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Resumo 
 

Os sistemas de software estão se tornando cada vez mais complexos. O 

trabalho de desenvolvimento requer ferramentas, técnicas e metodologias avançadas 

para fins de entendimento e modelagem. A inclusão dos conceitos de arquitetura de 

software no processo de desenvolvimento auxilia este trabalho, uma vez que ela 

fornece uma visão de alto nível do sistema. Ela também permite aos desenvolvedores 

tomar, de forma segura e precisa, decisões a respeito de aspectos estruturais e 

comportamentais da aplicação que deverá ser implementada.  

Algumas propostas de modelagem foram elaboradas em uma tentativa de 

integrar os conceitos clássicos de arquitetura de software com ferramentas e técnicas 

modernas já difundidas entre os desenvolvedores. Como exemplo, podemos citar os 

perfis em UML e as extensões à linguagem para contemplar os requisitos de uma 

modelagem arquitetural. 

Neste contexto, o OMG adotou como padrão para modelagem arquitetural uma 

proposta baseada em UML e em visões distintas de um único sistema, conhecida por 

Model Driven Architecture (MDA).  Apesar do termo “architecture”, alguns 

elementos de arquitetura de software (como os conectores e estilos arquiteturais) não 

estão explicitamente colocados na MDA. Sendo assim, este trabalho propõe a 

inclusão, na MDA, dos conceitos clássicos de arquitetura de software, através da 

construção de um perfil UML para elaboração de modelos  arquiteturais 

independentes de plataforma tecnológica.  



  
 

Abstract 
 The complexity of software systems is increasing. The software development 

requires advanced tools, techniques and methodologies to understand and model 

current applications. The introduction of software architecture concepts into the 

software development process helps this task as it provides an abstract view of the 

system. This abstract view allows developers to make precise decisions related to 

structural and behavioural aspects of the application being developed.  

Some approaches have been proposed in order to integrate classical concepts 

of software architecture with widely known software development tools. For instance, 

UML profiles and UML extensions that have been that address architectural aspects. 

In this context, the OMG proposes Model Driven Architecture (MDA). Despite the 

term “Architecture”, some software architecture elements (like connectors) are not 

explicitly established in MDA. This work proposes the inclusion of software 

architecture concepts in MDA by defining a UML profile that is platform 

independent. 
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Capítulo 1 - Introdução

 
 
 
 
 
 

Introdução 
 
 
 

 

Este capítulo apresenta as características gerais da dissertação. A Seção 1.1 

apresenta as motivações que levaram este trabalho a ser desenvolvido e explicações 

sobre o contexto no qual ele está inserido. A Seção 1.2 descreve detalhes sobre o 

problema tratado na dissertação. Considerações a respeito do estado da arte são 

abordadas na Seção 1.3, onde também são mencionados alguns trabalhos existentes na 

literatura associados ao tema desta dissertação. A Seção 1.4 apresenta a solução 

proposta para o problema definido na Seção 1.2. A Seção 1.5 esclarece alguns termos 

que serão adotados ao longo do texto deste trabalho. Finalmente, detalhes a respeito 

da organização da dissertação são mostrados na Seção 1.6. 
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1.1 Contexto/Motivação 

 

A complexidade dos sistemas computacionais baseados em software aumenta 

constantemente [57]. Os requisitos para as aplicações se tornam cada vez mais difíceis 

de serem entendidos e atendidos na implementação destes softwares. Sendo assim, 

torna-se necessária a existência de técnicas, mecanismos e metodologias que auxiliem 

no processo de desenvolvimento de tais aplicações. 

Os primeiros sistemas baseados em computador eram dotados de software 

extremamente simples. Uma maior atenção era dedicada aos detalhes do hardware. 

Programar nestes ambientes era uma tarefa difícil uma vez que os códigos eram 

baseados em seqüências numéricas próximas a linguagem entendida pela máquina no 

instante do processamento [10].  Os softwares eram bastante simples em termos 

estruturais e comportamentais, dispensando, inclusive, o uso de metodologias muito 

complexas de desenvolvimento.A complexidade, neste contexto, estava mais 

vinculada às ferramentas existentes para fins de implementação.  

Com o tempo, foram surgindo as primeiras ferramentas que aproximaram a 

tarefa de programar a algo que envolvesse códigos mais legíveis ao ser humano. 

Surgiram os primeiros assemblers, programas capazes de traduzir em linguagem de 

máquina códigos escritos segundo uma sintaxe bem definida. 

 O avanço das linguagens de programação facilitou o trabalho de 

desenvolvimento de sistemas. Novos paradigmas surgiram, ambientes de 

programação se tornaram cada vez mais completos para aumentar a produtividade do 

programador. Linguagens foram especificadas disponibilizando novos conceitos às 

equipes de programação que precisavam de tecnologias que permitissem atingir 

rápida e eficazmente os objetivos estabelecidos para os projetos. 

 Os grupos de desenvolvimento ligados à Engenharia de Software passaram a 

elaborar diversos conceitos, metodologias e ferramentas que fossem capazes de 

auxiliar no planejamento, gerenciamento, produção e manutenção de softwares 

 Linguagens de programação com maior poder de expressão começavam a 

ganhar espaço dentro dos processos de desenvolvimento de software. A popularização 

de novos paradigmas como o da orientação a objetos e de linguagens que os 
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suportassem auxiliou na construção dos novos sistemas que iam surgindo. Apesar 

disso, boa parte do trabalho de construção de software era desenvolvido com 

linguagens estruturadas e funcionais. 

Produzir software complexo requer a aplicação de uma metodologia de 

desenvolvimento que leve em consideração a visualização do sistema em um nível de 

abstração alto, distante da implementação. Com isso, torna-se mais fácil corrigir 

possíveis problemas da aplicação logo nos primeiros estágios do processo de 

desenvolvimento do software.  

Distribuição física dos elementos constituintes do sistema, protocolos de 

comunicação, utilização de componentes para composição de soluções são alguns 

conceitos que devem ser levados em consideração por uma metodologia que procure 

trabalhar com estes níveis altos de abstração. 

A aplicação completa dos princípios de arquitetura de software fornece ao 

desenvolvedor uma visão do sistema constituída de componentes de processamento 

interligados através de estruturas de comunicação bem definidas (conectores). Todos 

estes elementos são organizados em uma configuração arquitetural específica [10].  

Trabalhando com este tipo de abstração, os projetistas podem procurar 

identificar, em estágios iniciais do processo de desenvolvimento, problemas que só 

seriam detectados posteriormente. Esta detecção tardia, provavelmente, iria consumir 

bem mais recursos para ser corrigida do que se fosse solucionada em momentos 

anteriores. 

Sendo assim, a importância de uma técnica de aplicação da arquitetura de 

software associada ao processo de desenvolvimento reside no fato dela permitir que 

os desenvolvedores possam realizar inferências sobre a estrutura e comportamento do 

software que está sendo construído. Sem estas análises, inconsistências e 

comportamentos indesejáveis podem estar presentes no produto final. Além disso, a 

possibilidade de se realizar estes estudos preliminares sem uma preocupação com a 

tecnologia que será utilizada na construção do sistema de software corresponde a mais 

uma característica que tornaria a técnica ainda mais atrativa. 
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1.2 Problema 
 

 O uso efetivo dos conceitos de arquitetura de software ainda continua sendo 

um grande desafio. Uma proposta que permita ao desenvolvedor seguir os princípios 

básicos de arquitetura de software deve disponibilizar elementos como componentes, 

conectores e estilos arquiteturais como elementos de primeira classe. Estes elementos 

são apresentados por Medvidovic [45] com a característica de serem fundamentais 

para qualquer proposta de modelagem de software que opte por adotar conceitos 

arquiteturais entre suas regras de construção de modelos.   

 Definições importantes como a de conectores e a de configuração arquitetural 

muitas vezes são deixadas de lado na elaboração de abordagens de suporte à 

modelagem de arquiteturas. Um exemplo recente da ausência dos elementos 

mencionados, é a abordagem proposta pelo OMG (Object Management Group) [49] 

destinada à modelagem dos aspectos arquiteturais de um sistema de software 

conehcida por MDA (Model Driven Architecture) [40]. Apesar do termo arquitetura 

presente em seu nome, a proposta exclui de suas regras a necessidade de manipular 

elementos importantes de arquitetura de software como, por exemplo, os conectores 

ou os estilos arquiteturais.  

 Além disso, a necessidade de se construir visões de um sistema que 

independam de uma plataforma tecnológica específica e que estas visões possuam 

entre seus elementos conceitos importantes de arquitetura de software também é um 

desafio. A MDA destaca a necessidade de visões independentes de tecnologia, mas, 

como mencionado no parágrafo anterior, despreza conceitos como conectores e 

estilos. 

1.3 Problema com o Estado da Arte 
 

Esforços para aperfeiçoar técnicas, ferramentas e abordagens que permitam o 

uso da arquitetura de software vêm sendo realizados há anos [36]. Um motivo para 

isso é a percepção crescente, por parte dos desenvolvedores, da importância da 

arquitetura ao processo de construção de sistemas complexos. Embora muitas vezes 

elas não permitam uma aplicação de todos os conceitos de arquitetura de software.  

Como primeiro exemplo de proposta voltada à modelagem arquitetural podem 

ser citadas as Linguagens de Descrição Arquitetural ou Architectural Description 
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Languages (ADLs) [45]. Dotadas de uma sintaxe própria, estas linguagens fornecem 

ao desenvolvedor mecanismos voltados à especificação arquitetural dos elementos 

constituintes de um sistema de software.  

Entretanto, algumas ADLs não chegam a dar suporte a conceitos básicos como 

manipulação explícita de conectores. Uma representante deste grupo é a DARWIN 

[28]. Outras chegam a oferecer a possibilidade de manipular tais elementos, mas 

deixam de fora de suas características um tratamento mais detalhado para itens tão 

importantes como a definição de tipos por parte do usuário que sejam aplicáveis às 

entidades modeladas (que é o caso da UniCon [41]).  

ADLs como Wright [53], ACME [12], Rapide [13] e C2 [46] foram 

desenvolvidas com a finalidade de permitir a construção de um modelo estrutural do 

software que possa ser implementado.  

Outro ponto a considerar é o fato dessas linguagens não procurarem orientar os 

desenvolvedores no que diz respeito aos passos ou tipos de elementos que eles devem 

criar. Restringem-se a um conjunto de regras sintáticas e, em alguns casos, 

semânticas, que devem ser usadas na criação dos modelos.  

Esforços foram feitos para tentar utilizar UML como linguagem de descrição 

arquitetural. Embora ela não tenha sido projetada especificamente para este fim, sua 

disseminação ao longo da comunidade de desenvolvimento de software atraiu a 

atenção para esta possibilidade de uso. Trabalhos como [39] e [7] propõem perfis, nos 

quais determinados elementos básicos da linguagem podem ter seu entendimento e 

usos estendidos para acomodar os conceitos clássicos da arquitetura de software. 

A UML é uma linguagem de interface bastante amigável [17]. Seus diagramas 

permitem composições visuais da estrutura e comportamentos de um sistema que 

facilitam o entendimento do que está sendo modelado.  

Entretanto, a linguagem ainda apresenta certos detalhes que a impedem de ser 

considerada uma ferramenta ideal para fins de modelagem arquitetural. Lago e 

Falcarin [51] realizam algumas críticas relacionadas a este aspecto.  

Como exemplo destas críticas pode ser citada a ausência da possibilidade de 

modelagem de detalhes internos dos componentes. Esta seria importante não só para 

uma compreensão completa desses elementos arquiteturais mas também para a 

determinação de regras de interações entre eles. 

 Outro problema com a linguagem é a impossibilidade de definir uma 

modelagem comportamental mais completa, que poderia ser obtida, por exemplo, 
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através de uma maior integração das restrições descritas através da OCL [48] (já 

incorporada na linguagem) no processo de geração de código executável a partir dos 

modelos. 

Entre as propostas voltadas ao trabalho com modelos arquiteturais de um 

sistema, encontramos padrões já adotados por organizações presentes no cenário 

internacional de processos de desenvolvimento. O IEEE [23] propôs o padrão 1471 

[24], que consiste de conjunto de práticas sugeridas para o desenvolvimento de 

sistemas onde o software constitui elemento fundamental. O OMG propôs, conforme 

mencionada anteriormente, a MDA. Ambas as propostas sugerem a construção de 

visões diferentes de um dado sistema, algo que não chega ser novo em termos de 

estratégia de desenvolvimento - O RM-ODP [25] já propunha algo semelhante.  

O padrão 1471 estabelece a necessidade da construção de visões e determina 

que o desenvolvimento do projeto arquitetônico do software deve ser feito com base 

nessas visões. Essas, por sua vez, são norteadas pelos diferentes pontos de vista que 

podem ser definidos como indispensáveis ao projeto como um todo. O padrão não 

define quais pontos de vista devem ser levados em consideração para fins da 

modelagem. Também não estabelece rigorosamente quais visões devem ser 

construídas para cada um dos pontos de vista que por ventura venham a ser adotados 

por quem está modelando um software. Ele também não adota nenhuma linguagem 

específica para construção desses elementos. 

A MDA estabelece que o desenvolvimento de um sistema deve ser composto 

por dois grupos de modelos. Os chamados PIM (Platform Independent Models), ou 

modelos independentes de plataforma, constituem visões do sistema que dão enfoque 

aos elementos constituintes do software sem ligação com qualquer tipo de tecnologia. 

Os PSM (Platform Specific Models), ou modelos dependentes de plataforma, 

constituem mapeamentos dos modelos anteriores em alguma plataforma tecnológica 

específica. A linguagem adotada pela abordagem é a UML. 

Com base neste modelo da OMG foi proposto o EDOC (Enterprise 

Distributted Object Computing) Profile [15]. Este perfil sugere extensões e 

metamodelos de desenvolvimento em UML voltados à modelagem arquitetural de um 

sistema de software.  

Embora os padrões IEEE 1471 e a própria MDA tenham em suas definições o 

termo Arquitetura, eles em momento algum fazem vínculos explícitos entre as regras 

que estabelecem e determinados conceitos indispensáveis em uma arquitetura. Como 
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exemplo destes conceitos está a exigência da presença de conectores interligando os 

componentes ou uma manipulação explícita de configurações arquiteturais. 

1.4 Proposta 
 

A manipulação explícita de componentes e conectores, com possibilidade de 

associar a ambos características como especificação de tipos, interfaces, semântica e 

restrições, é um exemplo de expressividade que uma proposta voltada à modelagem 

arquitetural deve conter. Além disso, a existência de um mecanismo voltado a tratar 

em detalhes a configuração arquitetural e de classificar essas configurações em estilos 

bem definidos, é outro exemplo de importante elemento que torna uma abordagem 

expressiva e útil ao profissional que está modelando a arquitetura de uma aplicação. 

O desafio de uma proposta associada ao uso efetivo da arquitetura de software 

no processo de desenvolvimento inclui, ainda, associar a ela algum tipo de ferramenta 

que seja amigável ao desenvolvedor e que possa refletir todo o potencial da 

abordagem. Atualmente, algumas ferramentas e linguagens já foram bastante 

disseminadas ao longo dos grupos de desenvolvimento.  

Um exemplo destas ferramentas é a UML [17], uma linguagem de modelagem 

que já foi adotada como padrão inclusive pelo próprio OMG. A possibilidade de 

utilizar uma solução dessas na modelagem arquitetural facilitaria a disseminação desta 

linguagem. Essa afirmativa é justificada pelo fato do grande número de 

desenvolvedores já adeptos da ferramenta se sentirem mais à vontade em utilizar algo 

que já faz parte de seu dia a dia. Entretanto, os tipos de documentos, modelos, 

diagramas e arquivos – que podem ser denominados pelo termo artefatos – a serem 

produzidos é diferente do que normalmente se encontra sendo modelado pela 

linguagem dentro dos projetos de desenvolvimento. 

Além disso, a construção de modelos independentes de plataforma tecnológica 

é importante para que as inferências sobre comportamento e estrutura do sistema 

possam ser realizadas sem nenhum tipo de vínculo com aspectos ligados a tecnologia. 

Uma abordagem de modelagem arquitetural deve permitir que visões desta natureza 

possam ser criadas para fins de análise do sistema final. 

A proposta deste trabalho – a MDSA – pretende construir um novo perfil de 

modelagem para composição de modelos arquiteturais independentes de plataforma 

tecnológica. Na abordagem, os conceitos básicos da arquitetura de software devem 
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estar presentes de uma forma clara e estruturada. Além disso, serão definidas regras 

para o perfil seguindo o que foi proposto na MDA. Sendo assim, o enfoque desta 

proposta sempre estará levando em consideração a existência, ao longo do processo, 

de dois pontos de vista principais do sistema: um independente da plataforma 

tecnológica que será utilizada para a implementação final da aplicação e outro mais 

fortemente ligado a uma tecnologia qualquer.  

No primeiro ponto de vista mencionado encontraremos informações e modelos 

relativos ao negócio propriamente dito. Estes serão mapeados posteriormente em 

alguma plataforma tecnológica específica, tais como WebServices [67], CORBA 

(Common Object Request Broker Architecture) [58], EJB [66], entre outras. Este 

mapeamento é que dará origem ao segundo ponto de vista da modelagem. 

A Figura 1.1 apresenta como as contribuições da MDSA podem ser 

visualizadas relativamente ao que já existe hoje em termos de regras para modelagem 

arquitetural estabelecidas pela MDA. Os retângulos escuros apresentam o que pode 

ser encontrado em perfis como o EDOC e os mais claros mostram o que é introduzido 

pela MDSA. 

 

        Figura 1.1 – Elementos Arquiteturais em Propostas de Modelagem 

 

Embora o EDOC Profile [15] tenha sido tomado como base para este trabalho, 

o perfil é utilizado apenas como uma ferramenta auxiliar. Suas definições e conceitos 

preliminares foram tomados pelo fato dele constituir um padrão e também porque 

entendemos que suas composições são próximas daquilo que pretendemos construir. 

A introdução de conceitos tais como conectores, tratamento de configuração 

arquitetural e manipulação de estilos arquiteturais nos leva a uma definição de uma 

Arquitetura de Colaboração de Componentes. Nela, é possível observar, em um nível 

alto de abstração, a organização do sistema em termos de elementos básicos 

estruturais e comportamentais.  



Proposta 

18  
 

Para analisar os itens de interconexão entre estes componentes, o que existe 

hoje nas demais propostas é a definição de protocolos de comunicação. A 

complexidade desses elementos presente nos modelos é insuficiente quando 

comparada a todas as características que um conector apresenta classicamente na 

arquitetura de software. Uma proposta de modelagem arquitetural precisa 

disponibilizar aos desenvolvedores a possibilidade de definir, explicitamente, uma 

série de propriedades sobre esses elementos: tipos, interfaces, portas, semântica.  

Com isso, a MDSA manterá os conceitos de arquitetura de software sempre 

presentes ao longo da modelagem proposta. Dessa forma, permitirá àqueles que irão 

desenvolver seguindo os passos por ela estabelecidos, a construção de um modelo 

arquitetural que seja o mais útil possível ao entendimento e definição do 

comportamento e estrutura do sistema a ser desenvolvido. 

 

1.5 Considerações Gerais 
 

Ao longo de todo o texto, os processos de desenvolvimento de software são 

referenciados apenas com o termo processo de desenvolvimento, processo de 

produção ou simplesmente processos. Eles constituem uma seqüência de passos ou 

etapas nas quais tarefas específicas estabelecidas previamente devem ser executadas 

tendo em vista a construção de uma aplicação final [22].  

Embora existam muitas propostas de processos de produção, tais como o Spice 

[65], RUP [52] ou XP [31], neste trabalho o termo estará sendo aplicado a uma 

metodologia qualquer que deve ser seguida pelos grupos de pessoas envolvidos na 

atividade de produzir um software. Esses grupos normalmente serão referenciados 

como equipes de desenvolvimento, grupos de desenvolvimento ou simplesmente 

equipes. 

Já o termo Engenharia de Software implica em um conjunto de processos 

voltado ao uso racional e organizado de recursos disponíveis ao desenvolvimento 

[57]. Este se torna cada vez mais necessário ao processo de produção de software para 

que a complexidade crescente dos sistemas baseados em computador não leve os 

desenvolvedores à criação de aplicações distantes dos seus reais requisitos.  

Este distanciamento, que há algum tempo chegou a dar origem ao uso do 

termo Crise do Software [57], continua a ocorrer em virtude de diversas falhas nos 
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processos de desenvolvimento. Falhas estas que a cada dia são contornadas pela 

própria Engenharia de Software com adventos de novas propostas de trabalho. 

1.6 Estrutura da Dissertação 
 
  
 Este documento está assim organizado: no Capítulo 2 temos introduzidos os 

conceitos básicos relacionados ao tema da proposta deste trabalho. O Capítulo 3 

apresenta comentários sobre diversos trabalhos relacionados com a Arquitetura de 

Software e propostas voltadas à modelagem arquitetural de sistemas. O Capítulo 4 

destina-se à apresentação da MDSA em detalhes. No Capítulo 5 está um estudo de 

caso construído com a MDSA. No Capítulo 6 são apresentadas conclusões da 

dissertação, além de sugestões de trabalhos futuros complementares ao que foi 

definido.  
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Capítulo 2-Conceitos Básicos 

 
 
 
 
 
 

 Conceitos Básicos 
 
 
 
 

 Neste capítulo, são apresentadas definições ligadas ao tema desta dissertação. 

Detalhes sobre a arquitetura de software são tratados na Seção 2.1. Seus elementos 

principais são descritos na Seção 2.2. A linguagem UML tem seus atributos e 

conceitos mais importantes analisados na Seção 2.3. Por fim, na Seção 2.4, é realizada 

uma apresentação sobre a MDA. 
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2.1 Arquitetura de Software 
 
 Muitas são as definições formais que podemos encontrar na literatura para o 

termo arquitetura de software. Shaw e Garlan [64] especificam que é um nível de 

projeto envolvido com elementos “além dos algoritmos e das estruturas de dados da 

computação. Projetar e especificar a estrutura global do sistema emerge como um 

novo tipo de problema. Particularidades estruturais incluem organização em massa e 

estrutura de controle global; protocolos para comunicação, sincronização e acesso a 

dados; atribuição de funcionalidades a elementos do projeto; distribuição física; 

composição de elementos; escalabilidade e performance; seleção entre alternativas 

de projetos”. 

 Os criadores da UML, Booch, Rumbaugh e Jacobson [16] definem que a 

arquitetura de software é o “conjunto de decisões significantes sobre a organização 

de um sistema de software, a seleção de elementos estruturais e suas interfaces pelas 

quais o sistema é composto, junto com seus comportamentos da forma como 

especificados na colaboração entre aqueles componentes, a composição destes 

elementos estruturais e comportamentais em subsistemas progressivamente maiores e 

o estilo arquitetural que guia a organização---estes elementos e suas interfaces, suas 

colaborações e sua composição”. 

 Nas definições encontradas na literatura, é possível perceber que um 

diferencial da arquitetura de software é o alto nível de abstração com o qual ela 

trabalha. O objetivo de modelar a arquitetura de um sistema de computação é poder 

construir uma visão de alto nível da aplicação final. Esta visão é composta por 

módulos de processamento e de comunicação que não refletem diretamente a 

tecnologia através da qual estes elementos são implementados.  

O interesse maior de um modelo arquitetural está em permitir às equipes de 

desenvolvimento que elas possam analisar em detalhes quais são os elementos 

principais do sistema a ser desenvolvido. Isto envolve estudos sobre seus inter-

relacionamentos, a estrutura de comunicação que os interliga e as diferentes 

possibilidades de disposição desses itens. Além disso, devem ser consideradas e 

analisadas as conseqüências que advêm da escolha de uma dessas possíveis 

combinações. 

 Neste contexto, a arquitetura de software é um elemento de ligação 

fundamental entre os requisitos de um software e a implementação para satisfazer 
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esses requisitos [11]. Entre os modelos arquiteturais, estão presentes visões abordando 

aspectos estruturais do sistema, bem como o comportamento desta aplicação.  

A correta compreensão e minuciosa análise de ambos esses aspectos nos 

estágios iniciais do processo de desenvolvimento permite que a implementação do 

software reflita melhor os requisitos previamente estabelecidos para ele [10]. Sem esta 

análise, alguns aspectos indesejáveis para a aplicação podem ser detectados apenas 

em estágios posteriores de seu processo de produção (como na entrega para o cliente, 

por exemplo). Isso implica em maiores custos para remoção e ajustes das 

inconsistências. Em casos mais extremos essas modificações podem comprometer 

todo o trabalho realizado. 

 Garlan [11] cita seis aspectos básicos do processo de desenvolvimento que são 

aprimorados com a introdução da modelagem arquitetural entre suas etapas: 

• Entendimento: a análise da estrutura, elementos constituintes do 

sistema e seu comportamento levam a uma melhor compreensão da 

aplicação a ser desenvolvida; 

• Reuso: modelos e elementos arquiteturais podem compor bibliotecas a 

serem utilizadas ao longo de um mesmo projeto ou em projetos de 

outros sistemas; 

• Construção: Uma vez definidos e identificados todos os itens que 

devem compor o sistema, o trabalho de desenvolvimento se torna mais 

simplificado. Até a divisão do esforço de desenvolvimento dentro da 

equipe fica mais clara, já que as estruturas necessárias à aplicação são 

estabelecidas em estágios prévios do processo; 

• Evolução: O custo das mudanças e a identificação das alterações 

possíveis são mais facilmente analisáveis com as visões de alto nível 

fornecidas pela arquitetura de software; 

• Análise: de posse das visões arquiteturais, a análise de fatores como 

consistência, qualidade da aplicação e conformidade com as restrições 

previamente estabelecidas é simplificada; e 

• Gerenciamento: Uma aplicação que tem sua arquitetura modelada 

facilita o controle de sua produção, já que os detalhes relativos a 

esforços de desenvolvimento e impacto de mudanças tornam-se mais 

claros. 
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Todos esses aspectos contribuem para o aumento da disseminação da 

arquitetura dentro dos diversos processos de desenvolvimento encontrados hoje. 

 

2.2 Elementos de Arquitetura de Software 
 

Ao longo de sua evolução, o aprimoramento do processo de modelagem 

arquitetural foi identificando novos elementos que são fundamentais para a construção 

de visões arquiteturais de um sistema. A seguir, encontramos as definições dos 

principais itens que devem estar à disposição de uma equipe que pretende analisar a 

arquitetura de um software: os componentes, os conectores, os estilos e as 

configurações arquiteturais. 

2.2.1 Componentes 
 

 Segundo Shaw [41], componentes são os armazenadores da computação e do 

estado. Isto significa que esses elementos tanto efetuam processamentos de dados, 

como podem armazenar tais entidades, servindo de repositório a ser acessado pelos 

demais elementos constituintes do software. No primeiro caso eles agem como 

transformadores e geradores de informações. 

A complexidade dos componentes varia dependendo do contexto onde eles são 

utilizados. Podemos encontrar em uma determinada modelagem componentes simples 

e indivisíveis do ponto de vista arquitetural. São os chamados componentes primitivos 

[41]. Analogamente, em determinadas situações, grupos de componentes 

interconectados podem ser visualizados como um único elemento. Neste caso, 

dizemos que se trata de um componente composto [41].  

Componentes compostos são úteis a partir do momento em que se pretende 

simplificar uma determinada representação. Eles reúnem elementos que estão 

cooperando em conjunto na execução de uma dada atividade e que são visualizados, 

nesses casos, como um item único e dotado das características do grupo como um 

todo.  

Outra grande facilidade que surge ao serem utilizados componentes compostos 

é o potencial de reutilização que este mecanismo origina. Sendo assim, um conjunto 

de componentes ligados entre si pode ser enxergado como um componente único e 
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colocado à disposição de outros modelos dentro do projeto. O reaproveitamento 

também pode ser feito em projetos de outros sistemas onde haja a necessidade de um 

elemento capaz de realizar a tarefa que aquele grupo de componentes tem condições 

de executar. 

Medvidovic, em seu trabalho sobre classificação de linguagens de descrição 

arquitetural [45], estabeleceu alguns elementos que são primordiais para uma 

ferramenta ser apresentada como útil ao mecanismo de modelagem arquitetural. Entre 

esses elementos, estão alguns voltados à modelagem específica de componentes e que 

podem ser considerados como os atributos básicos ou elementos essenciais ao seu 

entendimento e manipulação: 

• Interface: define a assinatura do componente. A interface estabelece o 

comportamento do componente, em termos de mensagens que este 

elemento pode intercambiar com os demais; 

• Tipo: uma vez que os componentes podem classificados de acordo com 

sua natureza, é normal a aplicação de tipos para fins de organização 

dos que estão à disposição da modelagem; 

• Semântica: além da sintaxe, a definição dos aspectos semânticos do 

componente é interessante do ponto de vista da modelagem, uma vez 

que auxilia no entendimento de seu papel em um dado contexto; 

• Restrições: o estabelecimento de regras e limitações no uso de um 

componente evita sua aplicação equivocada em um modelo; e 

• Propriedades não funcionais: o estabelecimento destes atributos 

auxilia a correta aplicação de um componente em um dado sistema, 

proporcionando composições que reflitam aspectos desejáveis não 

ligados à funcionalidade do software. 

Em termos de implementação final, um componente pode ser refletido em algo 

simples como um objeto em memória ou até mesmo uma entidade da complexidade 

de uma aplicação inteira. 

A partir do momento que se trabalha com componentes responsáveis pelo 

processamento de informações, é possível criar uma hierarquia de categorias desses 

elementos. A separação desses níveis torna-se interessante uma vez que a própria 

interação entre eles dentro do modelo pode ser mais bem definida quando se manipula 
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componentes de diferentes níveis e, conseqüentemente, de diferentes naturezas. São 

eles [15]: 

• Componentes de E-Business: componentes destinados a implementar a 

interface entre a organização para a qual a aplicação foi desenvolvida e 

sistemas de outros ambientes fora dela, tais como Internet; 

• Componentes de Aplicação: a natureza destes itens está ligada a 

conjuntos de elementos arquiteturais capazes de prover funcionalidades 

complexas. Sendo assim, o reaproveitamento deles ao longo de 

diversos projetos dentro de uma empresa torna-se um legado 

importante no aspecto reuso de componentes; 

• Componentes Distribuídos: normalmente, são componentes ligados ao 

provimento de serviços associados a estruturas de interconexão 

complexas; e 

• Componentes de Programa: unidades elementares que provêm 

funcionalidades para conjuntos de natureza complexa compostos de 

elementos arquiteturais. 

Esta classificação se torna interessante a partir do momento em que auxilia a 

entender melhor os componentes envolvidos em uma arquitetura, já que, dependendo 

de seu tipo específico, as atribuições a ele associadas são apresentadas mais 

claramente nos modelos. 

A especificação de um componente envolve, em um momento inicial, o 

estabelecimento das propriedades e comportamentos que são visíveis por aqueles 

elementos externos àquela entidade. Muitas vezes, é comum encontrar o termo 

contrato [15] pra definir este conjunto de características externas previamente 

determinadas para o componente e que constituem sua especificação propriamente 

dita. 

2.2.2 Conectores 
 

Conectores são elementos voltados à modelagem da interação entre 

componentes [45]. Eles representam a infraestrutura de comunicação que é 

apresentada no modelo arquitetural construído. São responsáveis por detalhes que 

definem as relações entre os componentes [41]. Em uma modelagem arquitetural, 

todos os contatos e informações trocadas entre componentes, quer sejam estes 
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voltados ao armazenamento quer voltados a processamentos, devem ser mediados por 

conectores. Estes devem possuir protocolos associados que definem todas as regras 

que devem ser respeitadas no estabelecimento, no transcorrer e no encerramento da 

comunicação entre os componentes. 

Também do trabalho de Medvidovic [45], podemos distinguir os seguintes 

atributos básicos associados a um conector: 

• Interface: define a assinatura do conector. É com base nesta interface 

que o componente configura a interação que ele deve estabelecer com o 

conector para se comunicar com outro componente; 

• Tipo: assim como os componentes, a vinculação de tipos aos 

conectores facilita sua classificação e utilização; 

• Semântica: a definição dos aspectos semânticos do conector permite o 

entendimento do seu papel em um dado contexto, analogamente ao que 

ocorre com os componentes; 

• Restrições: o uso equivocado de um conector também pode ser evitado 

com a associação de restrições a estas entidades; e 

• Propriedades não funcionais: aspectos não ligados à funcionalidade do 

software em questão. A sua atribuição aos conectores implica no 

reflexo destes aspectos no tocante à comunicação entre componentes. 

É muito comum encontrar na literatura propostas de modelagem onde a 

manipulação de componentes complexos é possível [41]. Como vimos, eles são 

composições construídas a partir de elementos com estrutura e comportamento mais 

simples. Entretanto, atualmente, já é possível observar o uso dessa abordagem sendo 

aplicada aos conectores [43].  

O aumento da complexidade dos sistemas de comunicação utilizados pelos 

sistemas de software levou ao aparecimento de infraestruturas capazes de fornecer 

serviços que vão além da simples troca de mensagens. Questões como transação, 

controle de erros, identificação de provedores através de elementos simples como um 

nome ou enfileiramento de dados e informações são exemplos desses serviços.  

Atualmente, é possível encontrar sistemas de middleware capazes de fornecer 

esse tipo de funcionalidade aos componentes que se comunicam através deles.  Essas 

infraestruturas de ligação entre componentes são normalmente representadas na forma 

de conectores. Entretanto, em softwares complexos, podem ser entendidos (e 
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conseqüentemente modelados) como um conjunto de componentes interligados e 

capazes de fornecer ao usuário do meio a série de serviços que a interface do 

middleware apresenta. Alguns desses componentes podem até estar ligados a 

armazenamento, uma vez que é comum, em determinadas arquiteturas, a necessidade 

de guardar temporariamente certas informações trocadas entre os elementos que 

compõem o software. 

Neste trabalho, o termo conector complexo faz referência às estruturas de 

interconexão cujas naturezas estrutural e comportamental se encaixam nas 

características descritas anteriormente. Ou seja, vão além de meras estruturas 

elementares de comunicação.  

Além disso, assim como foi apresentado para os componentes, o termo 

contrato também pode ser aplicado aos conectores quando estiverem sendo tratadas as 

características visíveis por elementos externos a eles e que definem sua especificação. 

2.2.3 Configuração Arquitetural 
 

A modelagem arquitetural fornece um embasamento para análise estrutural e 

comportamental do sistema a ser construído [36]. Esta estrutura e comportamento são 

definidos pela organização que é configurada através do uso de determinados 

componentes que se comunicam por intermédio de conectores previamente 

estabelecidos.  

À medida que é alterada a configuração desta organização, tanto a estrutura 

como o comportamento do sistema tornam-se sujeitos a mudanças. Estas alterações 

podem ou não ser acatadas pela equipe de desenvolvimento como alternativas para a 

aplicação final. De qualquer forma, esta combinação estabelecida entre os 

componentes e os conectores em um determinado instante recebe o nome de 

configuração arquitetural do sistema naquele momento.Uma outra denominação dada 

ao termo configuração arquitetural é topologia [45].  

A análise da configuração arquitetural e suas conseqüências no sistema que 

está sendo construído são alguns dos grandes benefícios fornecidos pela arquitetura de 

software. A verificação das conformidades envolvendo estruturas de processamento e 

de comunicação, análises de performance, desempenho e segurança podem ser 

realizados dentro de um alto nível de abstração e em etapas anteriores do processo de 
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desenvolvimento. Isto contribui para evitar a detecção de problemas relacionados a 

estes aspectos nas etapas finais dos trabalhos de implementação. 

Neste contexto, a arquitetura de um sistema pode ser entendida como um 

grafo. Os vértices deste grafo são os componentes, os arcos representam os conectores 

e as possíveis disposições destes elementos caracterizam as configurações 

arquiteturais possíveis daquele sistema. A Figura 2.1 mostra, em termos básicos, o 

que é um modelo arquitetural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Configuração Arquitetural de um Sistema de Software 

 

Os retângulos de bordas arredondadas representam componentes. Suas 

interfaces são apresentadas na forma de retângulos anexados à sua estrutura básica. Os 

cilindros constituem conectores responsáveis pela interconexão dos componentes e, 

assim como eles, também apresentam interfaces, que são representadas na figura 

através de retângulos pretos anexados aos cilindros. Todo o esquema de interligação, 

para fins de entendimento geral do processo de comunicação, está representado 

através de linhas simples que ligam as interfaces dos elementos arquiteturais. 

A Figura 2.1 apresenta uma área destacada através da aplicação de linhas 

diagonais que envolve tanto componentes quanto conectores, agrupando-os em um 

conjunto particular. Este artifício foi utilizado para representar claramente o que é a 

configuração arquitetural da composição – Configuração A: um conjunto de 

componentes interligados por conectores. 

2.2.4 Estilos Arquiteturais 
 
 Segundo Garland e Shaw [10], após alguns estudos efetuados sobre diversas 

aplicações, começaram a ser observadas famílias de software que possuíam 
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organizações estruturais extremamente semelhantes. Surgiram, assim, os primeiros 

padrões ou patterns aplicáveis à arquitetura de software.  

Esses padrões, também conhecidos como estilos, possuem um vocabulário de 

componentes e conectores que podem ser utilizados na construção de uma 

determinada instância daquele estilo específico. Além disso, os estilos apresentam um 

conjunto de restrições aplicáveis à forma como aqueles elementos básicos podem ser 

combinados. Essas limitações não necessariamente são apenas de natureza topológica, 

outros tipos de regras como as vinculadas à semântica de execução podem fazer parte 

deste conjunto que é integrado ao estilo. 

 Exemplos de estilos arquiteturais são listados a seguir [10]: 

• Pipes and Filters: na organização arquitetural deste estilo, encontra-se 

um fluxo linear de informações que passam pelas entradas dos 

componentes (filtros), submetem-se ao processamento imposto por 

estes e são enviadas às suas saídas. Estas, por sua vez, enviam os 

resultados nas entradas de outros componentes através de conectores 

que funcionam como uma tubulação (pipes) de dados; 

• Invocação Implícita Baseada em Eventos: este estilo prevê um 

mecanismo onde um determinado componente anuncia, através de um 

sistema de comunicação específico, um dado evento. Sendo assim, 

todos os componentes que previamente se registraram como 

interessados naquele evento são alertados sobre a sua ocorrência; 

• Repositórios: podemos encontrar neste estilo um componente central, 

armazenador de informações que são acrescentadas ou alteradas por 

componentes independentes presentes na configuração e que interagem 

entre si por intermédio do elemento centralizador; e 

• Sistemas em Camadas: a distribuição dos componentes ao longo da 

modelagem é realizada com base em uma configuração em camadas 

onde a mais interna fornece serviços à mais externa através de 

interfaces específicas. 

 O uso de estilos implica em uma maior versatilidade no reuso de elementos 

arquiteturais, além deles poderem ser apresentados como soluções pré-fabricadas para 

determinados problemas relativamente comuns no desenvolvimento de sistemas.
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2.2.5 Composição de Elementos Arquiteturais 
 

Dentro dos próprios processos de uma organização, é normal encontrar-se a 

resolução de um dado problema sendo obtida a partir da interação de processos 

menores [15]. Em determinadas análises, esses pequenos processos tornam-se 

invisíveis já que apenas o resultado do conjunto está sendo focado por quem está 

estudando uma determinada regra ou processo maior. 

Um exemplo de cenário desse tipo é uma operação de análise de balanço de 

uma empresa. Quando um grupo da diretoria está interessado em um demonstrativo 

financeiro de um dado período, tudo que importa é um conjunto de valores 

consolidados distribuídos ao longo de contas contábeis. Os processos menores que 

originaram aquelas informações não são considerados naquele instante. Logo, 

transações como compra de materiais de expediente por parte de um setor específico 

ou despesas com treinamento de um dado funcionário não fazem parte daquela análise 

naquele momento.  A busca por detalhes envolvendo esses objetos específicos só é 

necessária caso se deseje justificar ou analisar mais profundamente algum valor 

consolidado. 

Quando se parte para modelar uma situação desta natureza através de 

mecanismos arquiteturais, os objetos responsáveis por cada um destes processos 

menores assumem papéis específicos para obtenção do resultado final. Além disso, a 

interconexão entre eles deve ser sempre identificada, analisada e especificada. Não só 

em termos estruturais, mas também no aspecto ligado a regras de comunicação.  

Em determinados momentos, uma certa configuração passa a ser entendida 

como um elemento individual, capaz de prover um determinado serviço e que está 

associada a outros elementos pertencentes a uma comunidade externa à primeira. Esta 

última tanto pode ser composta por objetos de natureza simples, como pode ser 

resultado da integração de outros elementos complexos, também interligados. 

A possibilidade de composições também deve ser estendida ao nível de 

conectores. Embora essas estruturas sejam tipicamente ligadas ao aspecto 

comunicações, é comum encontrar serviços sendo fornecidos pela infraestrutura de 

conexão entre componentes de uma colaboração. Sendo assim, uma associação entre 

componentes interligados por conectores pode ser encarada não como um objeto 

provedor de uma regra de negócio, mas sim como um fornecedor de serviços 
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necessário ao processamento destas regras. Os sistemas de middleware encontrados 

atualmente têm sua natureza complexa o suficiente para serem encaixados nesta 

definição [43]. A Figura 2.2 mostra o que vem a ser este mecanismo de composição. 

 

                    

 

 

 

 

 

 
(a)               (b) 

Figura 2.2 – Composição e Reuso de Elementos Arquiteturais 

 
Na Figura 2.2(a) tem-se uma configuração arquitetural (CN2) onde os 

componentes de processamento (C1, C2, C3, C4) estão interligados a partir de um 

conector específico CN1. O conjunto é transferido para uma interação entre dois 

componentes (C5 e C6) onde CN2 servirá como infraestrutura de comunicação. Esta 

nova configuração, que pode ser observada na Figura 2.2(b), poderá utilizar os 

serviços da interação inicial para realização de seus processamentos e comunicações. 

Além de facilitar o entendimento, a composição de componentes e conectores 

é importante para o aspecto reuso de elementos dentro de um processo de 

desenvolvimento de software. Como pode ser visto na Figura 2.2, o reaproveitamento 

de funcionalidades em pontos distintos de um determinado projeto (ou até em projetos 

diferentes) implica em significativos ganhos de produtividade. 

Caso a aplicabilidade da colaboração vista em 2.2(a) não fosse possível em 

2.2(b), todos os serviços fornecidos pela primeira, e necessários à segunda, deveriam 

ser implementados novamente, o que implicaria em consumo de recursos (mão-de-

obra e tempo de projeto) disponíveis ao desenvolvimento. 

 O nível de dependência entre os elementos constituintes de um software – ou 

seja, o acoplamento de suas estruturas internas – vai definir o grau de reuso destes 

itens bem como a modularidade (capacidade de decomposição) do sistema como um 

todo [15].  Sendo assim, um atributo importante para um software é a possibilidade de 

  CN2 

C2 

C5  C3 

C4 

C6 

CN1 
CN2 

C1 



Elementos de Arquitetura de Software: Composição 

32  
 

alterar sua configuração arquitetural trocando-se um componente (ou um conjunto de 

componentes) por outro sem necessidade de grandes esforços por parte de quem 

modela o sistema.  A permutação de conectores e protocolos deve seguir a mesma 

linha de trabalho. 

 

2.2.6 Rastreamento e Arquitetura de Software 
 

 A partir do momento em que se modela um sistema, é vital para a equipe de 

desenvolvimento que haja meios voltados à análise de detalhes e relações entre o que 

é produzido em etapas diferentes do projeto [15]. Os elementos que constituem estes 

softwares devem ter um vínculo estabelecido para que inconsistências não sejam 

introduzidas na aplicação.  

Aquilo que é modelado em uma etapa anterior deve ser respeitado nas fases 

posteriores.  Além disso, a realidade de um software é dinâmica. Muitas vezes são 

necessárias alterações em suas definições iniciais para que ele possa se encaixar 

melhor no ambiente para o qual foi desenvolvido e que também passa por mudanças.  

Sendo assim, a possibilidade de percorrer artefatos que estão em diferentes estágios 

do processo torna o controle deste trabalho de adaptação mais seguro.  

É necessário, então, que um modelo arquitetural e o sistema implementado 

constituam o mesmo software. Para realizar este trabalho de checagem e consistência 

é fundamental que mecanismos de rastreamento estejam presentes durante todas as 

etapas de qualquer metodologia de desenvolvimento que esteja sendo utilizada na 

construção de um sistema de software. 

2.2.7 Linguagem de Descrição Arquitetural - ADLs 
 

À medida que a importância da arquitetura dentro do processo de 

desenvolvimento de software foi sendo cada vez mais considerada, ferramentas e 

metodologias começaram a ser discutidas, criadas e aperfeiçoadas. Todas elas visam a 

representação arquitetural para que o próprio arquiteto tenha condições de melhor 

controlar os artefatos que estavam envolvidos na modelagem. Como resultado deste 

esforço, surgiram as Linguagens de Descrição de Arquitetura, também conhecidas 

pelo mnemônico ADL (Architecture Description Language) [45]. 
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 Atualmente, é grande a discussão em torno da definição de ADLs e no que 

uma linguagem deve apresentar para ser considerada uma ferramenta ideal para 

descrição de uma arquitetura. Em parte, esta tarefa de classificar e definir o que é uma 

ADL se torna mais difícil devido à falta de um conceito plenamente aceito pela 

comunidade de desenvolvedores de software sobre o que é a arquitetura de um 

sistema. Apesar disto, soluções foram propostas, várias delas baseadas em domínios 

bem específicos e cujas características estão intimamente ligadas aos conceitos e 

princípios que seus criadores consideram (ou consideravam no instante da criação da 

linguagem) fundamentais para a arquitetura. 

 Como exemplos de ADLs podemos citar as linguagens Darwin [28], Unicon 

[41], Wright [53] e ACME [12]. A Figura 2.3 apresenta um trecho de código escrito 

em Unicon onde há a definição de um conector primitivo. 

 

 

      Figura 2.3 – Conector Primitivo [41] 

 

 Como mencionado anteriormente, Medvidovic, em seu trabalho sobre 

classificação e comparação de ADLs [45], estabelece requisitos para que uma 

linguagem de descrição arquitetural possa ser apresentada como uma ferramenta 

eficiente no tratamento da arquitetura de um sistema. Tais requisitos estão ligados à 

manipulação e definição dos principais elementos da arquitetura de software. Na 

Tabela 2.1, podemos encontrar uma lista sintetizada dessas premissas.  
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Tabela 2.1 – Requisitos de uma ADL 

Elemento Arquitetural Propriedades Sujeitas a Representação 
Nativa na Linguagem 

Componente Interface 
Tipo 
Semântica 
Restrição 
Evolução 
Propriedades Não-Funcionais 

Conector Interface 
Tipo 
Semântica 
Restrição 
Evolução 
Propriedades Não-Funcionais 

Configuração Arquitetural Entendimento 
Composição 
Refinamento/Rastreabilidade 
Heterogeneidade 
Escalabilidade 
Evolução 
Dinamismo 
Restrições 
Propriedades Não-Funcionais 

Fonte: A Classification and Comparison  Framework for Software Architecture Description 
Languages [45] 
 

Algumas das propriedades visíveis na Tabela 2.1 já foram discutidas na 

definição de componentes e conectores. Entretanto, a enumeração completa deste 

conjunto de características é importante para a obtenção de uma visão geral da 

complexidade que envolve a definição destes elementos arquiteturais. 

2.3 UML 
 

 Três dos principais nomes ligados às metodologias de desenvolvimento 

orientadas a objeto – Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson – 

desenvolveram, em conjunto, a UML (Unified Modeling Language) [17]. A 

linguagem se tornou uma das mais populares e aceitas ferramentas de auxílio para 

projetos de software orientados a objetos no mundo.   

Ela teve suas especificações iniciais criadas por volta do final da década de 

setenta e hoje é considerada como um padrão pelo próprio OMG para o 

desenvolvimento de sistemas. Sua notação serviu como base inclusive para a criação 

de outras modernas notações também ligadas ao processo de desenvolvimento, como 
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o CWM (Common Warehouse Model) [8] e o MOF (Meta Object Facility) [37]. Uma 

de suas principais características é que ela aprimora conceitos de outros métodos 

ligados ao processo de análise e definições de projeto, incluindo BOOCH [18], OMT 

[29] e OOSE [26]. 

 A linguagem, como seu próprio nome deixa bem claro, está baseada no 

conceito de modelos. Segundo seus próprios autores [17], um modelo é uma 

simplificação da realidade, que nós construímos para compreender melhor o sistema 

que estamos desenvolvendo e que auxiliam na obtenção de algumas das necessidades 

básicas de um processo de desenvolvimento.  

Uma dessas necessidades seria a visualização do software da maneira como ele 

realmente é ou da forma que desejaríamos que ele fosse. A sua especificação 

estrutural e comportamental também é algo que auxilia a definição da aplicação a ser 

construída. Os modelos servem, além de guia para a construção, como mecanismo 

auxiliar de documentação do que está sendo produzido. Todos esses benefícios e 

artefatos podem ser obtidos com a utilização sistemática de modelagens apropriadas. 

 Seguindo essa idéia de desenvolvimento com base em modelos, podemos 

encontrar também aqueles que são os quatro princípios fundamentais da modelagem 

[17]: 

• A escolha dos modelos a serem criados tem profunda influência sobre a 

maneira como um determinado problema é abordado e como uma solução é 

definida; 

• Um modelo poderá ser expresso em diferentes níveis de precisão; 

• Os modelos mais adequados estão relacionados à realidade; e 

• Um modelo único não é suficiente. Qualquer sistema complexo será mais bem 

investigado por meio de um pequeno conjunto de modelos quase 

independentes. 

 Dessa forma, a UML surge como ferramenta voltada a atender esses 

princípios, fornecendo ao projeto uma alternativa de desenvolvimento que possa ser 

encaixada nestas premissas importantes para que haja um resultado de qualidade.
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2.3.1 Componentes Básicos da UML 
 

 A UML, no seu papel de linguagem de modelagem de projetos, apresenta três 

tipos básicos de elementos (ou componentes): Itens, Relacionamentos e Diagramas 

[17]: 

 
Itens 
 
 Elementos de primeira classe dentro do modelo. São os blocos básicos de 

construção para a elaboração destes artefatos: 

 
• Itens Estruturais: elementos mais estáticos do modelo e representam entidades 

ligadas aos substantivos do que está sendo modelado. Encontram-se neste 

subgrupo as classes, interfaces, colaborações, os casos de uso, componentes e 

os nós; 

• Itens Comportamentais: são os elementos dinâmicos do modelo. As interações 

e as máquinas de estado se enquadram neste subgrupo; 

• Itens de Agrupamento: espécies de blocos que agrupam em seu interior 

elementos constituintes do modelo. Aqui encontramos os pacotes, os 

subsistemas, os frameworks e os modelos, os quais são, na verdade, 

especializações de pacotes; e 

• Itens Anotacionais: estruturas presentes nos modelos apenas para fins de 

explicação de um ou mais elementos. Dentro deste subgrupo encontramos as 

notas. 

 
Relacionamentos 
 
 Elementos que reúnem os itens através de vínculos que devem ser bem 

estabelecidos no modelo e que ajudam na sua compreensão, uma vez que eles definem 

como um determinado item está ligado a outro. Esta ligação pode ser de dependência, 

de associação, de generalização ou de realização. 

 
Diagramas 
 
 Um diagrama é exatamente o elemento gráfico que serve de container para a 

apresentação dos itens reunidos através de seus relacionamentos uns com os outros.
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Em geral esses diagramas funcionam como grafos onde os vértices são os itens e os 

arcos são os próprios relacionamentos. Na UML podem ser encontrados nove 

diagramas com propósitos bem específicos: 

 
• Diagrama de Classes: apresenta as classes que foram eleitas pelos projetistas 

como abstrações do mundo real, ou simplesmente entidades auxiliares, que 

estarão presentes no sistema e o relacionamento entre elas. Basicamente, é um 

diagrama ligado a uma visão estática do software; 

• Diagrama de Objetos: representação estática do sistema onde estarão 

presentes elementos que são, na verdade, instâncias das classes especificadas 

no diagrama anterior; 

• Diagramas de Casos de Uso: conjunto de comportamentos presentes no 

sistema, modelados através de atores (classes especiais que representam 

indivíduos presentes no ambiente em que está inserido o sistema) e 

relacionamentos entre eles; 

• Diagrama de Seqüências e Colaborações: gráficos que representam interações 

entre os objetos presentes na modelagem do software. Enquanto o diagrama de 

seqüência possui um foco mais voltado a ordem temporal das mensagens 

trocadas entre estas instâncias, o de colaborações está mais voltado à estrutura 

dos objetos que trocam mensagens entre si; 

• Diagrama de Gráfico de Estados: são entidades gráficas voltadas a uma 

representação dinâmica do sistema, constituindo uma máquina de estados 

dotada de estados, transições, eventos e atividades; 

• Diagrama de Atividades: também voltado a uma modelagem dinâmica do 

sistema, representa fluxos de atividades e dá ênfase ao fluxo de controle entre 

objetos; 

• Diagrama de Componentes: conjunto de componentes que irão fazer parte da 

implementação do sistema e seus relacionamentos; e 

• Diagrama de Implantação: representação gráfica da distribuição dos 

componentes ao longo dos nós de processamento da aplicação final. 

Esses são os principais diagramas da UML. Existem ferramentas que 

introduzem facilidades específicas na construção destes elementos gráficos e são 

destinadas ao suporte da aplicação deles na modelagem dos sistemas. Como exemplo 

desses produtos estão o Rational Rose [54] e o Visio [69]. 



Componentes Básicos UML 

38  
 

 
Mecanismos Básicos da UML 
 
 Podemos encontrar dentro da própria linguagem de modelagem, elementos que 

servem como ponto de apoio para garantir um aspecto padrão à modelagem 

construída. Esses elementos são os quatro mecanismos básicos da UML, descritos a 

seguir: 

 
• Especificações: conjunto de elementos que dão um forte embasamento 

semântico a tudo que é inserido ao longo dos modelos. Sendo assim, com o 

uso destas especificações, todas as partes do sistema estão vinculadas 

consistente e coerentemente, o que implica em uma maior facilidade no 

entendimento da aplicação; 

• Adornos: elementos de caráter auxiliar, mas de grande importância para a 

compreensão de tudo que está sendo modelado. Estes elementos facilitam o 

entendimento dos diagramas a partir do momento que eles conferem a algumas 

de suas partes, informações adicionais na forma de símbolos, por exemplo; 

• Divisões Comuns: separações muito comuns em modelagens orientadas a 

objetos também são encontradas na UML. Por exemplo, divisões claras entre o 

que são classes e o que são objetos (instâncias das primeiras). Interfaces e 

implementações também podem (e devem) ser distinguidas ao longo dos 

modelos; e 

• Mecanismos de Extensibilidade: a UML apresenta mecanismos que podem ser 

utilizados em casos de projetos que não estão encontrando, entre os elementos 

básicos pré-definidos da linguagem, todas as ferramentas necessárias para 

compor os modelos voltados à especificação da aplicação que se deseja 

implementar. Dentre estes mecanismos, encontramos: 

o Estereótipo: elemento que permite a extensão do vocabulário da UML 

com a criação de novos blocos básicos de construção de modelos com 

base nos já existentes. Podem ser incluídos na modelagem elementos 

específicos de um problema particular como se fossem itens pré-

definidos da própria linguagem. Inclusive, eles são sujeitos aos 

mesmos tratamentos e manipulações que os originais a partir dos quais 

foram criados. Exceções ou classes específicas de linguagens de 

programação podem ser introduzidas nos modelos construídos para o 
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projeto apenas sendo encarados como “especializações” de elementos 

nativos da linguagem; 

o Valores Atribuídos: elementos que estendem as propriedades dos 

elementos nativos da linguagem. Informações como versões, autores 

ou históricos podem ser inseridas nos modelos e associadas aos 

artefatos existentes de acordo com as necessidades do projeto; e 

o Restrições: entidades inseridas nos modelos para ampliar a natureza 

semântica dos artefatos, através da inserção ou modificação de regras 

já estabelecidas para eles. 

O suporte em termos de ferramentas (como as já citadas Rose, Visio) para uso 

desses mecanismos básicos da linguagem também contribui para sua popularização ao 

longo dos diversos processos de desenvolvimento que a utilizam. 
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2.3.2 OCL 
 

 A UML é a linguagem adotada pela OMG como ferramenta de modelagem a 

ser usada na especificação de projetos de software [17]. As facilidades oferecidas 

pelos seus diagramas para fins de definição de classes de objetos e seus 

relacionamentos não são suficientes para especificar todas as regras que devem definir 

a existência destes artefatos no software construído [35]. É necessário um meio para 

que sejam descritas todas as restrições às quais os objetos serão submetidos. A 

ferramenta responsável por esta tarefa está integrada à própria UML e é conhecida por 

Linguagem de Restrição de Objetos ou Object Constraint Language – OCL [48]. 

 O objetivo desta linguagem é facilitar a especificação de determinadas 

propriedades estabelecidas em um modelo [35]. Elas devem ser estabelecidas 

formalmente, mas mantendo facilidades de uso, leitura e escrita semelhantes às que a 

própria UML apresenta como vantagens sobre outras ferramentas. 

 Por ser de uma linguagem de especificação pura, a OCL não apresenta efeitos 

colaterais. Isto significa que a avaliação de uma expressão escrita seguindo suas 

regras não pode influenciar nos modelos às quais ela está associada, mas apenas 

retorna um valor a ser interpretado por quem a analisa. O estado de um sistema, por 

exemplo, não pode ser afetado pela avaliação de uma sentença escrita com a 

linguagem, mesmo que tenha sido criada para especificar este estado. 

 A OCL não é uma linguagem de programação [48]. Sendo assim, não é 

possível implementar rotinas lógicas ou escrever fluxos de controle capazes de serem 

traduzidos na forma de executáveis e submetidos a processamento em alguma 

plataforma de hardware. A atribuição da OCL é definir expressões que 

complementem a especificação de entidades estabelecidas em um modelo UML.  

Além disso, todas as questões e detalhes referentes à implementação dos 

artefatos definidos em tempo de projeto não podem ser representados com a OCL. As 

suas regras e práticas voltadas à descrição de propriedades são independentes de 

plataforma tecnológica. 

 A linguagem de especificações de restrição associada à UML também 

apresenta uma característica comum a linguagens de programação, embora não possa 

ser classificada como uma: a presença de tipos. Um tipo de dados é definido como 

sendo um conjunto de valores que pode ser usado em um determinado contexto 
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associado a uma lista de operações possíveis de serem aplicadas sobre estes valores 

[2].  

Em uma tentativa de facilitar o trabalho de quem manipula artefatos 

envolvendo o estabelecimento de restrições, alguns tipos pré-definidos foram 

incluídos em uma biblioteca padrão associada à OCL [48]: Tipos Primitivos (real, 

inteiro, string e boolean) e Tipos Ligados a Coleções. Eles podem ser empregados 

sempre que é necessário associar uma entidade qualquer do modelo (ou atributos 

associados a ela) a conjuntos de valores possíveis de serem assumidos por ela.  

A OCL pode ser usada para fins de [48]: 

• linguagem de consulta;  

• especificação de invariantes em tipos e classes no modelo de classes; 

• descrição de pré e pós-condições em operações e métodos; 

• estabelecimento alvos para mensagens e ações; 

• definição de  restrições e operações; e 

• especificação de regras de derivação de atributos para qualquer 

expressão sobre um modelo UML. 

 Um exemplo de aplicação da linguagem é o que pode ser visto na declaração a 

seguir: 

context Person::income(d : Date) : Integer 
pre  d > birthDate 
post result = age*1000 

Nela, uma operação (income) ligada a uma entidade Person tem como pré-

condição que o parâmetro de entrada seja maior que um atributo específico da 

entidade (birthDate). A pós-condição da rotina é que ela tenha como resultado a idade 

da pessoa (age) multiplicada por 1000. 

A complexidade das expressões em OCL pode ir muito além do exemplo 

mostrado. Algumas construções mais complexas podem ser encontradas na própria 

especificação da linguagem [48]. Além disso, Richters [35] propõe novos mecanismos 

voltados a uma melhoria no que diz respeito ao entendimento de detalhes das 

entidades associadas a estas restrições definidas. 

2.3.3 Perfis em UML 
  
 A UML tem se firmado cada vez mais como ferramenta de auxílio ao 

desenvolvimento ao longo da comunidade de engenharia de software. A existência de 
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propostas de extensão e adequação da linguagem [39][7] a realidades para as quais ela 

ainda não possui recursos voltados, demonstra o crescente interesse sobre a 

ferramenta. 

 Uma característica importante dessa linguagem é a presença de mecanismos 

internos que permitem a sua extensão [17]. O uso desses mecanismos (estereótipos, 

valores atribuídos e restrições) permite que os desenvolvedores criem conjuntos de 

elementos que, embora não façam parte diretamente da linguagem, são facilmente 

incorporados a ela.  

Tudo isto para que ela fique mais próxima de suas necessidades específicas. 

Esta fácil incorporação abre espaço para que elementos nativos ou definidos para um 

cenário em particular possam ser inter-relacionados sem a necessidade de grandes 

esforços de conversão ou adaptação. As próprias ferramentas existentes hoje de 

suporte à linguagem já permitem a manipulação dessas extensões criadas sob 

demanda. Isso se torna relativamente simples de ser implementado uma vez que estas 

extensões são definidas com base em elementos nativos por elas já suportadas. Este 

aspecto depende do nível de complexidade e da notação desejados. 

 Neste contexto de ampliação da expressividade da linguagem, surge o conceito 

de Perfil. Um Perfil em UML é um conjunto de extensões à linguagem construído 

com as próprias facilidades embutidas na UML para este fim [33]. Pode ser encarado 

como um meio padrão para que haja a possibilidade de expressão da semântica de um 

sistema através de extensões aos elementos básicos da própria UML.  

Em geral, sistemas extremamente complexos, que precisam ser bem 

entendidos antes de serem usados ou configurados pelos usuários, são fortes 

candidatos à modelagem através do uso de perfis. Como exemplo destes sistemas, 

podemos citar os modelos de componentes não proprietários, os frameworks e as 

plataformas de componentes distribuídos [33]. 

 Um exemplo clássico de perfil UML é o perfil para a especificação do 

CORBA [50]. Ele foi definido para que se pudesse expressar toda a semântica da 

plataforma CORBA com o uso de extensões da própria UML. Além deste, ainda 

podemos citar o EDOC Profile [15], voltado à modelagem de arquiteturas de sistemas 

distribuídos. Os trabalhos [39] e [7] mencionados anteriormente possuem este mesmo 

propósito de modelagem arquitetural através do uso desta linguagem.  
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2.4 MDA – A Arquitetura Baseada em Modelos 
 

Tendo em vista o crescimento do uso da arquitetura de software nos processos 

de desenvolvimento, o OMG trabalhou na montagem de uma proposta voltada a 

especificação e modelagem arquitetural de um software. O trabalho de definição 

culminou com o advento da Model Driven Architecture, ou Arquitetura Baseada em 

Modelos, ou simplesmente MDA.  

A abordagem, conforme sua própria denominação deixa claro, é totalmente 

baseada em modelos. Ela estabelece que o desenvolvimento de um sistema deve ser 

composto por etapas que partem de uma abordagem mais independente de qualquer 

plataforma tecnológica já existente e vão se tornando cada vez mais específicas e 

adaptadas a uma determinada tecnologia. Finalmente, o processo de desenvolvimento 

chega na implementação dos diferentes serviços que devem ser incluídos nas 

funcionalidades da aplicação.  A Figura 2.5 mostra a proposta da MDA. 

A Arquitetura Baseada em Modelos da OMG divide o trabalho de modelagem 

arquitetural em dois momentos bem distintos. Em um primeiro instante as atividades 

devem ser concentradas na construção dos chamados PIM (Platform Independent 

Model) ou MIP (Modelos Independentes de Plataforma). Tais modelos são 

representações de conceitos relativos ao software, construídos com base em padrões 

de especificações da própria OMG – UML, MOF, XMI [72] ou o CWM – e que não 

devem estar vinculados a nenhum tipo de plataforma tecnológica (CORBA, JAVA 

[20], .NET [1], etc).  

A finalidade maior deste conjunto de artefatos é a construção de mecanismos 

onde as regras presentes no ambiente onde o software será incluído sejam definidas 

independente da tecnologia usada para a implementação final. Também é fundamental 

a definição dos elementos necessários para que estas regras estejam presentes e 

funcionais no sistema desenvolvido. Este conjunto constitui a base para a construção 

do segundo grupo de artefatos.  

Este segundo grupo é construído a partir do mapeamento dos modelos 

independentes de plataforma estabelecidos no núcleo (PIMs) em modelos específicos 

que são vinculados a alguma tecnologia já existente. Para tanto, podem ser utilizados, 

por exemplo, os perfis já estabelecidos pelo próprio OMG para a UML e voltados a 

aplicações CORBA. Estes modelos são conhecidos como PSM (Platform Specific 

Models) ou MEP (Modelos Específicos de Plataforma). 
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especialmente à modelagem arquitetural. Isto facilitaria o suporte em termos de 

ferramentas disponíveis para este tipo de trabalho.  

 Além disso, a MDA, com sua abordagem baseada em visões, simplifica o 

entendimento da aplicação a ser construída, dividindo o esforço de modelagem entre o 

que deve e o que não deve ser vinculado a uma tecnologia. O uso da UML na 

construção destas visões, associado aos conceitos de arquitetura de software constitui 

uma abordagem poderosa para o processo de desenvolvimento de sistemas. 
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Capítulo 3 – Trabalhos Relacionados 
 
 
 

Trabalhos Relacionados 
 
 

 Este capítulo apresenta detalhes de abordagens presentes na literatura e 

voltadas à inclusão da modelagem arquitetural dentro das etapas de processos de 

desenvolvimento de software. O padrão 1471 é apresentado na Seção 3.1. O uso da 

UML como ADL é analisado na Seção 3.2. Um perfil para o uso desta linguagem na 

modelagem de arquiteturas de software é descrito na Seção 3.3. Também é realizada 

uma análise na Seção 3.4 a respeito de uma proposta baseada em visões que combina 

a UML com conceitos de arquitetura de software. Os detalhes do EDOC Profile são 

descritos e comentados na Seção 3.5. Por fim, uma classificação taxonômica aplicável 

aos conectores é apresentada na Seção 3.6. 
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3.1 Padrão IEEE 1471 
 
 O Padrão IEEE 1471 [55][24] é uma Prática Recomendada para Descrição 

Arquitetural desenvolvido pelo grupo de trabalho em arquitetura do IEEE. O interesse 

do instituto em estabelecer um padrão nesta área está diretamente vinculado ao 

crescimento do uso da arquitetura de software dentro dos processos de 

desenvolvimento de sistemas. Os principais objetivos do padrão incluem: 

• estabelecer uma interpretação para o termo arquitetura aplicável a 

sistemas onde o software é elemento fundamental – sistemas baseados 

em software; 

• criar um framework conceitual e um vocabulário comum para 

discussões acerca dos aspectos arquiteturais de um sistema; 

• identificar, esclarecer e divulgar práticas arquiteturais; e 

• permitir a evolução destas práticas como um amadurecimento 

tecnológico relevante. 

O padrão possui três elementos principais [56]: 

• um conjunto de definições de termos básicos utilizados pelo próprio 

padrão; 

• um framework conceitual, onde os elementos definidos podem ser 

manipulados para fins de análise e definições arquiteturais do sistema a 

ser construído ou mantido; e 

• requisitos voltados à descrição arquitetural de um sistema 

Um dos conceitos fundamentais no Padrão 1471 é o de descrição arquitetural: 

um conjunto de artefatos voltados a descrever a arquitetura de um sistema baseado em 

software. Apesar da definição envolvê-los, o IEEE não estabelece quais são estes 

artefatos, apenas propõe que eles devam ser baseados no conceito de visões.  

Uma visão é uma abstração do sistema feita a partir de um conjunto de regras 

estabelecidas em um determinado ponto de vista. Este, por sua vez, é a perspectiva 

através da qual uma dada visão do sistema é construída. A Figura 3.1 apresenta a 

relação entre estes dois conceitos. 
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Figura 3.1 – Relação entre Ponto de Vista e Visões 

 

Para fins de entendimento do que deve ser implementado, uma das visões 

apresentadas no caso particular da Figura 3.1 é a empresarial. Ela deve atender às 

necessidades de entendimento de todos os stakeholders envolvidos com este aspecto 

do ambiente onde o sistema será inserido – a administração da organização – e que é 

associado ao ponto de vista empresarial. O termo Stakeholder é aplicável a qualquer 

indivíduo, classe ou grupo que possui algum tipo de interesse no sistema a ser 

desenvolvido [55]. 

O outro ponto de vista apresentado – o estrutural – define regras para 

composição de visões que tornassem claras as necessidades estruturais do sistema. 

Considerando, neste último caso, os aspectos estáticos (visão estática), dinâmicos 

(visão comportamental) e de organização (visão de configuração) dos elementos que 

compõem a aplicação final. 

Conforme mencionamos anteriormente, enxergar o sistema através do conceito 

de visões não é algo novo em termos de modelagem de software. A proposta do IEEE 

é trazer este conceito para a área de definição arquitetural. Em geral, cinco pontos de 

vista principais podem ser considerados quando se trata da definição de uma aplicação 

[15]: 

• Organizacional: é a responsável por representar o cenário (ou 

realidade) organizacional. Este cenário é composto pelos processos 
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entidades e interações que estão presentes na organização (ou 

ambiente) onde o software será inserido e que são descritos com o uso 

de elementos de modelagem dispostos na própria visão; 

• Computacional: este aspecto de uma modelagem especifica o sistema 

partindo para descrições mais próximas de uma implementação. Nela, 

o software é apresentado através de conjuntos de objetos 

computacionais que interagem entre si através de interfaces definidas 

para estes objetos; 

• Ponto de Vista da Informação: responsável pela definição semântica 

das informações trocadas entre os elementos que compõem o sistema; 

• Ponto de Vista de Engenharia: provê base para a geração do código da 

aplicação. Detalhes relativos a aspectos de distribuição dos objetos 

definidos a nível computacional assim como dados técnicos 

necessários à implementação das especificações estabelecidas neste 

nível são tratados dentro deste ponto de vista; e 

• Tecnológico: está relacionado com a escolha realizada pelos projetistas 

para fins de implementação final e distribuição da aplicação. O sistema 

é enxergado levando-se em consideração plataformas tecnológicas e 

recursos de hardware voltados ao funcionamento do aplicativo. 

O desenvolvimento de um sistema de software muitas vezes envolve um 

número grande de pessoas que podem ser desenvolvedores, projetistas ou simples 

usuários. Cada um deles pode ter um nível de entendimento diferenciado a respeito do 

domínio sobre o qual o sistema será aplicado. Além disso, é muito comum que para 

uma mesma situação, tais pessoas possam ter idéias diferentes a respeito de um dado 

aspecto do sistema. Isto pode ser justificado pelo fato de às vezes elas trabalharem ou 

lidarem com áreas distintas, o que as leva a entender um problema com base em uma 

perspectiva própria daquela área. 

Neste contexto, a recomendação do IEEE estabelece que as descrições 

arquiteturais devem contemplar todas estas diferentes perspectivas, procurando 

satisfazer o que se espera do sistema por cada uma dos diferentes stakeholders. Este 

objetivo pode ser alcançado através da definição de pontos de vista que reflitam estas 

variações de perspectivas entre os envolvidos de alguma forma no projeto. As visões, 

construídas com base nestes pontos de vista, devem ser modulares, múltiplas e são 
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obrigadas a apresentar uma consistência entre si para que a análise delas não gere 

ambigüidades por parte de quem as utiliza.  

Apesar de toda estas regras envolvendo as atividades de desenvolvimento, a 

proposta do IEEE é uma recomendação que deixa nas mãos da equipe do projeto uma 

série de detalhes a respeito do que deve ser efetivamente construído. Ele não 

estabelece quais pontos de vista são necessários, nem muito menos quais e quantas 

visões devem ser construídas em um dado processo. 

Além disso, vale salientar que em momento algum o padrão exige a presença 

de elementos de arquitetura de software compondo estas visões. Detalhes de 

componentes, conectores, configuração arquitetural e estilos não são exigidos quando 

da modelagem de um sistema. 

3.2 UML como ADL 
 

Um grande problema apontado em várias ADLs é o alto grau de complexidade 

inerente ao trabalho de manipulação destas linguagens [39]. Algumas delas são de 

difícil entendimento e sua integração com o processo de desenvolvimento também 

não é trivial. Sendo assim, muitas vezes, todo o trabalho de descrição, modelagem e 

escolha de padrões que é realizado no nível arquitetural fica simplesmente como um 

artefato à parte. Este é utilizado para a obtenção de uma visão global do sistema, mas 

não há garantias de que a implementação e a arquitetura representam o mesmo 

sistema. 

 Tendo em vista argumentações desta natureza sobre problemas com as ADLs 

mais tradicionais, profissionais envolvidos com o processo de desenvolvimento de 

software começaram a enxergar na UML um bom mecanismo auxiliar de trabalho. Ela 

expande a possibilidade de se obter, em uma única ferramenta, uma maneira de 

especificar concisamente e com facilidades de manutenção os elementos arquiteturais 

de um software.  

Conforme apresentado anteriormente, a UML já é amplamente usada na 

modelagem e definição de projetos de software. Seus modelos e artefatos são úteis no 

processo de identificação de entidades, modelagem de processos, estabelecimento de 

seqüências específicas de atividades e colaborações entre estas entidades. Tudo isto 

dentro de uma abordagem orientada a objetos.  
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 A UML não foi concebida, inicialmente, para lidar com as especificidades 

próprias da arquitetura de software. Atualmente, é grande o esforço de vários 

desenvolvedores e do próprio OMG para tornar a UML uma linguagem voltada a 

modelagens arquiteturais. A UML 2 [68] já avançou na incorporação de itens que 

estivessem mais próximos dos conceitos de arquitetura de software. 

Apesar de nem todos os seus elementos nativos serem perfeitamente 

utilizáveis em um contexto arquitetural, existem formas de utilizar seus mecanismos 

de extensão para tentar suprir tais necessidades. Medvidovic [44] apresenta três 

métodos básicos para adequação da linguagem à modelagem arquitetural: 

• utilizar seus elementos nativos para simular relações de elementos 

típicos de arquitetura de software; 

• aplicar os mecanismos de extensão próprios da UML (estereótipos, 

valores atribuídos e linguagem de restrição de objetos) para compor 

perfis voltados à modelagem arquitetural; ou 

• ampliar o metamodelo da linguagem para incluir nele os elementos de 

arquitetura de software. 

A Figura 3.2 apresenta um exemplo de uso de estereótipos para representação 

de dois elementos arquiteturais: protocolo e conector. No caso particular mostrado, o 

protocolo CommuncationProtocol está associado ao conector DataLink através de um 

relacionamento de agregação próprio da UML. 

 

 

 Figura 3.2 – Estereótipos para Arquitetura de Software 

 

Embora apresentados na forma de opções independentes, uma abordagem de 

uso da UML na modelagem arquitetural de um software pode aplicar mais de um 

destes métodos enumerados anteriormente. Particularmente, a MDSA faz uma 

proposta onde este tipo de prática é utilizado. 
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3.3 Perfil UML para Descrições de Arquitetura de Software 
 
 Kandé [39] propôs um perfil UML onde mecanismos de extensão da 

linguagem são utilizados como forma de obtenção de elementos voltados à 

modelagem de alguns dos principais itens de arquitetura de software. A proposta é 

baseada no conceito de visões proposto pelo IEEE, onde um determinado ponto de 

vista estabelece as regras para a construção de múltiplas visões complementares de 

um sistema.  

Como os próprios autores definiram em seu trabalho, mecanismos “leves” e 

“pesados” de extensão foram usados para definir todo o perfil proposto. O termo leve 

se refere a tudo que é construído sem alterações no metamodelo da UML, enquanto 

que o termo pesado é aplicado a extensões que realizam estas mudanças. Na Figura 

3.3 pode ser visto a inclusão do perfil proposto dentro do metamodelo padrão da 

linguagem. 

 

 

 
  Figura 3.3 – Perfil para Uso da UML na Modelagem Arquitetural [39] 

 

 A proposta inclui no processo de modelagem o conceito de conectores, 

componentes e configuração arquitetural. Estes elementos podem ser manipulados 

dentro do ponto de vista estrutural ao longo de três visões complementares: 

• Estática: esta visão descreve a estrutura estática do sistema. Nela, o 

profissional de desenvolvimento de software define os elementos que 

constituem a arquitetura da aplicação através de tipos específicos de 

componentes e conectores aos quais são associadas restrições que 

atuam também sobre as possíveis interconexões entre estes elementos. 

Estereótipos são utilizados na composição dos modelos; 

• Comportamental: a finalidade da composição desta visão é definir os 

aspectos dinâmicos do sistema que está sendo construído. Protocolos e
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máquinas de estados são associados aos tipos de componentes e 

conectores estabelecidos na visão estática; e 

• De Configuração: uma vez definidos os aspectos estáticos e dinâmicos 

dos componentes e conectores envolvidos com a arquitetura do 

sistema, a visão de configuração tem como foco principal as instâncias 

criadas a partir dos diversos tipos destes elementos arquiteturais 

definidos nas visões anteriores. Sendo assim, uma configuração é um 

conjunto de instâncias criadas a partir dos tipos especificados para 

conectores e componentes, seguindo as restrições ligadas a ambos. 

A Figura 3.4 mostra um caso particular de modelo estrutural de um sistema 

que envolve captura e transmissão de imagens. Este artefato é associado à visão 

estática e foi construído com base na proposta de Kandé, utilizando uma notação 

aplicada na própria abordagem. 

 

 

Figura 3.4  – Modelo Estrutural (visão estática) para Sistema de Captura e  
Transimssão de  Imagens 

Os dois componentes da Figura 3.4, são descritos com o uso da notação de 

estereótipo típica da UML - <<archComponent>>. Eles dizem respeito ao dispositivo 

de câmera (CameraDevice) e à estação de controle (VideoControlStation) presentes 

no sistema. Ambos são interconectados através de um conector VSConnector. 

Os conceitos de portas associadas a componentes, pontos de conexão 

associados a conectores e papéis na interconexão destes elementos são suportados 

pelo perfil. Estereótipos de classes, colaborações e diagrama de estados são utilizados 

como ferramentas auxiliares na montagem dos modelos que definem a arquitetura do 

sistema que está sendo modelado. Todas estas definições sempre levam em 

consideração as três visões principais presentes na proposta.  

Além destes elementos, algumas notações específicas introduzidas na UML 

pelo grupo de trabalho também são aplicadas na composição dos artefatos, como 

alguns símbolos específicos para identificar componentes computacionais. 

 Entre os aspectos positivos da abordagem está a apresentação explícita de 

alguns elementos não considerados por outras propostas com a mesma finalidade 

(como o padrão 1471 do IEEE), tais como manipulação de conectores e configurações 
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arquiteturais. A associação de interfaces a alguns destes elementos, bem como a 

possibilidade de definir e lidar com conectores simples ou complexos também são 

contribuições importantes associadas ao trabalho. 

Entretanto, não há o estabelecimento de regras para separar modelos 

independentes de plataforma de visões ligadas a uma tecnologia específica. Além 

disso, a classificação e definição explícita de estilos arquiteturais também não estão 

presentes no trabalho. 

3.4 Visões Arquiteturais em UML 
 

Hofmeister [7] propôs uma abordagem baseada em visões onde os elementos da 

UML são utilizados para representar modelos arquiteturais de um sistema. A escolha 

da linguagem é defendida pelos mesmos aspectos já abordados anteriormente neste 

trabalho: facilidade de manipulação, suporte de ferramentas e flexibilidade através dos 

mecanismos de extensão embutidos. 

Quatro são as visões estabelecidas na proposta de modelagem: a visão 

arquitetural conceitual, a visão modular arquitetural, a visão de execução arquitetural 

e  a visão de código arquitetural. 

Na primeira delas, a presença de componentes interligados por meio de 

conectores é marcante. Os componentes possuem portas que são associadas a papéis 

ligados aos conectores. Protocolos definem a comunicação deste cenário. A 

abordagem permite a definição de componentes complexos (compostos a partir de 

outros componentes interconectados). Diagramas de classes são utilizados na 

representação da configuração estática dos elementos constituintes desta visão.  

Um exemplo desses diagramas pode ser visualizado na Figura 3.5 onde é 

definido um sistema de aquisição e processamento de imagens em tempo real. 

Modelagem orientada a objetos, diagramas de seqüência e de estado são usados para 

representar os protocolos. Diagramas de seqüência são utilizados para representar a 

interação entre componentes. 
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 Figura 3.5  –  Visão Arquitetural Conceitual de um Sistema de Aquisição de Imagens[7] 

                          

Na visão modular arquitetural os elementos da visão conceitual são agrupados 

em módulos de acordo com suas dependências e finalidades. O conceito de pacote da 

UML é utilizado na composição desta visão, complementado com o uso de classes 

que definem a dependência entre os módulos. A Figura 3.6 apresenta um exemplo 

dessa visão para o mesmo sistema de aquisição de imagens. 

 

 

  Figura 3.6  –  Visão Modular Arquitetural de um Sistema de Aquisição de Imagens[7] 

 

Quando se constrói a visão de execução arquitetural,  atribui-se a ela a 

responsabilidade pela modelagem de como os módulos são combinados na aplicação a 

ser construída. O uso de diagramas de classe (detalhes estáticos) e de seqüência 
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(detalhes dinâmicos) são utilizados na composição deste artefato. A Figura 3.7 mostra 

um exemplo de diagrama representativo dessa visão específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.7  –  Visão de Execução Arquitetural de Sistema de Aquisição de Imagens[7] 

Finalmente, a visão de código arquitetural é composta apenas por referência a 

arquivos e outros elementos físicos (como diretórios) que efetivamente armazenam os 

elementos produzidos ao longo do trabalho de desenvolvimento. A Figura 3.8 mostra 

um exemplo de modelo pertencente a esta classe de visões. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.8  –  Visão de Código Arquitetural de Sistema de Aquisição de Imagens[7] 
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 Uma contribuição importante da abordagem está na apresentação explícita de 

alguns elementos fundamentais de arquitetura de software como componentes e 

conectores unidos em uma dada configuração. Além disso, a manipulação de 

componentes complexos também é um aspecto que a torna mais próxima dos 

conceitos clássicos de arquitetura de software. 

Entretanto, não existe explicitamente no trabalho apresentado, uma maneira de 

definir e manipular conectores complexos, compostos por elementos arquiteturais 

mais simples. A idéia de arquitetura foi levada ao nível de arquivos de 

implementação, mas arquitetura de software trata de representação de elementos em 

um alto nível de abstração e não de rotinas compiladas e codificadas em alguma 

linguagem. Juntos, eles irão descrever a estrutura e o comportamento do sistema a ser 

desenvolvido independente da forma como serão implementados. Arquivos binários 

não constituem elementos arquiteturais. Além disso, não houve na proposta uma 

preocupação em diferenciar artefatos independentes de plataforma de modelos ligados 

a uma tecnologia qualquer. 

 

3.5 EDOC Profile 
 
O EDOC Profile [15] é uma proposta adotada pela OMG como perfil de 

modelagem que segue o padrão MDA no que diz respeito aos requisitos necessários a 

uma definição arquitetural. É o resultado de um esforço voltado a estabelecer regras 

que permitam aos desenvolvedores compor as duas visões básicas sugeridas pela 

MDA (ver Seção 2.4). Estas visões são formalmente descritas por extensões aos 

elementos básicos da própria UML.   

O modelo independente de plataforma é representado no perfil pela ECA – 

Enterprise Collaboration Architecture – ou Arquitetura de Colaboração 

Organizacional [15]. Ela tem seu foco voltado aos pontos de vista organizacional, de 

informação e computacional (ver Seção 3.1). Este artefato é implementado a partir da 

definição de cinco subperfis complementares: 

• CCA – Component Collaboration Architecture: a arquitetura de 

colaboração de componentes define os componentes de processamento 

que estão presentes no sistema, bem como o vínculo estrutural e regras 

de comunicação entre estes elementos. O contrato especificado para um 

componente inserido na CCA é implementado internamente com base 
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em um conjunto de regras que definem como e quando as informações 

devem ser intercambiadas (ou transformadas) através de pontos 

específicos de suas interfaces. A presença de protocolos, juntamente com 

o estabelecimento de seqüências de atividades específicas, define o que 

pode ser chamado de realização do componente. 

• Entities Profile: este perfil define em detalhes as entidades que 

compõem os processamentos realizados pelo sistema; 

• Relationship Profile: definição do relacionamento entre as entidades 

definidas para o software a ser desenvolvido; 

• Events Profile: modelagem dos eventos que desencadeiam ações e 

processamentos de dados no software desenvolvido; e 

• Business Process Profile: representação dos processos de negócio nos 

quais os componentes estão envolvidos; 

O modelo dependente de plataforma é composto pelo mapeamento de todas as 

definições estabelecidas nos perfis mencionados anteriormente em uma plataforma 

tecnológica específica. No exemplo utilizado pelo próprio EDOC, o FCM é utilizado 

como ferramenta auxiliar no mapeamento dos modelos iniciais em elementos típicos 

da tecnologia escolhida. Neste sentido, o FCM constitui a visão de engenharia 

enquanto os elementos finais são a visão tecnológica do sistema (ver Seção 3.1). 

Conceitos apresentados pelo EDOC Profile constituem importantes 

contribuições no trabalho de modelagem arquitetural de sistemas. Alguns deles, 

listados a seguir, são mapeados em diagramas compostos com o uso da própria UML. 

Como são estendidos pela MDSA, detalhes específicos foram apresentados apenas em 

capítulos posteriores deste trabalho, quando do detalhamento de sua proposta. 

3.5.1 Arquitetura de Colaboração de Componentes 
 

Um importante artefato a ser construído com o uso do EDOC é a arquitetura 

de colaboração de componentes. Ele constitui uma abstração onde os componentes de 

processamento, suas ligações bem como as regras de comunicação entre eles são 

estabelecidas. A CCA será expressa na forma de uma colaboração de classes 

apresentada com o uso da notação UML.  

Nesta arquitetura, componentes possuem portas que podem ser de diversos 

tipos e com complexidade variável. A definição dos mecanismos de comunicação fica 
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a cargo de protocolos que podem ser associados a portas específicas destes elementos 

arquiteturais. 

Conforme foi visto na Seção 2.3.1, uma colaboração pode ser visualizada na 

forma de um diagrama onde ficam claras as interações (em termos de trocas de 

mensagens) entre objetos que se interrelacionam em um dado modelo. No caso do 

EDOC, as colaborações são representadas na forma de diagramas de classes onde os 

relacionamentos entre as entidades é que são apresentados de forma destacada. Esta 

diferença na aplicação do termo colaboração é uma característica própria do  perfil. 

3.5.2 Coreografias 
 

A coreografia representa a abstração de um comportamento associado à 

comunicação entre elementos constituintes de uma arquitetura ou a um processamento 

interno de uma entidade específica. A troca de informações entre componentes através 

das portas e a própria implementação interna do contrato especificado para algum 

destes artefatos seguem regras e seqüências de tarefas cuja representação deve ser 

modelada. A responsabilidade por esta atribuição fica a cargo da coreografia, que 

constitui uma entidade base importante no metamodelo da CCA. 

 

Figura 3.9  –  Coreografia de um Componente de Acesso a Dados 

 

A representação de uma coreografia para fins de modelagem arquitetural é 

realizada através de um diagrama de atividades onde o comportamento pode ser 

analisado pelas transições e ações especificadas neste artefato próprio da linguagem 
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UML. A Figura 3.9 mostra um exemplo de coreografia simples relativa ao 

comportamento de um componente que acessa e formata dados a serem retornados. 

3.5.3 Composições 
 

Uma composição é a abstração que indica a possibilidade de uso de um 

determinado elemento arquitetural em uma colaboração. Sendo assim, esta 

colaboração teria sua origem vinculada à solução de um determinado problema no 

ambiente onde o sistema será inserido, podendo ser reaproveitada ou enxergada como 

um elemento único em um outro cenário.   

Como pode ser visto, o conceito de composição de elementos arquiteturais no 

EDOC segue as definições que foram apresentadas anteriormente (ver Seção 2.2.5), 

embora ele não dê suporte explícito ao conceito de conector. A entidade composição 

também é uma classe base no metamodelo da CCA do EDOC Profile. Sua 

representação em termos de artefatos é realizada através do uso de diagramas de 

classes típicos da UML e modelos construídos com a notação específica do perfil que 

terá aspectos apresentados na Seção 4.2.2. 

3.5.4 Comunidades de Objetos 
 

Conjunto de elementos que se inter-relacionam e interagem para alcançar um 

objetivo comum [15] – este é o conceito de comunidade de objetos apresentado no 

EDOC. Através dele, torna-se mais fácil identificar e analisar as combinações 

necessárias entre os elementos constituintes de um sistema, fazendo com que o 

software atenda às especificações estabelecidas para ele.   

Sendo assim, tem-se uma série de objetos com papéis e comportamentos bem 

definidos colaborando para que os objetivos de uma dada comunidade possam ser 

alcançados.  A existência de restrições associadas a estas combinações bem como o 

estabelecimento de políticas voltadas às interações entre os objetos é algo que torna a 

modelagem destas organizações mais completa. A representação destas comunidades 

é realizada através do uso de diagramas de classes típicos da UML e modelos 

construídos com a notação específica do perfil que terá aspectos apresentados na 

Seção 4.2.2. 
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3.5.5 Comentários Gerais sobre o EDOC 
 

O EDOC Profile é uma primeira tentativa, homologada pela OMG, de integrar 

os conceitos da MDA ao processo de desenvolvimento de software. Entretanto, o 

perfil não torna explícitos alguns dos mais clássicos conceitos de arquitetura de 

software, como a importância dos conectores e seu papel essencial na comunicação 

entre os componentes responsáveis pelo processamento das regras de negócio.  

A classificação de estilos bem como um tratamento detalhado das configurações 

arquiteturais também não estão presentes na proposta. Além disso, não existe na 

abordagem a possibilidade de modelar conectores complexos. Como foi visto, este 

aspecto é fundamental quando a infraestrutura de comunicação é representada por um 

middleware fornecedor de serviços que vão além da troca de mensagens.   

3.6 Classificação Taxonômica de Conectores 

 
 Conforme visto anteriormente, a função básica de um conector é concretizar a 

ligação entre dois componentes que necessitam estabelecer uma comunicação entre si. 

Embora seu papel possa ter esta simples atribuição, existe toda uma complexidade 

associada a estes elementos, cuja falta de entendimento implica em um tratamento 

inadequado destes blocos fundamentais de interação de software [47].  

Para propor uma metodologia onde a análise destas estruturas de comunicação 

pudesse ser realizada mais detalhadamente, Nenad [47] apresenta um Framework de 

classificação, onde são estabelecidas naturezas às quais um conector pode ser 

associado. A abordagem permite que o entendimento do conector possa ser 

aprofundado a partir das características vinculadas à natureza à qual ele pertence. 

 O Framework é baseado no conceito de camadas. Ou seja, um conector 

inicialmente pode ser identificado por uma natureza estabelecida em um nível de 

classificação superior abaixo do qual se encontram outras classes voltadas a este 

mesmo processo de categorização.  A seguinte seqüência de níveis pode ser observada 

no trabalho analisado: 

• Categoria de Serviço: este é o nível mais alto no processo de 

classificação de conectores e que representa o papel de interação 

mais abrangente preenchido por eles na comunicação. Ele os 
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enquadra de acordo com os serviços que uma destas estruturas de 

comunicação pode apresentar: 

o Comunicação: conectores de comunicação basicamente 

suportam a transmissão de dados entre os componentes que 

se interligam; 

o Coordenação: esta classe de conectores engloba aqueles 

que são capazes de transferir sinais de controle entre 

componentes; 

o Conversão: conectores capazes de converter a informação 

requerida por um componente e provida por outro. Estão 

associados ao processo de comunicação entre componentes 

de natureza heterogênea, os quais não poderiam ser 

interligados sem algum tipo de ação intermediária para fins 

de provimento de compatibilidade; e 

o Facilitação: os serviços providos por conectores deste tipo 

são voltados a agilizar o processo de comunicação entre 

componentes. Embora às vezes tais serviços não sejam 

indispensáveis para o processo de comunicação, sua 

presença o torna mais eficiente. Um exemplo é o 

mecanismo de balanceamento de carga que pode ser 

provido pela própria infraestrutura de comunicação; 

• Tipos de conectores: esta camada de classificação identifica os 

conectores de acordo com a forma como eles implementam os 

serviços de interação que apresentam. O trabalho de Nenad 

apresenta oito possíveis tipos de conectores: 

o Procedure Call: estruturas aplicáveis à modelagem do fluxo 

de controle e transferência de dados entre componentes. No 

primeiro caso, técnicas de invocação são usadas enquanto 

que no segundo o uso de parâmetros é o artifício utilizado 

para fins de estabelecimento da comunicação; 

o Event: natureza de conector semelhante ao tipo Procedure 

Call, no caso do uso para fins de trocas de fluxos de 

controle. A distinção é que neste tipo específico, o início do 

processo se dá com a ocorrência de um evento; 
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o DataAccess: conector voltado a permitir o acesso a dados 

mantidos por um componente de armazenamento por parte 

de outros elementos  pertencentes á configuração 

arquitetural; 

o Linkage: estruturas de conexão voltadas a ligar dois 

componentes e mantê-los neste estado enquanto interagem; 

o Stream: conectores deste tipo normalmente são utilizados 

para fins de transferência de quantidades grandes de dados, 

embora possam ser usados em outros cenários como 

sistemas cliente-servidor que apresentam protocolos de 

transferência de dados resultantes de uma computação; 

o Arbitrator: conectores voltados a resolver impasses em 

cenários como os que apresentam componentes que não 

podem realizar deduções sobre estados e necessidades dos 

demais; 

o Adaptor: as estruturas de comunicação deste tipo provêm 

compatibilidade entre componentes heterogêneos; e 

o Distributor: embora não possa existir sozinha em um 

modelo, esta classe de conectores permite a análise dos 

caminhos de comunicação presentes em uma dada 

arquitetura. Sua função é definir rotas e coordenar as 

informações que trafegam por elas para obter eficiência nas 

interações do sistema. 

As outras três camadas presentes na proposta de Nenad são as dimensões e 

suas possíveis subdimensões associadas aos tipos de conectores definidos 

anteriormente, além dos valores que estas entidades podem assumir. A finalidade 

destes últimos níveis também é um aprofundamento na análise das características de 

um determinado conector, já que elas pressupõem a existência de especificidades 

comuns a estas estruturas no desempenho de suas atribuições.  

Como exemplo tirado do próprio trabalho [47] está a possibilidade de definir 

uma dimensão parâmetros associada aos conectores do tipo Procedure Call. Ela pode 

apresentar a subdimensão Retorna Valores. Logo, seguindo a linha de classificação 

proposta pelo Framework, pode-se definir uma espécie de conector como sendo a que 

utiliza um mecanismo de retorno de valor em um parâmetro para, através de uma 
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chamada de procedimento (Procedure Call), implementar um serviço de 

comunicação.  

A modelagem das regras taxonômicas não implica na criação de uma estrutura 

hierárquica estrita. Ao contrário, na própria apresentação do trabalho [47], percebe-se 

que o encadeamento de camadas cria um grafo direcionado acíclico. Nela também é 

possível encontrar o detalhamento de todas as dimensões e subdimensões possíveis 

para um dado tipo de conector. 

A proposta apresentada por Nenad amplia os recursos necessários à 

manipulação dos conectores como elementos de primeira ordem em uma modelagem 

arquitetural. Isto é possível uma vez que ela aprofunda o entendimento destas 

estruturas de conexão. A MDSA faz uso dos tipos aqui definidos para fins de 

modelagem da arquitetura de sistemas, o que pode ser visto na sua apresentação 

detalhada em capítulos posteriores. 

3.7 Outros Trabalhos 

 
 O uso da UML associada aos trabalhos de definição e modelagem arquitetural 

de sistemas de software possui outras propostas presentes na literatura além das já 

discutidas nas seções anteriores deste capítulo. Nelas, é possível notar o interesse de 

grupos de desenvolvimento em aliar a facilidade de uso e a disseminação da 

linguagem aos trabalhos de manipulação dos conceitos de arquitetura de software. 

 Como primeiro exemplo de outras contribuições neste aspecto está o perfil em 

UML proposto por Zarras [4]. Nele, há a presença de sugestões associadas a extensões 

baseadas nos mecanismos nativos da própria linguagem (como o uso de estereótipos). 

São levados em consideração na abordagem aspectos importantes da arquitetura de 

software como a preocupação com a modelagem de configurações arquiteturais.  

Além disso, há uma divisão básica entre os elementos destinados à definição 

de conectores: um grupo – o de conectores abstratos – é voltado à definição de mais 

alto nível destas estruturas. O outro – o de conectores concretos – modela estruturas 

de conexão mais próximas dos detalhes de implementação. 

 Rausch [3] define uma linguagem de especificação de arquitetura de software 

baseada em UML e aplica a OCL no estabelecimento de restrições das entidades 

envolvidas nos modelos. Elementos de extensão – tais como estereótipos – também 

são utilizados na proposta, que possui preocupação explícita com entidades como 
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interfaces e componentes, embora não trate em detalhes estruturas importantes como 

os conectores. 

 Riva [9] apresenta uma análise não apenas sobre o uso da UML na modelagem 

arquitetural de software, mas também na aplicabilidade de seus recursos em processos 

de engenharia reversa de sistemas. O conceito de visões diferentes de um mesmo 

sistema é aplicado junto ao uso da linguagem, embora não haja um mecanismo de 

mapeamento específico para fins de associação entre estas visões. 

 No que diz respeito ao uso da MDA como proposta de modelagem 

arquitetural, é possível encontrar na literatura trabalhos voltados à validação da 

abordagem. Entre eles, destaca-se a proposta de Rodrigues [19], onde a análise 

baseada em visões proposta pela OMG é aplicada para modelar e definir o aspecto 

confiabilidade de um software.  

 Um sistema pode ser considerado confiável se ele consegue manter um nível 

aceitável de resposta mesmo quando submetido a um número de solicitações acima do 

considerado em fases de análise. Controlar este aspecto no desenvolvimento de uma 

aplicação significa modelar características que garantam a presença deste fator no 

sistema final. Rodrigues realiza este trabalho através do uso de um perfil de 

confiabilidade. Este artefato é construído através da definição de elementos com a 

aplicação da própria UML e os mecanismos de extensão apresentados pela linguagem 

– estereótipos, valores atribuídos e restrições. 

 A construção dos modelos independentes de plataforma irá levar em 

consideração a necessidade de garantir a confiabilidade do sistema, algo que, ao ser 

mapeado para uma plataforma específica, deverá ter estas características refletidas e 

mantidas nestes modelos posteriores. Os passos para alcançar este objetivo, embora 

não listados em detalhes neste trabalho, podem ser conferidos em [19]. 

 A aplicação da MDA também foi proposta na solução dos aspectos não-

funcionais de um sistema. Eles podem ser descritos como as características de um 

software que não estão relacionadas aos critérios funcionais, mas que mesmo assim 

são desejáveis na aplicação final [32]. 

 Em seu trabalho relacionado com análise não funcional, Skene [30] propõe a 

construção de modelos baseados em perfis UML onde mecanismos de extensão à 

linguagem juntamente com a OCL são usados. A partir destes modelos, que são visões 

do sistema a ser construído, definições a respeito dos aspectos não funcionais do 
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software podem ser realizadas, para que estas características estejam presentes na 

implementação final da aplicação. 

3.8 Considerações Finais 
 
  
 A linguagem UML, adotada pela OMG como ferramenta de modelagem de 

projetos de sistemas, possui características atrativas para equipes de desenvolvimento 

de software. Entre elas podem ser destacadas sua simples interface de manipulação 

(baseada em gráficos) e a ampla variedade de ferramentas que suportam seus diversos 

diagramas e extensões. 

 O uso de visões na composição de artefatos voltados ao entendimento do 

sistema está se tornando cada vez mais freqüente em processos de desenvolvimento. 

Estas visões auxiliam o entendimento da aplicação a ser construída e, 

conseqüentemente, sua definição se torna mais eficaz. A MDA amplia este artifício 

especificando a necessidade de construírem duas visões principais: uma independente 

e outra vinculada a uma plataforma tecnológica. 

 Apesar de tudo isso, um método eficaz de aplicação dos conceitos básicos de 

arquitetura de software ao processo de desenvolvimento ainda constitui um desafio. A 

complexidade dos elementos arquiteturais deve ser tratada para que os projetistas 

tenham condições de explorá-la ao máximo, definindo e modelando sistemas focando 

tanto na sua estrutura quando no comportamento.  

Embora o conceito de visões já seja apresentado por alguns padrões 

estabelecidos – como na MDA – não há, ainda, uma proposta que inclua certos 

aspectos importantes de arquitetura – como a manipulação de conectores complexos, 

configurações e estilos – dentro dos trabalhos de definição e modelagem das 

aplicações. 
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Capítulo 4 - MDSA: Uma Proposta de Integração de Elementos 
de Arquitetura de Software à Model Driven Architecture 
 
 
 
 
 

MDSA: Uma Proposta de 
Integração de Elementos de 

Arquitetura de Software à 
Model Driven Architecture 

 
 
 
 
 
 
 Este capítulo apresenta a proposta MDSA para modelagem arquitetural de sistemas. 

Inicialmente, na Seção 4.1, serão descritos aspectos gerais da abordagem. Na Seção 

4.2 haverá a descrição, em detalhes, dos metamodelos que a define bem como a 

notação da proposta e os passos necessários para construção dos seus modelos. Estes 

elementos são descritos ao lado de exemplos onde a aplicabilidade das regras 

estabelecidas pela MDSA pode ser visualizada. 
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4.1 Visão Geral 
 
 A MDSA (Model Driven Software  Architecture ou Arquitetura de Software 

Baseada em Modelos) sempre segue um princípio básico que foi especificado pela 

MDA como ideal para uma modelagem arquitetural: a construção de dois modelos, 

sendo que o primeiro é totalmente independente de uma plataforma tecnológica 

específica e o segundo leva em consideração uma determinada tecnologia.  

No entanto, ela estenderá as atividades envolvidas na construção destes 

modelos, incluindo neles conceitos de arquitetura de software deixados de lado pelo 

OMG, como, por exemplo, a manipulação explícita de conectores.  

Para construir estes dois modelos principais, a MDSA considera como primeira 

preocupação a necessidade de estabelecer, através de um metamodelo, uma série de 

regras voltadas à composição envolvendo os elementos básicos de uma arquitetura. 

Sendo assim, foi definido o que vem a ser a Arquitetura de Colaboração de 

Componentes (CCA) da MDSA: um suporte direto à construção de modelos 

arquiteturais de sistemas, estendendo os conceitos apresentados na CCA do EDOC 

Profile (ver Seção 3.5). Na MDSA, assim como no EDOC, as colaborações são 

apresentadas na forma de diagramas de classes. 

Uma das características da arquitetura de colaboração do EDOC é permitir a 

construção de modelos onde possam ser refletidos aspectos do ambiente onde o 

software será incluído. Esta possibilidade se mantém na MDSA através do 

estabelecimento de regras voltadas à definição e manipulação de elementos voltados 

ao entendimento do meio onde o software será usado.  

Detalhes como os processos de negócio existentes na organização, quais os 

objetos responsáveis pela execução de tais processos, os relacionamentos entre estas 

entidades e o papel de cada uma delas no cenário da própria organização são 

informações importantes para a compreensão do ambiente mencionado. Embora a 

proposta da MDSA não ofereça técnicas para o levantamento dessas informações, ela 

apresenta um conjunto de regras e elementos voltados a sua representação. 

Além disso, a MDSA reforça os aspectos relativos à interconectividade destes 

elementos, modelando explicitamente detalhes a respeito das estruturas de conexão 

utilizadas para interligar os componentes das comunidades  de objetos (ver Seção 

3.5). 
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Quando se aplica a MDSA na construção de modelos referentes a estas 

comunidades, há a clara definição de componentes de processamento, protocolos de 

comunicação, configurações e estilos, além das especificações explícitas dos 

elementos de interconectividade – os conectores.  

Os componentes são os responsáveis por processar e armazenar informações 

que são trocadas entre eles através dos conectores. Ambas as estruturas podem ser 

classificadas em simples ou complexas dependendo se foram ou não definidas a partir 

de uma composição envolvendo elementos de natureza mais simples (ver Seção 

2.2.5).  

A troca de informações e mensagens existente entre os componentes, e que é 

estabelecida através de um conector, tem suas regras definidas a partir dos protocolos 

de comunicação. Essas entidades têm papel fundamental no processo de interação de 

elementos arquiteturais, sendo identificados na MDSA como importantes classes da 

arquitetura de colaboração. 

Componentes interagindo através de conectores com o uso de regras 

estabelecidas por meio dos protocolos definem configurações arquiteturais que, por 

sua vez, podem ser associadas a estilos específicos (Ver Seção 2.2.4). A manipulação 

explícita de configurações e estilos também é possível na MDSA através do uso de 

entidades que são apresentadas na definição do metamodelo da proposta.  

As configurações e estilos associados às comunidades modeladas influenciam 

diretamente nos resultados produzidos pela própria comunidade de objetos. Sendo 

assim, a partir do momento que a MDSA trata estes elementos como entidades 

explícitas, há a clara manipulação dos aspectos comportamentais de um modelo. 

A separação entre os conceitos comunicação e processamento é uma 

preocupação da proposta da MDSA. Através da possibilidade de manipular e definir 

separadamente os elementos associados a uma ou à outra natureza, é possível 

concentrar esforços de análise em cada um dos aspectos sem que um trabalho interfira 

diretamente no outro. 

Uma preocupação da abordagem proposta neste trabalho é o tratamento dos 

detalhes do software ligados a uma visão computacional (ver Seção 3.1): 

especificidades como objetos que desempenham algum papel funcional no sistema e 

suas interfaces de interação também se tornam objetivos da modelagem. Estas 

interfaces podem ser associadas ao comportamento que o objeto apresenta para fins de 

sua participação na comunidade.  
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 Nota-se que existe um vínculo natural entre o que vem a ser parte da 

organização e o que vai representar estes elementos em termos computacionais. Tudo 

isso tendo em vista a composição de um sistema que represente perfeitamente os 

processos necessários ao ambiente no qual ele será usado.  

Uma abordagem poderia partir para a definição de elementos associados a 

regras de manipulações voltadas à representação de aspectos do meio onde o software 

será incluído. Posteriormente seriam realizados mapeamentos destas definições para o 

estabelecimento dos aspectos relativos a visões computacionais do sistema. 

Entretanto, a MDSA apresenta em sua arquitetura de colaboração uma forma de 

especificar detalhes tanto da organização (do meio onde o sistema será inserido) como 

da estrutura computacional que representa os seus processos.  

Os objetos computacionais (ver Seção 3.1) podem ser enxergados como sendo 

os próprios componentes de processamento presentes na arquitetura interligados 

através de conectores. As interfaces destes elementos podem ser identificadas na 

própria definição do modelo arquitetural, assim como as regras que controlam a 

comunicação, estabelecidas por intermédio do uso de protocolos.  

As colaborações (ver Seção 3.5) são caracterizadas com a definição das 

comunidades e suas interações internas e externas (com outras comunidades). Com 

isto, forma-se uma visão onde as estruturas destas colaborações podem ser 

identificadas e seus efeitos estudados para que o resultado das ações do conjunto 

possa ser definido de acordo com as especificações de projeto. 

Através do uso desses conceitos na construção do modelo arquitetural do 

sistema, a MDSA fornece ao desenvolvedor uma visão clara dos componentes que 

estão colaborando. Além disso, a equipe que está desenvolvendo um sistema tem à 

disposição uma forma de definir e analisar as estruturas que interligam estes 

componentes bem como as regras que definem esta comunicação. A Figura 4.1 mostra 

o que é confeccionado pelo uso da proposta. 

Os retângulos de bordas arredondadas na Figura 4.1 representam os 

componentes de processamento responsáveis por manipular, gerar ou armazenar as 

informações relativas aos processos da organização ou do meio onde o sistema será 

inserido. Os cilindros transparentes representam os elementos de interconexão entre 

componentes – os conectores. Os pequenos retângulos sombreados e de interior 

pontilhado associados aos conectores são os protocolos de comunicação que 
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controlam o intercâmbio de informações trocadas entre os componentes através de 

interligação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Visão Arquitetural Proporcionada pela MDSA 

 

Vale a pena observar que os elementos utilizados para interligar os 

componentes (conectores e protocolos) definem um conjunto maior que representa 

toda a infraestrutura de comunicação do sistema modelado.  Ela está sendo destacada 

na Figura 4.1 através do retângulo que envolve estes elementos. 

Está se tratando de uma abordagem de modelagem independente de plataforma 

tecnológica. Logo, os conectores modelados apenas indicam a existência de elementos 

de comunicação entre os componentes, mas não estabelecem seus detalhes de 

implementação. Entretanto, as regras estabelecidas pelos protocolos definem normas 

que devem ser seguidas inclusive durante os trabalhos de implementação final 

(codificação) da aplicação. 

Um aspecto importante da abordagem é o suporte à modelagem de sistemas 

onde a infraestrutura de comunicação provê serviços. Na Figura 4.1, o retângulo 

identifica e isola explicitamente este elemento de interligação, podendo ser definidos 

separadamente para ele todos os elementos necessários ao provimento destes serviços. 

Mais detalhes sobre esta característica do modelo poderá ser visto mais adiante no 

detalhamento da proposta. 

A proposta da MDSA também dá suporte a alguns conceitos considerados 

essenciais para fins de uma modelagem arquitetural de um sistema: Composição, 

facilidade de rastreamento, simplicidade e abstrações de alto nível são descritas a 

seguir e têm suas características relacionadas com a abordagem. 
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4.1.1 Composição de Componentes e Conectores na MDSA 
 

Como foi visto na seção anterior, uma das idéias da Arquitetura de 

Colaboração de Componentes da MDSA é representar, através de colaborações de 

componentes interconectados, a arquitetura de um sistema de software. Muitas vezes, 

para obter este modelo, é necessário aplicar o conceito de composição aos elementos 

arquiteturais (ver Seção 2.2.5). 

 A construção de elementos complexos através de composições, quer sejam 

eles de processamento quer sejam de interconexão, se mostra útil à modelagem 

arquitetural.  Além de permitir um mapeamento direto entre elementos do ambiente 

externo ao software e os itens que o compõem, ela auxilia o processo de entendimento 

da aplicação a ser construída.  

Solucionar problemas a partir de sua divisão em partes menores, construir 

objetos que resultem em respostas a estas unidades elementares e compor uma 

solução para o problema como um todo é uma prática comum e útil em processos de 

desenvolvimento de sistemas. Além de facilitar a construção de aplicações que 

resolvam problemas presentes no meio no qual elas serão colocadas em 

funcionamento, ela favorece o reuso de objetos e artefatos.  

 Construções definidas em termos de itens elementares podem ser encaradas 

como elementos atômicos em outros cenários de modelagem (ver Seção 2.2.5). Este 

tipo de trabalho pode ser associado, na MDSA, a um processo de reaproveitamento de 

comunidades de objetos. Em determinados momentos, módulos compostos por 

elementos menores podem ser visualizados como estruturas únicas, que por sua vez 

podem entrar em composições que posteriormente também são entendidas como 

elemento único.  

Através deste trabalho de reaproveitamento, pode ser afirmado que uma das 

propriedades da MDSA é permitir o reuso de componentes e conectores em vários 

níveis, promovendo, assim, uma redução em termos de esforço voltado ao 

desenvolvimento. A Figura 4.2 apresenta uma seqüência de diagramas onde a idéia de 

reaproveitamento presente na MDSA pode ser visualizada em detalhes. 
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da independência relativa à tecnologia, o desenvolvedor pode introduzir no projeto 

uma autonomia entre os próprios módulos constituintes da aplicação. 

4.1.2 Facilidade de Rastreamento na MDSA 
 

A possibilidade de realizar um trabalho de rastreamento (ver Seção 2.2.6) ao 

longo dos modelos de um projeto é fundamental para garantir que a aplicação final 

implementada é a mesma que foi especificada na fase de definição arquitetural. A 

MDSA contribui na realização desta tarefa. Isto se dá partir do momento que ela 

vincula claramente os seus objetos a elementos organizacionais, modela-os de forma 

detalhada e exige que sejam tomados como base para as atividades posteriores do 

processo de desenvolvimento.  

A modelagem de componentes e conectores independentemente de plataforma 

tecnológica seguindo as regras da MDSA permite uma fácil vinculação entre os 

elementos da organização, a realidade do ambiente no qual a aplicação será 

introduzida e aquilo que deve ser implementado. Sendo assim, é possível, após todo o 

trabalho de confecção do software, percorrer os artefatos ligados aos diferentes 

estágios do processo. Este vínculo é facilitado pelo uso da UML como ferramenta 

básica de trabalho. Seus diagramas dotados de componentes visuais e, principalmente, 

seus mecanismos de extensão, tornam a tarefa de análise mais prática e amigável às 

equipes de trabalho.  

 Vale salientar que embora dotados de elementos independente de plataforma, 

os modelos confeccionados com a MDSA devem ser utilizados como base para todas 

as atividades que sucedem a modelagem arquitetural. Caso contrário, corre-se o risco 

de se implementar um sistema que não foi o que teve sua arquitetura definida. 

4.1.3 Simplicidade 
 

 A MDSA, por utilizar a notação gráfica herdada da UML, permite que o 

trabalho de modelagem seja executado visualmente.  A montagem de modelos 

gráficos simplifica o trabalho de entendimento do que está sendo composto. Além 

disso, facilita a análise da estrutura e comportamento referentes às diferentes 

combinações dos elementos arquiteturais presentes em uma dada configuração. Sendo 

assim, ela se mostra de fácil compreensão e uso por parte de um processo de 

desenvolvimento. 
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4.1.4 Abstrações de Alto Nível 
 
 À medida que ferramentas e metodologias são colocadas à disposição para 

serem usadas em processos de desenvolvimento, é possível se observar que trazer o 

foco do trabalho para um nível alto de abstração facilita o trabalho de produção de 

software.  A evolução das ferramentas de produção de software levou aos 

desenvolvedores produtos poderosos que simplificam o trabalho de geração de 

código. Cada vez mais é entregue às equipes de trabalho tarefas voltadas à definição 

dos elementos que compõem o sistema ao invés de sua codificação em termos de uma 

linguagem específica.  

A proposta da MDSA é compatível com este tipo de metodologia de trabalho, 

uma vez que estabelece regras e conceitos que permitem aos profissionais analisarem, 

especificarem e definirem, em um alto nível de abstração, os elementos que 

participam da composição de um software.  

4.1.5 Uso da UML 
 
 A linguagem UML é a ferramenta básica de modelagem utilizada pela MDSA.  

A razão disto é o fato que o MDA adota as ferramentas estabelecidas pelo OMG.  

Embora exista uma quantidade maior de artefatos possíveis de serem criados com a 

linguagem, vamos apenas nos concentrar em quatro específicos: 

• Diagramas de Classes: estes diagramas são usados para modelagem dos 

processos componentes e das informações trocadas entre eles através de fluxos 

de dados via conectores; 

• Diagramas de Estados: os diagramas deste tipo são utilizados para fins de 

construção de modelos que reflitam os comportamentos dos componentes e 

dos conectores, bem como os contratos (características de interfaces) 

assumidos por eles na composição do sistema; 

• Colaborações: as comunidades de objetos, bem como as características 

vinculadas à composição de conectores e componentes são modeladas com o 

uso destes diagramas; e 

• Notação Específica: alguns elementos gráficos necessários a uma melhor 

compreensão do sistema modelado com a MDSA são extensões à UML 

propostas em trabalhos como o próprio EDOC Profile [15]. Embora não façam 
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parte do padrão da linguagem, o uso desses novos recursos facilita o 

entendimento e apresentação de determinadas características da aplicação a ser 

construída.  

4.1.6 Framework Conceitual da MDSA 
 
 A abordagem para a construção da arquitetura de colaboração de componentes 

da MDSA pode ser associada a um metamodelo cujas dependências são especificadas 

na Figura 4.3. A construção desse artefato constitui uma extensão ao Framework 

conceitual do EDOC Profile [15]. As entidades adicionadas ou alteradas são 

identificadas pelo prefixo MDSA_. Todas elas são representadas através de elementos 

retangulares conhecidas como packages (pacotes) - elementos próprios da linguagem 

UML (ver Seção 2.3). 

 O termo Choreography presente no metamodelo (ver Seção 3.5) representa a 

modelagem das regras que são seguidas pelos componentes e conectores na 

comunicação, transformação e armazenamento de informações.   

À medida que os componentes e os conectores são definidos e especificados 

(pacotes Component Specification e MDSA_Connector Specification, 

respectivamente), é importante estabelecer como eles serão usados. Este é o papel 

representado pelo pacote Composition presente no Framework conceitual da Figura 

4.3. Composições tanto são utilizadas para definir componentes e conectores 

compostos como para modelar interações entre eles ao longo de configurações 

arquiteturais estabelecidas. 

 A capacidade de definir elementos compostos da MDSA (ver Seção 4.1) 

permite o reaproveitamento de componentes e conectores na construção de novos 

modelos arquiteturais. Neles, uma determinada colaboração destas estruturas pode ser 

entendida como um elemento único, com um papel bem definido dentro do cenário 

que está sendo estudado.  

 O pacote Document  Model está relacionado com os aspectos estruturais das 

informações que estão sendo trocadas e processadas ao longo das colaborações 

definidas. Ao se ter múltiplas visões de um dado sistema (ver Seção 3.1), este pacote 

serve de base para a especificação do modelo de informações do sistema que está 

sendo modelado. 
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Figura 4.3 – Estrutura e Dependências no Metamodelo da Arquitetura de 
Colaboração de Componentes da MDSA 

 

 O gerenciamento de modelos (pacote Model Management da Figura 4.3) 

facilita o agrupamento das entidades que se inter-relacionam por meio das 

colaborações através do uso de pacotes UML.  

4.2 Descrição Detalhada 
 

 Esta seção detalha todos os elementos da MDSA. Sua arquitetura de 

colaboração de componentes, bem como seus conceitos de composições e 

coreografias são apresentados através da especificação de todas as entidades que 

participam de suas definições. 

4.2.1 Arquitetura de Colaboração de Componentes 
 

A Figura 4.4 apresenta algumas entidades que compõem a arquitetura de 

colaboração de componentes proposta pela MDSA. O objetivo do metamodelo é 

apresentar regras que devem ser seguidas na modelagem arquitetural através da 

abordagem. As entidades que estrutural ou conceitualmente foram estendidas pela 

MDSA a partir do EDOC Profile, assim como aquelas que foram acrescentadas às já 
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existentes nele, receberam o prefixo MDSA_. As entidades que não possuem o 

prefixo foram herdadas sem alterações a partir do perfil adotado pela OMG. Esta 

nomenclatura é usada em todos os metamodelos apresentados ao longo deste capítulo. 

 

 
 Figura 4.4 – Metamodelo da Arquitetura de Colaboração de Componentes da MDSA 

 

Coreografias (MDSA_Choreography) 

 

 A coreografia (ver Seção 3.5) é responsável pela modelagem da troca de 

informações entre componentes através de conectores. Além disso, ela também é 

utilizada na própria implementação interna do contrato especificado para algum destes 

artefatos. Esses devem seguir regras e seqüências de tarefas específicas. Sendo assim, 

no metamodelo da Figura 4.4, a coreografia se apresenta como classe base para as 

entidades que representam, nos modelos construídos, os elementos envolvidos no 

processo de comunicação e transformação de informações (Composition, 

MDSA_Protocol e UsageContext).  Uma descrição mais detalhada sobre coreografias, 
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incluindo detalhes internos à sua modelagem específica, é apresentada na Seção 

4.2.1.1. 

 
Composições (Composition) 
 

 Esta classe serve de base para qualquer tipo de elemento arquitetural usado em 

um modelo, e é estendida na definição dos próprios estilos arquiteturais. Aspectos 

internos desta entidade, também presente no EDOC Profile, são tratados em um maior 

nível de detalhes na Seção 4.2.3 deste capítulo. 

 

Contextos (UsageContext) 

 

 Um elemento arquitetural pode ter sua aplicação associada a um contexto que, 

por sua vez, está relacionado com o uso de pontos de conexão ao longo de 

componentes e conectores no processo de comunicação. Sendo assim, quando um 

destes pontos é especificado em uma coreografia, ele é associado a um contexto que, 

por definição, pode ser até mesmo um elemento arquitetural específico.  

 

Elementos Arquiteturais (MDSA_ArchitecturalElement) 

 

 Entidade base estendida tanto pelos componentes como pelos conectores.  As 

propriedades específicas desta classe são herdadas por ambos os tipos de elementos 

arquiteturais (componente e conector). Seus atributos são definidos como segue: 

• IsPersistent: indicação da forma como o elemento trabalha com o conceito 

de sessão ao longo das interações, armazenando estados ou não; 

• primitiveKind: informações semânticas adicionais definidas para um dado 

elemento arquitetural. Podem ser provenientes, por exemplo, de uma 

linguagem de programação qualquer especificada em algum momento do 

processo; e 

• primitiveSpec:  especificação do local de implementação do valor atribuído 

em primitveKind. 

A necessidade de utilização de uma classe base para ambos os elementos 

arquiteturais surge a partir do momento que podem ser definidas propriedades 

idênticas para eles. No entanto, a aplicabilidade de componentes e conectores em uma 
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determinada configuração deve seguir as finalidades principais destas estruturas (ver 

Seções 2.2.2 e 2.2.3), que possuem papéis distintos no que diz respeito à arquitetura 

de software. 

 

Estilos Arquiteturais (MDSA_ArchitecturalStyle) 

 

 Abstração para representação de colaborações específicas para que o processo 

de organização (e conseqüente reuso) delas seja facilitado. Um estilo arquitetural 

constitui uma configuração particular que, teoricamente, pode ser reutilizada em 

diversos cenários onde os serviços fornecidos por ela sejam necessários. Além de 

tipos específicos de componentes e conectores, um estilo também especifica regras de 

associação para estes elementos (coreografias). 

 O metamodelo da CCA da MDSA apresentado já disponibiliza quatro tipos 

básicos de estilos arquiteturais. Cabe ao projetista aplicar ou não estas entidades na 

modelagem arquitetural de um software. A classe MDSA_PF diz respeito ao estilo 

Pipes and Filters. MDSA_EBII está relacionada com a invocação implícita baseada 

em eventos (Event Based Implicit Invocation). As outras duas possibilidades de estilos 

específicos a serem utilizados são A MDSA_Rep e a MDSA_LS relativas aos 

repositórios e aos sistemas em camadas (Layer Systems), respectivamente. 

 

Configurações Arquiteturais (MDSA_ArchitecturalConfiguration) 

 

 Classe que representa um conjunto de elementos arquiteturais que interagem. 

Interação esta voltada a solucionar problemas específicos propostos ao longo da 

especificação do sistema. Configurações particulares podem ser classificadas 

conforme estilos arquiteturais pré-determinados (daí estenderem 

MDSA_ArchitecturalStyle), facilitando o trabalho de reaproveitamento de soluções 

modeladas com a proposta.  
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Componentes de Processamento (MDSA_ProcessComponent) 

 

 Como introduzido no Capítulo 2, um componente é uma parte de um sistema 

responsável por executar um determinado processamento ou armazenar um conjunto 

de informações.  No entanto, dependendo do nível em que se trabalha com estes 

componentes, a sua representação e o seu entendimento têm uma complexidade 

variável. Um componente pode ser um elemento mapeado diretamente em uma 

unidade computacional de uma linguagem de programação. Também é possível 

modelar um componente de natureza complexa (como um componente de e-business) 

como uma composição de subcomponentes.  

A abordagem adotada na MDSA permite a composição através dos próprios 

diagramas de colaboração. A navegação ao longo de modelos mais detalhistas ou com 

um maior nível de abstração se torna, assim, menos sujeita a erros de interpretação.  

 Um componente da MDSA é algo capaz de participar de uma composição ou 

de uma colaboração. O nível de detalhes com o qual será tratado depende do 

projetista. Provavelmente, sistemas de grande complexidade estrutural e 

comportamental necessitam de um maior número de níveis de diagramas de 

colaboração, uma vez que seu entendimento pode não ser trivial. 

A propriedade granulaityKind, definida no modelo e baseada em atributos 

descritos no próprio EDOC, é destinada à especificação do escopo do componente. 

Sendo assim, ele pode ser local a um dado programa (valor program da enumeração), 

a uma dada tarefa ou sessão (owner) ou visível a partir de algum mecanismo de 

distribuição (shared). Esses valores são definidos através do uso de um estereótipo 

associado a um tipo enumerado (GranularityKind). 

 

Conectores (MDSA_Connector) 

 

 Assim como os componentes são vistos como uma parte do sistema 

responsável por processar ou armazenar dados, os conectores modelam as interações 

da aplicação. Em virtude da complexidade que essas estruturas podem assumir, sua 

modelagem dentro da proposta da MDSA também está ligada a colaboração de objetos 

que podem interagir para prover serviços além do simples fluxo de informações entre 

componentes.   
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Quando eles são modelados dentro da arquitetura de colaboração de 

componentes, o que se pretende é estabelecer os seus aspectos estruturais e 

comportamentais. Não se está interessado em saber como eles são implementados no 

sistema final, mas sim qual o papel deles nos cenários onde estão presentes e sua 

relação com os demais elementos que compões a aplicação que está sendo construída.   

 
Protocolos (MDSA_Protocol) 

 

Um protocolo consiste de série de regras que controlam a comunicação entre 

os componentes de um modelo. O sentido do fluxo de informações, bem como os 

responsáveis por iniciar, manter ou encerrar a troca de mensagens são estabelecidos 

com base nestas regras.  

Um componente solicitante (entidade que inicia um processo de comunicação) 

pode realizar uma solicitação (através de um conector) a um outro componente - o 

solicitado. No momento de retornar a solicitação, o responsável pela resposta pode 

precisar iniciar um processo de troca de informações com um outro componente.  

Logo, neste cenário, vemos que um solicitado para um processo pode ser o 

solicitante de outro. Além disso, quando uma comunicação é estabelecida seguindo as 

regras de um determinado protocolo, nada impede que durante a interação entre os 

dois ou mais componentes, surjam sub-protocolos ou protocolos auxiliares. Estes são 

responsáveis por estabelecer regras específicas a determinadas interações que surgem 

ao longo do diálogo entre os elementos, mas que não constituem a troca principal de 

informações entre eles. 

O papel dos protocolos na MDSA, bem como sua associação com os demais 

elementos arquiteturais mudou com relação à sua presença na CCA do EDOC. Aqui, 

nós temos uma associação entre eles e os conectores. O que é natural, já que a 

finalidade maior dos protocolos, é estabelecer as regras de comunicação que são ser 

implementadas através dos conectores. A cardinalidade da associação entre estas duas 

entidades visível na Figura 4.4 também pode ser justificada pela possibilidade de mais 

de um protocolo agir em uma determinada interação intermediada apenas por um 

único conector.  
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Pontos de Conexão (MDSA_ConnectionPoint) 

 

 Tanto componentes como conectores devem apresentar em suas especificações 

os elementos necessários ao estabelecimento da comunicação entre eles. Nestas 

entidades, é preciso que sejam conhecidos os pontos que podem ser acionados para 

fins de abertura e encerramento do processo de troca de informações. Os pontos de 

conexão são abstrações que representam os itens que compõem as interface dos 

elementos arquiteturais através dos quais os processos de comunicação serão 

estabelecidos.  

Há uma especialização desses pontos quando eles são tratados em separado ao 

longo de componentes e conectores. Entretanto, a existência de uma classe base surge 

em virtude desta natureza comum que todos devem apresentar: servir de ponto de 

entrada (ou de saída) de informações aos elementos arquiteturais. Entre suas 

propriedades destacam-se: 

• isTransactional: um ponto de conexão com aspectos transacionais 

relacionados está, na verdade, associado a processos de interação onde 

a atomicidade é um elemento fundamental. A forma como o 

mecanismo transacional será implementado não está incluído no 

escopo da CCA da MDSA; 

• isSynchronous: um determinado ponto de conexão pode servir de 

elemento de acesso para uma comunicação síncrona ou assíncrona; 

• Direction: esta propriedade é definida em termos de um tipo auxiliar, 

presente no modelo através da entidade DirectionType. O valor 

atribuído a ela especificará se aquele ponto de conexão servirá para fins 

de iniciação de um processo de comunicação ou para responder a uma 

requisição; e 

• postCondition: a pós-condição está relacionada a como se encontra o 

processo de comunicação indicado pelo uso do ponto de conexão. Uma 

determinada seqüência de atividades, por exemplo, pode requerer que 

um certo valor seja gerado quando do final do processo de 

comunicação. Este tipo de restrição pode ser definido com o uso da 

OCL (ver Seção 2.3.2). 
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A especialização dos pontos de conexão define os elementos que efetivamente 

irão constituir as interfaces de componentes e conectores. 

 

Especialização dos Pontos de Conexão nas Interfaces 

 

 As interfaces de componentes e conectores são elementos essenciais para o seu 

entendimento. Especificar o comportamento e os mecanismos de conexão possíveis 

para um dado componente ou para um determinado conector é um dos principais 

trabalhos do projetista que aplica a MDSA. Na proposta, o que compõe a interface de 

um elemento arquitetural é o conjunto de pontos de conexão. Estes pontos são as 

estruturas básicas através dos quais as trocas de informações e mensagens entre os 

elementos arquiteturais são estabelecidas.  

No caso particular dos componentes, a especialização da classe 

MDSA_ConnectionPoint, presente na Figura 4.4, dá origem a uma nova entidade, 

conhecida como Porta (Port). As portas são os pontos de conexão específicos de um 

componente. Na sua interação com outras estruturas dentro de uma colaboração, um 

componente pode precisar de mais de um ponto de conexão. Inclusive, como veremos 

mais adiante, as portas presentes em um mesmo objeto podem apresentar 

características distintas uma das outras. Na arquitetura de colaboração de 

componentes proposta, o agrupamento de portas é representado por uma entidade 

cujas características encontram-se definidas na classe MDSA_PortList. Logo, o 

agrupamento de portas existente em um dado componente corresponde a um conjunto 

de pontos de conexão que constituem sua interface. 

 Quando se trata dos conectores, uma nova perspectiva é assumida pelos 

pontos de conexão. Neles, a especialização dessa classe dá origem à entidade 

MDSA_Roles. A diferenciação entre Ports e Roles foi realizada para obter uma melhor 

identificação do papel dos pontos de conexão quando estão presentes nos 

componentes e nos conectores.  

Analogamente ao que ocorre com as portas, que são agrupadas em listas, os 

conectores têm suas interfaces definidas na forma de conjuntos de Roles. A 

representação destas entidades pode ser identificada na CCA da MDSA através da 

classe MDSA_RoleList. Semelhante ao que ocorre com componentes, um conector 

pode apresentar conjuntos heterogêneos de roles.  
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No metamodelo proposto, uma interface é definida a partir da classe Interface. 

Optou-se por defini-la desta forma para que se tornasse mais claro o importante papel 

que ela apresenta na definição dos comportamentos e estruturas arquiteturais do 

sistema modelado. Na Figura 4.5 podem ser encontradas definições adicionais ao 

metamodelo da CCA proposta pela MDSA. 

 
 Figura 4.5 – Entidades Adicionais à Arquitetura de Colaboração de Componentes 

 
Definição de Propriedades  

 
 Um elemento arquitetural, quer seja um componente, quer seja um conector, é 

mais bem definido se, associado aos seus atributos básicos, houver a possibilidade de 

acréscimo dessas propriedades adicionais. É com este objetivo que o metamodelo da 

CCA da MDSA explicita a classe PropertyDefinition, encontrada na Figura 4.5. À 

medida  que a complexidade desta entidade cresce, os elementos arquiteturais a ela 

associados têm suas características incrementadas. Também baseada no EDOC [15], 

essa classe  é definida a partir de três atributos básicos: 

• name: nome vinculado à propriedade que está sendo tratada; 

• initial: este atributo constitui uma expressão através da qual podem ser 

indicados o valor inicial e o default para a propriedade; e 

• isLocked: indicativo se a propriedade está ou não disponível a 

mudanças (está ou não “travada”). 
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A parametrização das propriedades ao longo das definições de componentes e 

conectores torna a definição destes elementos mais flexível, já que a mudança nos 

valores destas propriedades implica em um item arquitetural diferente. Além disso, é 

possível associá-las a um tipo específico através da aplicação de um valor proveniente 

da entidade DataElement. 

 

Especialização de Conectores 

 

 A classificação de conectores (ver Seção 3.6) de acordo com atributos 

específicos ligados a suas características é algo que facilita o trabalho de quem realiza 

uma modelagem arquitetural. É possível definir a natureza do conector que se deseja 

aplicar em uma determinada configuração através da análise do cenário onde ele será 

inserido. Tudo isso independe da plataforma tecnológica que será utilizada para fins 

de implementação. 

Na Figura 4.5, são encontradas oito classes descendentes da entidade 

MDSA_Connector e que são explicitadas para cumprir este papel de especificação 

especializada. São elas: 

• MDSA_ProcedureCall; 

• MDSA_Event; 

• MDSA_DataAccess; 

• MDSA_Linkage; 

• MDSA_Arbitrator; 

• MDSA_Stream; 

• MDSA_Distributor; e 

• MDSA_Adaptor. 

Na MDSA, caso o projetista deseje trabalhar com a entidade genérica 

MDSA_Connector em seus modelos, isto é perfeitamente possível. Por outro lado, 

caso ele pretenda, já em estágios iniciais de seu projeto, definir mais precisamente as 

entidades que ele aplica na comunicação entre seus componentes, pode fazê-lo através 

da escolha de um dos tipos apresentados pela proposta. 
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Especialização de Roles 

 

 Basicamente, quando um componente e um conector associam-se através de 

um fluxo de comunicação, a passagem de mensagens iniciais entre eles pode assumir 

dois aspectos distintos. Em um instante, o ponto de conexão do conector (um role) 

pode ser utilizado para acionar uma porta de um componente. Ou seja, ativar ou 

alertar este componente para um processo de comunicação que está sendo iniciado por 

algum outro componente da arquitetura. Nesse caso, diz-se que este role está sendo 

utilizado para iniciar um processo de comunicação, sendo conhecido como um ponto 

iniciador ou, de acordo com o que está presente na Figura 4.5, um 

MDSA_InitiatingRole.  

Um segundo aspecto a ser considerado sobre roles em um processo de 

interação é aquele onde eles são acionados por uma porta de um componente para fins 

de estabelecimento de uma comunicação. Neste caso, diz-se que este ponto de 

conexão é um solicitado ou, de acordo com o metamodelo da Figura 4.5, um 

representante da entidade MDSA_RespondingRole.  

 

Especialização de Portas 

 

 Uma vez que a interface de um componente está a ponto de ser definida, as 

portas que a compõem podem apresentar naturezas distintas. Conforme já 

mencionamos anteriormente, a heterogeneidade dos pontos de conexão de um 

componente é perfeitamente possível dentro da abordagem proposta pela MDSA. Para 

viabilizar esta alternativa de modelagem, podem ser visualizadas na Figura 4.5, quatro 

classes, que constituem especializações da entidade Port. Seus principais aspectos são 

os seguintes: 

• FlowPort: esta entidade caracteriza o que pode ser chamado de uma 

“porta de fluxo”. Abstração cujo objetivo maior é permitir que um 

fluxo de dados entre ou saia de um determinado componente. O tipo de 

dado presente neste fluxo pode ser definido (ou parametrizado) através 

de propriedade auxiliar, definida a partir do vínculo entre este tipo de 

porta e a entidade DataElement. O uso deste mecanismo de associação 

de tipos permite a criação de componentes genéricos, onde a restrição 

de uso de suas portas para dados de naturezas diversas é algo 
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estabelecido apenas quando da definição da aplicação do componente 

em um cenário; 

• MDSA_ProtocolPort: este tipo de porta pode ser utilizado para 

estabelecer o uso de um protocolo específico no processo de 

comunicação. Como um conector pode ter basicamente dois tipos de 

roles (o iniciador e o respondedor), a direção que deve ser assumida 

indica qual deles é utilizado e, conseqüentemente, qual protocolo é  

usado; 

• MDSA_OperationPort: esta classe de portas está associada ao típico 

padrão de comunicação caracterizado por uma invocação (chamada) e 

uma resposta (retorno) por parte da entidade acionada. Em termos de 

adequação ao metamodelo proposto pela MDSA, as entidades 

pertencentes a esta categoria são na verdade especializações das listas 

de portas (MDSA_PortList) já apresentadas anteriormente. Uma porta 

deste tipo é constituída na verdade por mais de uma porta de fluxo, 

onde uma iniciar o processo de comunicação (realiza a chamada) e as 

demais são responsáveis em receber as respostas (receber os retornos) 

provenientes da invocação realizada; e 

• MDSA_MultiPort:  de acordo com a própria denominação, esta classe 

está associada a um agrupamento de portas. Um objeto que seja 

representante deste grupo de pontos de conexão possui um buffer 

associado onde a informação destinada às várias portas é armazenada 

até o momento em que todas elas possam transmitir em conjunto os 

dados por ela recebidos. As portas deste tipo são voltadas a aplicações 

complexas, onde o fluxo de comunicação proveniente de diversas 

fontes deva ser armazenado antes de ser repassado.  

O uso das especializações associadas aos elementos que podem compor a 

interface de um componente fica a cargo dos projetistas, que podem, em determinado 

momento, trabalhar com a classe base (Port), para, posteriormente, analisar qual seria 

o tipo específico mais apropriado para cada cenário modelado. 
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4.2.1.1 A Coreografia em Detalhes 
 

 Um dos principais elementos da arquitetura de colaboração de componentes da 

MDSA é o conceito de coreografia, também presente no EDOC, mas com organização 

diferente da apresentada na Figura 4.6. Esta abstração está relacionada a aspectos 

comportamentais dos modelos construídos. Ela especifica fluxos de informações que 

são estabelecidos entre os componentes através dos conectores e controlados pelos 

protocolos. 

 

            
     Figura 4.6 – Detalhes da Coreografia  da CCA da MDSA 

 

 Existem duas alternativas básicas através das quais a coreografia apresenta 

seus elementos: 

• Interna: neste caso, ela define qual seria o fluxo de mensagens que está 

sendo trocado pelos componentes dentro de uma composição 

específica. Normalmente, este tipo de coreografia é representado 

através de uma colaboração; e
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• Externa: quando a coreografia orienta seus elementos para deixar claro 

como um determinado elemento (protocolo, componente ou conector) 

se apresenta aos demais itens que compõem o modelo. Neste cenário, 

uma coreografia é representada através de um grafo de atividades, 

artefato nativo da linguagem UML. 

A classe coreografia é apresentada na proposta como entidade base para 

componentes, conectores e protocolos. Como forma de facilitar seu entendimento, 

uma máquina de estados é utilizada para modelar a ordenação das mensagens ao 

longo dos pontos de conexão presentes em uma configuração arquitetural. Na sua 

estrutura existem nodos (classe Node) que podem representar, para fins de 

modelagem, um determinado estado ou o uso de um ponto de acesso presente em um 

dado elemento da arquitetura do sistema. 

 Na Figura 4.6, pode ser visualizada a classe AbstractTransition. Esta entidade 

está relacionada à definição do fluxo de dados ou de controle que pode ser 

estabelecido entre dois nodos presentes em uma determinada coreografia. Outro ponto 

a ser observado no metamodelo, através de notações em UML, é que sempre existe 

um nodo fonte (source) e um nodo destino (target). O objetivo desta separação de 

papéis é tornar claro que em um processo de comunicação, há o elemento que envia 

informações ou algum tipo de controle e aquele que recebe estes dados. Ambos os 

papéis devem ser preenchidos por objetos que pertençam à mesma coreografia da qual 

faz parte o objeto representante do próprio fluxo. 

 Da especialização da classe AbstractTransition são definidas duas entidades: 

Transition e Connection. O objetivo da primeira é definir uma especificação de um 

contrato (ver Seção 2.2.1) que é ativada pelos nodos que estão a ela relacionados. No 

entanto, pode haver a definição de uma restrição associada à transição. Sendo assim, o 

acionamento do contrato fica sujeito a esta restrição. A representação desta restrição 

no metamodelo é realizada através do atributo preCondition da classe Transition. 

Desta forma, a transição pode ser entendida como uma declaração do fluxo que é 

estabelecido quando satisfeitas as condições impostas. 

 A segunda especialização (Connection) está relacionada com a execução do 

contrato que pode estar sendo definido através de uma transição. Representam, assim, 

o vínculo real, que ocorre em tempo de execução, entre dois nodos presentes em uma 

determinada coreografia. 
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 Enquanto as especializações de uma transição abstrata estão ligadas a 

conceitos abstratos (embora modeláveis) de transições e fluxos, o conceito de nodo 

está vinculado às estruturas que são os elementos principais entre estas interações. 

Portas e Roles presentes em uma configuração arquitetural interagem para permitir o 

fluxo de informações entre os componentes de processamento e armazenamento do 

sistema. Sempre que se encontram presentes em uma coreografia, cada um deles pode 

apresentar um uso específico.  

Na Figura 4.6 pode ser visto que há um relacionamento entre a classe 

MDSA_ConPointUsage e a entidade UsageContext. Através desta relação 

(conPointUsages), quando a extensão associada é um componente de processamento, 

pela própria definição da CCA da MDSA, este ponto de conexão deve ser uma porta e 

seu uso representa uma porta de um componente.  

Com isto, o componente deve ser a estrutura da composição que abrange tanto 

o uso da porta como a porta propriamente dita, o que o torna habilitado a receber 

conexões provenientes de outros componentes, sempre através de conectores.  

Da mesma forma, se a extensão associada for um conector, então é possível 

afirmar que o uso deste ponto de conexão representa um Role de um conector. Além 

disso, esta definição permite que este conector receba em sua interface ligações 

provenientes de componentes. 

A classe UsageContext já foi mencionada na apresentação do metamodelo 

geral da CCA da MDSA. No entanto, quando diz respeito a detalhes relacionados com 

a Coreografia, seu entendimento pode ser associado a um novo contexto. Esta 

entidade está relacionada a toda e qualquer classe de objetos que possa agrupar pontos 

de conexão como forma de construir e definir uma interface. Sendo assim, o contexto 

de uso de um ponto de conexão pode ser: 

• MDSA_ArchitecturalElement: neste caso, o objeto será o detentor dos 

elementos que definem e que efetivamente realizam o contrato 

estabelecido para ele; 

• MDSA_ArchElemUsage: representando o uso de cada um dos pontos 

de conexão de um elemento arquitetural; ou 

• MDSA_ConPointUsages: neste caso, estes elementos representam 

ponto de conexão (mais especificamente portas) que podem estar 

agrupados. 
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Na definição do contrato formal que deverá ser seguido por um determinado 

elemento arquitetural pode ser considerada a classe ConPointActivity, também 

presente na Figura 4.6. Ela é a representante de partes deste contrato na forma de 

estados que auxiliam na especificação da ativação de pontos de conexão para que 

estas possam ter sua dinâmica modelada. 

Uma coreografia pode implicar na composição de uma seqüência de estados, 

cuja transição é especificada com base em contratos assumidos pelos elementos 

associados a ela. Estes estados são representados no diagrama da Figura 4.6 através da 

classe PseudoState. Sendo assim, as entidades deste tipo são voltadas à definição de 

estados iniciais, intermediários e finais nas coreografias estabelecidas para 

componentes, conectores ou protocolos.  

Por constituírem elementos capazes de serem apresentados dentro de uma 

coreografia, a classe PseudoState foi definida como uma especialização da classe 

Node. Esta última representa a abstração de todo e qualquer elemento passível de 

compor uma coreografia modelada. 

O atributo Kind associado à classe PseudoState pode assumir alguns valores 

que foram definidos com o auxílio de um estereótipo associado a uma enumeração, de 

maneira semelhante à que foi adotada em metamodelos anteriores. Ele está 

relacionado com a possibilidade da coreografia ser representada na forma de 

diagramas UML envolvendo estados e atividades vinculadas através de transições 

específicas (ver Seção 2.3.1). Sendo assim, os valores possíveis de serem assumidos 

pela propriedade são: 

• choice: valor utilizado para satisfazer situações onde há a necessidade 

de geração, a partir uma transição específica de entrada,  várias 

transições de saída. Se pelo menos uma transição de saída não for 

acionada em virtude das entradas, o modelo pode ser considerado 

inconsistente; 

• fork: o atributo assume este valor quando há uma transição de entrada 

gerando diversas transições de saída concorrentes acionadas 

paralelamente; 

• initial: dado um conjunto de estados formando uma composição, este é 

o estado padrão de uma transição com destino a ele próprio; 
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• join: valor assumido quando há um cenário onde diversas transições 

provenientes de origens diferentes, ao chegarem em um determinado 

estado, geram como saída uma única transição; 

• success: uma vez que a coreografia foi concluída com sucesso, o seu 

estado final é caracterizado por este valor; e 

• failure: uma vez que a coreografia não foi concluída com sucesso, o 

seu estado final é caracterizado por este valor. 

Pelas próprias características de sua definição, um representante da classe 

PseudoState só pode ser interconectado através do uso de transições, diferentemente 

dos demais tipos de nodos que podem ser interligados com o uso de conexões. 

   

4.2.1.2 Detalhando a Composição na MDSA 
 

A Figura 4.7 apresenta em detalhes como o conceito de composição é 

formalizado dentro dos modelos construídos com a proposta da CCA da MDSA.  

 A composição é a solução adotada pelo EDOC e usada também na MDSA 

como forma de oferecer suporte à modelagem de elementos complexos. Estes são 

definidos com base em componentes e conectores dotados de complexidade estrutural 

e comportamental mais simples.   

Sendo assim, um conjunto de componentes interligados através de conectores 

configura uma composição que pode ser usada em outros cenários. Neste caso, ela 

pode ser entendida como se fosse um conector ou um componente isolado, dotado de 

interface e comportamento próprios e bem definidos. 

 Em virtude dessa aplicabilidade da composição, a classe Composition, 

presente na Figura 4.7 e responsável por representá-la dentro do metamodelo da CCA 

da MDSA, tem como classe base a entidade MDSA_Choreography. Conforme foi 

mostrado anteriormente, ela também serve de classe pai para os elementos 

arquiteturais que potencialmente podem ter seu comportamento modelado através de 

uma seqüência de estados ou da interligação de nós específicos. Logo, uma 

composição pode ter seu comportamento definido semelhantemente ao que ocorre 

com componentes, conectores ou até mesmo protocolos. 
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 Figura 4.7 – Detalhes da Composição da CCA da MDSA 

 

 Uma composição possui conexões. A entidade Connection, que pode ser 

visualizada no diagrama da Figura 4.7 e seu relacionamento com a classe Composition 

identificam esta regra. Assim como na coreografia discutida anteriormente, a conexão 

depende de uma entidade conectora – classe MDSA_Connector presente no mesmo 

metamodelo. 

 Outra característica própria da composição é a definição de usos de elementos 

arquiteturais.  Tanto componentes como conectores são utilizados em composições 

para que uma configuração arquitetural possa ser organizada de maneira a atender os 

requisitos definidos para estas composições. Esta característica torna-se mais 

importante a partir do momento que uma determinada composição pode ser entendida 

como uma instância de um componente ou de um conector.  

Sendo assim, é preciso que seja especificado um uso para uma instância 

particular de um elemento arquitetural. Isto implica em definições que levam à 

identificação de características tais como as propriedades que fazem parte do 
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elemento arquitetural, qual seu tipo e como ele se interliga com outros elementos. A 

partir destes dados é possível instanciar um determinado componente ou conector 

quando se analisa a execução da interação desejada para uma dada arquitetura.  

A classe MDSA_ArchElementUsage, presente na Figura 4.7, modela o uso de 

um elemento arquitetural dentro de uma composição. Seu relacionamento com a 

classe UsageContext se torna mais claro a partir do momento que ela também é 

relacionada à definição de usos de elementos arquiteturais. 

 O uso de um elemento arquitetural identifica um ou mais pontos conectores de 

pontos de conexão. A especificação do uso de um elemento arquitetural que é 

associado a um componente ou a um conector, automaticamente define uma série de 

pontos conectores. Deve haver um elemento destes para cada ponto de conexão 

existente no componente ou no conector aplicado ao uso específico utilizado. A classe 

MDSA_ConPointAttachment, presente no metamodelo da Figura 4.7, define a 

associação destes pontos conectores presentes na proposta com as demais entidades 

integrantes de uma composição.  

 As conexões, que devem ser sempre estabelecidas entre os componentes por 

intermédio de um conector, usam, na verdade, estes pontos conectores. Considerando 

o caso de um componente de processamento dentro de uma composição, ele está, de 

fato, associado a um uso de um componente. Da mesma forma, cada uma de suas 

portas deve estar associada a um ponto conector para o uso do componente. A mesma 

explicação pode ser estendida aos conectores. 

 A definição de propriedades associadas aos elementos arquiteturais utilizados 

em um determinado projeto é de grande importância. No caso de composições, temos 

a definição de usos destes elementos arquiteturais. No entanto, quando o uso de um 

componente ou conector é realizado dentro de uma composição, estas propriedades 

auxiliares podem ser definidas a partir de uma entidade específica: PropertyValue, 

especificada no metamodelo da Figura 4.7. Sendo assim, um componente ou um 

conector qualquer têm suas propriedades definidas em termos do atributo value 

presente na classe associada ao uso do elemento arquitetural. 

 A importância maior dessas propriedades se encontra no momento da 

instanciação de a partir das classes envolvidas.  A construção e configuração destes 

objetos são influenciadas diretamente pelos valores presentes nestas entidades. Por 

questões de coerência e integridade, o tipo retornado pelo atributo presente na classe 

PropertyValue deve ser compatível com o que está definido na classe 
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PropertyDefinition para o elemento arquitetural que é usado em um determinado 

contexto. 

 Quando tratamos da composição arquitetural dentro da MDSA, o conceito de 

elementos arquiteturais abstratos surge com a mesma para facilitar o entendimento e 

modelagem de certos aspectos do sistema.  

 Componentes e conectores abstratos têm o mesmo sentido das entidades 

abstratas presentes em linguagens de programação como C++ [5], Object Pascal [34], 

Java e em técnicas de análise como  Booch e Shlaer&Mellow [60]: representar 

elementos que são definidos mas não podem ser instanciados. 

Composições onde há a presença de componentes ou conectores abstratos são 

chamadas de composições abstratas. Sua aplicação dentro da modelagem de um 

projeto implica na posterior associação de itens concretos (instanciáveis) substituindo 

os que foram definidos inicialmente através de entidades abstratas.  

 A aplicabilidade de componentes e conectores abstratos pode servir para um 

melhor entendimento do conceito de uso (Usage) destes elementos: quando uma 

composição é modelada com o auxílio de entidades não instanciáveis, pode-se dizer 

que são definidos usos para estas classes de objetos. Em etapas posteriores do 

processo de desenvolvimento, este uso será preenchido por componentes (ou 

conectores) de aspecto mais concreto. Esta associação está relacionada a um contexto 

onde a substituição será aplicada. Este contexto é identificado e caracterizado no 

metamodelo da CCA da MDSA através da classe ContextualBinding visualizada na 

Figura 4.7.  

 Sendo assim, uma composição, além de aplicar na sua definição e modelagem 

o conceito de uso de elementos arquiteturais, apresenta também o contexto nos quais 

as associações entre estruturas concretas e abstratas são estabelecidas.  

O conceito de abstração pode ser mais bem compreendido quando associado a 

componente, em virtude do mapeamento mais direto que é possível ser feito partindo-

se deste em direção a elementos do mundo real. Entretanto, também é possível aplicar 

a definição a conectores, onde o conceito de abstração pode estar ligado a uma 

composição que é utilizada para interconectar componentes e que em seu interior há a 

presença de elementos arquiteturais abstratos.  

O conceito de comunidade de processos apresentado anteriormente também 

está presente no detalhamento do conceito de composição da CCA da MDSA: 

conjunto de componentes arquiteturais interligados por intermédio de conectores. Este 



A Composição em Detalhes 

97  
 

é um segundo aspecto a ser utilizado para interpretar uma composição – o primeiro é 

identificá-la como um elemento arquitetural único destinado a ser usado em cenários 

diversos.  

A classe ContextualBinding presente no metamodelo da Figura 4.7 identifica a 

entidade que representa o papel de contexto de associação da composição. Ela é 

inserida como uma especialização da classe Composition. A outra subclasse – 

MDSA_ArchitecturalElement, refere-se à possibilidade de entender a composição na 

forma do primeiro aspecto mencionado para  ela – a de elemento arquitetural 

composto. 

 

O Modelo de Documento 

 

A finalidade de especificar um modelo de documento é definir a informação 

que é processada internamente pelos componentes ou transferida entre eles através 

dos conectores. Ou seja, é necessário que haja uma forma visual de identificar o que é 

trocado e manipulado pelos componentes para que as respostas a serem dadas pelo 

sistema sejam satisfeitas. Fica de fora do modelo qualquer informação a respeito de 

interconectividade, já que em nossa proposta, a definição de dado independe da 

estrutura configurada e estabelecida para transferi-lo. A Figura 4.8 apresenta o modelo 

de documento assumido pelo CCA da MDSA que é semelhante ao do EDOC, uma vez 

que a inclusão dos conceitos de arquitetura de software em um perfil de modelagem 

arquitetural, implicou em poucas alterações nas informações que fluem pelas 

entidades do modelo. 

 A classe DataElement do modelo representa a classe base para todos os 

demais tipos que podem ser aplicados ao longo das propriedades das entidades que 

irão compor um modelo construído com base na CCA da MDSA. A especialização 

desta classe origina três novas entidades. A primeira delas – DataType - corresponde à 

representante associada aos tipos primitivos encontrados até mesmo em linguagens de 

programação: inteiro, real, string. Ela também representa alguns tipos aparentemente 

complexos, mas que são encarados para fins de modelagem arquitetural como 

passíveis de serem aplicados diretamente em um atributo, sem a necessidade de 

definições de classes auxiliares ou estruturas compostas: imagem, filme, etc. 
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   Figura 4.8 – Modelo de Documento da CCA da MDSA 

 

 A segunda especialização da classe DataElement, e que também pode ser 

visualizada no diagrama da Figura 4.8, é a entidade Enumeration. O conceito de tipos 

enumerados também pode ser encontrado presente em linguagens de programação, 

tais como C [21] ou C++. Sua utilidade está em poder definir um tipo baseado em um 

conjunto limitado de valores e cujos significados estejam bem próximos do domínio 

no qual eles estão sendo aplicados. Sendo assim, dado um modelo onde um 

determinado atributo de uma classe deve apresentar apenas valores significativos ao 

cenário envolvido na modelagem, um tipo enumerado pode ser aplicado ao atributo. 

Se o conjunto de valores mais adequado é um ligado a outros tipos primitivos já 

definidos tais como os números inteiros ou os números reais, é mais lógico utilizá-los 

na especificação de propriedades. 

 Em diagramas anteriores, como o da Figura 4.8, utilizado para especificar 

parte do metamodelo da CCA da MDSA, estão exemplos de uso deste tipo específico 

de dados. No caso, estereótipos são usados como forma de indicar a extensão a tipos 

de dados próprios da UML. 

 Associada à classe Enumeration existe a classe EnumerationValue, que 

também pode ser visualizada na Figura 4.8. A sua finalidade é definir os valores 

possíveis de uma dada enumeração. Seu único atributo é a propriedade name que 

indica o nome que deve ser associado a um determinado valor definido.  
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 A terceira especialização da classe DataElement origina CompositeData. Ela 

visa representar os tipos compostos que são definidos na forma de atributos 

classificados a partir da própria entidade DataElement. Ou seja: tipos primitivos 

podem ser utilizados na definição de tipos compostos e estes, por sua vez, podem ser 

aplicados na definição de outros tipos de natureza mais complexa ainda. Esta forma 

de composição de tipos permite a definição de dados associados a conjunto de valores 

com natureza mais próxima da realidade que se deseja refletir na modelagem.  

 Os atributos presentes na composição de tipos complexos são representados no 

metamodelo da Figura 4.8 através da classe MDSA_Attribute. As propriedades desta 

classe são as seguintes: 

• isByValue: indica se o dado é armazenado dentro da composição ou 

referenciado por ela; 

• required: indica se este atributo deve ser preenchido com algum valor 

na composição na qual ele é inserido; 

• many: possibilidade de múltiplos valores para o atributo na 

composição;  

• initialValue: valor inicial para o atributo na composição a ser 

construída; e 

• communicationRole: indica se a composição está sendo aplicada como 

elemento de comunicação. 

A definição do tipo base DataElement ainda conta com uma classe auxiliar na 

sua composição: DataInvariant, cuja finalidade é definir restrições para serem 

associadas aos dados definidos com base na primeira. Uma expressão pode ser 

especificada como validador – atributo expression e ainda pode haver opcionalmente, 

a idéia de só validar dados cuja especificação já foi realizada de forma definitiva  – 

isOnCommit. Isto significa que é possível o estabelecimento de regras de verificação 

para tipos que ainda possuem algum tipo de lacuna a ser preenchida na sua definição. 

Finalmente, a entidade relativa à definição de tipos primitivos – DataType- é 

especializada em uma classe chamada de ExternalDocument. A finalidade desta classe 

é referenciar documentos definidos com base em um sistema externo ao CCA da 

MDSA. Um documento em XML (Extended Markup Language) [71] ou uma listagem 

construída na linguagem Java são exemplos de objetos que podem ser classificados 

com base nesta entidade.  



Modelo de Documento 

100  
 

Os atributos mimeType, specURL e externalName identificam maiores detalhes 

a respeito deste documento. O primeiro apresenta uma seqüência de caracteres que 

estabelece um tipo seguindo o padrão MIME [42]. O segundo faz referência à 

definição de um documento externo vinculado ao tipo definido no primeiro atributo. 

O terceiro referencia o nome do documento dentro do tipo especificado através do 

segundo atributo. 

 

O Metamodelo de Gerenciamento 

 

 Na Figura 4.9 estão mostrados os elementos principais envolvidos no 

mecanismo de gerenciamento dos artefatos modelados com a proposta da MDSA. O 

objetivo maior do metamodelo é esclarecer a organização e a estrutura dos modelos 

construídos seguindo as regras estabelecidas pela arquitetura de colaboração de 

componentes. A definição deste artefato é realizada através da extensão do 

metamodelo associado ao EDOC Profile, assim como nos diagramas anteriores, as 

entidades acrescentadas ou alteradas em maior profundidade foram identificadas pelo 

prefixo MDSA_. 

 Conforme foi visto anteriormente, uma das preocupações da abordagem 

apresentada neste trabalho é fornecer meios para que haja o reuso de itens modelados. 

Eles podem ser agrupados seguindo uma estrutura hierárquica, onde a visibilidade das 

estruturas que compõem as colaborações possa apresentar níveis de detalhes variados, 

que podem ser escolhidos de acordo com necessidades específicas. Um pacote, 

representado pela classe Package  da Figura 4.9, é o artefato utilizado para representar 

logicamente este tratamento hierárquico. Ele pode ser referenciado ao longo dos 

modelos através do atributo específico name. O conceito de pacote está associado à 

definição de container, herdada da própria linguagem UML. 

O conteúdo destes pacotes é representado pela classe PackageContent da 

Figura 4.9. Este entidade corresponde a uma abstração utilizada para classificar 

qualquer elemento que possa ser incluído dentro de um container definido através de 

um pacote. Vale observar que tanto protocolos como conectores, componentes e 

outros pacotes podem ser incluídos em um representante da classe Package. 

Para concluir o modelo, é usada no diagrama a classe ElementImport. A 

função dos artefatos definidos por meio desta entidade é referenciar elementos que 

estão incluídos no interior de outros pacotes. Embora os tipos de objetos que possam 
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ser internos a um pacote sejam variados, uma classificação especial se faz necessária 

para o caso particular de estruturas presentes em outros containeres. 

 

 

Figura 4.9 – Metamodelo de Gerenciamento 

 Com o diagrama apresentado na Figura 4.9, é concluído o conjunto de 

metamodelos que definem como a arquitetura de colaboração de componentes é 

organizada tanto no aspecto estrutural quanto no que diz respeito ao comportamento 

de suas entidades. Nas seções seguintes, notações voltadas à modelagem propriamente 

dita serão apresentadas. 

4.2.2 Notação Específica 
 

 Nesta seção, são apresentados os principais elementos gráficos utilizados pela 

MDSA na modelagem arquitetural. Alguns dos artefatos empregados são nativos da 

própria linguagem UML. Outros foram construídos com base neles através da 

alteração de algumas propriedades. Isto caracteriza uma proposta de extensão à 

linguagem de modelagem, aplicada na obtenção de uma notação mais clara para os 

conceitos existentes na abordagem aqui especificada. 

 Assim como a definição das entidades apresentadas nas seções anteriores, a 

notação da MDSA também é baseada no perfil EDOC. Alguns elementos gráficos 



Notação Específica MDSA 

102  
 

foram modificados ou introduzidos para que o conjunto definido pudesse ser mais 

bem associado às entidades e regras que foram apresentadas pela MDSA. 

 Uma das principais características da proposta deste trabalho é a possibilidade 

de enxergar componentes e conectores como estruturas complexas. Elas são 

compostas a partir de elementos mais simples, que interagem entre si e configuram 

um comportamento que passa a ser a interface contratual do componente ou conector 

definido.  

Dentro das estruturas padrão da UML, a noção de subsistema é a que mais se 

aproxima desta definição de agrupamento de elementos. No entanto, para dar suporte 

efetivo a alguns conceitos próprios da arquitetura de colaboração proposta na MDSA, 

alguns artefatos gráficos auxiliares devem ser acrescidos aos pacotes nativos da UML. 

Desta forma, é possível que os projetistas entendam melhor o que está sendo 

modelado através de uma abordagem visual. 

 A Figura 4.10 mostra uma abordagem adotada por um perfil UML [15] 

destinado à modelagem arquitetural com base nas regras da MDA. 

 

 

Figura 4.10 – Proposta de Modelagem Segundo o EDOC Profile 

 
 Embora a ligação entre os componentes seja clara, a existência de conectores 

associados à comunicação entre os elementos A e B não se torna explícita. O que a 

abordagem da CCA da MDSA estabelece é uma descrição nos moldes presentes na 

Figura 4.11. 

 

 
  Figura 4.11 – Proposta de Modelagem Segundo a MDSA 

  

 O componente A se comunica com o componente B. Esta idéia de 

interconectividade presente na Figura 4.11, já estava clara na Figura 4.10. Entretanto, 
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no segundo diagrama, há a presença explícita de um elemento de ligação. As portas 

dos componentes interagem com os Roles do conector e, conseqüentemente, a 

informação flui de um componente para o outro. A identificação do conector está, na 

verdade, tornando mais clara a infraestrutura de comunicação existente entre os 

componentes, que, conforme já foi visto, pode ser tão ou mais complexa do que eles. 

 Para fins de representação geral dos elementos arquiteturais, o modelo a ser 

seguido está especificado na Figura 4.12. 

 

 

 
 
 
 
   

Figura 4.12 – Representação Gráfica de um Elemento Arquitetural na CCA da MDSA 

 
O t presente na Figura 4.12 representa a especificação visual de que aquele 

elemento modelado define um tipo. As setas largas presentes em cada lado do artefato 

representam os pontos de conexão que ele pode apresentar. O número de pontos 

apresentado por um componente ou por um conector depende apenas das 

características especificadas para ele no projeto.  

No entanto, há a necessidade de diferenciar quais os que são utilizados para 

enviar informações ao interior da estrutura e quais são voltados ao envio de dados 

para o exterior do elemento arquitetural. Essa diferenciação pode ser visualizada na 

Figura 4.12 tanto pelo sentido das setas como por sua cor. 

Os termos Sends e Receives foram colocados apenas para uma compreensão 

melhor do modelo. Quando do efetivo uso destes artefatos em um modelo de 

arquitetura, nomes mais significativos às reais funções destes pontos de conexão 

devem ser usados. 

Finalmente, conforme apresentado na seção anterior, um componente ou um 

conector pode apresentar propriedades associadas à sua definição. Elas podem ser 

visualmente incluídas nos modelos a partir de pequenos quadros acrescentados na 

parte inferior do elemento voltado à representação gráfica de itens arquiteturais. 

 

ArchitecturalElement      (t) 

Sends    Receives 

Property Type Value 

Sends    Receives 



Notação Específica MDSA 

104  
 

 Na Figura 4.12, estes quadros foram preenchidos, para fins de simplicidade, 

apenas com a menção aos atributos básicos das possíveis propriedades: seu nome 

(Property), seu tipo (Type) e seu valor (Value). No caso de múltiplas propriedades, 

várias linhas de quadros devem estar presentes no modelo construído. 

 Para o caso de componentes, o artefato mostrado na Figura 4.12 pode 

apresentar uma especialização extra destinada ao suporte do conceito de portas 

agrupadas apresentado na proposta da CCA da MDSA. A Figura 4.13 apresenta como 

seria a modelagem de um componente dotado de uma interface que apresente uma 

porta deste tipo. Nela, os elementos responsáveis por enviar e receber informações são 

agrupados a partir de retângulos externos às setas.  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
   Figura 4.13 – Representação de Componente com Portas Múltiplas 

 
 A presença de portas agrupadas não implica na ausência de portas de natureza 

mais simples. Na Figura 4.13, o quadro identificado por Provider expressa a 

existência de um conjunto de portas agrupadas cujo objetivo é fornecer a algum 

solicitante, informações que foram pedidas por ele através de sua interface.  

O grupo de portas identificado pelo termo Caller identifica um conjunto de 

portas que acionará, através do envio de dados, um processo de comunicação. As 

respostas a esta invocação serão coletadas pelas duas portas de recebimento presentes 

na porta múltipla. 

 A composição de elementos arquiteturais pode ser visualmente modelada 

através do encaixe de subsistemas internos ao componente ou conector que está sendo 

definido com base em estruturas mais simples. A construção gráfica deste tipo de 

relação está presente na Figura 4.14.  

Caller 

 

ArchitecturalElement      (t) 

Sends     Receives 

Property Type Value 

  SendsB 

  SendsC 

    ReceivesA SendsX 

 ReceivesY 

 ReceivesZ 

            Provider 
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Nela, os componentes ComponentX1 e ComponentX2 interagem entre si 

através do conector ConnectorX1 para processar as informações que são enviadas ao 

interior do ComponentX. A resposta dada por este último através de sua porta de saída 

será proveniente do fluxo de comunicação estabelecido em seu interior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Figura 4.14 – Estrutura de Componente Complexo Segundo a CCA da MDSA 

 

 O nível de detalhes de ComponentX na Figura 4.14 é grande. Ou seja, está 

sendo possível observar todos os elementos que o constituem, suas interfaces e seus 

elementos de interconexão. Em um outro modelo, a referência a esse mesmo 

componente pode ser feita apenas através de um artefato simples, como o mostrado na 

Figura 4.13. Nesse caso, detalhes internos a ele estão sendo abstraídos para que ele 

possa ser utilizado como uma estrutura atômica (indivisível) responsável por um papel 

específico no modelo onde está sendo inserido. Essa é a solução gráfica para o 

conceito de composição em níveis adotado pela MDSA. 

 Apesar de sua natureza complexa, o ComponentX é um elemento arquitetural 

particular. Logo, é possível especificar para ele propriedades de determinados tipos e 

com certos valores, obtendo sua definição de forma mais completa. Assim como em 

exemplos anteriores, foram utilizados termos bastante gerais para as portas e Roles de 

conectores, assim como para suas propriedades. Entretanto, conforme foi mencionado 

anteriormente, em casos de modelagem reais, nomes coerentes com a entidade, o 

domínio do problema e a função dos pontos de conexão devem ser usados. 
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 A complementação dos modelos construídos seguindo as regras da arquitetura 

de colaboração proposta pela MDSA se dá através do uso dos elementos padrão da 

própria UML. Conforme foi visto nas seções anteriores, colaborações, coreografias e 

protocolos são conceitos que podem ser mapeados em diagramas de classe, máquinas 

de estado ou ainda em seqüência de atividades. A linguagem já apresenta artefatos 

bem definidos para a síntese, análise e documentação destes elementos. As próximas 

figuras apenas esclarecem como este trabalho pode ser feito através de alguns 

exemplos mais práticos. 

 Para mostrar a aplicação desses elementos complementares mencionados, será 

utilizado como exemplo um sistema de autorizações remotas que indica se um dado 

solicitante pode ou não se submeter a um procedimento médico solicitado. 

A Figura 4.17 apresenta, através da notação própria da MDSA baseada em 

extensões ao conceito de subsistemas, a visão geral deste sistema de autorizações 

remotas.  Conforme pode ser observado, a aplicação possui três elementos principais: 

um beneficiário (componente solicitante), um autorizador (componente solicitado) e 

um conector principal que os interliga (DataLinkAutor). 

O beneficiário é dotado de uma porta múltipla (Solicita) a partir da qual ele 

realiza a requisição dos procedimentos médicos desejados ao autorizador. Este, por 

sua vez, também é dotado de uma porta múltipla específica (Autoriza) para receber 

solicitações. 

O conector DataLinkAutor  possui Roles que são associados às conexões 

estabelecidas entre os dois componentes que se comunicam. Cada um deles está 

ligado na Figura 4.15 a uma porta específica destes componentes. 

O componente autorizador possui uma natureza complexa. Em seu interior 

existem dois subcomponentes responsáveis por realizar tarefas intermediárias no 

processo de autorizações. O primeiro deles – Validador – faz uma análise prévia da 

informação que chega ao autorizador para checar erros de consistência como, por 

exemplo, problemas na estrutura das informações. O segundo deles – Processador – 

analisa se o beneficiário tem ou não direito a realizar os procedimentos solicitados, 

enviando o resultado para uma das portas de saídas do componente autorizador. Uma 

delas, AutPos, é voltada especificamente a resultados positivos (confirma a 

autorização) e a outra, AutNeg, apenas para negações.  
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Internamente ao autorizador, os componentes se interligam por intermédio do 

conector ConInt, que apresenta apenas dois Roles, utilizados especificamente no 

estabelecimento desta comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Visão Geral do Sistema de Autorizações 

 

As portas e roles das estruturas arquiteturais definidas para o sistema podem 

ser visualizadas juntamente com suas interconexões na própria Figura 4.15. O 

componente de análise e processamento tem uma complexidade maior, já que suas 

atribuições estão ligadas a um maior número de atividades a serem executadas. 

 A Figura 4.16 apresenta um diagrama de classes relacionado com a estrutura 

da composição mostrada na Figura 4.15. Todos os elementos arquiteturais são 

representados, com exceção dos internos ao componente autorizador. É feito o uso de 

estereótipos que fazem referência às entidades que foram definidas no metamodelo da 

CCA da MDSA. 

As classes Solicitante e Autorizador são tratadas como estereótipos de 

processos componentes por se tratarem de casos específicos desta entidade. Ou seja, 

seriam tipos definidos a partir dos quais instâncias particulares podem ser criadas.  
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Eles são dotados de portas vinculadas a um protocolo. A definição destas 

portas, de acordo com a própria abordagem da CCA da MDSA, é feita através de uma 

classe que também é definida também um estereótipo. 

A dependência das portas com relação aos protocolos pode ser explicitada, já 

que, apesar de entidades distintas, a comunicação só se dará se elas trabalharem em 

um modo compatível com eles. Muitas vezes, esta compatibilidade só é conseguida 

com a presença interna à porta de pequenas estruturas pertencentes ao próprio 

conector. Dentro da nossa abordagem, estas estruturas podem ser entendidas como 

uma especialização do conceito de ponto conector mencionado na seção anterior. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.16 – Diagrama de Colaboração do Sistema de Autorizações 

 

 A separação entre o diagrama que apresenta o componente autorizador como 

uma simples classe e o que representa sua colaboração interna foi realizada para 

apresentar mais claramente este uso da composição. Na Figura 4.16 ele se encontra 

como um simples componente, que para as demais entidades relacionadas comporta-

se como um elemento único. Na Figura 4.17 sua complexidade é mostrada em 

detalhes, sendo apresentados todos as entidades e relacionamentos que, internamente, 

implementam sua estrutura e comportamento. 

Um sistema desta natureza possui uma semântica de funcionamento simples: 

um solicitante envia para uma central de autorizações informações sobre ele e sobre 
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os procedimentos a que deseja se submeter. É realizado um processamento sobre estes 

dados e uma resposta de confirmação ou de negação é enviada de volta como resposta 

à solicitação.  

 

 

                   Figura 4.17 – Colaboração Referente ao Componente de Autorização 

 

Podemos identificar no cenário do sistema analisado um protocolo de 

autorizações que deverá ser seguido pela estrutura de comunicação envolvida. A 

Figura 4.18 é a representação em um diagrama de atividades da coreografia para este 

protocolo. Os estados inicial, intermediários e final, assim como as transições, são 

modelados  com o uso de elementos nativos da UML. 

  

                                   Figura 4.18 – Diagrama de Atividades para o PTA 
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 Diagramas como os da Figura 4.18 podem ser especificados para cada um dos 

elementos que compõem o sistema e que podem ser definidos em termos de uma 

coreografia (componentes, conectores e protocolos). No entanto, a finalidade deste 

exemplo foi a de apenas demonstrar a notação proposta pela MDSA destinada à 

modelagem de um software. Logo as demais entidades da aplicação não terão suas 

representações mostradas. 

4.3 Considerações Finais 
 
 A MDSA é uma ferramenta voltada à especificação de sistemas seguindo os 

conceitos básicos estabelecidos na MDA e incluindo alguns conceitos de arquitetura 

de software (como conectores) nesse padrão. Em momento algum a proposta pretende 

estabelecer uma metodologia para fins de levantamento ou estabelecimento destas 

especificações.  

Seus diagramas são destinados à construção de visões que permitam um 

entendimento estrutural e comportamental do sistema que está sendo desenvolvido. A 

forma através da qual as especificações para essa aplicação são deduzidas e adquiridas 

está além do escopo da abordagem.  

A MDSA aparece, dessa maneira, com a finalidade de modelar aquilo que o 

processo de desenvolvimento adotado pela equipe de projetistas estabelece como 

essencial na arquitetura do sistema. Após a construção de seus artefatos, a análise 

deles pode implicar em revisões do que havia sido estabelecido anteriormente, mas os 

passos para este tipo de atividade não estão incluídos nas regras da proposta. 

 A partir do momento em que as colaborações representando as comunidades 

de objetos são especificadas, soluções para determinados cenários do mundo real 

estão sendo modeladas. É muito comum que estes cenários possam surgir no 

levantamento de requisitos de outras características dentro de um mesmo projeto ou 

em projetos diferentes daquele onde a colaboração foi especificada.  

Nesse caso, a possibilidade de reuso ajudaria o processo de desenvolvimento, 

tendo em vista que a aplicação de soluções pré-fabricadas implica em redução de 

tempo parte da equipe de desenvolvimento. As comunidades modeladas com a 

arquitetura de colaboração de componentes da MDSA podem ser intercambiadas no 

desenvolvimento de diversas aplicações de natureza semelhante ou até mesmo de 



Notação Específica MDSA 

111  
 

domínios distintos. Embora a proposta não apresente uma biblioteca de componentes 

já pronta, ela pode ser utilizada na definição de um conjunto desta natureza.  
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Capítulo 5 – Estudo de Caso: O Projeto Integra 
 
 
 
 
 

Estudo de Caso: O Projeto 
INTEGRA 

 
 

 

Neste capítulo é apresentado o sistema cuja modelagem arquitetural teve seus 

elementos descritos e documentados com o auxílio das regras e notações apresentadas 

pela MDSA no capítulo anterior. Trata-se de um software voltado à integração de 

dados e esquemas de informações distribuídos através de um ambiente Web. A Seção 

5.1 apresenta informações sobre o domínio onde o software é aplicado: a integração 

de dados dispersos ao longo de fontes heterogêneas. Na Seção 5.2 é mostrada a 

arquitetura geral do sistema.  A aplicação da MDSA à modelagem da aplicação é 

realizada na Seção 5.3. Na Seção 5.4 são feitos comentários gerais sobre o estudo de 

caso. 
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5.1 Integração de Dados 
 

A integração de dados distribuídos e heterogêneos tornou-se um requisito 

essencial para a sociedade da informação desde os primeiros anos da Ciência da 

Computação. A idéia de compartilhar informações entre aplicações diferentes foi 

desenvolvida inicialmente em uma tentativa de integrar dados distribuídos em 

sistemas de bancos de dados centralizados, proprietários e incompatíveis [62].  

Bancos de Dados Federados tentaram integrar seus dados neste contexto. 

Dessa forma, o foco voltou-se para problemas técnicos de integração relacionados 

com comunicação de dados em redes heterogêneas e sem o aspecto compatibilidade 

presente.  

A Internet e padrões tecnológicos tais como CORBA e Java surgiram para 

resolver problemas de dados e aplicações distribuídas [58][14]. Esta Rede tornou-se o 

meio principal para distribuição de informação, o que gerou a multiplicação de fontes 

independentes e de natureza distinta. O problema da heterogeneidade tem uma nova 

imagem, onde a integração de esquemas não é mais efetiva, uma vez que os dados na 

Rede muitas vezes não são estruturados. Eles não são acessíveis por linguagens de 

consultas tradicionais.  

O desenvolvimento de técnicas para manipulação de fontes de dados não-

estruturados e com diferentes formatos distribuídos ao longo da Internet tornou-se 

uma necessidade de primeira ordem. Deve-se também levar em consideração a 

autonomia, a estrutura e a independência na atualização de conteúdo destas fontes, 

além da distribuição e heterogeneidade de formatos e plataformas tecnológicas [59]. 

Neste contexto, trabalhos e pesquisas têm sido direcionados ao 

desenvolvimento de sistemas voltados à integração de informação levando em 

consideração as características inerentes a estas fontes dispersas na Web: 

• diversidade no Formato dos Dados; 

• dados mutáveis, incompletos e nem sempre estruturados; e 

• distribuição em ambientes dotados de diferentes plataformas. 

Esses sistemas constituem uma camada de abstração que tem o objetivo de 

isolar a aplicação do usuário da complexidade envolvida na manipulação de fontes de 

dados reais. Eles se adaptam às mudanças que podem ocorrer no ambiente e nos 

requisitos das próprias aplicações.  
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Outros trabalhos de pesquisa tratam de integração de sistemas com as 

características e objetivos anteriormente citados: SIMS [74], TSIMMIS [63], 

HERMES [70], INFOMASTER [38], ARIADNE [27] e MOMIS [61] são apenas 

alguns exemplos de softwares desenvolvidos para tal finalidade. 

5.2 Visão Geral da Arquitetura do Sistema 
 

O Projeto INTEGRA [6], desenvolvido no Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco, é voltado à construção de um sistema de 

integração que provê as aplicações com visões montadas com base em informações 

distribuídas. Este fornecimento é feito para tornar transparente às aplicações a 

complexidade envolvida na recuperação e integração dos dados. 

As arquiteturas mais comuns para esse tipo de sistema são baseadas em 

mediadores e Data Warehouses, que têm sido muito utilizados na área de banco de 

dados [59]. Os sistemas de integração convergiram para a utilização de XML como 

formato comum para representação. Sendo assim, esquemas de dados e conteúdos de 

fontes heterogêneas são traduzidos para esta linguagem. O projeto INTEGRA propôs 

uma arquitetura de integração que pode ser visualizada na Figura 5.1. 

 
     Figura 5.1 – Arquitetura Geral do Projeto INTEGRA [6] 
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Nesta arquitetura, estão representados os seguintes níveis [6]: 

• User Space: nesta camada são especificados os requisitos da aplicação 

do usuário. Esquemas são construídos para os usuários como o 

resultado da integração de várias visões provenientes das fontes 

remotas; 

• Mediation Queries Generation and Maintenance Space: este espaço 

agrega os módulos responsáveis pelas atividades relacionadas com a 

integração de esquemas de dados providos pelas fontes. Eles são 

traduzidos para um modelo de dados interno através de um tradutor de 

esquema em XML (XML Translator). Os demais módulos realizam 

atividades de gerenciamento, realizando mapeamentos a partir de 

entidades e atributos das fontes. Eles mantêm as informações 

necessárias sobre os repositórios de dados que participam do sistema 

de integração e como eles entram no contexto de execução das queries 

submetidas ao software. O tradutor requisita informações a respeito de 

mudanças nos esquemas presentes nas fontes e recebe de volta um 

documento em XML contendo a descrição destes esquemas; 

• Data Integration Space: este módulo é responsável pelo processamento 

de queries do usuário. Para esta tarefa, são elaborados planos de 

execução que são enviados para as fontes que podem responder a elas 

através da interface Source Manager (Gerenciadora de Fontes) 

associada a um componente mediador. Este módulo envia as queries 

no formato XQuery [73] e recebe documentos XML como resultado da 

aplicação destas consultas nas bases remotas; e 

• Common Core: este espaço produz os dados sobre o esquema de fontes 

locais para prover o espaço de geração e manutenção do mediador. Ele 

tanto recebe como também envia as consultas para as bases de dados 

distribuídas originadas pelo espaço de integração. Seus componentes 

são: 

o as fontes de dados reais; 

o os wrappers, que são os responsáveis pela tradução das 

consultas do formato comum de representação (XQuery) para o 
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formato nativo dos repositórios, além da conversão do resultado 

para o formato XML.; e 

o os lookups são processos que recebem a solicitação de consulta 

de esquema para uma dada fonte e retorna o esquema obtido a 

partir dela no formato XML.  

Para fins de modelagem arquitetural, se procurou enxergar todos estes 

elementos agrupados. Sendo assim, uma visão mais ampla do software proposto pode 

ser trabalhada seguindo a idéia de que um sistema pode ser entendido como um 

conjunto de componentes interligados através de conectores. Uma abordagem top 

down será aplicada à análise para que os passos e artefatos da MDSA possam ser 

utilizados claramente. Neste contexto, a proposta do projeto INTEGRA pode ser 

entendida através do que está apresentado na Figura 5.2. 

 

 

                 Figura 5.2 – Arquitetura do Sistema Integra  

 

A entidade Administrator, presente na figura, não foi considerada para fins de 

modelagem arquitetural, uma vez que se trata de um agente relativamente 

independente do sistema. Sua presença se faz necessária como forma de indicar a 

necessidade de acionamento de determinadas rotinas do software. Entretanto, na 

hipótese de automação destas rotinas, este elemento pode ser eliminado do contexto. 

 O Espaço do usuário, representado pelo termo User Space na Figura 5.2 

apenas indica a quem os serviços providos pelo sistema terão suas respostas voltadas. 

Conforme foi visto anteriormente, a idéia principal é tornar este espaço totalmente à 
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parte das preocupações com busca e integração das informações ao longo das fontes 

distribuídas. 

 A representação da origem dos dados foi simplificada, utilizando palavras 

ligadas aos diferentes aspectos lógicos que podem estar presentes nas fontes 

distribuídas. Como esses repositórios podem ser heterogêneos, os termos Relational, 

Object e XML apenas representam esta possibilidade de diferenciação. 

Os espaços de mediação para geração e manutenção de consultas e o de 

integração de dados se ligam aos repositórios de dados através de uma infraestrutura 

de distribuição e fornecedora de serviços. Esta, para fins de entendimento geral do 

sistema, pode ser compreendida como uma camada que agrupa, dentro de si, os 

componentes relativos aos wrappers e lookups. 

A Figura 5.3 mostra a arquitetura do INTEGRA na forma de um diagrama 

mais simples, onde os componentes e conectores podem ser visualizados como 

estruturas de natureza distinta, embora integrados em uma configuração específica. 

Nela, as fontes de dados são entendidas como componentes que realizam um 

processamento ligado ao armazenamento de informações. Eles são os responsáveis 

por responder às solicitações de dados sobre os esquemas e conteúdos presentes em 

seu interior e que servem de base para compor as visões destinadas ao espaço do 

usuário. Sua representação é realizada através dos retângulos de bordas arredondadas 

S1, S2 e S3 da Figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 5.3 – Visão de Alto Nível da Arquitetura do INTEGRA 

 

Os dois grandes espaços responsáveis pela composição das consultas que 

extraem das fontes informações relativas a seus esquemas e seus conteúdos são 

observados como componentes de processamento independentes. O tradutor XML 

S1 

MQGMS          DIS 

S2 

CON2 

CON1 

P2

P1

S2 
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pode ser entendido como sendo um componente interno ao mediador de queries e, 

conseqüentemente, não está visível nesse nível mais alto de abstração do sistema 

representado na Figura 5.3.  

Os espaços principais do software precisam se interligar uma vez que as 

consultas a dados formuladas pelo integrador (DIS) precisam das informações de 

esquemas que estão presentes no mediador e gerador de consultas. O conector CON2 

presente na Figura 5.3 representa esta conectividade. 

A infraestrutura de comunicação pode ser entendida como um conector. Suas 

atribuições, conforme foi visto inicialmente, vão além da simples interligação dos 

componentes de gerência a as fontes de dados. Elas incluem o provimento de serviços 

para que alguns detalhes técnicos e semânticos  possam ficar transparentes aos 

componentes ligados ao gerenciamento de consultas e composição de visões. Entre 

esses detalhes, destacam-se: 

• independência de acesso às fontes de dados: como foi visto na seção 

anterior, essas fontes podem ser dotadas de uma heterogeneidade que 

se estende desde aspectos relativos à lógica do armazenamento dos 

dados como a fabricantes e interfaces de conexão aos repositórios. 

Sendo assim, a conexão, independente de como ela será estabelecida 

(protocolos de rede, mecanismos de autenticação, etc.), deve ficar 

transparente aos componentes do sistema; 

• Busca de Dados e Esquemas: as funções relativas aos wrappers e 

lookups ficaram internas ao conector; 

• Gerenciamento de falhas: em caso de problemas no acesso às fontes, 

um tratamento especial deve ser dispensado pelo conector para que o 

sistema não entre em uma situação indesejável de instabilidade; 

• Escalabilidade: a inserção e a remoção de fontes no cenário do sistema 

deve ser algo a ser realizado da forma mais simples possível; e 

• Coordenação de Processos: a necessidade de atualização das 

informações sobre os esquemas e os dados das fontes é realizada 

através de atividades síncronas, normalmente controladas por um 

administrador. Entretanto, as consultas enviadas em direção às fontes 

podem ser entendidas dentro de um mecanismo assíncrono, onde o 
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término de uma consulta não precisa ser esperado para que outra (que 

não dependa da primeira) se inicie. 

Dada a complexidade inerente às funcionalidades do conector, é possível 

concluir que sua estrutura interna será dotada de componentes capazes de processar as 

atribuições a ele destinadas. Trata-se, portanto, de um conector complexo, cujo 

entendimento deve ser modelado através da explícita referência a todos os seus 

elementos internos e interfaces externas. 

5.3 Aplicando a MDSA ao INTEGRA 
 

Uma vez que o aspecto distribuição é inerente ao domínio de aplicação do 

INTEGRA, a proposta da MDSA, voltada à análise arquitetural de elementos 

distribuídos, se apresenta como solução de modelagem para o projeto. De acordo com 

a abordagem, pode ser montado um diagrama de interconexão entre estes elementos 

principais do sistema. Conforme foi mencionado anteriormente, a linha de ação aqui 

estabelecida seguirá uma metodologia top down, onde o entendimento e a modelagem 

do sistema parte de um nível de abstração mais alto em direção a um maior nível de 

detalhes. 

As Figuras 5.4 e 5.5 apresentam, através de elementos da arquitetura de 

colaboração de componentes da MDSA, a interconectividade dos principais 

macroelementos do projeto, ou seja, os componentes e o conector mais complexos da 

aplicação. 

Para fins de simplificação na construção dos artefatos, inicialmente foi 

apresentada na Figura 5.4 apenas a ligação entre os espaços de mediação de consultas 

(MQGMS) e o de integração de dados (DIS). As portas relativas à busca de esquemas 

e dados nas fontes foram representadas por retângulos escuros com os nomes de 

SchemaCaller e DataCaller. As demais estão interligadas através dos Roles do 

conector auxiliar definido na mesma figura e receberam nomes que fossem mais de 

acordo com suas reais funções no sistema final. Seu significado se torna mais claro 

quando do detalhamento do diagrama, no momento em que os componentes e 

conectores internos se tornam explícitos em próximos modelos. 
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Figura 5.4 – Inter
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     Figura 5.5 – Interconexão dos Macroelementos do INTEGRA 
 

A Figura 5.5 apresenta as interconexões envolvendo as fontes de dados onde 

estão as informações destinadas à composição das visões da aplicação do usuário. 

Todos os elementos são mostrados em um nível de abstração alto. Da mesma forma 

que as portas responsáveis pela conexão com as fontes foram simplificadas na Figura 

5.4, na figura seguinte (5.5), as portas de interligação entre o mediador e o integrador 

foram apresentadas compactamente. 

As fontes de dados estão sendo representadas por um único componente 

DataSource. Suas portas constituem os elementos de acesso para que os demais 

componentes de processamento do sistema possam acessar seus esquemas e 

conteúdos internos. 

A obtenção dessas informações por parte do DIS e do MQGMS se dá através 

de um conector específico identificado na Figura 5.5 pelo artefato DataLink. Em 

nenhum dos diagramas foram especificadas propriedades para os elementos 

arquiteturais. Logo, os retângulos, que segundo a notação poderiam ser utilizados para 

este fim, foram suprimidos. 
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Os nomes usados nas portas, assim como os usados nos Roles caracterizam 

claramente as funções reais de cada um desses pontos de conexão e sua conectividade. 

Sendo assim, a porta no MQGMS voltada a solicitar informações a respeito de 

esquemas de fontes de dados recebeu o nome de GetSchemaInit. Ela faz parte de uma 

porta múltipla, onde, ao lado da que inicia o processo de comunicação, existe uma 

porta específica para recebimento da informação proveniente das fontes através do 

conector DataLink. Repetiu-se o mesmo prefixo GetSchema no Role que será 

acionado por esta porta para caracterizar bem a interconectividade entre estes pontos.  

A mesma metodologia de nomeação foi adotada nas demais portas e Roles dos 

elementos presentes no diagrama. Os sufixos Init e Rec associados aos nomes das 

portas indicam se elas iniciam uma sinalização ou recebem uma resposta. Seguindo 

esta mesma idéia, os termos Ri e Rr anexados aos nomes dos roles foram escolhidos 

para melhor representar quais os que acionam e quais os que são acionados por portas 

a eles conectadas. 

A interligação entre os componentes e conectores está explícita nas Figuras 5.4 

e 5.5. No entanto, para melhor especificar e entender a configuração arquitetural que 

está se propondo, é necessário que as coreografias associadas a cada um destes 

elementos seja modelada.  

Além disso, diagramas voltados ao detalhamento da relação entre pontos de 

conexão, componentes, conectores e protocolos devem ser construídos para que a 

arquitetura de colaboração de componentes do INTEGRA seja completamente 

especificada. 

Inicialmente, a Figura 5.6 mostra o que é a coreografia para o componente 

MQGMS. Conforme foi visto na abordagem, a coreografia de um componente pode 

ser entendida tanto pela interconexão dos elementos que o constituem (no caso de 

componentes complexos) como pela seqüência de estados que definem suas 

atividades (aspecto comportamental). 

 A princípio, a função do componente MQGMS será solicitar informações às 

fontes a respeito dos esquemas de dados armazenados nelas. O que irá determinar o 

momento exato do início desta atividade pode ser a atuação do elemento 

administrator, presente na Figura 5.2. 
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Figura 5.6 – Coreografia (atividades) do MQGMS 

 
 Uma vez obtidos os dados sobre os esquemas, uma análise será realizada sobre 

eles para que os modelos conceituais que efetivamente serão utilizados na integração 

e montagem das queries possam ser alimentados.  

Inicialmente, as informações sobre as fontes são armazenadas. Depois disso, é 

realizada uma análise sobre elas para que os metadados que são utilizados nas 

composições das consultas aos dados das bases e na montagem das visões aos 

usuários sejam revistos.  

Essa revisão se faz necessária uma vez que a inclusão de novas fontes ou 

alterações estruturais nas informações presentes nelas influencia diretamente as regras 

de montagem do que deve ser entregue às aplicações dos usuários pelo INTEGRA. A 

Mediator Knowledge Base (MKB) é onde estão armazenados os detalhes utilizados 

pelo mediador para fins de construção das consultas e formatação de resultados.  

 A Figura 5.7 apresenta a coreografia do componente responsável pela 

integração dos dados. Mediante solicitação desencadeada pelo espaço do usuário uma 

consulta é formulada para fins de extração de conteúdos a partir das fontes associadas 

ao INTEGRA. As queries montadas são enviadas aos repositórios através do conector 

específico que serve de interface entre o DIS e as bases de dados. 
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Figura 5.7 – Coreografia do Componente DIS 

 

 Uma vez que os dados são retornados pelo conector, algumas ações de 

atualizações são desencadeadas para fins de ajuste de informações guardadas em 

cache interno ao componente. Elas utilizadas para agilizar determinados processos de 

busca, principalmente naquelas situações onde consultas idênticas e sucessivas são 

solicitadas ao INTEGRA. 

 A formatação dos resultados se faz necessário uma vez que as visões a serem 

construídas com base nas informações extraídas devem seguir padrões para que o 

espaço do usuário possa interpretá-las corretamente. Essa padronização esta ligada, no 

caso do INTEGRA, à construção de documentos em formato XML.  

 A Figura 5.8 apresenta a coreografia associada ao conector DataLink presente 

na Figura 5.5. Conforme já discutido, a natureza deste elemento arquitetural pode ser 

mais bem entendida através de sucessivos detalhamentos de sua estrutura interna, em 

virtude de sua complexidade. No entanto, para fins de análise baseada em um alto 

nível de abstração como a que está sendo realizada neste estágio inicial, apenas a 

coreografia externa deste conector é descrita neste momento. Ou seja, a Figura 5.8 

descreve as ações do conector em um sentido mais geral, apresentando seu 

comportamento que pode ser visualizado por elementos externos a ele. Em modelos 
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posteriores, cada uma de suas atividades pode ser subdividida em atividades 

complementares. 

  

 

    Figura 5.8 – Coreografia do Conector DataLink 

 
 Uma solicitação que chega ao elemento de conexão é analisada para fins de 

identificação do tipo de agente que deve ser acionado: os lookup para os casos de 

busca por informações de estruturas e esquemas ou os wrappers para fins de obtenção 

do conteúdo das fontes. Após esta análise, o mecanismo de conexão com as bases 

envolvidas na busca deve ser acionado para que uma interligação possa ser construída 

e os dados trafeguem por ela com destino aos componentes de integração ou de 

mediação. 

 A análise do retorno do estabelecimento da conexão e conseqüente busca pelas 

informações podem indicar sucesso ou falha na operação. No primeiro caso, resta ao 

conector formatar os resultados para que possam ser retornados aos componentes que 

desencadearam a pesquisa e, assim, concluir o processo de obtenção de informações. 

No segundo caso, a falha deve ser tratada para que a operação de solicitação de dados 

às fontes possa ser reiniciada até que haja sucesso na recuperação. Este tratamento 

confere uma maior confiabilidade no uso do DataLink . 
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Pode ser identificado um protocolo associado à entidade DataLink que fornece 

as regras gerais de funcionamento do fluxo de dados que parte das portas dos 

componentes DIS e MQGMS e que, através do conector, atinge as portas das fontes. 

Embora este conector tenha uma coreografia própria e descrita anteriormente, a 

Figura 5.9 apresenta como é o encadeamento de regras para este protocolo. 

 

 

Figura 5.9 – Coreografia do Protocolo Geral de Comunicação Através do DataLink 

 

 A Figura 5.10 mostra a coreografia para o componente associado às fontes de 

dados interligadas ao INTEGRA. O trabalho de adaptar as consultas às linguagens 

próprias suportadas por cada uma das fontes será realizado pelo próprio conector. 

Sendo assim, a análise realizada pelo repositório sobre a solicitação que chega a ele se 

limita a tratar os atributos e entidades que são envolvidas na consulta e que estão 

presentes na própria solicitação. A query é aplicada e seus resultados são retornados 

ao conector que deve enviá-los, após um tratamento de formatação, aos componentes 

de processamento solicitantes. 

           Protocolos envolvidos com sinalizações de atualização de dados (como é o 

caso relacionado ao uso de várias portas apresentadas no diagrama cujos nomes são 

iniciados pelo prefixo Update) são extremamente simples e, para fins do estudo de 

caso, não têm modelagem apresentada.  

           Basicamente seriam compostos por uma coreografia de passo único com um 

uma descrição do tipo EnviaSinalAtualizacao, já que, para fins de simplificação do 
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modelo do sistema, a mensagem de sinalização tem sentido único (sem retorno). Esta 

mesma abordagem é aplicada ao longo dos demais modelos do estudo de caso. 

De acordo com as especificações apresentadas na proposta da arquitetura de 

colaboração de componentes da MDSA, há a necessidade de montar a estrutura de 

classes representativa dos relacionamentos estabelecidos anteriormente. As Figuras 

5.11 e 5.12 esclarecem, através da notação apropriada, mais este aspecto da 

modelagem do INTEGRA. 

 

 

       Figura 5.10 – Coreografia do Componente de Armazenamento de Dados 

 

Para simplificar a representação das colaborações, inicialmente, na Figura 

5.11, estão apresentadas apenas algumas entidades participantes da arquitetura de 

colaboração do sistema. Conforme pode ser visualizado neste diagrama, as portas que 

integram o MQGMS estão relacionadas com o protocolo de comunicação básico 

definido e presente na interligação através do conector ConAux. Este, por sua vez, foi 

representado como uma entidade constituída a partir da criação de um estereótipo da 

classe RPC, definida como uma das especializações possíveis de conector para a 

MDSA. Nem sempre esta definição específica é necessária.  

No caso do conector DataLink, presente na Figura 5.11, sua definição foi feita 

com base na classe geral Connector, também através da idéia de estereótipo. O 

DataLink está associado ao mesmo protocolo CommunicationProtocol cuja 

coreografia pode ser entendida a partir do que está apresentado na Figura  5.9. 
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Figura 5.11 – Diagrama de Relações do INTEGRA 

 

As portas múltiplas e de protocolos são apresentadas como entidades que 

agregam portas de fluxo, seguindo as especificações estabelecidas nos metamodelos 

definidos no Capítulo 4. SchemaCaller é o ponto de conexão para obtenção das 

informações sobre os esquemas das fontes enquanto a DSKBResponder visa permitir o 

fluxo de obtenção de dados a partir do mediador. A dependência de todas estas 

entidades aos conectores envolvidos na interconexão também fica evidente através de 

relacionamentos específicos definidos com o uso de notação própria da UML.  

           A Figura 5.12 apresenta as relações entre as entidades vinculadas ao 

componente DIS, responsável pela integração de dados provenientes das fontes. 

Analogamente ao que ocorre com o MQGMS, o DIS também agrega portas de fluxo, 

de protocolo e portas múltiplas. Elas podem ser identificadas no diagrama associadas 

aos relacionamentos que identificam seu vínculo com as demais entidades do modelo 

e suas funções já foram citadas anteriormente.  

          O Protocolo de comunicação principal associado a ambos os conectores é o 

mesmo já apresentado anteriormente, uma vez que a Figura 5.12 é uma parte do 

mesmo conjunto no qual estão incluídos os elementos do diagrama anterior. A 

complementação destas relações se dá com o a colaboração de entidades presentes na 

Figura 5.13, onde os conectores são tratados com um maior detalhamento. 
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 Figura 5.12 – Diagrama de Relações do INTEGRA 

 

Os pontos de conexão agrupados no conector ConAux são os voltados à 

interligação entre os componentes DIS e MQGMS. Todos são representados no 

modelo na forma de estereótipos definidos com base na entidade Role, apresentada no 

metamodelo da arquitetura de colaboração de componentes da proposta da MDSA (ver 

Seção 4.2). 

O conector DataLink  possui vinculado a ele oito pontos de conexão através 

dos quais as portas dos componentes de integração e de mediação de consultas 

iniciam os processos de busca aos esquemas e conteúdos das fontes distribuídas. A 

individualização de pontos para cada um dos tipos de chamadas possível que pode 

partir de um dos componentes se faz para tornar mais claro os diferentes fluxos de 

comunicação. Apesar disso, todos eles fazem parte de um agrupamento único, cuja 

natureza e complexidade só se tornam mais claras quando do seu detalhamento em 

termos de elementos internos. 

Mais uma vez o protocolo de comunicação é representado em uma associação 

com ambos os conectores. Embora eles tenham uma estrutura diferenciada, a principal 

regra de comunicação que os caracteriza possui lógica idêntica. Daí a modelagem só 

ter se preocupado em representar uma única entidade como protocolo destinado ao 

controle das regras do fluxo de informação. 
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  Figura 5.13 – Diagrama de Relações do INTEGRA 

 O Processo componente responsável pelo armazenamento dos dados e 

esquemas manipulados pelo INTEGRA está representado no diagrama da Figura 5.13 

através da classe DataSource. Ela agrupa duas portas de protocolo cuja função 

principal é servir de apoio para as respostas às solicitações de informações que partem 

dos demais componentes do sistema.  

Cada uma das portas tem uma especialização associada. Uma delas, 

SchemaResponder, está vinculada à busca por dados representativos dos esquemas 

presentes na fonte. Ela tipicamente aciona as atividades relacionadas aos componentes 

internos de lookup. A outra porta, Dataresponder, é responsável pelo fluxo de 

informações apresentando conteúdo extraído do interior da fonte. Seu uso está 

vinculado ao acionamento das atividades dos componentes internos conhecidos como 

wrappers. 

 Uma das principais características da MDSA é o suporte à construção de 

modelos onde haja a possibilidade de visualização de uma configuração arquitetural 

com níveis diferentes de detalhes. Esta mudança no nível de abstração com que se 
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trata um mesmo conjunto de componentes e conectores vai ser formulada para o 

INTEGRA através da modelagem explícita das entidades internas a esses elementos 

arquiteturais. 

 O conector ConAux não tem este tratamento dispensado em virtude de sua 

complexidade estrutural simples. Para fins de uma análise independente de plataforma 

tecnológica, a especificação de seu comportamento, dos seus papéis e até mesmo de 

sua natureza funcional são suficientes para seu entendimento a nível arquitetural. Essa 

mesma abordagem simplificada não pode ser empregada no caso do conector 

DataLink.  

A Figura 5.14 inicia uma segunda etapa na análise arquitetural do INTEGRA, 

onde elementos internos começam a ser mais bem definidos e identificados. Nela é 

possível a identificação de entidades que compõem o elemento de conexão DataLink. 

 Como primeira observação sobre a estrutura interna, está o fato de que os 

Roles visíveis externamente ao conector estão internamente ligados diretamente a 

portas de componentes específicos. O primeiro deles é o analyser, uma entidade que 

realiza uma análise prévia sobre as requisições que chegam ao conector. Sua portas 

SchRqIn e DataRqIn são os receptores internos dos Roles GetSchemaRr e GetdataRr. 

Uma Verificação de sintaxe e estrutura das informações que chegam ao conector são 

checadas e em caso de problemas, algum tipo de tratamento especial pode ser 

dispensado. Pequenas correções podem ser realizadas para que a transação não precise 

ser abortada. 

 Após o estudo prévio realizado pelo analyser, este mesmo componente é o 

responsável por repassar as requisições provenientes dos elementos externos e que são 

enviadas ao lookup ou ao wrapper através de portas específicas para este fim. O 

repasse destas solicitações é realizado por intermédio de conectores de estruturas 

simples, representados na Figura 5.14 através dos elementos ConLk e ConWp. 

 Tanto o lookup como o wrapper agregam portas voltadas à conexão com os 

bancos de dados dos quais eles extraem, respectivamente, informações sobre 

esquemas e conteúdos. Entretanto, antes desta atividade ser realizada, é necessário 

que algumas informações sobre as fontes envolvidas nas consultas sejam levantadas.  

Como foi visto, o DataLink será responsável por resolver as questões inerentes 

às diferentes formas possíveis de conexão apresentadas por bases de dados 

heterogêneas. Para eliminar este problema, faz-se necessário a presença de 
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determinados dados que, no caso do INTEGRA, estão guardados na entidade 

representada pelo componente SrcInfo da Figura 5.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5.14 – Composição Interna do Conector DataLink 

 

 O acesso a este repositório de informações se dá através de um conector 

específico identificado pelo elemento arquitetural ConSrcInfo. A porta destinada a 

servir de interface para realização do processo de consulta em SrcInfo se chama 

SrcInfoCaller. Esta última é uma porta composta que deverá ter sua resposta enviada 

a partir da porta SrcInfoResponder pertencente ao componente SrcInfo. Por ser uma 

atividade única, a porta SrcInfoCaller se faz presente tanto no Wrapper como no 

Lookup, algo que pode ser visualizado na Figura 5.14. 

 Finalmente, após estabelecer as conexões com as fontes necessárias e receber 

as respostas das consultas solicitadas, portas específicas desses componentes de 

consulta enviam os resultados através do Roles pertencentes à interface externa do 
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DataLink. Estas ligações podem ser visualizadas na Figura 5.14, na forma de linhas 

que interconectam os pontos de conexão dos diversos elementos envolvidos neste 

processo de comunicação. 

 Seguindo as especificações da MDSA, faz-se necessário definir as coreografias 

para estes elementos internos ao DataLink. A Figura 5.15 inicia esta fase da 

modelagem, apresentado a seqüência de atividades do componente Analyser. É 

possível, através dela, verificar quais são as ações principais executadas pelo 

analisador no contexto do INTEGRA. 

 

Figura 5.15 – Coreografia do Analyser  

 

As coreografias associadas ao lookup e ao wrapper podem ser definidas 

unicamente, uma vez que a seqüência de ações para ambos os componentes é idêntica. 

A diferença na natureza destes elementos está no conteúdo que cada um deles é 

responsável por obter a partir das fontes de dados. Neste sentido, a Figura 5.16 

apresenta a modelagem desta coreografia na forma de um diagrama de atividades, 

seguindo as especificações também estabelecidas na proposta da MDSA. 

Interno ao DataLink há a presença do componente responsável pelo 

armazenamento das informações relativas às características gerais das fontes de 

dados. Também é necessário descrever a coreografia deste elemento, já que ele 

apresenta funções específicas e uma dinâmica própria dentro das atividades 

relacionadas ao próprio DataLink. 
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Figura 5.16 – Coreografia dos Componentes Wrapper e Lookup 

 

O diagrama que apresenta a coreografia do SrcInfo pode ser visualizado na 

Figura 5.17. Uma vez recebida a solicitação para fornecimento de atributos referentes 

a características das fontes, estes dados são formatados e devolvidos ao solicitante. 

Este fluxo é estabelecido através do conector ConSrcInfo  conforme pode ser 

visualizado na Figura  5.14. 

  

Figura 5.17 – Coreografia do Componente ScrInfo 

 

 A definição das colaborações envolvendo os elementos arquiteturais internos 

ao DataLink pode ser visualizada na Figura 5.18. Nela, as entidades são apresentadas 

vinculadas aos relacionamentos que elas mantêm entre si, seguindo a notação baseada 

na UML proposta pela MDSA. 
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  Figura 5.18 – Colaboração Arquitetural Interna do DataLink 

 Os conectores internos ao DataLink já têm sua natureza definida neste 

momento da modelagem arquitetural. Conforme pode ser visto na Figura 5.18, 

estereótipos baseados na classe RPC, definida no metamodelo da CCA da MDSA, 

foram usados na especificação das entidades de conexão utilizadas na interligação dos 

componentes presentes na estrutura interna do conector. 

 Este mesmo trabalho de especificação detalhada dos elementos arquiteturais 

internos que foi realizado com o DataLink pode ser estendido aos demais 

componentes da visão de alto nível de abstração definida inicialmente para o 

INTEGRA. Sendo assim, as Figura 5.19 e 5.20 apresentam detalhes da 

interconectividade interna ao DIS, tornando visíveis cada um dos componentes e 

conectores que estão envolvidos na execução das atividades que devem ser 

desempenhadas por ele. 

Algumas interações internas do DIS foram suprimidas em virtude da 

legibilidade da Figura 5.19. Entretanto, a complementação das interações pode ser 

encontrada nos elementos identificados através das Figuras 5.20 e 5.21. Este espaço é 
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composto, entre outros componentes, pelo mediador responsável pelas atividades 

envolvendo integração de dados distribuídos ao longo das fontes. 
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próprio esquema conceitual que é aplicado como base para formulação das queries. 

No caso específico do INTEGRA todos estes dados são definidos a partir de 

semântica associada à linguagem XML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       Figura 5.20 – Interação entre Mediador Interno e MKB no DIS 
 

 Tanto o MKB como o Mediator armazenam e consultam informações em um 

Data warehouse. Em virtude da massa de dados que envolve este tipo de interação e 

montagem de visões proposto pelo INTEGRA, técnicas de manipulação de grandes 

volumes de informações são necessárias. Daí o uso deste tipo de repositório pra 

facilitar processos de atualizações de esquemas conceituais e detecção rápida de 

relacionamentos para fins de montagem de consultas às fontes.  

A conexão entre os componentes e o DW é realizada a partir de um conector 

específico DwCon que, pela própria natureza da comunicação envolvida, pode ser 

associado a um protocolo de comunicação simples como é o caso do apresentado na 

Figura 5.9. 

           Algumas portas de determinados componentes da Figura 5.19 tiveram seus 

nomes suprimidos. Entretanto, na Figura 5.20 estão presentes mais algumas interações 

e pontos de conexão que ajudam a compreender melhor o interior do DIS. A MKB é 

fundamental no processo de inicialização das consultas que devem ser aplicadas 

contra as fontes de informações distribuídas. A conexão é intermediada por um 

conector interno, MKBCon, de natureza estrutural e comportamental simples. 
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           Um mecanismo de cache e log associado ao processo de pesquisa é 

interessante a partir do momento que pode servir para agilizar a busca de informações 

nas fontes assim como servir de apoio para processos de auditoria na montagem das 

visões. A Figura 5.21 esclarece a interação entre o Mediator e o componente 

responsável por estes armazenamentos secundários. A interconexão é mediada através 

do conector CLCon que liga as portas dos componentes envolvidos na comunicação. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.21 – Interação entre Mediator e Componente de Log e Cache 

 
 As principais coreografias relacionadas com a estrutura interna do DIS podem 

ter seus diagramas visualizados através da Figura 5.22. A primeira delas, 5.22(a), está 

vinculada às ações envolvendo o componente Mediator. Uma vez que a ele chega 

uma solicitação de busca de conteúdo por parte do espaço do usuário, a seqüência de 

atividades a serem desempenhadas está descrita com o uso de notação própria da 

UML. O agente responsável por desencadear este processo bem como as interfaces de 

interação para esta inicialização estão fora do escopo da modelagem, por motivos 

semelhantes ao já apresentado para a entidade Administrator da Figura 5.2. 

 A outra coreografia (Figura 5.22 (b)) está ligada ao processo de atualização da 

MKB que pode ser iniciado por uma das portas externas identificadas pelo prefixo 

Update deste componente.  
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As demais seqüências de atividades associadas ao das portas especificadas ao 

nas Figuras 5.19, 5.20 e 5.21 não serão apresentadas explicitamente neste documento 

em virtude de serem idênticas a diagramas já apresentados anteriormente. 

Basicamente, elas se resumem a atualização ou busca de conteúdo interno de 

componentes, cuja coreografia padrão pode ser observada em modelos como o da 

Figura 5.10. 

 

 

 

 

 
                

 
 
 
 
 
 
                             (a)                                (b) 

               Figura 5.22 – Coreografias de Componentes Internos ao DIS      
 

            Para complementar a análise arquitetural deste componente, é construído o 

diagrama de colaboração de entidades, onde é possível observar os relacionamentos 

entre os diversos elementos definidos como necessários à estrutura interna do DIS. Na 

Figura 5.23, é possível observar o modelo responsável por este detalhamento, 

construído conforme as regras estabelecidas pela MDSA e com a notação UML. As 

entidades presentes no modelo se restringem ao que é apresentado na Figura 5.19.  
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   Figura 5.23 – Colaboração para o DIS 

 
 A Figura 5.24 mostra uma colaboração de entidades envolvidas com o modelo 

da Figura 5.20. Para fins de melhor apresentação, foram suprimidas informações 

acerca das classes que já foram apresentadas nas figuras anteriores. De qualquer 

forma, naturezas dos pontos de conexão e tipos específicos para conectores foram 

estabelecidas para a coreografia apresentada. 

 Finalmente, é apresentada na Figura 5.25, um diagrama com as especificações 

de classes para as conexões e relacionamentos sugeridos com o modelo mostrado na 

Figura 5.21, onde seqüências de ações são tomadas para fins de atualização de 

informações em repositórios de cache e log de ações. 
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               Figura 5.24 – Colaboração Interna ao DIS 
 

 
 Figura 5.25 – Colaboração Interna ao DIS 

 
As colaborações voltadas à descrição estrutural do MQGMS não serão 

apresentadas neste trabalho. Entretanto, os passos para fins de composição e 

montagem dos modelos seriam os mesmos que foram usados para as duas estruturas 

anteriores. 



 

142  
 

5.4 Considerações Finais 
 
 A aplicação da abordagem ao MGQMS pode ser realizada seguindo-se os 

mesmos passos que foram utilizados na definição arquitetural do DataLink e DIS. O 

objetivo maior da construção dos artefatos apresentados nas seções anteriores foi 

apresentar a aplicabilidade da MDSA na modelagem arquitetural de um sistema 

distribuído.  

Não faz parte do escopo deste trabalho justificar ou julgar a metodologia 

empregada pelo INTEGRA na composição das visões destinadas às aplicações de 

usuários. O que se pretendeu fazer foi descrever e definir os elementos arquiteturais 

que compõem a proposta, para que os conceitos de arquitetura de software estivessem 

presentes. 

 O uso de estilos arquiteturais não foi definido para as composições 

especificadas uma vez que não foi necessário vincular a aplicação de componentes e 

conectores a nenhum tipo padrão previamente estabelecido. Entretanto, a proposta da 

MDSA permite que os artefatos construídos definam explicitamente quais os tipos de 

elementos que devem compor um dado componente ou conector. Além disso, regras 

para a utilização destes elementos também podem ser previamente estabelecidas. A 

definição para este tipo de modelagem tem por base as relações de herança que foram 

definidas no metamodelo da própria CCA da MDSA. No caso do INTEGRA esta 

abordagem foi desnecessária. 

 O projeto INTEGRA foi escolhido como aplicação para a validação de 

conceitos da MDSA em virtude de sua natureza ser caracterizada pela distribuição de 

elementos de processamento e armazenamento de informações. No momento de sua 

modelagem arquitetural com o uso da abordagem apresentada neste trabalho, foi 

possível identificar e analisar claramente a integração entre seus componentes. 

Também foi realizada objetivamente a identificação de possíveis conectores a serem 

dispostos como estruturas de interligação entre os componentes do sistema e as 

implicações do uso de cada um deles. 

 A tarefa de analisar um sistema tendo em vista seu comportamento e aspectos 

de sua estrutura no momento de se dispor componentes interligados por conectores 

constitui um trabalho ligado a visões de alto nível de abstração do software que está 
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sendo construído. Esta análise é uma das vantagens de se aplicar a modelagem 

arquitetural na definição de sistemas de software. 

A MDSA permitiu compor estas visões de alto nível relativas ao INTEGRA e, 

com isso, foi possível realizar inferências sobre o resultado da escolha de estruturas 

específicas para processamento de dados e transferência de informações. Assim, a 

proposta de modelagem pôde ser validada no que diz respeito a sua utilidade como 

ferramenta de análise arquitetural, obtendo resultados positivos na atividade 

desenvolvida.  

A implementação final do sistema apresentado seguiu plataformas 

tecnológicas específicas para cada elemento. O conector DataLink foi construído com 

base em WebServices e codificado com a linguagem Java. O DIS e o MQGMS foram 

implementados em Java padrão. A idéia inicial da proposta da MDSA é construir 

modelos independentes de plataforma que possam ser mapeados em qualquer 

tecnologia através de regras específicas. A definição dos passos deste mapeamento é 

uma atividade extra a ser desenvolvido em projetos futuros, conforme discussão da 

Seção 6.2. 
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Capítulo 6 – Conclusão e Trabalhos Futuros 
 
 
 

Conclusão e Trabalhos Futuros 
 

 

Este capítulo apresenta as conclusões e os trabalhos futuros desta dissertação. 

Vantagens no uso da abordagem, considerações sobre suas contribuições e detalhes a 

respeito de sua inclusão entre os trabalhos já existentes na literatura serão analisados 

na Seção 6.1. Propostas de trabalhos futuros voltados à complementação e extensão 

dos aspectos envolvidos na MDSA são sugeridas na Seção 6.2. 
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6.1 Conclusões 
 

Nesta dissertação foi apresentada uma proposta de modelagem arquitetural que 

acrescentou à abordagem MDA do OMG conceitos de arquitetura de software. Como 

contribuições importantes da MDSA podemos citar: 

• elementos como configurações, estilos arquiteturais e conectores passaram 

a ser tratados como entidades de primeira classe no processo de definição 

das visões dos sistemas; 

• diferenciação de pontos de conexão utilizados em componentes e 

conectores, permitindo ao projetista definir em detalhes as características 

desses pontos que têm naturezas distintas (embora apresentem 

semelhanças estruturais e funcionais) quando de sua associação na 

interface de um componente ou quando relacionados a um conector; 

• o uso de uma linguagem de fácil manipulação (a UML) na definição de 

visões arquiteturais de um software ao lado de uma notação específica 

também de fácil entendimento e introduzida pela própria abordagem; 

• suporte à modelagem de conectores complexos; e 

• classificação de conectores presentes nos modelos com base em regras 

taxonômicas específicas. 

A arquitetura de software é realmente uma importante ferramenta no processo 

de desenvolvimento de sistemas baseados em computador. Suas visões de alto nível 

de abstração a respeito da estrutura e comportamentos de um sistema auxiliam os 

projetistas a entenderem melhor a aplicação a ser construída. Além disso, o uso de 

componentes, conectores, configurações e estilos arquiteturais na construção dos 

modelos permite uma análise detalhada do software a ser desenvolvido. 

 Associada aos conceitos de arquitetura de software, a aplicação de uma 

metodologia de visões diferentes e complementares de um dado sistema também 

permite um melhor entendimento do aplicativo que está sendo definido. A construção 

de diversos modelos com base em pontos de vista distintos pode ser utilizada como 

ferramenta útil no entendimento do software que está sendo modelado.  
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Além disso, as diferentes visões podem ser usadas como elemento de 

comunicação no próprio processo de desenvolvimento, o que facilita o envolvimento 

de todas as pessoas ligadas ao projeto, algo importante para o sucesso do trabalho de 

construção de uma aplicação.  

O uso da UML associado a conceitos de arquitetura de software e modelagem 

com base em visões facilita ainda mais as atividades de projeto de sistemas. A 

linguagem padrão do OMG é dotada de mecanismos de manipulação de diagramas 

com base em elementos visuais que são de fácil definição por parte dos projetistas e 

de fácil entendimento por parte de quem os analisa.  

À medida que os artefatos em UML são especificados, a própria 

documentação relativa às atividades do projeto se torna mais rica em detalhes, uma 

vez que entre os elementos nativos da linguagem, estão presentes itens voltados ao 

esclarecimento de tudo que está presente nos modelos. 

Embora a linguagem não tenha sido projetada inicialmente para fins de 

trabalhos de manipulação de elementos de arquitetura de software, o uso de perfis que 

estendem os itens básicos da UML torna-a útil como ferramenta de modelagem 

arquitetural. Esses perfis acrescentam à linguagem recursos voltados a atender às 

necessidades de definição de elementos arquiteturais que são especificados no 

processo de definição de um software.  

Padrões como a MDA e o EDOC Profile utilizaram esses conceitos de visões 

associados à modelagem arquitetural e ao uso da UML como ferramenta de definição 

e documentação de projetos. Entretanto, deixaram de lado conceitos importantes de 

arquitetura de software tais como a manipulação explícita de configurações 

arquiteturais, a definição de estilos ou ainda elementos voltados à definição e 

modelagem de conectores complexos. 

A MDSA inclui na proposta da MDA esses conceitos de arquitetura de 

software que não foram contemplados pelo padrão do OMG. Esse trabalho é realizado 

através da extensão de definições apresentadas pelo EDOC Profile, um perfil de 

modelagem que também seguiu as regras da MDA para fins de construção da 

arquitetura de uma aplicação. 

Sendo assim, uma das contribuições da MDSA é permitir que os projetistas, 

além de utilizarem o conceito de visões associado às facilidades de manipulação da 

UML, possam também definir os elementos de arquitetura de software que compõem 

os seus sistemas. 
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O princípio de que devem haver dois grupos de modelos na definição de uma 

aplicação, estabelecido pela MDA, é mantido na MDSA. O primeiro grupo sendo 

constituído por visões independentes de plataforma e o segundo associando os 

elementos arquiteturais a uma tecnologia específica. 

Para construir esses modelos, a arquitetura de colaboração de componentes da 

MDSA leva os desenvolvedores a especificarem um sistema através da definição 

explícita de elementos próprios de arquitetura de software: componentes, conectores, 

pontos de conexão, protocolos, estilos e configurações arquiteturais.  

 Componentes (de processamento ou armazenamento) são interligados por 

intermédio de conectores e a comunicação é definida através de protocolos associados 

a esses conectores. A partir da disposição desses elementos é montada uma 

configuração que, por sua vez, pode ser associada a um estilo arquitetural específico. 

Os pontos de conexão presentes tanto nos componentes como nos conectores 

também são identificados e classificados de acordo com finalidades destes pontos 

dentro da configuração modelada. Eles podem ser mais bem analisados através de 

atributos específicos incluídos na sua definição pela proposta. 

 Todos esses elementos são apresentados pela MDSA para permitir a 

especificação da estrutura e do comportamento arquitetural que irá caracterizar o 

sistema de software que estiver sendo definido. As interligações possíveis entre estes 

elementos, e que podem ser manipuladas pelos desenvolvedores, são identificadas a 

partir de artefatos visuais (diagramas) que facilitam o entendimento do modelo que 

está sendo construído. 

A notação proposta pela MDSA, e que é utilizada em conjunto com diagramas 

e elementos próprios da UML, fornece ao usuário da abordagem uma forma clara de 

identificar as interações e dependências dentro da arquitetura que está sendo 

especificada para o software. Sendo assim, ele tem condições de realizar os trabalhos 

de análise a respeito dos efeitos das combinações que estão sendo criadas a partir dos 

elementos que estão compondo o aplicativo. 

A extensão do conceito de composição aos conectores também é uma 

contribuição da MDSA. Com ela, os projetistas têm condições de modelar, em 

detalhes, infraestruturas de comunicação capazes de fornecer serviços. Muitas vezes, 

estes serviços são disponibilizados a partir de processamentos vinculados a 

componentes internos à infraestrutura.  
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A introdução, na modelagem arquitetural, de uma classificação de conectores 

baseada em uma taxonomia específica também constitui um avanço proposto pela 

MDSA. Neste caso, é possível se entender melhor a configuração que está sendo 

definida, uma vez que a natureza dos conectores pode ser estabelecida explicitamente.  

 Quanto ao comportamento do sistema, a definição de coreografias permite que 

este aspecto do software seja associado à especificação de sua arquitetura. Sendo 

assim, a MDSA também apresenta como contribuição a possibilidade de estabelecer, 

além dos aspectos estruturais, definidos a partir da interligação dos elementos 

arquiteturais, as características comportamentais da aplicação. 

 A simplicidade na definição e entendimento dos modelos construídos com 

base na MDSA é conseguida a partir da notação gráfica utilizada na abordagem, que 

possui parte obtida na linguagem UML e parte definida pela proposta. Sendo assim, 

os aspectos estruturais e comportamentais do software podem ser mais bem analisados 

por parte dos projetistas. 

 Diante do apresentado, pode-se afirmar que a MDSA é uma extensão ao Model 

Driven Architecture, onde conceitos e elementos de arquitetura de software são 

incluídos na construção dos modelos indicados como necessários pela proposta do 

OMG. Aspectos estruturais e comportamentais do aplicativo podem, assim, serem 

mais bem analisados quando da definição do sistema. 

6.2 Propostas de Trabalhos Futuros 
 
 A partir do que foi apresentado na MDSA, três propostas de trabalho 

destinados à extensão e complementação de suas contribuições podem ser citados:  

• o mapeamento do que foi definido de forma independente de 

tecnologia para uma plataforma qualquer;  

• a construção de uma ferramenta capaz de dar suporte à manipulação da 

notação específica proposta na abordagem; e  

• a geração de código a partir dos modelos definidos para o sistema. 

 A discussão presente nesta dissertação apresenta apenas as regras estabelecidas 

pela MDSA na montagem das visões que independem de uma plataforma específica. 

A definição de componentes, conectores, configurações e estilos dá-se em um nível 

alto de abstração, sem comprometimento com nenhum detalhe específico de 

implementação. 
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 Uma das atividades que se encontram em andamento é a definição de 

metamodelos e regras de mapeamento voltados à construção de modelos dependentes 

de plataforma tecnológica (PSMs) com base nos artefatos que foram especificados 

através da arquitetura de colaboração da MDSA. 

 Outro trabalho que está em processo de análise é a construção de uma 

ferramenta que ofereça suporte à notação sugerida pela MDSA para fins de montagem 

dos diagramas relacionados com a arquitetura de um sistema. Conforme foi visto na 

seção anterior, os aspectos estruturais e comportamentais de um aplicativo podem ser 

facilmente definidos e analisados com o uso da abordagem proposta neste trabalho. A 

existência de uma ferramenta que facilitasse a integração entre sua notação e os 

elementos da UML que ela utiliza tornaria o uso da MDSA ainda mais interessante aos 

projetistas. 

 A geração automática de código que possa ser executado em uma plataforma 

tecnológica é uma outra extensão que pode ser associada a ferramentas que dêem 

suporte ao que a MDSA apresenta como alternativas de modelagem. Uma vez 

construídos os modelos dependentes de plataforma, a implementação real do 

aplicativo a partir deles poderia ser realizada automaticamente. Algo semelhante já é 

encontrado atualmente em ambientes de software voltados à definição de projetos de 

aplicações, como a ferramenta ROSE da Rational 
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