam as decisões arquiteturais tomadas, como o cronograma do projeto e o custo total 

do projeto. Desta forma, segundo o plano de projeto do sistema MyCourses, o cronograma do 

projeto era de 7 (sete) meses e o custo total (fictício) do projeto só previa o valor do trabalho 

das quatro pessoas envolvidas, não prevendo, por exemplo, a aquisição de algum software 

específico para fazer parte da arquitetura do sistema. 

 Levando tudo isto em consideração, iremos, na próxima seção, aplicar ao sistema 

MyCourses, todas as atividades definidas pelo processo proposto nesta dissertação. 

5.3. Aplicando o Processo ao Sistema MyCourses 
 

Nesta seção, ilustraremos a aplicação do processo (Figura 4-1) apresentado na Seção 4.2, le-

vando em consideração o sistema MyCourses descrito na Seção 5.2. Nas próximas subseções 
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serão realizadas as atividades do processo da abordagem STREAM-ADD no contexto do 

MyCourses. 

5.3.1. Refatorar Modelo de Requisitos 

 

Tendo em vista que os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema MyCourses estão 

descritos em linguagem natural (Seção 5.2), precisamos especificá-los no modelo i* do siste-

ma para poder iniciar a primeira atividade do processo. Desta forma, primeiramente é ilustra-

do o modelo SD final (Figura 5-1) do sistema MyCourses, que serve de base para especifica-

ção do modelo SR final que, por sua vez, é usado como artefato de entrada para a atividade 

“Refatorar Modelo de Requisitos”. Vale ressaltar, que, para melhor ilustrar o modelo alguns 

elementos intencionais foram omitidos no modelo SD, principalmente os elementos que en-

volvem a dependência de recursos. 
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Figura 5-1 – Modelo SD final do sistema MyCourses. 

 O modelo SR final i*, que será usado como artefato de entrada no processo da aborda-

gem STREAM-ADD, é especificado através dos redirecionamentos das dependências dos 
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atores que interagem com o ator sistema (mostrado no modelo SD), para intencionalidades de 

dentro deste ator. Dessa forma, no modelo SR especificado na Figura 5-2, é mostrado o ator 

do sistema MyCourses expandido, mostrando como cada dependência foi redirecionada ele-

mentos intencionais de dentro do ator “Sistema MyCourses”.  
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Figura 5-2 – Modelo SR final do sistema MyCourses. 

 Seguindo as heurísticas propostas pela atividade “Refatorar Modelos de Requisitos”, 

foram identificados cinco elementos que são independentes de domínio (elementos destacados 

na Figura 5-2): “Enviar Email”, “Gerar XML”, “Autenticação”, “Gerar Relatórios”, “Prover 

Serviços de Calendário” e “Calendário Seja Apresentado”. Nesse sentido as regras de trans-

formação horizontais foram aplicadas nestes elementos identificados. Como resultado, foi 



117 

 

gerado um modelo i* modularizado, onde os elementos destacados da Figura 5-2 são transfe-

ridos para outros atores do modelo e dependências entre os novos atores e o ator “Sistema 

MyCourses” são criadas, segundo os efeitos das regras de transformação aplicadas. A Figura 

5-3 ilustra o modelo SR modularizado após a aplicação das regras de transformação horizon-

tais aos elementos identificados. Este modelo está omitindo as dependências dos usuários de 

modo a facilitar a visualização do modelo. 
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Figura 5-3 – Modelo SR modularizado (sem ilustrar as dependências para os usuários do sistema) após a aplicação 

das regras de transformação horizontais. 
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 Após a aplicação das regras de transformação horizontais, o modelo SR resultante da 

aplicação das regras horizontais (Figura 5-3) é usado como entrada para a próxima atividade. 

5.3.2. Gerar Visão de Componentes e Conectores Inicial 

 

Como vimos na Seção 4.2.2, esta atividade é responsável por derivar um modelo arquitetural 

preliminar da visão de componentes e conectores da arquitetura, em Acme, a partir do modelo 

SR da atividade anterior. Dessa forma, para derivar a visão de componentes e conectores da 

arquitetura do sistema MyCourses, aplicamos as regras de transformação verticais, ao modelo 

SR recebido como artefato de entrada.  

 As regras verticais basicamente realizam um mapeamento entre os atores e dependên-

cias do modelo SR do i* em componentes e conectores representados na linguagem Acme. 

Dessa forma, para facilitar a ilustração desse mapeamento, iremos aplicar as regras de trans-

formação verticais ao modelo SD (Figura 5-4) do sistema MyCourses, que corresponde ao 

modelo SR da Figura 5-3 sem mostrar os elementos internos do atores. 
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Figura 5-4 – Modelo SD do sistema MyCourses, mostrando os atores modularizados. 

 O modelo Acme inicial (notação gráfica) resultante da aplicação das regras verticais ao 

modelo modularizado, está ilustrado na Figura 5-5. 



119 

 

Sistema 
MyCourses

Autenticador de 
Usuarios

Emissor de 
Email

autenticacao

Gerador de 
Relatórios

Gerador de 
XML

gerarRelatorios

gerarXML

enviarEmail

Provedor
Serviços

Calendário

proverServicos
Calendario

mostrarDisponib
ilidadeRecursos

Legenda:

Porta Requerida

Porta Provida

Conector
Componente

Papel

 
Figura 5-5 – Modelo Acme inicial (notação gráfica) que representa a visão de componentes e conectores da arquitetu-

ra do sistema MyCourses.  

 Após a aplicação das regras verticais e da derivação do modelo Acme inicial que re-

presenta a visão de C&C da arquitetura, é chegada a hora de refinar a arquitetura com a toma-

da de decisões arquiteturais. Esse refinamento possibilita que elementos da arquitetura, que 

são dependentes do domínio da aplicação também possam ser modularizados. A ideia é que o 

arquiteto pode tomar qualquer decisão que precisar. No entanto, essa decisão tem que ser 

sempre documentada. 

  Para o sistema MyCourses todos os requisitos que fazem parte do domínio da aplica-

ção (agendamento de cursos) estão encapsulados dentro do componente “Sistema MyCour-

ses”, que foi derivado do ator “Sistema MyCourses” do modelo i* modularizado. Nesse senti-

do, algumas decisões arquiteturais tomadas buscaram modularizar o componente “Sistema 

MyCourses”que encapsula todas as funcionalidades dependentes de domínio. Essas decisões 

também foram documentadas no template proposto nesta dissertação. 

 A próxima atividade (Seção 5.3.3) do processo da Seção 4.2.3 ilustra o passo a passo 

da documentação de duas decisões arquiteturais: uma estrutural e uma de tecnologia. Para a 

decisão estrutural descreveremos como foi especificado o template de documentação de uma 
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decisão estrutural de decomposição de componente. Para a decisão de tecnologia, vamos mos-

trar a aplicação de uma decisão de tecnologia sobre a utilização de um framework específico 

na arquitetura. A partir das decisões arquiteturais tomadas, iremos ilustrar todo o refinamento 

da arquitetura do sistema MyCourses e apresentar, ao final do processo, o documento de ar-

quitetural inicial do sistema. 

5.3.3. Refinar Arquitetura com Decisões Arquiteturais 

 

Para refinar o modelo arquitetural de visão de componentes e conectores do sistema MyCour-

ses,  devemos receber os seguintes artefatos de entrada: modelo SR modularizado resultante 

da atividade “Refatorar Modelo de Requisitos” (Figura 5-3), modelo Acme inicial derivado na 

atividade “Gerar Visão de Componentes e Conectores Inicial” (Figura 5-5), lista dos diferen-

tes NFRs que influenciam o sistema MyCourses (Tabela 5-2) e a estrutura do template defini-

do no Capítulo 3 desta dissertação. 

 Com os artefatos de entrada desta atividade em mãos, partimos para a realização das 

sub-atividades da atividade. Nesse sentido, cada sub-seção a seguir, ilustra a aplicação das 

sub-atividades que compõem a atividade de refinamento da arquitetura com decisões arquite-

turais. 

5.3.3.1. Documentar Decisões Arquiteturais Estruturais 

 

Como vimos na Seção 4.2.3.1, iremos considerar nesta dissertação, as decisões arquiteturais 

estruturais que afetam a arquitetura através da aplicação de padrões arquiteturais, da aplicação 

de padrões de refinamento e da decomposição de componentes existentes. Dessa forma, para 

o sistema MyCourses, iremos aplicar os passos desta atividade para documentar todas as deci-

sões relacionadas com a estrutura da arquitetura. Para cada decisão tomada, é preciso docu-

mentar os requisitos do sistema atendidos por ela e especificados no modelo i*. 

 Todas as decisões arquiteturais do sistema MyCourses foram documentadas seguindo 

os passos descritos na Seção 4.2.3.1 do processo, no entanto, para fins de simplificação, ire-

mos ilustrar nesta seção somente os passos aplicados para uma única decisão arquitetural es-

trutural. A documentação final das outras decisões arquiteturais estruturais do sistema 

MyCourses poderão ser vistas no Apêndice A. Os passos a seguir ilustram a documentação de 

uma decisão arquitetural estrutural de decomposição de componente que afeta o requisito 

RF07 – Otimização de Recursos Físicos (Tabela 5-1). 
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Passo 1. Identificar Requisitos e Stakeholders Atendidos pela Decisão em Ques-

tão 

 Na Seção 4.2.3.1, vimos que neste passo da atividade “Documentar Decisões Arquite-

turais Estruturais”, os requisitos e stakeholders envolvidos com a decisão arquitetural a ser 

tomada devem ser identificados e documentados no template de documentação. Nesse senti-

do, a decisão ilustrada aqui pretende decompor o requisito “Otimização de Recursos Físicos” 

do componente arquitetural em que ele se encontra e incluí-lo em outro componente específi-

co. Dessa forma, analisando o modelo i* (Figura 5-3), percebe-se que o elemento intencional 

que corresponde ao requisito “Otimização de Recursos Físicos” é o objetivo “Recursos Serem 

Otimizados”, logo, o campo “Requisitos” do template é preenchido com este objetivo. Além 

disso, pode-se perceber que no modelo i* o objetivo “Recursos Serem Otimizados” está den-

tro da sub-árvore do objetivo “Cursos Serem Agendados” e esse objetivo maior possui uma 

contribuição para o softgoal “Flexibilidade”. Tal como, o softgoal “Desempenho” também 

sofre influência de um elemento funcional ao qual o objetivo “Recursos Serem Otimizados” 

está associado, no modelo SR (Figura 5-2) este objetivo é uma decomposição da task “Agen-

damento Automático” que contribui para o softgoal “Desempenho”. Assim, os softgoals “Fle-

xibilidade” e “Desempenho” também são inseridos no campo “Requisitos” do template da 

decisão arquitetural em questão. 

 De maneira semelhante, o objetivo “Cursos Serem Agendados”, que contém o objetivo 

“Recursos Serem Otimizados” em seu refinamento, está relacionado também com três 

stakeholders: “Estudante”, “Professor” e “Gerente do Programa”. Neste contexto, preenche-

mos também o campo “Stakeholders” do template com estes três stakeholders identificados. 

A Tabela 5-3, p. 125 ilustra estes campos preenchidos. 

 

Passo 2. Identificar Alternativas Arquiteturais para Atender aos Requisitos 

 Neste passo, deve-se identificar as possíveis alternativas para atender aos requisitos 

identificados no Passo 1, esta decisão arquitetural estrutural é sobre a delegação de um requi-

sito de um componente a ser decomposto em um outro componente específico. Dessa forma, 

analisando o modelo i* (Figura 5-3) e o modelo Acme (Figura 5-5) recebidos como entrada, 

podemos perceber que a realização do requisito “Recursos Serem Otimizados” é de responsa-

bilidade do componente “Sistema MyCourses”. A decisão em questão pode resultar na de-

composição do componente “Sistema MyCourses” e a subsequente atribuição da realização 

do requisito “Recursos Serem Otimizados” a um componente específico chamado de “Otimi-
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zadorDeRecursos”, ou na não decomposição do componente. Portanto, as duas alternativas 

arquiteturais serão: “Decompor o Componente Sistema MyCourses e Incluir o Componente 

OtimizadorDeRecursos” e “Não Decompor o Componente Sistema MyCourses”. 

 Além disso, analisando as restrições do sistema MyCourses (NFRS Externos e de Pro-

cesso da Tabela 5-2), percebemos nenhuma restrição sofre influência das alternativas arquite-

turais consideradas para os requisitos da decisão em questão. Logo o campo “NFRS” do tem-

plate da documentação da decisão fica vazio. Já, o campo “Alternativas” é preenchido com as 

alternativas arquiteturais levantas. O template da Tabela 5-3, p. 125 ilustra estes campos pre-

enchidos.  

 

Passo 3. Realizar Análise de Contribuição das Alternativas 

 Segundo o Passo 3 da atividade “Documentar Decisões Arquiteturais Estruturais”, 

após a identificação das alternativas arquiteturais para resolver os requisitos em questão, deve 

ser realizada a análise de contribuição das alternativas para os softgoals e restrições afetados 

por elas. Nesse sentido, a Figura 5-6 ilustra as alternativas arquiteturais consideradas para o 

objetivo “Recursos Serem Otimizados” com as devidas contribuições para os softgoals afeta-

do por ela: “Flexibilidade” e “Desempenho”.  
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Figura 5-6 – Contribuições das alternativas arquiteturais dos requisitos para o softgoal “Flexibilidade” e “Desempe-

nho”. 

 Podemos notar, na figura 5-6 acima que a alternativa de decomposição que inclui um 

componente específico para realizar a funcionalidade de otimização de recursos contribui po-

sitivamente (help) para o softgoal “Flexibilidade”. Isso acontece porque a criação de um com-

ponente específico para otimização de recursos possibilita que o sistema MyCourses seja fle-

xível em relação à implementação de diferentes algoritmos de otimização de recursos. Assim, 

este componente poderia encapsular diferentes algoritmos de otimização que seriam requisi-

tados por outros componentes do sistema que necessitem de algoritmos específicos de otimi-
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zação de recursos. Por outro lado, a alternativa “Decompor o Componente Sistema MyCour-

ses e incluir o Componente OtimizadorDeRecursos” afeta negativamente o desempenho do 

sistema, pois, uma vez que deverá haver uma requisição a outro componente da arquitetura, o 

tempo de resposta será menor do que se a funcionalidade fosse implementada pelo próprio 

componente “Sistema MyCourses”.  

 Já para a alternativa “Não Decompor o Componente Sistema MyCourses”, que não 

inclui um componente específico de otimização de recursos, esta flexibilidade compromete a 

flexibilidade do sistema, justificado a contribuição negativa para o softgoal Flexibilidade. Já o 

softgoal Desempenho não é afetado nem positivamente, nem negativamente por esta alterna-

tiva.  

  

Passo 4. Realizar Análise de Trade-Off entre as Alternativas 

 Após a realização do passo anterior, devemos agora documentar a decisão propriamen-

te dita, assim como o seu rationale.  

 Como sugere a descrição deste passo (Seção 4.2.3.1), antes de fazer a escolha entre as 

alternativas arquiteturais devemos identificar os requisitos não-funcionais prioritários afetados  

pelas alternativas. Dessa forma, foi identificado que o softgoal “Flexibilidade” tem uma prio-

ridade maior que o softgoal “Desempenho”. Nesse sentido, como a alternativa “Decompor o 

Componente Sistema MyCourses e Incluir o Componente OtimizadorDeRecursos” possui 

uma contribuição positiva para o softgoal “Flexibilidade” e uma contribuição negativa para o 

softgoal “Desempenho” e o como “Flexibilidade” tem uma prioridade maior que “Desempe-

nho”, esta alternativa é escolhida e o rationale associado à ela é composto pelo conjunto de 

contribuições das alternativas arquieteturais para estes softgoals. A Tabela 5-3, p. 125 ilustra 

o template com os campos “Decisão” e “Rationale” preenchidos com a decisão tomada e o 

rationale associado a ela. 

 

Passo 5. Especificar Fragmento de Projeto Associado à Decisão 

 Uma vez que a decisão arquitetural já foi tomada e documentada, neste passo da ativi-

dade devemos especificar o fragmento de projeto afetado por ela. A decisão arquitetural em 

questão está relacionada com a decomposição de um componente da arquitetura (“Sistema 

MyCourses”) e a inclusão de um componente específico (“OtimizadorDeRecursos”) para rea-

lizar um requisito antes de responsabilidade do componente  a ser decomposto. Seguindo os 

guias do Passo 5 da atividade “Documentar Decisões Arquiteturais Estruturais”, o fragmento 

de projeto é formado pela configuração arquitetural onde o componente decomposo (“Siste-
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maMyCourses”) requisita serviços do componente (“OtimizadosDeRecursos”) incluído na 

arquitetura. Dessa forma, o fragmento de projeto desta decisão pode ser visto no campo “Fra-

gmento de Projeto” do template apresentado na Tabela 5-3, p. 125. 

  

Passo 6. Preencher Informações Adicionais ao Template 

 Neste passo, devemos agora preencher as informações adicionais ao template de do-

cumentação da decisão arquitetural tomada. Nesse sentido, o campo “Grupo” foi preenchido 

com a categoria a qual o grupo do requisito funcional associado à decisão pertence. Neste 

caso, o grupo é “Agendamento de Curso”. Já o campo “Status” foi preenchido com o nome 

“APPROVED” para indicar que, a priori, esta decisão arquitetural já foi aprovada (lembrando 

que esse status pode mudar, no entanto o processo de mudança foge do escopo desta disserta-

ção). Os artefatos relacionados com a decisão em questão são: Modelo SR modularizado do 

sistema MyCourses e Modelo Acme do sistema MyCourses. Desta forma, o campo “Artefatos 

Relacionados” foi preenchido com estas informações. Como sugere o passo 6 da atividade 

“Documentar Decisões Arquiteturais Estruturais” (Seção 4.2.3.1), o campo “Fase/Iteração” 

deve ser preenchido com o nome “Projeto Arquitetural”, pois esta decisão foi tomada durante 

o projeto arquitetural do sistema MyCourses. Com relação ao campo “Consequências”, para a 

decisão estrutural apresentada não foi detectada nenhuma consequência. Logo este campo fica 

vazio no template. Finalmente devemos documentar as dependências da decisão especificada 

com outras decisões arquiteturais já tomadas, dessa forma, analisando as decisões que já fo-

ram especificadas não foram identificadas dependências com a decisão arquitetural especifi-

cada aqui.  

 Todas estas informações adicionais podem ser vistas no template de documentação da 

decisão “Decompor o Componente Sistema MyCourses e Incluir o Componente Otimizador-

DeRecursos” apresentado na Tabela 5-3. 

 Como foi dito na Seção 4.2.3.1, para cada decisão estrutural necessária, o arquiteto 

deve seguir todos os passos previstos na atividade “Documentar Decisões Arquiteturais Estru-

turais”. Nesse sentido, para o sistema MyCourses, além da decisão ilustrada nesta seção, hou-

ve a necessidade de especificar mais duas decisões estruturais: (i) a decisão “Usar Padrão Ar-

quitetural MVC”; e (ii) a decisão “Decompor o Componente Sistema MyCourses e Incluir o 

Componente GerenciadorDeConflitos”. O resultado final de documentação destas decisões 

está no Apêndice A.  
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 Na próxima seção iremos refinar o modelo arquitetural Acme inicial (derivado da apli-

cação das regras verticais da atividade “Gerar Visão Inicial de Componentes e Conectores”) 

com as decisões arquiteturais estruturais tomadas. 

 
Tabela 5-3 – Documentação da decisão estrutural “Decompor o Componente Sistema MyCourses e Incluir o Compo-

nente OtimizadorDeRecursos”. 
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5.3.3.2. Refinar Visão de Componentes e Conectores com as Decisões Ar-

quiteturais Estruturais Tomadas 

 

Após a tomada de todas as decisões estruturais, ilustraremos o refinamento do modelo arqui-

tetural Acme inicial (Figura 5-5) do sistema MyCourses a partir dos fragmentos de projeto 

associados com as decisões arquiteturais documentadas na atividade anterior. Para isto, deve-

mos receber como entrada também os templates que documentam todas as decisões arquitetu-

rais estruturais tomadas e incluem: (i) Template de documentação da decisão “Decompor o 

Componente Sistema MyCourses e Incluir o Componente OtimizadorDeRecursos” (Tabela 

5-3, p.125); (ii) Template de documentação da decisão “Decompor o Componente Sistema 

MyCourses e Incluir o Componente GerenciadorDeConflitos” (Tabela A-3, p.159); e (iii) 

Template de documentação da decisão “Usar Padrão Arquitetural MVC” (Tabela A-1, p. 157).

 Nesse sentido, é preciso definir uma ordem para a realização de refinamento a partir 

dos fragmentos de projetos resultantes das decisões arquiteturais estruturais documentadas. 

Logo, para definir a ordem de refinamento da arquitetura, foram seguidas as diretrizes propos-

tas na atividade “Refinar Visão de Componentes e Conectores com as Decisões Arquiteturais 

Estruturais Tomadas” (Seção 4.2.3.2). Em particular, utilizamos a Diretriz 1 para determinar 

que a primeira decisão arquitetural a refinar a arquitetura do MyCourses é a decisão de apli-

cação de padrão arquitetural “Usar Padrão MVC” (Tabela A-1, p. 157).  

 De outro modo, como as duas outras decisões são decisões estruturais de decomposi-

ção de componente, a Diretriz 2 foi usada para definir qual delas terá preferência na ordem de 

refinamento. No entanto, como as duas decisões possuem fragmentos de projetos com a mes-

ma complexidade, tanto faz qual delas será aplicada primeiro ordem de refinamento.  Nesse 

sentido, escolhemos que a decisão “Decompor o Componente Sistema MyCourses e Incluir o 

Componente OtimizadorDeRecursos” é a segunda na ordem de refinamento e a decisão “De-

compor o Componente Sistema MyCourses e Incluir o Componente GerenciadorDeConflitos” 

é a terceira. A Figura 5-7 ilustra o processo de refinamento seguido para refinar o modelo 

arquitetural Acme inicial do sistema MyCourses. Vale ressaltar que o processo da Figura 5-7 

representa a ordem de refinamento das decisões arquiteturais para o sistema MyCourses, nes-

se sentido cada projeto de sistema deve ter o seu processo definido. 
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Legenda:

Início Final
Atividade Artefato Fluxo do Processo

Dependência de 

Artefato
 

Figura 5-7 – Diagrama BPMN do processo de refinamento do modelo Acme inicial com as decisões arquiteturais es-

truturais tomadas para o sistema MyCourses. 

 Após definido o processo de refinamento do modelo arquitetural com as decisões ar-

quiteturais estruturais tomadas, iremos agora ilustrar como ocorre de fato o refinamento de 

cada decisão. A seguir, descrevemos cada refinamento previsto no processo da Figura 5-7, os 

elementos destacados representam os que foram inseridos com o refinamento aplicado: 

 

Refinamento 1. Refinar Modelo Arquitetural com a decisão “Usar Padrão Arquite-

tural MVC” 

 Como a atividade “Refinar Visão de Componentes e Conectores com as Decisões Ar-

quiteturais Estruturais Tomadas” (Seção 4.2.3.2) sugere a aplicação de padrão arquitetural 

primeiro, devemos utilizar o conjunto de passos proposto por (LUCENA, 2010) e descrito na 

Seção 2.4.4, para este fim. Dessa forma, retomemos o modelo arquitetural Acme inicial da 

Figura 5-5 e o template de documentação da decisão arquitetural apresentando na Tabela A-1, 

p. 157, que contém o fragmento de projeto a ser incorporado ao modelo arquitetural inicial.  

 Nesse sentido, aplicamos o conjunto de passos: (i) Analisar e relacionar componentes 

da arquitetura original com os elementos do padrão arquitetural, observando as similaridades 

dos papéis e responsabilidades; (ii) Analisar e comparar os conectores existentes na arquitetu-

ra com os conectores do padrão e associá-los quando forem similares; (iii) Quando um com-

ponente da arquitetura tem responsabilidades pertencendo a mais de um componente do pa-
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drão, o componente deve ser dividido e suas partes associadas com componentes do padrão; 

(iv) Adicionar conectores entre componentes quando necessário.  

 Após a aplicação destes passos obtemos a arquitetura refinada apresentada na Figura 

5-8. É importante destacar dois detalhes na composição do fragmento de padrão arquitetural 

com o modelo Acme inicial: (i) todos os componentes, com exceção do componente “Prove-

dor de Calendário”, foram rearranjados para dentro da Representação que representa o “Con-

trolador” do padrão MVC, porque o controlador na arquitetura MVC tem capacidade de in-

termediar as funções da interface (“Visão”) e dos dados (“Modelo”). Dessa forma, o controla-

dor funciona como um “chaveador” para as funcionalidades do sistema que necessitam ser 

chamadas tanto pelo “Modelo” quanto pela “Visão”; (ii) Já o componente “Provedor de Ca-

lendário” foi rearranjado para a representação “Visão”, porque este componente encapsula 

várias funcionalidades de apresentação de dados na interface. 
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Figura 5-8 – Modelo arquitetural Acme refinado com a primeira decisão: “Usar Padrão Arquitetural MVC”. 



129 

 

Refinamento 2. Refinar Modelo Arquitetural com a decisão “Decompor Compo-

nente Sistema MyCourses e Incluir Componente OtimizadorDeRecursos” 

 Como pode ser visto no processo da Figura 5-7, este segundo refinamento da arquite-

tura deve levar em conta o modelo arquitetural obtido do refinamento anterior. Neste refina-

mento já se sabe claramente onde o fragmento de projeto da decisão afeta a arquitetura. No 

fragmento de projeto desta decisão, podemos ver que o componente específico “Otimizador-

DeRecursos” deve ser inserido na arquitetura e só interage com o componente “Sistema 

MyCourses”. Dessa forma, basta inserir este componente específico e liga-lo ao componente 

“Sistema MyCourses”. A Figura 5-9 apresenta a arquitetura resultante deste novo refinamen-

to. 
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Figura 5-9 - Modelo arquitetural Acme refinado com a segunda decisão: “Decompor Componente Sistema MyCourses 

e Incluir Componente OtimizadorDeRecursos”. 
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Refinamento 3. Refinar Modelo Arquitetural com a decisão “Decompor Compo-

nente Sistema MyCourses e Incluir Componente GerenciadorDeConflitos” 

 Similarmente ao refinamento da decisão anterior temos que inserir na arquitetura refi-

nada da Figura 5-9 o componente específico “GerenciadorDeConflitos” associado ao compo-

nente “Sistema MyCourses”. A Figura 5-10 apresenta o modelo arquitetural resultante deste 

refinamento. 
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Figura 5-10 – Modelo arquitetural Acme refinado com a terceira decisão: “Decompor Componente Sistema MyCour-

ses e Incluir Componente GerenciadorDeConflitos”. 

A arquitetura resultante da aplicação sequencial das decisões arquiteturais está ilustrada na 

Figura 5-10 e é o artefato de entrada para a próxima atividade do processo. A próxima seção 

mostra a aplicação da atividade “Documentar Decisões Arquiteturais Tecnológicas” para o 

sistema MyCourses. 
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5.3.3.3. Documentar Decisões Arquiteturais Tecnológicas 

 

Como foi apresentado na Seção 4.2.3.3, esta atividade do processo de refinamento permite 

que o arquiteto documente todas as decisões arquiteturais de tecnologia que poderão afetar a 

arquitetura ou, simplesmente, guiar a implementação do sistema. Desta forma, as decisões 

arquiteturais de tecnologia podem ser de vários tipos: linguagem de programação, frameworks 

específicos para utilizar, reuso de componentes específicos, servidor de banco de dados, entre 

outras. Com isso em mente, esta seção irá documentar todas as decisões de tecnologia do sis-

tema MyCourses. No entanto, assim como feito para a atividade de tomada de decisões estru-

turais, iremos realizar aqui os passos para documentar uma decisão arquitetural de tecnologia. 

A documentação final das outras decisões arquiteturais de tecnologia do sistema MyCourses 

estão contidas no Apêndice A. 

 A decisão tomada para o sistema MyCourses que iremos ilustrar nesta seção é uma 

decisão arquitetural de tecnologia sobre a linguagem de programação a ser utilizada na im-

plementação do sistema. Esta decisão foi escolhida para ser ilustrada inicialmente porque, 

como foi dito na Seção 4.2.3.3, decisões arquiteturais de tecnologia geralmente limitam o es-

paço de alternativas de outras decisões e por isso, portanto o ideal é que elas sejam feitas pri-

meiro entre a documentação de decisões de tecnologia. 

 Nesse sentido, devemos receber os seguintes artefatos de entrada nesta atividade: mo-

delo SR modularizado (Figura 5-3) resultante da atividade “Refatorar Modelo de Requisitos”, 

modelo Acme refinado resultante da atividade “Refinar Visão de Componentes e Conectores 

com as Decisões Arquiteturais Estruturais Tomadas” (Figura 5-10), lista dos softgoals e NFRs 

que influenciam o sistema MyCourses (Tabela 5-2) e a estrutura do template definido no Ca-

pítulo 3 desta dissertação. A seguir, os passos necessários para documentar a decisão de tec-

nologia sobre a linguagem de programação a ser usada no sistema MyCourses são descritos: 

 

 

 

Passo 1. Identificar Requisitos e Stakeholders Atendidos pela Decisão em Ques-

tão 

 A realização deste passo para documentar uma decisão arquitetural de tecnologia so-

bre a linguagem de programação segue uma sistemática diferente. Isto acontece porque uma 

linguagem de programação em geral não atende um requisito funcional ou um softgoal especí-

fico e sim o sistema como um todo. Nesse sentido, para o sistema MyCourses, deixaremos o 
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campo “Requisitos” vazio. Já o campo “Stakeholders” do template deverá ser preenchido com 

o ator “Desenvolvedores”, pois uma linguagem de programação afeta diretamente a equipe de 

desenvolvimento do sistema. Dessa forma, estes stakeholders devem ser levados em conta na 

hora de se tomar essa decisão. 

 Os campos “Requisitos” e “Stakeholders” identificados para a decisão sobre qual lin-

guagem de programação utilizar para implementação do sistema MyCourses estão contidos 

no template apresentado da Tabela 5-4, p. 135. 

 

Passo 2. Identificar Alternativas Arquiteturais para Resolver os Requisitos 

 Para a decisão arquitetural de tecnologia sobre a linguagem de programação a ser uti-

lizada para implementar o sistema MyCourses, foram levantadas três alternativas: “Usar Ja-

va”, “Usar PHP” e “Usar Python”. Nesse sentido, estas alternativas compõem o campo “Al-

ternativas” do template de documentação. 

 Além disso, apesar das restrições do sistema MyCourses não inviabilizarem nenhuma 

das alternativas consideradas, elas são afetadas (sofrem contribuições) pelas alternativas ar-

quiteturais de diferentes formas. Os NFRs do sistema MyCourses, presentes na  Tabela 5-2 

que sofrem alguma influência das alternativas consideradas são: “Minimizar Custo”, “Mi-

nimzar Tempo de Desenvolvimento” e “Maximizar Uso de Tecnologias FLOSS”.  

 Portanto, as alternativas consideradas como possíveis decisões de linguagem de pro-

gramação para o sistema MyCourses e os NFRs afetados foram incluídos, respectivamente, 

nos campos “Alternativas” e “NFRs” do template de documentação apresentado na Tabela 

5-4, p. 135. 

 

Passo 3. Realizar Análise de Contribuição das Alternativas 

 Para a decisão arquitetural de tecnologia sobre a linguagem de programação a ser usa-

da, foi feita a análise de contribuição de cada alternativa considerada no Passo 2 com os NFRs 

afetados por elas. Em geral, para determinar essas contribuições, o conhecimento prévio do 

time de desenvolvedores foi determinante. Assim sendo, foi identificado que a alternativa 

“Usar JAVA” contribui positivamente para o NFR “Minimizar Tempo de Desenvolvimento”, 

pois, o time de desenvolvimento já tem experiência com o uso da linguagem, o que ajudaria a 

reduzir o tempo de desenvolvimento do sistema. Além disso, a linguagem JAVA é gratuita, o 

que justifica a contribuição positiva de “Usar JAVA” para “Minimizar Custo”. Já a alternativa 

“Usar PHP” também contribui positivamente para o NFR “Minimizar Custo”, pois também é 

grátis, no entanto ela contribui negativamente para o NFR “Minimizar Tempo de Desenvol-
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vimento” porque o time de desenvolvimento não tem experiência com a linguagem o que 

acarretaria em um acréscimo no cronograma do projeto para o aprendizado desta tecnologia 

pelo time de desenvolvimento. A alternativa “Usar Python” contribui positivamente para 

“Minimizar Custo” e contribui negativamente para “Minimizar Tempo de Desenvolvimento” 

pelos mesmos motivos da alternativa “Usar PHP”. 

 Com relação ao NFR “Maximizar Uso de Tecnologias FLOSS”, todas as alternativas 

consideradas contribuem positivamente para ele, porque todas alternativas são de código-

aberto (Open-Source). A Figura 5-11 ilustra as contribuições das alternativas levantadas para 

a satisfação dos NFRs citados acima. 
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Figura 5-11 - Contribuições das alternativas arquiteturais para os NFRS na decisão arquitetural de tecnologia sobre 

qual linguagem de programação utilizar no sistema MyCourses. 

Passo 4. Realizar Análise de Trade-Off entre as Alternativas 

 Uma vez que as contribuições das alternativas arquiteturais de linguagem de progra-

mação para os NFRs do sistema MyCourses já foram capturadas. Devemos agora, como suge-

re o Passo 4 da atividade “Documentar Decisões Arquiteturais Tecnológicas”, estabelecer as 

prioridades dos NFRs. Dessa maneira, como o cronograma do sistema é reduzido e a equipe 

de desenvolvimento que responsável por implementar o sistema também é reduzida, o NFR 

que possui maior prioridade é “Minimizar Tempo de Desenvolvimento”. Sendo assim, anali-

sando a Figura 5-11 que ilustra estas contribuições, fica claro que a melhor alternativa consi-

derada é a alternativa “Usar JAVA”, pois ela é a única que contribui positivamente para este 

NFR.  

 Portanto, o template da Tabela 5-4, p. 135 mostra os campos “Rationale" e “Decisão” 

preenchidos, respectivamente, com o conjunto de contribuições das linguagens de programa-

ção alternativas para os NFRs do MyCourses e com a decisão escolhida: “Usar JAVA”. 
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Passo 5. Especificar Fragmento de Projeto Associado à Decisão 

 Como a decisão aqui ilustrada é sobre qual linguagem de programação utilizar para 

implementar o sistema MyCourses e, de acrodo com o Passo 5 da atividade “Documentar 

Decisões Arquiteturais de Tecnologia”, uma linguagem de programação não afeta a estrutura 

da arquitetura. Portanto, o campo “Fragmento de Projeto” do template da Tabela 5-4, p. 135 é 

deixado em branco. 

 

Passo 6. Preencher Informações Adicionais ao Template 

 Finalmente, as informações adicionais ao template de documentação da decisão arqui-

tetural de tecnologia sobre a linguagem de programação do sistema MyCourses devem ser 

preenchidas neste passo. Desta forma, o seguintes campos da Tabela 5-4, p. 135 foram preen-

chidos: (i) o “Grupo” foi escolhido colocar o grupo “Linguagem de Programação” para cate-

gorizar a decisão; (ii) o “Status” foi preenchido com “APPROVED”, porque  no momento a 

decisão se encontra aprovada; (iii) para o campo “Artefatos Relacionados” não foram levados 

em conta os requisitos do modelo i* e nem o modelo Acme recebido como entrada, mas ape-

nas o plano de projeto do sistema MyCourses; (iv) o campo “Fase/Iteração” foi preenchido 

com o estágio do processo de desenvolvimento em que a decisão foi tomada: Projeto Arquite-

tural; (v) já para “Consequências”, temos que o espaço das outras decisões de tecnologia será 

limitado ao “mundo” JAVA, por questões de compatibilidade. 

 Já para preencher o campo “Dependências” do template, as outras decisões arquitetu-

rais de tecnologia do sistema MyCourses devem ser documentadas primeiro para saber se 

estão relacionadas ou não com a decisão de linguagem de programação apresentada nesta se-

ção. 

 Como foi dito na Seção 4.2.3.3, para cada decisão arquitetural de tecnologia necessá-

ria, o arquiteto deve seguir todos os passos previstos na atividade “Documentar Decisões Ar-

quiteturais Tecnológicas”. Nesse sentido, para o sistema MyCourses, além da decisão de tec-

nologia ilustrada nesta seção, houve a necessidade de especificar mais quatro decisões de tec-

nologia: (i) a decisão de utilização de um framework específico - “Usar Framework JSF”; (ii) 

a decisão de reuso de componente específico - “Usar API Java de Criptografia”; (iii) a decisão 

de reuso de componente específico - “Usar API JasperReports”; e (iv) a decisão de sistema 

gerenciador de banco de dados - “Usar MySQL 5”. 
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Tabela 5-4 – Template de documentação da decisão arquitetural de tecnologia sobre qual linguagem de programação 

utilizar no sistema MyCourses. 

 

  

Requisitos -- 

Stakeholders 
Desenvol

vedores

 

NFRs 
Minimizar 

Custo

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar Uso 

de Tecnologias 

FLOSS

 

Alternativas Usar PythonUsar JAVA Usar PHP

 

Rationale 

Usar Python

Minimizar 

Custo

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar Uso 

de Tecnologias 

FLOSS

Usar JAVA Usar PHP

Help
Help H

u
rt

H
el

p

Help Hurt

H
elp

Help
Help

!

 

Decisão Usar JAVA

 
Fragmento de Projeto -- 

Grupo Linguagem de Programação 

Status APPROVED 

Artefatos Relacionados                                       Plano de Projeto 

Fase/Iteração Projeto Arquitetural 

Consequências 
As outas decisões de tecnologia do sistema MyCourses devem ser compatíveis com 

a utilização da linguagem JAVA. 

Dependências Usar JAVA

Usar API 

Java de 

Criptografia

Usar API 

JasperReports

Usar 

Framework 

JSF

constrains

constrains

constrains
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 Apesar de não ter sido ilustrado nesta seção o passo a passo da documentação destas 

outras decisões de tecnologia percebeu-se que a decisão “Usar Java” tem relações de depen-

dência com outras três decisões: “Usar Framework JSF”, “Usar API Java de Criptografia” e 

“Usar API JasperReports”. O tipo de dependência que a decisão “Usar JAVA” tem com estas 

outras decisões é de restrição (“constrains”), ou seja, se a decisão “Usar Java” não existisse 

estas outras decisões também não poderiam existir. Estas dependências foram preenchidas no 

campo “Dependências” da decisão “Usar Java” (Tabela 5-4, p. 135). 

 O resultado final de documentação destas decisões está no Apêndice A, onde as Tabe-

las A-5, A-6, A-7 e A-8 ilustram, respectivamente, a documentação das decisões “Usar Fra-

mework JSF”, “Usar API Java de Criptografia”, “Usar API JasperReports” e “Usar MySQL 

5”. Além disso a Tabel A-4 ilustra a documentação da decisão de tecnologia tomada nesta 

atividade. 

5.3.3.4. Refinar Visão de Componentes e Conectores com as Decisões Ar-

quiteturais Tecnológicas Tomadas 

 

Após a tomada e documentação de todas as decisões arquiteturais relacionadas com tecnolo-

gia para o sistema MyCourses, iremos agora ilustrar o refinamento do modelo arquitetural 

Acme resultante das decisões arquiteturais estruturais previamente tomadas. Dessa forma, 

recebemos como entrada nesta atividade o modelo Acme refinado com as decisões estruturais 

(Figura 5-10, p. 130) e recebemos a documentação das decisões de tecnologia da atividade 

anterior, que são: (i) Documentação da decisão “Usar Java” (Tabela 5-4, p. 135); (ii) docu-

mentação da decisão “Usar Framework JSF” (Tabela A-5, p. 161); (iii) documentação da de-

cisão “Usar API Java de Criptografia” (Tabela A-6, p. 162); (iv) a documentação da decisão 

“Usar API JasperReports” (Tabela A-7, p. 163); e (iv) a documentação da decisão “Usar 

MySQL 5” (Tabela A-8, p. 164). 

 Antes de definir a ordem de refinamento da arquitetura, devemos avaliar quais deci-

sões arquiteturais de tecnologia modificam, de fato, a estrutura da arquitetura. Para isso, fo-

ram analisados os campos “Fragmento de Projeto” de cada documentação de decisão recebida 

e identificou-se que a decisão “Usar Java”, como era esperado, não produz um fragmento de 

projeto e, consequentemente, não afeta a estrutura da arquitetura. Já as outras decisões afetam 

de alguma forma a estrutura da arquitetura. 

 Em seguida, devemos utilizar as diretrizes propostas na atividade “Refinar Visão de 

Componentes e Conectores com as Decisões Arquiteturais Tecnológicas Tomadas” (Seção 
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4.2.3.4) para refinar a arquitetura com os fragmentos de projetos das decisões tomadas. Atra-

vés da Diretriz 2 decidiu-se que o primeiro fragmento que vai ser incorporado ao modelo 

arquitetural será o da decisão “Usar Framework JSF”, já que as outras quatro decisões arqui-

teturais documentadas produzem fragmentos de projeto de complexidade semelhante, todas 

elas envolvem a inserção de um componente dentro de uma representação já existente no mo-

delo arquitetural. Dessa forma, para estas três decisões, escolhemos uma ordem aleatória, uma 

vez que os seus fragmentos possuem uma complexidade semelhante. Neste contexto, a Figura 

5-12 ilustra o processo de refinamento seguido para refinar o modelo arquitetural Acme 

(Figura 5-10, p. 130), que já foi refinado com as decisões estruturais. 

 

Legenda:

Início Final
Atividade Artefato Fluxo do Processo

Dependência de 

Artefato
 

Figura 5-12 – Diagrama BPMN do processo de refinamento do modelo Acme da Figura 5-10, p. 130 com as decisões 

arquiteturais de tecnologia tomadas para o sistema MyCourses. 

 Após definido o processo de refinamento do modelo arquitetural com as decisões ar-

quiteturais tecnológicas tomadas, iremos agora ilustrar como ocorre de fato o refinamento de 

cada decisão. A seguir, descrevemos cada refinamento previsto no processo da Figura 5-12:  

 

Refinamento 1. Refinar Modelo Acme com a decisão “Usar Framework JSF” 

 A decisão de usar o Framework JSF (JavaServer Faces) (JSF, 2010) impacta na arqui-

tetura à medida que existe a necessidade de representar um componente específico que existe 

neste framework: o componente que traduz todas as operações que ocorrem entre a visão e o 

modelo. Este componente é representado na arquitetura com o nome de “AppController” e ele 

é responsável por intermediar as requisições e respostas do Modelo e da Visão. Nesse sentido, 

analisando o fragmento de projeto gerado por esta decisão (Tabela A-5, p. 161), já se sabe 
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onde o componente será inserido na arquitetura. A Figura 5-13 abaixo ilustra a arquitetura 

refinada com a inserção deste componente. 
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dadeRecursos

Modelo

Visão

Controlador

atualiza

mostra

getDados
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Representação
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DeRecursos
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DeConflitos
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DeConflitos

 

Figura 5-13 - Modelo arquitetural Acme refinado com a primeira decisão: “Usar Framework JSF”. 

Refinamento 2. Refinar Modelo Acme com a decisão “Usar API Java de 

Criptografia” 

 Como pode ser visto no processo da Figura 5-12, este segundo refinamento da arquite-

tura deve levar em conta o novo modelo arquitetural resultante da aplicação da decisão arqui-

tetural de tecnologia anterior, além do fragmento de projeto associado com a decisão em ques-

tão: “Usar API Java de Criptografia”. Analisando o fragmento de projeto desta decisão 

(Tabela A-6, p. 162), podemos identificar que essa decisão afeta a arquitetura, através da in-
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serção de um componente dentro da representação “Autenticador de Usuários”.  A Figura 

5-14 apresenta a arquitetura resultante deste segundo refinamento. 
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Figura 5-14 - Modelo arquitetural Acme refinado com a segunda decisão: “Usar API Java de Criptografia”. 

Refinamento 3. Refinar Modelo Acme com a decisão “Usar API JasperRe-

ports” 

 O refinamento resultante da decisão “Usar API JasperReports” (JASPERREPORTS, 

2011) acontece de forma semelhante ao refinamento obtido da decisão anterior. Tal decisão 

especifica que o componente responsável por gerar relatórios, deve usar esta API para prover 

a funcionalidade desejada. Dessa maneira, analisando o fragmento de projeto desta decisão 
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(Tabela A-7, p.163) temos que inserir o componente que representa a decisão tomada dentro 

do componente “Gerador de Relatórios”. A Figura 5-15 apresenta o modelo arquitetural resul-

tante deste refinamento. 
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Figura 5-15 - Modelo arquitetural Acme refinado com a primeira decisão: “Usar API JasperReports”. 

Refinamento 4. Refinar Modelo Acme com a decisão “Usar MySql 5” 

 A decisão “Usar MySQL 5” afeta a arquitetura de uma forma pontual, pois esta é uma 

decisão sobre qual sistema gerenciador de banco de dados utilizar no sistema MyCourses. 

Desta forma, o fragmento desta decisão (Tabela A-8, p. 164) ilustra que o componente “Per-

sistencia MySQL” deve fazer parte da representação de “Modelo” do padrão MVC. A Figura 
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5-16 ilustra a arquitetura resultante desta decisão e da atividade de refinamento da arquitetura 

do sistema MyCourses com decisões de tecnologia. 
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Figura 5-16 - Modelo arquitetural Acme refinado com a primeira decisão: “Usar MySQL 5”. 

5.3.3.5. Compor Documento de Arquitetura Inicial 

 

 A atividade final do processo proposto nesta dissertação é a criação de um documento 

de arquitetura inicial. Este documento é inicial, pois ele não inclui todas as informações que 
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um documento de arquitetura deve ter como, por exemplo, outras visões arquiteturais, aspec-

tos comportamentais e descrições das interfaces (GARLAN, BACHMANN, et al., 2010). 

Para o exemplo de aplicação, ilustrado nesta dissertação, a criação do documento inicial espe-

cificado foi feita de acordo com os passos proposto pela atividade “Compor Documento de 

Arquitetura Inicial” (Seção 4.2.3.5). Este documento está no Apêndice A e contém uma seção 

que inclui a documentação de todas as decisões arquiteturais estruturais tomadas, uma seção 

que inclui a documentação de todas as decisões arquiteturais de tecnologia tomadas e uma 

seção que inclui o modelo Acme que representa a visão de componentes e conectores da arqui-

tetura do sistema MyCourses resultante da aplicação das decisões arquiteturais tomadas 

(Figura 5-16). 

5.4. Considerações Finais 
 

Neste capítulo, foi apresentado um exemplo para demonstrar a aplicação da abordagem defi-

nida nesta dissertação a um sistema de agendamento de cursos, o MyCourses. Para isso, espe-

cificamos todos os artefatos usados e criados pela abordagem, que se iniciou com o modelo 

SR do i* e chegou ao fim com um documento de arquitetura inicial. Este documento inclui a 

documentação de todas as decisões arquiteturais tomadas no processo e o modelo arquitetural 

que representa a visão de componentes e conectores da arquitetura do sistema refinado com as 

decisões tomadas. 

 Além disso, a documentação de todas as decisões arquiteturais tomadas para o sistema 

MyCourses foram especificadas utilizando o template de documentação também definido na 

abordagem. 

 O capítulo seguinte apresentará as conclusões e trabalhos futuros desta dissertação de 

mestrado. 
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Capítulo 6.  

Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

 

 

 

Este capítulo resume o que foi realizado no sentido de definir a abordagem 

apresentada nesta dissertação. Em seguida, destacamos as principais con-

tribuições e limitações da abordagem e, por fim, sugerimos alguns tópicos 

de trabalhos futuros. 
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6.1. Conclusões 
 

Esta dissertação apresentou a abordagem STREAM-ADD (do inglês, Strategy for Transition 

Between Requirements and Architectural Models with Architectural Decisions Documenta-

tion ou Estratégia de Transição entre Modelos de Requisitos e de Arquitetura com Documen-

tação de Decisões Arquiteturais), uma abordagem que estende o processo STREAM 

(CASTRO, LUCENA, et al., 2012) de modo a incluir a documentação de decisões arquitetu-

rais tomadas e sistematizar o refinamento do modelo arquitetural a partir das decisões docu-

mentadas. 

 Incialmente, tivemos a preocupação principal de incorporar ao processo da abordagem 

STREAM atividades de documentação de decisões arquiteturais. Além disso, a extensão do 

processo STREAM proposta, chamada de STREAM-ADD, possibilita que um conjunto mais 

amplo de decisões arquiteturais fosse utilizado para refinar os modelos arquiteturais obtidos 

com o processo original. 

 Em seguida, tivemos que identificar quais tipos de decisões arquiteturais poderiam ser 

incorporados ao processo STREAM. Para isso, este trabalho se baseou na ontologia de deci-

sões arquiteturais proposta por (KRUCHTEN, LAGO e VLIET, 2006). Desta forma, obser-

vou-se que era possível incluir no STREAM-ADD mais tipos de decisões arquiteturais de 

estrutura, além dos já considerados no STREAM original. Assim, além das decisões de aplica-

ção de padrões arquiteturais e de padrões de refinamento, o STREAM-ADD também conside-

ra a tomada de decisões estruturais de decomposição de componentes. Além disso, observou-

se que alguns tipos de decisões arquiteturais de tecnologia também deveriam fazer parte do 

STREAM. Estas decisões podem ser sobre linguagem de programação, uso de Frameworks 

específicos na arquitetura, reuso de componentes e escolha de sistema gerenciador de banco 

de dados. 

 Após identificar os possíveis tipos de decisões arquiteturais que poderiam ser incluí-

dos ao processo STREAM-ADD, foi realizada uma revisão da literatura com o intuito de en-

contrar modelos ou templates de documentação de decisões arquiteturais que pudessem ser 

usados no processo STREAM. Nesse sentido, encontramos um estudo que compara os princi-

pais modelos e templates de documentação de decisões arquiteturais presentes na literatura e 

propõe um conjunto que leva em conta os elementos de todas as abordagens comparadas 

(SHAHIN, LIANG e KHAYYAMBASHI, 2009). 
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 Posteriormente, especificamos um metamodelo de decisões arquiteturais que relaciona 

o conjunto de elementos identificados por Shahin et. al (2009) com elementos dos metamode-

los das linguagens fonte e alvo do STREAM-ADD, que são, respectivamente, i* e Acme. Este 

metamodelo serviu de referência para a definição de um template adequado para a documen-

tação dos tipos de decisões arquiteturais considerados pelo processo STREAM-ADD.  

 Após a especificação do template de documentação de decisões arquiteturais, foi pre-

ciso definir o processo do STREAM-ADD, como uma extensão do STREAM original, de 

modo a incluir atividades de documentação de decisões arquiteturais utilizando o template 

definido. Desta forma, foi definido um novo sub-processo de refinamento do modelo arquite-

tural de visão de componentes e conectores obtido da aplicação das regras de transformação 

verticais. Este sub-processo permite a documentação dos tipos de decisões arquiteturais in-

corporados ao STREAM à medida que as decisões são tomadas. O sistema BTW foi utilizado 

para ilustrar os passos do processo apresentado neste trabalho. 

 Por fim, para ilustrar o uso da abordagem STREAM-ADD, foi apresentado um exem-

plo de aplicação no qual especificamos a arquitetura do sistema de agendamento de cursos 

MyCourses. O documento de arquitetura resultante da aplicação das atividades do processo 

contém a documentação das decisões arquiteturais tomadas durante o projeto arquitetural do 

sistema e um modelo arquitetural final que representa a visão de componentes e conectores do 

sistema. 

6.2. Contribuições 
 

 Além das contribuições que foram herdadas do processo STREAM original, descritas 

na motivação deste trabalho, podemos destacar as contribuições da abordagem STREAM-

ADD em duas categorias: (i) quanto ao template de documentação de decisões arquiteturais 

que relaciona i* e Acme; e (ii) quanto ao processo de refinamento da arquitetura com as deci-

sões arquiteturais tomadas. A seguir, descrevemos as contribuições deste trabalho segundo 

estas categorias: 

i. Quanto ao template de documentação de decisões arquiteturais que 

relaciona i* e Acme (ver Tabela 3-1, p. 68): 

a.  Definição do template em uma maneira semi-formal: o template 

de documentação definido nesta dissertação é baseado em um metamo-

delo que especifica os elementos e relacionamentos relevantes para a 

documentação de decisões arquiteturais.  Desta forma, como este me-
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tamodelo relaciona o metamodelo i*, da ferramenta iStarTool 

(MALTA, SOARES, et al., 2011), e o metamodelo Acme, baseado na 

ferramenta AcmeStudio (ACME, 2007), a integração do template de 

documentação com estas ferramentas é facilitada. Além disso, a defini-

ção do metamodelo no qual o template é baseado possibilita também 

que se desenvolva uma ferramenta que realize a análise automatizada 

de Trade-off a partir das contribuições das alternativas para os requisi-

tos em documentações de decisões arquiteturais que utilizem este tem-

plate. 

b.  Rastreabilidade entre modelos de requisitos em i* e modelos 

arquiteturais em Acme: De fato, o template de documentação captura 

os requisitos envolvidos na decisão tomada (elementos intencionais do 

i*) e os relaciona ao fragmento de projeto (componentes e conectores 

em Acme) produzido pela decisão tomada. Este rastreamento entre ele-

mentos de requisitos e de arquitetura pode possibilitar que sejam feitas 

melhores análises sobre o impacto de mudanças nos requisitos, uma 

vez que já se sabe quais pontos da arquitetura são impactados pelos re-

quisitos que sofrem mudança. 

c.              Documentação do rationale da decisão tomada: A documenta-

ção do rationale associado à decisão arquitetural tomada, usando o 

template definido, trás vários benefícios: (i) permite que o arquiteto 

tomador da decisão registre o raciocínio seguido por ele na escolha da 

melhor alternativa arquitetural; (ii) o template de documentação serve 

como um meio de comunicação do conhecimento arquitetural para ou-

tros stakeholders do sistema; e (iii) permite uma melhor análise em 

como os requisitos não-funcionais do sistema são afetados pela decisão 

tomada. 

ii. Quanto ao processo de refinamento da arquitetura com decisões ar-

quiteturais tomadas 

a.  Incorporação de mais tipos de decisões arquiteturais ao STREAM: o 

esquema de classificação de Krutchen et al., 2006  permitiu que pudés-

semos avaliar a inclusão de outros tipos de decisões arquiteturais ao 

processo STREAM. Desta forma, o processo da abordagem STREAM-

ADD proposto nesta dissertação permite, além das decisões estruturais 
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de aplicação de padrão arquitetural e padrão de refinamento já suporta-

das pelo processo original, a tomada de outro tipo de decisão estrutural 

(a decomposição de componente) e de decisões arquiteturais relaciona-

das com tecnologia. 

b.  Documentação sistemática das decisões arquiteturais. O pro-

cesso proposto nesta dissertação permite que os tipos de decisões arqui-

teturais considerados no STREAM-ADD sejam documentados através 

da execução de um conjunto de passos de documentação. 

c.             Refinamento dos modelos arquiteturais com as decisões arqui-

teturais tomadas. O processo também permite que o modelo arquitetu-

ral obtido a partir da aplicação das regras de transformação vertical seja 

refinado com as decisões arquiteturais tomadas. Para isso, foi elaborado 

um conjunto de diretrizes que ajudam o arquiteto a escolher a ordem de 

refinamento mais adequada. 

 Diante das contribuições descritas, observa-se que o STREAM-ADD permite especifi-

car a visão de componentes e conectores de uma arquitetura em Acme a partir de modelos de 

requisitos em i*, refinar esta arquitetura através de decisões estruturais e de tecnologia toma-

das e a documentação destas decisões através do template definido nesta dissertação. 

 Neste trabalho não foi realizada uma avaliação profunda do processo proposto, mas 

mesmo assim, os resultados reportados pela comunidade de arquitetura de software com res-

peito aos benefícios de documentar as decisões arquiteturais nos fazem acreditar, que certa-

mente a documentação das decisões arquiteturais possibilita um aumento da rastreabilidade 

entre os modelos de requisitos e os modelos arquiteturais. 

6.3. Limitações 
 

Nesta dissertação, propomos uma abordagem que permite a especificação da visão de compo-

nentes e conectores, que representa a estrutura da arquitetura, e foi obtido a partir da trans-

formação de modelos de requisitos em i* e posteriormente refinado com as decisões arquitetu-

rais tomadas. A abordagem também permite que todas as decisões arquiteturais tomadas no 

projeto arquitetural sejam documentadas utilizando um template também proposto nesta dis-

sertação. 
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 Após a aplicação do STREAM-ADD ao sistema MyCourses, foi possível identificar 

algumas limitações da abordagem. Por exemplo, a execução do processo do STREAM-ADD 

resulta em um documento de arquitetura ainda inicial. 

 De fato, segundo Garlan et al., 2010, a especificação da arquitetura é formada por mo-

delos arquiteturais que representam a estrutura e o comportamento da arquitetura, além da 

documentação das decisões arquiteturais que resultaram em tais modelos. A estrutura da ar-

quitetura também deve ser documentada através de três visões arquiteturais: módulos, com-

ponentes e conectores e alocação.  Dessa forma, este trabalho ainda é limitado quanto à do-

cumentação de aspectos comportamentais da arquitetura e quanto à documentação das outras 

visões arquiteturais (módulos e alocação). 

 Outra limitação desse trabalho se refere ao fato do processo ser pesado e exigir muita 

atividade de documentação. No entanto, os resultados reportados pela literatura de arquitetura 

de software sugerem que os benefícios de documentar decisões arquiteturais compensam for-

temente o esforço extra para documentá-las no processo. A falta de suporte ferramental para 

apoiar a abordagem é outra limitação deste trabalho, principalmente no que se refere à docu-

mentação das decisões arquiteturais e à integração das ferramentas de suporte ao i* e ao Ac-

me. Podemos destacar como limitação também, o fato do template de documentação especifi-

cado nesta dissertação ser voltado apenas para linguagens específicas de especificação dos 

requisitos (i*) e de arquitetura (Acme). 

 Assim, são fundamentais que novos esforços sejam realizados no sentido de estender a 

abordagem de forma que produza uma especificação arquitetural mais completa a partir dos 

modelos de requisitos em i*. 

6.4. Trabalhos Futuros 
 

Nesta seção estão descritas algumas possibilidades de trabalhos futuros que poderão ser reali-

zados tendo como ponto de partida a abordagem apresentada nesta dissertação. São eles: 

 Aplicar a abordagem STREAM-ADD na especificação da arquitetura de sistemas mais 

complexos, principalmente no contexto da indústria; 

 Permitir que abordagem dê suporte a especificação das outras visões arquiteturais de 

forma sistemática; 

 Permitir que abordagem guie de forma sistemática a especificação de aspectos com-

portamentais da arquitetura a partir de modelos i*; 
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 Permitir uma certa flexibilidade ao metamodelo e template de documentação de deci-

sões arquiteturais de forma que ele dê suporte a incorporação de outras linguagens de 

requisitos e de arquitetura. 

 Desenvolver o suporte ferramental para a abordagem STREAM-ADD que englobe to-

das as atividades, desde a modelagem i*, aplicação das regras de transformação de 

modelo, documentação das decisões arquiteturais e especificação da visão de compo-

nentes e conectores, até a análise automatizada de Trade-off; 

 Realizar uma avaliação experimental do trabalho para avaliar o overhead do processo 

STREAM-ADD, avaliar como de fato a rastreabilidade é mantida utilizando o templa-

te de documentação proposto, medir também a curva de aprendizado do processo e o 

custo/benefício em utilizar o processo proposto neste trabalho. 

 Definir regras OCL (Object Constraint Language) (OMG, 2003) para complementar a 

especificação do metamodelo definido neste trabalho. 
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Apêndice A.  

Documento de Arquitetura Inicial 

do Sistema MyCourses 
 

 

 

 

Este apêndice apresenta o documento de arquitetura inicial que foi desen-

volvido para o sistema MyCourses.  
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A.1 Documentação das Decisões Arquiteturais Estruturais 

Tabela A-1 – Decisão 1 – “Usar Padrão Arquitetural MVC” 

Requisitos Flexibilidade DesempenhoSegurança Usabilidade

 

Stakeholders 

Gerente 

do 

Programa

ProfessorEstudante

Administr

ador Do 

Programa

 

NFRS -- 

Alternativas 

Usar Padrão 

Arquitetural 

de Camadas

Usar Padrão 

Arquitetural 

MVC

 

Rationale 

Usar Padrão 

Arquitetural 

de Camadas

Usar Padrão 

Arquitetural 

MVC

Flexibilidade DesempenhoSegurança Usabilidade

Help

U
nknow

n

Unknown
U

nk
no

w
n

Help

U
nk

no
w

n

Help

Unknown

!

 

Decisão 

Usar Padrão 

Arquitetural 

MVC

 

Fragmento de Projeto 

ModeloVisão

Controlador

atualiza

mostra

getDados

modifica
Dados

getDados atualiza

 

Grupo Aplicação de Padrão Arquitetural 

Status APPROVED 

Artefatos Relacionados 
Modelo i* do Sistema MyCourses 

Modelo Acme do Sistema MyCourses 

Fase/Iteração Projeto Arquitetural 

Consequências -- 

Dependências -- 
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Tabela A-2 – Decisão 2 “Decompor o Componente Sistema MyCourses e Incluir o Componente OtimizadorDeRecur-

sos”. 

Requisitos 

Recursos 

Serem 

Otimizados

Flexibilid

ade

Desempe

nho
 

Stakeholders 

Gerente 

do 

Programa

ProfessorEstudante

 

NFRS -- 

Alternativas 

Não Decompor o 

Componente 

SistemaMycourses

Decompor o 

Componente 

SistemaMyCourses e 

Incluir o Componente 

OtimizadorDeRecursos

 

Rationale 

Help

H
u
rt

Flexibilid

ade
Desempe

nho

H
u
rt

Unknown

Não Decompor o 

Componente 

SistemaMycourses

Decompor o 

Componente 

SistemaMyCourses e 

Incluir o Componente 

OtimizadorDeRecursos

!

 

Decisão 

Decompor o 

Componente 

SistemaMyCourses e 

Incluir o Componente 

OtimizadorDeRecursos

 

Fragmento de Projeto 
Sistema 

MyCourses
Otimizador
DeRecursosotimizaçãoDe

Recursos
 

Grupo Agendamento de Curso 

Status APPROVED 

Artefatos Relacionados 
Modelo i* do Sistema MyCourses 

Modelo Acme do Sistema MyCourses 

Fase/Iteração Projeto Arquitetural 

Consequência -- 

Dependência -- 
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Tabela A-3 – Decisão 3 “Decompor o Componente Sistema MyCourses e Incluir o Componente GerenciadorDeConfli-

tos” 

Requisitos 

Conflitos 

Sejam 

Gerenciados

Desempe

nho

Flexibilid

ade
 

Stakeholders 

Gerente 

do 

Programa

ProfessorEstudante

 

Restrições -- 

Alternativas 

Não Decompor o 

Componente 

SistemaMycourses

Decompor o 

Componente 

SistemaMyCourses e 

Incluir o Componente 

GerenciadorDeConflitos

 

Rationale 

Help

H
u
rt

Flexibilid

ade
Desempe

nho

H
u
rt

Unknown

Não Decompor o 

Componente 

SistemaMycourses

Decompor o 

Componente 

SistemaMyCourses e 

Incluir o Componente 

GerenciadorDeConflitos

!

 

Decisão 

Decompor o 

Componente 

SistemaMyCourses e 

Incluir o Componente 

GerenciadorDeConflitos

 

Fragmento de Projeto 
Sistema 

MyCourses
Gerenciador
DeConflitosgerenciament

oDeConflitos
 

Grupo Agendamento de Curso 

Status APPROVED 

Artefatos Relacionados 
Modelo i* do Sistema MyCourses 

Modelo Acme do Sistema MyCourses 

Fase/Iteração Projeto Arquitetural 

Consequência -- 

Dependência -- 
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A.2 Documentação das Decisões Arquiteturais de Tecnologia 

Tabela A-4 – Decisão 4 “Usar JAVA” 

Requisitos -- 

Stakeholders 
Desenvol

vedores

 

NFRs 
Minimizar 

Custo

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar Uso 

de Tecnologias 

FLOSS

 

Alternativas Usar PythonUsar JAVA Usar PHP

 

Rationale 

Usar Python

Minimizar 

Custo

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar Uso 

de Tecnologias 

FLOSS

Usar JAVA Usar PHP

Help
Help H

u
rt

H
el

p
Help Hurt

H
elp

Help
Help

!

 

Decisão Usar JAVA

 

Fragmento de Projeto -- 

Grupo Linguagem de Programação 

Status APPROVED 

Artefatos Relacionados                                       Plano de Projeto 

Fase/Iteração Projeto Arquitetural 

Consequências 
As outas decisões de tecnologia do sistema MyCourses devem ser compatíveis com 

a utilização da linguagem JAVA. 

Dependências Usar JAVA

Usar API 

Java de 

Criptografia

Usar API 

JasperReports

Usar 

Framework 

JSF

constrains

constrains

constrains
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Tabela A-5 – Decisão 5 “Usar Framework JSF” 

Requisitos -- 

Stakeholders 
Desenvol

vedores

Gerente 

de Projeto

 

NFRS 
Minimizar 

Custo

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar Uso 

de Tecnologias 

FLOSS

 

Alternativas 

Usar 

Framework 

Struts

Usar 

Framework 

JSF

 

Rationale 

Usar 

Framework 

Struts

Minimizar 

Custo

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar Uso 

de Tecnologias 

FLOSS

Usar 

Framework 

JSF

Help
Help

H
u
rt

Help

H
e

lp

Help

!

 

Decisão 

Usar 

Framework 

JSF

 

Fragmento de Projeto 

Controlador

Sistema 
MyCourses

AppController

 
Grupo Utilização de Framework na Arquitetura 

Status APPROVED 

Artefatos Relacionados 
Modelo Acme refinado com decisões estruturais do sistema MyCourses; Plano de 

projeto 

Fase/Iteração Projeto Arquitetural 

Consequências -- 

Dependências -- 



162 

 
Tabela A-6 – Decisão 6 “Usar API Java de Cripografia” 

Requisitos 
Acesso Ser 

Controlado
Segurança

 

Stakeholders 
Desenvol

vedores

Gerente 

de Projeto

 

NFRS 
Minimizar 

Custo

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar Uso 

de Tecnologias 

FLOSS

 

Alternativas 
Não Usar 

Criptografia

Usar API 

Java de 

Criptografia

Implementar 

Solução de 

Criptografia 

Própria
 

Rationale 

Não Usar 

Criptografia

Minimizar 

Custo

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar Uso 

de Tecnologias 

FLOSS

Usar API 

Java de 

Criptografia

HelpHurt

Help

Help

Implementar 

Solução de 

Criptografia 

Própria

Segurança

Help

H
e
lp

H
elp H

e
lp

!

H
el

pH
urt

Help

Help

!

 

Decisão 

Usar API 

Java de 

Criptografia

 

Fragmento de Projeto 

Autenticador de Usuarios

API Java de 
Criptografia

 

Grupo Autenticação 

Status APPROVED 

Artefatos Relacionados 
Modelo i* modularizado do sistema MyCourses; Modelo Acme refinado com deci-

sões arquiteturais estruturais do sistema MyCourses; Plano de projeto 

Fase/Iteração Projeto Arquitetural 

Consequências -- 

Dependências -- 
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Tabela A-7 – Decisão 7 “Usar API JasperReports” 

Requisitos 

Relatórios 

Sejam 

Gerados
 

Stakeholders 
Desenvol

vedores

Gerente 

de Projeto

 

NFRS 
Minimizar 

Custo

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar Uso 

de Tecnologias 

FLOSS

 

Alternativas 
Implementar 

em Java

Usar API 

JasperReports

 

Rationale 

U
n
k
n
o
w

n

Implementar 

em Java

Minimizar 

Custo

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar Uso 

de Tecnologias 

FLOSS

Usar API 

JasperReports

Help

Help

Help

!

Help

H
u
rt

 

Decisão 
Usar API 

JasperReports

 

Fragmento de Projeto 

Gerador de Relatórios

API 
JasperReports

 

Grupo Geração de Relatórios 

Status APPROVED 

Artefatos Relacionados 
Modelo i* modularizado do sistema MyCourses; Modelo Acme refinado com deci-

sões arquiteturais estruturais do sistema MyCourses; Plano de projeto 

Fase/Iteração Projeto Arquitetural 

Consequências -- 

Dependências -- 
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Tabela A-8 – Decisão 8 “Usar MySQL 5” 

Requisitos -- 

Stakeholders 
Desenvol

vedores

Gerente 

de Projeto

 

NFRS 
Minimizar 

Custo

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar Uso 

de Tecnologias 

FLOSS

 

Alternativas 
Usar 

PostgreeSQL
Usar MySQL 5

 

Rationale 

Usar 

PostgreeSQL

Minimizar 

Custo

Minimizar 

Tempo de 

Desenvolvime

nto

Maximizar Uso 

de Tecnologias 

FLOSS

Usar MySQL 5

Help

Help

Help

!

Help

H
u
rt

H
e
lp

 

Decisão Usar MySQL 5

 

Fragmento de Projeto 

Modelo

Persistencia
MySQL

 

Grupo Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

Status APPROVED 

Artefatos Relacionados 

1. Modelo Acme refinado com decisões arquiteturais estruturais 

do sistema MyCourses 

2. Plano de projeto 

Fase/Iteração Projeto Arquitetural 

Consequências -- 

Dependências -- 
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A.3 Visão de Componentes e Conectores 

Legenda:

Porta Requerida

Porta Provida

Conector
Componente

Representação

Papel

proverServicos
Calendario

mostrarDisponibili
dadeRecursos

ModeloVisão

Controlador

atualiza

mostra

getDados

modifica
Dados

getDados

atualiza

Provedor 
Serviços 

Calendário

Sistema 
MyCourses gerar

Relatorios

Gerador de 
XML

gerarXML

Autenticador de Usuarios autenticacao

Emissor de 
Email

enviarEmail

Gerador de Relatórios

Otimizador de 
Recursos

otimização
DeRecursos

GerenciadorDe
Conflitos

gerenciamento
DeConflitos

AppController

API Java de 
Criptografia

API 
JasperReports

Persistencia
MySQL

 

Figura A-1 – Modelo Arquitetural Acme da visão de componentes e conectores do sistema MyCourses. 


