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paciência em me auxiliar nas preocupações que iam surgindo ao longo do tempo. Agradeço

também a Carlos Eduardo que mesmo de longe conseguiu me dar uma grande orientação
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Resumo

O processo para a escolha dos melhores componentes a serem usados na construção de
sistemas tem se tornado cada vez mais complexo; isso se torna mais cŕıtico quando preci-
samos considerar várias combinações de componentes a serem escolhidos no contexto de
uma configuração arquitetural. Essa preocupação ocorre, principalmente, quando lidamos
com sistemas que envolvem requisitos cŕıticos, como por exemplo, as restrições temporais
nos sistemas multimı́dia distribúıdos, a largura de banda da rede nas aplicações móveis ou
até mesmo a confiabilidade em sistemas de tempo real. Este trabalho propõe um processo
de seleção dinâmica de configurações arquiteturais baseado nos requisitos não funcionais
do sistema, os quais poderão ser utilizados durante uma adaptação dinâmica. A presente
proposta utiliza a teoria MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) para a tomada de decisão
a partir de um conjunto finito de possibilidades, as quais envolvem múltiplos critérios a
serem analisados. Adicionalmente, foi proposto um metamodelo capaz de descrever as
necessidades da aplicação, em termos dos requisitos não funcionais e seus respectivos va-
lores esperados, para que as mesmas possam ser interpretadas pelo processo a fim de
realizar a seleção da configuração desejada. Como prova de conceito, foi implementado
um módulo que realiza a escolha dinâmica das configurações, o MoSAC. Esse módulo
foi implementado utilizando a abordagem de desenvolvimento baseado em componentes
(DBC) realizando a seleção das configurações arquiteturais baseado no processo de seleção
proposto neste trabalho envolvendo múltiplos critérios. Esse trabalho também apresenta
um estudo do caso onde foi desenvolvido uma aplicação no contexto de TV Digital para
avaliar o tempo que o módulo gasta para retornar uma configuração válida a ser uti-
lizada em um middleware com caracteŕısticas autoadaptativas; para isso foi utilizado o
middleware AdaptTV.

Palavras-chave: componente, configuração arquitetural, seleção, metamodelo, requisitos
não funcionais.



Abstract

The process for choosing the best components to build systems has become increasin-
gly complex. It becomes more critical if it was need to consider many combinations of
components in the context of an architectural configuration. These circumstances occur,
mainly, when we have to deal with systems involving critical requirements, such as the
timing constraints in distributed multimedia systems, the network bandwidth in mobile
applications or even the reliability in real-time systems. This work proposes a process
of dynamic selection of architectural configurations based on non-functional requirements
criteria of the system, which can be used during a dynamic adaptation. This proposal
uses the MAUT theory (Multi-Attribute Utility Theory) for decision making from a finite
set of possibilities, which involve multiple criteria to be analyzed. Additionally, it was
proposed a metamodel which can be used to describe the application’s requirements in
terms of the non-functional requirements criteria and their expected values, to express
them in order to make the selection of the desired configuration. As a proof of concept,
it was implemented a module that performs the dynamic choice of configurations, the
MoSAC. This module was implemented using a component-based development approach
(CBD), performing a selection of architectural configurations based on the proposed se-
lection process involving multiple criteria. This work also presents a case study where an
application was developed in the context of Digital TV to evaluate the time spent on the
module to return a valid configuration to be used in a middleware with autoadaptative
features, the middleware AdaptTV.

Key-words: component, architectural configuration, selection, metamodel, non-functional
requirements.
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2.1 Componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22

2.2 Desenvolvimento Baseado em Componentes . . . . . . . . . . . . . . . p. 23

2.3 Autoadaptação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 26

2.3.1 Arquitetura de Software no Contexto de Sistemas Autoadaptativos p. 27

2.4 Qualidade de Serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 29

2.5 Métodos de Tomada de Decisão Multicritérios . . . . . . . . . . . . . . p. 30

2.5.1 Weighted Scoring Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31

2.5.2 Analytic Hierarchical Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31

2.5.3 Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution p. 33

2.5.4 Preference Ranking Organization Method for Enrichment Eva-

luation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 35

2.5.5 Multi-Attribute Utility Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 37

2.5.6 Justificativa para Escolha do Método de Tomada de Decisão . . p. 38

3 Processo de Seleção de Configurações Arquiteturais p. 41

3.1 Metamodelo da Estratégia de Seleção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 42

3.2 Descrição do Processo de Seleção Proposto . . . . . . . . . . . . . . . . p. 44



3.3 Aplicação do Método MAUT no Cálculo da Nota das Configurações . . p. 49

3.3.1 Exemplo de Aplicação do Processo de Seleção Proposto . . . . . p. 51

3.4 Resumo do Processo de Seleção Proposto . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 58

3.5 Considerações Finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 59
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1 Introdução

Devido ao crescente avanço de novas tecnologias nos últimos tempos, o incremento

da produtividade levou a um aumento significativo da competitividade entre as empresas

e, desta forma, elas tendem a buscar diferenciais competitivos que as destaquem em

relação às demais. Nesse cenário, o desenvolvimento de sistemas computacionais deve

buscar tal diferencial através de fatores de qualidade. Dessa forma, os responsáveis por

projetar sistemas computacionais têm se tornado cada vez mais exigentes na escolha de

seus componentes de software que devem atender da melhor forma posśıvel os requisitos

(funcionais e não funcionais) impostos pelo sistema.

A necessidade de buscar os melhores componentes de software ocorre principalmente

em aplicações que possuem requisitos cŕıticos temporais, como é o caso de sistemas mul-

timı́dias distribúıdos [Kerherve et al. 2006], aplicações móveis onde devem ser considera-

dos diversos fatores caracteŕısticos como posição, rúıdo, luz, ńıvel de bateria e largura de

banda de rede [Lundesgaard, Lund e Eliassen 2006] e aplicações de tempo real de uma

forma geral, onde ao menos três tipos de requisitos precisam ser considerados: funcio-

nais (recolha de dados, acesso direto do sistema controlador aos sensores e atuadores e

informação sobre o sistema), temporais e de confiabilidade (segurança e elevada confia-

bilidade) [Burns e Wellings 2009]. Além de seus requisitos próprios, esses sistemas pre-

cisam lidar com a integração de plataformas heterogêneas, onde existem elementos com

diferentes capacidades de processamento, armazenamento, comunicação, mobilidade, in-

terfaces para a interação com o usuário, APIs e requisitos de qualidade de serviço (QoS)

[Lopes et al. 2004].

Sendo assim, para tratar a complexidade inerente do problema, as plataformas de

execução para a maior parte destas aplicações incorporam, por exemplo, conceitos de

middleware [Orfali e Harkey 1998] de maneira a tratar, de forma transparente, aspectos

relacionados ao gerenciamento de recursos, ao controle de acesso, à confidencialidade, à

autenticação, ao controle de transações e à segurança [Layaida, Hagimont e France 2005]

[Lopes 2006]. Adicionalmente ao uso de middleware muitas abordagens atuais buscam
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soluções usando conceitos de componentes de software, muitas vezes integrado com a

tecnologia de reflexão computacional [Gorton et al. 2006] e [Arcelli e Raibulet 2006] ou

separação de interesses [Kiczales 1996].

Uma das facilidades buscadas na definição de modelos de componentes de software

consiste em, independentemente do ambiente em que o componente esteja sendo instan-

ciado, permitir que ele possa ser facilmente substitúıvel. De acordo com [Grundy 2000],

[Capretz, Capretz e Li 2001], [Lee, Harrison e West 2004] e [Wang et al. 2005], outra ca-

racteŕıstica associada é a de reuso, conceito chave para o desenvolvimento de sistemas

baseados em componentes. Porém, um dos obstáculos associados ao reuso de compo-

nentes está relacionado à busca e seleção dos componentes. Em especial, a dificuldade

de seleção está associada às deficiências apresentadas pelos mecanismos de descrição de

componentes, ou seja, em especificar o que os componentes fazem, como interagem e

o quanto podem ser úteis para o sistema. De maneira a prover flexibilidade, a seleção

de componentes de um sistema deve ser baseada nas propriedades definidas no modelo

arquitetural considerando a compatibilidade dos mesmos com a arquitetura definida, a

qual descreve as propriedades não funcionais do sistema. Além do mais, estas questões se

tornam mais cŕıticas quando consideramos várias combinações de componentes a serem

escolhidos na montagem de uma configuração arquitetural.

Para permitir que componentes de software possam ser substitúıdos dinamicamente

no sistema, ou seja, em tempo de execução, é preciso utilizar tecnologias que ajudem o de-

senvolvimento e gerenciamento da complexidade inerente. Nesta direção, o trabalho aqui

apresentado decidiu focar em uma categoria de sistemas que possuem a capacidade de

realizar tal operação, ou seja, em sistemas autoadaptativos, tratando o problema através

de uma abordagem arquitetural, onde são considerados os requisitos não funcionais asso-

ciados aos componentes de software.

Sistemas que possuem caracteŕısticas autoadaptativas são capazes de modificar sua

própria estrutura e / ou comportamento em tempo de execução, devido a mudanças no

sistema, em seus requisitos, ou no ambiente em que está implantado. Uma das muitas

caracteŕısticas de um sistema distribúıdo é o fato de que algumas decisões de design

são transferidas para tempo de execução. Devido a isso, alguns processos precisam ser

definidos em tempo de execução em um ambiente dinâmico sem qualquer intervenção

humana.

Como a autoadaptação é um processo complexo que pode ter impacto em vários

componentes do sistema, algum tipo de coordenação é necessária para a realização desse
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processo. Considerando diversas abordagens arquiteturais existentes que realizam essa co-

ordenação, pode-se afirmar que elas iniciam o processo de adaptação realizando a seleção

de uma configuração (instanciação) arquitetural buscando satisfazer os requisitos do sis-

tema. A escolha de uma configuração arquitetural correta que atenda aos requisitos dos

stakeholders e que alcance as metas desejadas pelo sistema ainda pode ser considerado

como um desafio. De acordo com [Pollet et al. 2007], a arquitetura de um sistema é algo

crucial para o desenvolvimento de sistemas dentro do contexto de autoadaptação.

Mediante este problema, o presente trabalho tem como objetivo principal definir um

processo de seleção dinâmica de configurações arquiteturais baseado nos requisitos não

funcionais do sistema, os quais serão utilizados pelo processo de adaptação. Esse evento

de adaptação pode ser proveniente, por exemplo, do próprio sistema quando o mesmo

verifica, através de mecanismos próprios, que seus componentes não estão correspondendo

ao ńıvel de qualidade esperado. Para tal, foi implementado um módulo que realiza a

escolha dinâmica das configurações nos processos de adaptação envolvendo substituição

de partes da arquitetura ou da arquitetura em geral.

O termo configuração arquitetural (também conhecido como arquitetura de software)

serve para representar uma instância da descrição em alto ńıvel da estrutura em ter-

mos de componentes e suas interações, ou seja, os grafos de componentes interconec-

tados pelos conectores. Componentes tipicamente encapsulam informações ou funcio-

nalidades enquanto conectores coordenam a comunicação entre os componentes. Mais

precisamente, configurações arquiteturais descrevem a decomposição de um sistema em

componentes, a interconexão dos componentes e a interação entre esses componentes

[Soni, Nord e Hofmeister 1995]. Vale salientar, que esse trabalho não faz a indicação de

uma nova estrutura arquitetural mudando, por exemplo, de uma arquitetura de estilo

cliente-servidor para outra de estilo peer-to-peer, e sim, apenas indicando os novos com-

ponentes que substituirão os já existentes na configuração do sistema sem modificar sua

estrutura.

O uso de arquiteturas de software, utilizando desenvolvimento baseado em compo-

nentes, permite introduzir e remover componentes, mantendo o sistema consistente em

relação a sua especificação. Ou seja, o sistema deve preservar as propriedades arqui-

tetônicas impostas por sua especificação. A especificação arquitetônica de um sistema

com caracteŕısticas autoadaptativas não é uma descrição precisa de instâncias de compo-

nentes e suas conexões, e sim, de um conjunto de restrições pelo o qual os componentes

podem ser compostos. Com isso, restrições podem ser consideradas similares a um es-
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tilo arquitetônico [Garlan, Allen e Ockerbloom 1994], e podem ser usadas para gerar e

/ ou conferir uma instância de uma arquitetura especifica. Isso caracteriza a ideia de

arquiteturas dinâmicas.

Algumas abordagens têm usado a ideia de arquitetura de software (AS) em suas

composições para auxiliar nas etapas referentes à autoadaptação, dentre as quais podemos

citar:

• O processo ArcADe [Moraes e Vasconcelos 2004] que adota AS para definir as etapas

do desenvolvimento e utiliza os elementos do RUP para organizar o processo em um

fluxo de trabalho;

• O projeto MADAM [Floch et al. 2006] que usa modelos arquiteturais para simpli-

ficar o processo de evolução do sistema, seja em ńıvel de tempo de projeto ou em

tempo de execução, em ambientes de aplicações móveis;

• O framework BASE [Oreizy, Medvidovic e Taylor 2008] que foi constrúıdo com o in-

tuito de avaliar, comparar e combinar técnicas para sistemas que realizam adaptação

em tempo de execução. Ele diferencia as técnicas baseadas no modelo do sistema

como elas operam e como elas se comportam, confrontando-as com os quatro aspec-

tos, definidos no framework, relacionados à adaptação: comportamento, assincronia,

estado e contexto de execução;

• O framework X-Gov [Leite, Miyamaru e Filgueiras 2009] que consiste em um arca-

bouço de componentes para aplicações referentes ao governo eletrônico no contexto

de mı́dia-cruzada em TVDI (TV Digital Interativa). Esse framework foi desenvol-

vido sobre a proposta de uma arquitetura que mantém a capacidade de recuperação

dinâmica de configurações e informações usadas pelos componentes em tempo de

execução, facilitando o processo de atualização do software.

De acordo com [Andersson 2000], normalmente em um sistema que suporta adaptação

dinâmica, as tarefas de inicialização e de seleção são realizadas em um framework arqui-

tetural ou em um middleware. Nessa direção, o presente trabalho define um módulo

denominado MoSAC que será instanciado na plataforma do framework FRAME (FRa-

mework for Adaptive Multimedia Environments) [Pinto 2010] para a aplicação do processo

de seleção proposto em uma aplicação a ser apresentada no Caṕıtulo 5 no contexto de

autoadaptação. O FRAME consiste de uma versão reestruturada do framework Cosmos

[Lopes 2006] sendo um framework reflexivo e baseado em componentes, proposto para
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dar suporte à construção de sistemas multimı́dia distribúıdos autoadaptativos. Para isso,

o FRAME fornece facilidades para o desenvolvimento e evolução desses sistemas, como

distribuição transparente e adaptação dinâmica. Além disso, o FRAME define um me-

tamodelo para a descrição de aplicações multimı́dia distribúıdas autoadaptativas. Esse

metamodelo pode ser usado para definir os modelos que descrevem a autorrepresentação

dos sistemas em tempo de execução. Em outras palavras, ele pode ser entendido como

uma especificação para o metańıvel reflexivo desses sistemas, sendo capaz de representar

componentes e seus relacionamentos, além de poĺıticas para especificação de QoS e ações

de adaptação.

Em relação ao problema de seleção de configurações arquiteturais, o processo considera

um número de alternativas (configurações) que devem ser ranqueadas considerando mui-

tas diferenças e conflitos de critérios. Problemas desse tipo são considerados na literatura

como problemas de tomada de decisão multicritérios (Multi-Criteria Decision-Making -

MCDM). O MCDM foi amplamente utilizado para selecionar um número finito de alter-

nativas de decisão caracterizadas geralmente por múltiplos critérios conflitantes. Grandes

esforços e avanços significativos foram feitos para o desenvolvimento de várias metodolo-

gias MCDM para solucionar diferentes tipos de problemas do mundo real. Existem várias

técnicas para MCDM, porém não há a melhor ou a pior técnica; o que acontece é que

algumas técnicas tornam-se mais adequadas em problemas de decisão particulares do que

outras [Mergias et al. 2007].

As vantagens relacionadas aos métodos de MCDM é que eles podem levar em consi-

deração impactos financeiros e não financeiros, uma vez que pode-se utilizar como critério

de escolha o custo de utilização de um componente. Entre estes métodos, os mais popu-

lares são: WSM (Weighted Scoring Method) [Kontio 1996], AHP (Analytic Hierarchy Pro-

cess) [Ong, Koh e Nee 2001], ANP (Analytic Network Process) [Yüksel e Dagdeviren 2007],

AD (Axiomatic Design) [Kulak, Durmusoglu e Kahraman 2005], ELECTRE (Elimina-

tion Et Choix Traduisant la Réalité) [Wang e Triantaphyllou 2008], TOPSIS (Technique

for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) [Ertugrul e Karakasoglu 2009],

PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation)

[Mergias et al. 2007] e a MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) [Ullman 2004].

Para trabalhar com todos os elementos relacionados com a situação de MCDM é

necessário selecionar antes um método MCDM apropriado para resolver o problema em

questão. Para se escolher um método de decisão MCDM é necessário que os analistas

levem em consideração a compreensão do problema, as posśıveis alternativas, as diferentes
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sáıdas, os conflitos entre os critérios e o ńıvel de incerteza dos dados [Mergias et al. 2007].

Nesse contexto, o presente trabalho optou por usar a Teoria da Utilidade Multiatributo

(MAUT) [Ullman 2004], mais precisamente uma aplicação do teorema de Von Neumann-

Morgenstern (um melhor detalhamento sobre a Teoria da Utilidade Multiatributo e seus

principais conceitos encontra-se em [Winterfeldt e Edwards 1986]). A proposta da MAUT

para tomada de decisões consiste em criar um modelo matemático capaz de quantificar

o desejo de certas alternativas, ou seja, ordenar os benef́ıcios que estão dispońıveis de

acordo com a satisfação que esses trarão. O resultado final do método é uma função que

representa as preferências do usuário a partir de um conjunto de critérios.

A Teoria da Utilidade Multiatributo é um esquema de avaliação muito popular por

organizações que realizam avaliação de produtos. Por exemplo, podemos ver a utilização

dessa técnica em [Warentest 2000], [Zietsman, Rilett e Kim 2006], [Bettinger et al. 2007]

e [Neiva e Gomes 2007].

1.1 Motivação

Apesar dos benef́ıcios apresentados inicialmente, o Desenvolvimento Baseado em Com-

ponentes (DBC) aliado com o uso da arquitetura de software apresentam alguns fatores

limitantes. De acordo com [Bass et al. 2001], a carência de componentes, de padrões,

de modelos de certificação e de métodos para a construção de componentes são fatores

inibidores para o uso de componentes. Estes problemas tendem a piorar, pois os fatores

apontados devem ser tratados para vários componentes ao mesmo tempo em processos de

definições ou seleções arquiteturais realizados em tempo de execução.

Aliado a esses fatores, devemos lembrar das particularidades dos sistemas distribúıdos

autoadaptativos, que muitas vezes não dispõem de uma infraestrutura capaz de indicar se

uma configuração arquitetural está de acordo com os requisitos da aplicação, levando a re-

configurações inconsistentes ou até mesmo estimulando várias reconfigurações simultâneas

para estabelecer uma apropriada, o que acarreta em um ńıvel elevado processamento.

Neste contexto, vários frameworks, middlewares e processos foram propostos para

resolver o problema da seleção de uma configuração arquitetural; entre outros, podemos

citar: [Sykes et al. 2008], [Morin et al. 2008], [White et al. 2009] e [Kim e Park 2009].

Apesar das relevantes contribuições, as propostas atuais ainda apresentam deficiências. A

maioria não adota um método bem definido para realizar a escolha envolvendo diversas

possibilidades; a maioria delas escolhe configurações que atendem apenas os requisitos
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funcionais, esquecendo, dessa forma, os requisitos não funcionais da aplicação. Além disso,

algumas não definem uma forma de especificar os requisitos do usuário quanto à escolha

das configurações, expressando os requisitos não funcionais para cada critério (valores de

propriedades); ou seja, não possuem uma estratégia de seleção bem definida. Outras são

limitadas a um domı́nio espećıfico, não podendo ser estendido a outros domı́nios.

Dessa forma, esse trabalho consiste num esforço para solucionar os problemas acima

apontados mediante um processo de seleção de configurações arquiteturais que será instan-

ciado em um módulo, o MoSAC. Esse módulo foi desenvolvido usando o modelo de Desen-

volvimento Baseado em Componentes a fim de aproveitar as vantagens já anteriormente

citadas, principalmente o reuso de seus componentes constituintes. Sua instanciação se

dará no ambiente do framework FRAME como prova de conceito do seu funcionamento.

1.2 Objetivos

Este trabalho visa contribuir com uma nova abordagem para o processo de seleção no

contexto de sistemas autoadaptativos, tendo como objetivos principais, os seguintes:

1. Prover um processo de seleção dinâmica de configurações arquiteturais baseado nos

requisitos não funcionais da aplicação de forma a tentar garantir que não gere in-

consistências no funcionamento do sistema. Como essa seleção ocorrerá durante um

estágio de adaptação dinâmica, faz-se necessário que o framework ou middleware

disponha de mecanismos de avaliação confiáveis que indiquem as propriedades e

comportamentos do conjunto de componentes dispońıveis, mediante diferentes si-

tuações de uso.

2. Estabelecer um metamodelo capaz de expressar as necessidades exigidas por parte

da aplicação em termos de requisitos não funcionais. Esse metamodelo servirá

como uma descrição textual desses requisitos almejados pelo usuário em relação

à aplicação. O grande diferencial desse metamodelo é que ele oferece ao usuário

uma flexibilidade de expressar os valores caracteŕısticos de cada requisito de di-

versas formas. Vale salientar, que esse metamodelo servirá como um guia para

o processo de seleção saber determinar a configuração que melhor se adéqua aos

requisitos impostos, ou seja, ela servirá como a descrição da estratégia de seleção.

3. Definir um módulo, como prova de conceito, que aplica o processo de seleção pro-

posto dentro de um ambiente com caracteŕısticas autoadaptativas, como é o caso
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do Cosmos. Uma particularidade interessante desse módulo que ele é capaz de tra-

balhar com qualquer tipo de linguagem de descrição arquitetural (ADL), bastando

para isso que o usuário possua um parser capaz de mapear os dados existentes na

linguagem ADL de forma que possam ser usados pelo módulo.

Dessa forma, o trabalho discute o problema da escolha usando uma das técnicas mais

populares, a MAUT, mostrando como ocorre o mapeamento do valor de cada critério para

um valor numérico de forma que possa ser processado pelo método, e com isso, gerar ao

final uma nota que irá ser o referencial para determinar qual configuração será escolhida.

Outra contribuição deste trabalho é o ńıvel de flexibilidade e generalidade do processo

de seleção proposto, assim como do módulo MoSAC, os quais podem ser estendidos a fim

de serem usados em diferentes contextos de aplicação.

1.3 Estrutura do Trabalho

Este texto está organizado da seguinte forma: o Caṕıtulo 2 apresenta uma breve dis-

cussão sobre alguns fundamentos teóricos que são usados na proposta: Desenvolvimento

Baseado em Componentes, arquitetura de software, autoadaptação e métodos para toma-

das de decisão envolvendo vários atributos. O Caṕıtulo 3 apresenta o processo de seleção

de configurações arquiteturais proposto envolvendo as várias fases envolvidas, além do

metamodelo definido para descrição da estratégia de seleção. O caṕıtulo 4 mostra a im-

plementação do módulo MoSAC que usa o processo de seleção proposto, descrevendo em

detalhes sua composição. O Caṕıtulo 5 exemplifica por meio de um estudo de caso o

processo de seleção aqui apresentado utilizando como base a plataforma do FRAME, bem

como o funcionamento do módulo em um cenário prático no contexto de TV Digital. O

Caṕıtulo 6 apresenta uma breve discussão sobre alguns trabalhos relacionados apontando

alguns pontos positivos e negativos em relação ao trabalho aqui apresentado. Por fim, o

Caṕıtulo 7 conclui fazendo algumas considerações finais sobre o trabalho, apontando os

pontos que não foram tratados nesse trabalho e que servirão como trabalhos futuros.
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2 Fundamentação Teórica

Esse caṕıtulo tem como objetivo principal abordar as principais fundamentações

teóricas no contexto do trabalho. Dessa forma, será tratado inicialmente o conceito de

componentes, já que são eles que irão compor a estrutura da arquitetura a ser selecio-

nada no processo proposto. Assim, busca-se introduzir a abordagem de componentes, no

contexto de Desenvolvimento Baseado em Componentes (DBC). O DBC é definido em

[D’Souza e Wills 1998] como uma abordagem para criação de sistemas de software em

que todos os artefatos (do código-fonte até as especificações das interfaces, arquiteturas e

modelos de negócios) podem ser constrúıdos simplesmente montando-se, adaptando-se e

interconectando-se componentes existentes em diversas configurações.

Em seguida, o texto apresenta um panorama sobre sistemas autoadaptativos que

é justamente o contexto onde o presente trabalho está sendo aplicado, analisando os

conceitos envolvidos, desafios encontrados na construção de sistemas desse tipo e decisões

de projeto tomadas. Sistemas que utilizam de autoadaptação são conhecidos por atuar

de forma autônoma, negociando e modificando a composição do software para atender,

da melhor forma posśıvel, às necessidades impostas pelas aplicações, sem colocá-las em

situações de risco ou interrupção.

Complementando a abordagem, o texto discute também as arquiteturas de software

e suas especificações no contexto de sistemas autoadaptativos. De uma forma geral, a

arquitetura de software descreve a estrutura de alto ńıvel de um sistema em termos de

componentes e suas interações. No design, a arquitetura é amplamente reconhecida por

prover uma separação de conceitos entre o comportamento de interação dos componentes

e seus componentes constituintes. Essa separação trás benef́ıcios principalmente dentro

do contexto de sistemas autoadaptativos [Georgiadis, Magee e Kramer 2002].

Será abordado também uma breve discussão sobre a qualidade de serviços (QoS), em

especial, aplicada no contexto de sistemas distribúıdos.

Por fim, será feita uma análise dos principais métodos de seleção existentes. O prin-
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cipal objetivo desses métodos é permitir a escolha de algum produto mediante a análise

de vários critérios que o norteiam. Dessa forma, serão apresentadas as vantagens e des-

vantagens referentes a cada método, justificando assim o porquê da escolha da MAUT no

processo de seleção.

2.1 Componentes

O prinćıpio de desenvolvimento de software com base em componentes de software já

vem sendo perseguido há algum tempo. Em 1968, [McIlroy 1968] já falava da necessidade

da indústria de software produzir famı́lias de componentes reutilizáveis. Ele defendia a

tese de que o desenvolvimento de software deveria seguir os mesmos prinćıpios utilizados

por outras áreas da Engenharia. Nesse caso, o software deveria ser desenvolvido por

intermédio da conexão de componentes adquiridos de terceiros ou desenvolvidos pela

própria equipe, conforme a necessidade.

Na década de 70, quando se propagou a abordagem modular, [DeRemer e Kron 1975]

propôs um paradigma de desenvolvimento de software para a construção de sistemas

como um conjunto de módulos produzidos separadamente e posteriormente interligados.

Na década de 80, a abordagem da orientação a objetos apresentou-se como o mecanismo

capaz de promover a reutilização [Meyer 1988], chegando-se a considerar a classe como a

unidade atômica para esse fim. A partir dáı, verificou-se que a reutilização não era uma

caracteŕıstica inerente da orientação a objetos, mas obtida a partir do uso de técnicas

para construção de software reutilizável.

De uma forma geral, componentes podem ser objetos, conjuntos de objetos, sistemas

ou qualquer implementação que seja independente e autossuficiente, com interfaces bem

definidas [Szyperski 1997]. Eles devem possuir finalidade espećıfica e devem manter suas

caracteŕısticas e funcionalidades independentemente do framework utilizado. Um frame-

work de software permite a construção de modelos extenśıveis e adaptáveis [Johnson 1997],

logo favorecendo a construção de sistemas flex́ıveis, os quais podem ser adaptados em prol

de atender aos requisitos de qualquer tipo de aplicação, reduzindo o esforço de construir

novos sistemas.

A ligação que o componente tem com o framework é dada através da implementação de

interfaces impostas pelo modelo de componentes. Essas interfaces definem, por exemplo,

a comunicação e o armazenamento de configuração de tais componentes. Caso queira-se

utilizar um componente em mais de um framework, basta que esse componente implemente
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as respectivas interfaces impostas pelos modelos de componentes de cada framework, sem

a necessidade de alteração de sua estrutura principal.

Os componentes necessitam de uma especificação que apresente o que o componente

faz e como se comporta quando os serviços são usados. Os serviços indicados pela es-

pecificação devem ser providos por algum desenvolvedor que implementa o componente,

expressando-os em termos de códigos e dados. Dividir as especificações dos componentes

em várias interfaces diminui os custos de atualização e substituição de componentes.

Assim, para que um novo componente substitua outro existente, basta que ele imple-

mente as especificações necessárias, podendo inclusive acrescentar novas especificações.

Dessa forma, permanecerá a compatibilidade com a especificação anterior, e novas fun-

cionalidades são adicionadas através da nova especificação. A especificação do compo-

nente deve ser independente da implementação do componente. Ao se implantar a im-

plementação do componente, passamos a ter um componente instalado. Cada instância

criada do componente instalado é chamada de objeto. Se analisarmos o ponto de vista

de [Gimenes e Huzita 2005], a especificação de componentes pode ser dividida em especi-

ficação de uso, especificação de implementação e especificação de conectores.

A especificação de uso é a responsável por fornecer interfaces de acesso e de operações

do componente. A especificação de implementação é uma parte da especificação que

não precisa ser conhecida pelo usuário do componente; ela inclui interfaces que são re-

queridas para a sua construção ou seu funcionamento. E, por fim, a especificação de

conectores define a forma de comunicação entre os componentes. Dentre outras formas

essa comunicação pode ser feita através de chamada expĺıcita de procedimentos (śıncrona

e asśıncrona); propagação de eventos impĺıcita; colocação de objetos em uma estrutura

de dados de sáıda, a partir da qual podem ser consumidos por outros componentes.

Para o presente trabalho, em relação ao que foi discutido sobre componentes, será

levado em consideração apenas a especificação dos requisitos não funcionais dos compo-

nentes e as assinaturas de suas respectivas interfaces (especificação de uso). Isso significa

que os componentes serão tratados de forma indiferente, pois não importa suas imple-

mentações, apenas seus valores de requisitos não funcionais e suas interfaces.

2.2 Desenvolvimento Baseado em Componentes

O desenvolvimento baseado em componentes (DBC) é um paradigma de desenvolvi-

mento de software caracterizado pela composição de partes já existentes, ou pela com-
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posição de partes desenvolvidas independentemente e que são integradas para atingir um

objetivo final.

Assim, no DBC, ao invés de codificar todo o sistema, o projetista integra componentes

de software em seu sistema. Ao aproveitar soluções para problemas comuns, já enfrentados

por outras pessoas, o esforço no desenvolvimento do sistema é focado na integração de

componentes de software e na implementação das funcionalidades espećıficas do sistema.

Deve-se notar a diferença entre desenvolvimento de componentes e desenvolvimento

com componentes. No primeiro caso, os componentes são especificados e implementados,

existindo a preocupação em gerar a documentação e em projetá-los de forma a serem

reusados. No segundo, os componentes já produzidos são utilizados para se conceber um

novo sistema.

Devido às suas caracteŕısticas já mencionadas, há várias vantagens de se usar essa

abordagem de DBC, entre elas podemos citar [Gimenes e Huzita 2005]:

• Reusabilidade: a reutilização da funcionalidade do componente nas mais diversas

aplicações, podendo-se inclusive criar sistemas inteiros reusando componentes já

criados anteriormente. Mas esse não é o único objetivo de se desenvolver um sistema

baseado em componentes. É bastante provável que um componente, depois de

criado, tenha que ser substitúıdo ou alterado. Dessa forma, não se pode centrar as

atenções na criação de um componente baseado apenas no reuso; deve-se criar um

componente que suporte alterações e atualizações sempre que necessário, e de forma

fácil.;

• Produtividade: com o estabelecimento de uma interface bem definida e a redução

da complexidade através do encapsulamento, pode-se desenvolver aplicações de

forma mais rápida e simples;

• Facilidade de uso e aprendizado: através do modelo fornecedor/consumidor,

onde o fornecedor cria e disponibiliza os componentes e o consumidor utiliza os

componentes criados, os desenvolvedores podem rapidamente tornar-se mais produ-

tivos no desenvolvimento baseado em componentes sem um extenso treinamento;

• Mudanças executadas com facilidade e rapidez: o aumento da modularidade

e a ausência de dependências permitem aos desenvolvedores modificar, adicionar ou

substituir componentes tão rapidamente quanto as necessidades de negócio mudam;



25

• Melhor foco de negócios: ńıveis mais altos de abstração permitem que desenvol-

vedores e gerentes de negócios trabalhem juntos para planejar, projetar e construir

a aplicação em termos de negócio em alto ńıvel;

• Gerenciamento de complexidade: lidando com um número reduzido de com-

ponentes de cada vez, é posśıvel gerenciar a complexidade do sistema, reduzindo,

portanto, os riscos de desenvolvimento;

• Desenvolvimento paralelo: a decomposição do sistema em componentes permite

a definição de componentes independentes, que podem ser subcontratados, pelo

menos em parte, aumentando a produtividade. Assim, o desenvolvimento pode se

concentrar nas interfaces e conectores entre os componentes;

• Aumento de qualidade: a reutilização leva ao aumento de qualidade dos com-

ponentes, uma vez que estes são previamente utilizados e testados em ambientes

compat́ıveis;

• Facilidade de manutenção e atualização: o fato do sistema ser constrúıdo a

partir de componentes facilita a localização de modificações e atualizações.

A arquitetura do componente é definida como um conjunto de componentes de soft-

ware em ńıvel de aplicação, seus relacionamentos estruturais e suas dependências compor-

tamentais. Relacionamentos estruturais são as associações e heranças entre especificações

de componentes e interfaces de componentes, e relacionamentos de composição entre com-

ponentes. Dependências comportamentais são os relacionamentos de dependência entre

componentes e outros componentes, entre componentes e interfaces, e entre interfaces.

As sequências de passos seguidos entre a escolha de um componente e sua utilização

na construção de um sistema é descrita através da Figura 1, baseada no trabalho de

[Brown e Wallnau 1996]. Inicialmente os componentes dispońıveis para reuso são iden-

tificados e os que possuem interfaces e funcionalidades compat́ıveis com as necessitadas

são qualificados e escolhidos. No segundo passo, é feita uma adaptação para que os com-

ponentes tornem-se compat́ıveis com a arquitetura do sistema em produção. O terceiro

passo consiste na composição dos componentes adaptados e união dos mesmos com o

framework em desenvolvimento, resultando em um novo sistema. O último passo diz

respeito à atualização de um componente, que é feita de forma independente dos demais

componentes e do framework.
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Figura 1: Sequência de passos entre a escolha de um componente e sua utilização na
construção de um sistema, baseado no trabalho de Brown

2.3 Autoadaptação

Os sistemas que requerem autoadaptação (ou sistemas autoadaptativos) surgiram da

necessidade de alguns domı́nios de sistemas de software que levava a frequentes atua-

lizações dinâmicas do sistema mantendo a qualidade de serviço por ele oferecida. Dessa

forma, para suportar tais caracteŕısticas foi necessário construir um sistema que seja ca-

paz de modificar dinamicamente seus elementos constituintes, ou seja, que utiliza a ideia

de reconfiguração dinâmica. Os sistemas que não possuem tal tecnologia podem se tor-

nar custosos para a empresa, uma vez que uma simples mudança resulta na atualização,

implantação e reinicialização de todo o sistema.

De acordo com [Almeida J. P. A. e Sinderen 2001], o objetivo da autoadaptação é per-

mitir que um sistema evolua durante seu tempo de execução, trazendo pouco ou nenhum

impacto negativo ao desempenho do sistema. Durante a reconfiguração, certas partes do

sistema são afetadas, enquanto que outras continuam sua execução normalmente. Essas

partes afetadas são reconfiguradas (por exemplo, substitúıdas por novas implementações)

sem que o sistema precise ser totalmente parado, introduzindo-se apenas a menor inter-

rupção posśıvel de seus serviços, mas garantindo que se preserve a consistência do sistema

após a reconfiguração e contribuindo para que haja um aumento na disponibilidade do

sistema. Sendo assim, o processo de seleção aqui apresentado visa justamente auxiliar a

reconfiguração indicando as novas implementações que serão instanciadas a fim de prese-

var sempre a consistência do sistema.

Em geral, a reconfiguração de um sistema é necessária e desejável quando ocorre-

rem as seguintes necessidades: quando é preciso mudar algo na configuração do sistema,
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ou quando a configuração atual for muito custosa para parar a execução do sistema.

Porém, a dinamicidade de requisitos é outro fator que afeta os sistemas autoadaptativos,

dessa forma, tais sistemas devem saber responder a esta dinamicidade atuando de forma

autônoma, negociando e modificando a composição do software para atender, da melhor

forma posśıvel, às necessidades impostas pelas aplicações, sem colocá-las em situações de

risco ou interrupção.

A adaptação dinâmica aplicada nos sistemas deve preservar as caracteŕısticas de cada

componente individualmente, e ao mesmo tempo, tratar os requisitos gerais da aplicação

considerando os relacionamentos e propriedades dos componentes. Para prover essa

consistência na realização de adaptação, o ambiente deve primeiramente certificar se to-

dos os componentes apresentam as propriedades requeridas na especificação. Isto pode ser

obtido selecionando componentes que tenham sido verificados e validados anteriormente

através de alguma técnica espećıfica, ou através do uso de ambientes que geram automa-

ticamente parte dos componentes a partir de especificações [Völter e Wolff 2002]. Deve-se

destacar, entretanto, que ambas abordagens têm limitações, pois pode ser dif́ıcil encon-

trar componentes que atendam todos os requisitos da aplicação; por outro lado, tratar a

geração de novos componentes durante a execução pode levar a situações de instabilidade

da arquitetura [Emmerich 2002]. Mesmo assim, esse trabalho optou por explorar a pri-

meira abordagem, haja vista que ela oferece um potencial para realização de adaptações

dinâmicas seguras através de mecanismos do tipo adaptação pré-programada, ou seja, os

componentes que serão escolhidos estão de acordo com as necessidades da aplicação.

2.3.1 Arquitetura de Software no Contexto de Sistemas Autoa-
daptativos

Arquiteturas de software (ou configurações arquiteturais), no contexto de DBC, utili-

zam de um framework comum consistindo de componentes e conectores. Os componentes

tipicamente encapsulam informações ou funcionalidades enquanto conectores coordenam

a comunicação entre os componentes. Mais especificamente, arquiteturas de software

descrevem a decomposição de um sistema em componentes, a interconexão dos compo-

nentes e suas interações [Soni, Nord e Hofmeister 1995]. Nesse caso, é necessário mapear

interfaces internas e externas. Tal mapeamento é referenciado como bindings.

Mudanças arquiteturais em software podem ocorrer em tempo de design, em tempo

de pré-execução, ou em tempo de execução. Arquiteturas de software dinâmicas são

aquelas que modificam sua arquitetura e ordenam modificações durante a execução do
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sistema. Este comportamento é mais comumente conhecido como evolução ou dinamismo

em tempo de execução.

Arquiteturas de software dinâmicas têm várias aplicações práticas: por exemplo, em

sistemas de informações públicas com alta disponibilidade e em sistemas cŕıticos onde

mudanças na arquitetura em tempo de execução podem diminuir o custo da mudança e

remover o risco associado. Contudo, em muitos sistemas o uso do dinamismo pode prover

ao usuário final a possibilidade de modificar o conjunto de caracteŕısticas dispońıveis no

sistema.

Para suportar o desenvolvimento correto e robusto de sistemas que usam arquiteturas

de software dinâmicas, muitos pesquisadores têm focado no desenvolvimento de ferra-

mentas, abordagens e formalismos que fornecem garantias considerando a corretude de

sistemas de arquiteturas dinâmicas.

Na necessidade de uma reconfiguração dinâmica (autoadaptação) o sistema precisa

ter acesso a nova arquitetura que será implantada. Essa fase de decisão, em arquiteturas

com tais caracteŕısticas, é tratada usando uma das seguintes opções de seleção:

• Seleção expĺıcita: uma vez que a mudança dinâmica foi iniciada, uma seleção é

realizada através de uma fonte externa tal como um usuário em tempo de execução;

• Seleção pré-definida: uma seleção é realizada antes da execução do sistema, po-

dendo vir de qualquer fonte externa;

• Seleção restringida a partir de um conjunto pré-definido: caracterizada por

um conjunto de operações definido antes do tempo de execução para uma deter-

minada situação ou estado. O sistema, em tempo de execução percebendo essa

situação, irá selecionar a mudança adequada a partir do conjunto;

• Seleção irrestrita: caracterizada por uma mudança dinâmica onde a escolha da

operação adequada a ser usada pode ser feita sem restrições. Por um lado, se

os elementos arquitetônicos são fixados antes do tempo de execução desta seleção,

isto implicaria uma operação de seleção envolvendo todo o conjunto de operações

posśıveis. Por outro lado, se componentes adicionais podem ser disponibilizados

para análise, pode ocorrer um conjunto muito maior de situações (indeterminado)

a partir do qual se deve proceder a escolha.

Podemos considerar que o presente trabalho se remete ao terceiro tipo de seleção.

Mesmo que o contexto focado não seja aplicado à seleção de operações, podemos considerar
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que o prinćıpio consiste em definir um plano antes da execução (estratégia de seleção),

como também o conjunto de configurações; dessa forma, a partir dessas duas visões é

posśıvel realizar a escolha de uma configuração em tempo de execução.

2.4 Qualidade de Serviço

Como foi posśıvel perceber na Seção 2.3, sistemas autoadaptativos são capazes de

modificar seu comportamento e estrutura de acordo com as mudanças em seu ambiente.

A chave responsável por essa reestruturação dinâmica é qualidade de serviço (QoS) per-

tencente à aplicação. O termo QoS teve sua origem na comunidade de redes onde foi

definida por [Crawley et al. 1998] como sendo um conjunto de requisitos de serviços a

serem analisados pela rede enquanto um fluxo é transportado.

Em geral, QoS pode ser agrupado em atributos de caracteŕısticas determińısticas ou

não-determińısticas [Liu, Ngu e Zeng 2004]. Atributos de QoS determińısticos indicam

que seu valor é conhecido antes da aplicação ser invocada, por exemplo, custo ou protocolos

de segurança, enquanto que os não-determińısticos incluem todos os atributos que são

incertos em tempo de execução, por exemplo, tempo de resposta.

A especificação de QoS tem como função descrever os requisitos de QoS da aplicação,

ou seja, uma descrição tem um papel análogo ao de um contrato que rege as normas de

configuração e operação da aplicação.

Para dar suporte à adaptação dinâmica, o sistema deve permitir a realização de ajustes

no seu comportamento em resposta, por exemplo, a mudanças dos requisitos da aplicação

ou do ambiente. Mudanças originadas por decisão do sistema (middleware) estão normal-

mente relacionadas a variações de QoS, ou à indisponibilidade temporária de recursos ou

a adaptações pré-programadas.

O presente trabalho não se preocupa em indicar quais critérios de QoS poderão ser

utilizados, e além disso, trata não apenas desse conjunto de critérios em espećıfico, mas

também permite o uso de requisitos não funcionais mais gerais. A abordagem apresenta

um processo que utiliza um modelo para especificá-los de forma bastante genérica (essa

especificação será apresentada no Caṕıtulo 3), deixando para o responsável pela aplicação

(arquiteto, desenvolvedor, stakeholders, etc) indicar quais os critérios que serão levados

em consideração na escolha dos novos componentes que irão compor o sistema.
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2.5 Métodos de Tomada de Decisão Multicritérios

Os métodos de tomada de decisão multicritérios(Multi-Criteria Decision Making -

MCDM) têm como principal objetivo selecionar um número finito de alternativas de

decisão caracterizadas geralmente por múltiplos critérios (atributos) conflitantes. Em

śıntese, os métodos de apoio à decisão visam estruturar o problema, permitindo a com-

preensão precisa de sua natureza para gerar cursos alternativos de ação e identificar ob-

jetivos importantes e critérios de compensações, propiciando recomendações consistentes

em todo o processo decisório. Os métodos de apoio multicritério auxiliam o tomador de

decisão na tomada de decisão, onde o tomador de decisão pode ser um indiv́ıduo ou um

grupo de indiv́ıduos e a decisão é o processo que leva - direta ou indiretamente - à escolha

de ao menos uma, dentre diferentes alternativas candidatas a resolver um determinado

problema. A alternativa é uma das possibilidades que compõem o objeto da decisão, de-

vendo ser qualificada como potencial quando existe algum interesse no âmbito do processo

decisório ou quando esta pode ser implementada, e pode ser identificada no ińıcio ou no

decorrer do processo.

De acordo com [Zopounidis e Doumpos 2003] as vantagens de se usar uma abordagem

multicritério em um processo de tomada de decisão são:

• A possibilidade concreta de se trabalhar com subjetividades e incorporar incertezas

e imprecisões;

• Facilitar a comparação de projetos com riscos diferentes;

• Tomar decisões que envolvam investimentos complexos;

• Permitir a utilização de critérios qualitativos e quantitativos na avaliação das alter-

nativas no processo decisório;

• Visualizar cada solução potencial satisfatória como compromisso entre os diferentes

pontos de vista em conflito.

Nesse contexto, muitas propostas surgiram com o intuito de facilitar a escolha de um

ou mais elementos dentro de um universo finito de alternativas, as quais possuem ńıveis

de preferência distintos. Essa seção irá apresentar detalhes do funcionamento de alguns

dos principais métodos de tomada de decisão, e, ao final, mostrará uma comparação

qualitativa em relação a esses métodos, justificando a escolha pelo método adotado.
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2.5.1 Weighted Scoring Method

O Weighted Scoring Method - WSM, desenvolvido por [Kontio 1996], é uma das abor-

dagens mais usadas em situações de classificação de alternativas e tomada de decisão.

Esse método classifica as alternativas em função dos critérios preestabelecidos, onde se

define uma escala que representa a preferência relativa de cada atributo, funcionando da

seguinte maneira:

• Descrevem-se vários critérios para avaliar cada alternativa, como, facilidade de uso,

custo, segurança, desempenho, entre outros;

• Associam-se cada critério a um peso diretamente relacionado com sua importância;

• Avaliam-se as alternativas segundo a conformidade com cada critério, atribuindo-lhe

um valor numa escala predefinida. Calcula-se a nota de cada alternativa a partir da

Equação 2.1:

Nota =
n∑

j=1

(peso ∗ conformidadeaj) (2.1)

Onde a representa um componente candidato e n o número de critérios.

Como o método WSM produz números reais como resultado, tais resultados podem

ser facilmente interpretados como se eles representassem a real diferença entre duas alter-

nativas.

2.5.2 Analytic Hierarchical Process

O Analytic Hierarchical Process - AHP foi desenvolvido por [Saaty 1980] com o intuito

de determinar a importância relativa de um conjunto de atividades em um problema de

decisão multicritérios. É um método de avaliação hierárquica de atributos baseado em

um processo de ponderação ativa, no qual os diversos atributos relevantes são represen-

tados através de sua importância relativa, ou seja, AHP decompõe um problema numa

hierarquia de critérios, onde em cada ńıvel a importância relativa de cada fator é avaliada

através de comparações aos pares dos critérios. É uma técnica usada em vários contextos:

sociais, tecnológicos, financeiros, etc.

O método AHP é baseado em três prinćıpios: primeiro, estruturação e modelagem;

segundo, julgamento comparativo das alternativas e dos critérios; terceiro, śınteses das
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prioridades. O primeiro passo consiste em estruturar o problema de decisão em uma

hierarquia. Com isso, os objetivos, os critérios e as alternativas são organizados em

uma estrutura hierárquica semelhante a uma árvore. A hierarquia tem no mı́nimo três

ńıveis: objetivo geral no topo, múltiplos critérios que definem as alternativas no meio e

as alternativas de decisão embaixo.

O segundo passo consiste na comparação das alternativas e dos critérios. Uma vez

que o problema foi decomposto e a hierarquia constrúıda, procedimentos de priorização

iniciam para determinar a importância relativa dos critérios dentro de cada ńıvel. O

julgamento por pares começa do segundo ńıvel e termina no ńıvel mais baixo. Em cada

ńıvel os critérios são comparados em pares de acordo com seus ńıveis de influência e

baseado nos critérios especificados no ńıvel mais alto. Saaty [Saaty 1980] desenvolveu

uma escala de nove ńıveis para normalizar os valores das comparações.

Seja C = {Cj | j = 1, 2, ..., n} o conjunto de critérios. O resultado das comparações

aos pares de n critérios pode ser sumarizada em uma matriz (n×n) em que cada elemento

aij(i, j = 1, 2, ..., n) é o quociente de pesos dos critérios, como mostra abaixo:

A =


a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n
...

...
. . .

...

an1 an2 . . . ann

 , aii = 1, aji = 1/aij, aij ̸= 0.

No último passo, define-se um processo matemático para normalizar os pesos relativos

para cada matriz. Os pesos relativos são dados pelo autovetor (w) correspondendo ao

maior autovalor (λmax), da seguinte forma:

Aw = λmaxw (2.2)

Como foi discutido, a qualidade da sáıda do AHP está estritamente relacionada com

a consistência do julgamento de comparações aplicadas aos pares. Assim, a consistência

é definida pela relação entre as entradas de A = aij × ajk = aik. O ı́ndice de consistência

é:

CI = (λmax)/(n− 1) (2.3)

A taxa de consistência final das relações obtidas na matriz é feita dividindo o CI pelo
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RI que é o ı́ndice randômico (podemos entender RI como sendo um ı́ndice que representa

a máxima inconsistência). Esse ı́ndice é usado para avaliar a consistência dos tomadores

de decisão realizando a classificação final entre as alternativas analisadas.

2.5.3 Technique for Order Performance by Similarity to Ideal
Solution

O Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution - TOPSIS foi

desenvolvido por [Hwang e Yoon 1981]. De acordo com esta técnica, a melhor alternativa

seria aquela que é a mais próxima da solução ideal positiva e a mais distante da solução

ideal negativa. A solução ideal positiva é uma solução que maximiza os critérios de

benef́ıcio e minimiza os critérios de custo; já a solução ideal negativa maximiza os critérios

de custo e minimiza os critérios de benef́ıcio. Resumindo, a solução ideal positiva é

composta de todos os melhores valores atinǵıveis dos critérios de benef́ıcio, já a solução

ideal negativa consiste nos piores valores atinǵıveis dos critérios de custo. O TOPSIS

possui uma matriz de decisão (A) composta por alternativas e critérios descritos por:

A =


x11 . . . x1n

...
. . .

...

xm1 . . . xmn



W =
(

w1 w2 . . . wn

)
Onde A1, A2, . . . , Am são alternativas viáveis, C1, C2, . . . , Cn são critérios, xij indica

o desempenho da alternativa Aij segundo o critério Cj . O vetor de peso W composto

pelos pesos individuais wj(j = 1, . . . , n) para cada critério Cj satisfaz
∑n

i=1 wj = 1. Em

geral, os critérios de avaliação podem ser classificados em dois tipos: benef́ıcio e custo.

Para o critério benef́ıcio valores maiores são melhores enquanto que para o critério custo

a relação é inversa. Os dados da matriz A têm origens diferentes, por isso ela deve ser

normalizada a fim de transformá-la numa matriz adimensional para que seja posśıvel a

comparação entre os vários critérios. Uma forma de normalizar a matriz (A) para cada

critério Cj pode ser através da Equação 2.4:

pij =
xij

MAXx̄i

(2.4)

Sendo j = 1, . . . , n e x̄ representa o máximo valor de xi para cada critério Ci.
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Para o cálculo dos pesos de cada critério, pode-se utilizar quaisquer métodos que repre-

sentem a verdadeira importância de cada critério, como por exemplo, os métodos Trade-off

Weighting [Keeney e Raiffa 1993], SMART [Goodwin e Wright 2004], Swing Weighting

[Winterfeldt e Edwards 1986] e Even Swaps [Hammond, Keeney e Raiffa 2004].

De uma forma geral, o algoritmo para calcular a melhor alternativa segundo a técnica

TOPSIS é descrito de acordo com os seguintes passos:

Passo 1: Cálculo das soluções ideais positivas A+ (benef́ıcios - Equação 2.5) e das

soluções ideais negativas A− (custos - Equação 2.6) da seguinte forma:

A+ = (p+1 , p
+
2 , . . . , p

+
m) (2.5)

A− = (p−1 , p
−
2 , . . . , p

−
m) (2.6)

Onde:

p+j = (maxi pij, j ∈ J1;mini pij, j ∈ J2) (2.7)

p−j = (mini pij, j ∈ J1;maxi pij, j ∈ J2) (2.8)

Onde J1 e J2 representam respectivamente os critérios benef́ıcio e custo.

Passo 2: Cálculo das distâncias Euclidianas entre Ai e A+ (benef́ıcios) e entre Ai e

A− (custos) da seguinte forma:

d+ =

√√√√ n∑
j=1

wj(d
+
ij)

2 (2.9)

d− =

√√√√ n∑
j=1

wj(d
−
ij)

2 (2.10)

Sendo d+ij = p+j − pij e i = 1, . . . ,m.

Passo 3: Cálculo da proximidade relativa ζi para cada alternativa Ai em relação à

solução ideal positiva A+ conforme mostra a Equação 2.11:
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ζi =
d−i

d+i − d−i
(2.11)

Passo 4: Classificação de acordo com aproximação relativa (ranking). As melhores

alternativas são aquelas que têm o maior valor de ζi e que devem ser escolhidas, pois estão

mais próximas da solução ideal positiva.

2.5.4 Preference Ranking Organization Method for Enrichment
Evaluation

O método Preference Ranking Organization METHod for Enrichment Evaluation

- PROMETHEE é um método de tomada de decisão multicritério desenvolvido por

[Brans, Vincke e Mareschal 1986]. É considerado um método simples em relação aos

conceitos e aplicações quando comparados a outros métodos. Ele pode ser adaptado para

problemas onde um número finito de alternativas é ranqueado de acordo com os vários

critérios conflitantes. A tabela de avaliação é o ponto inicial do método PROMETHEE.

Nesta tabela, as alternativas são avaliadas nos diferentes critérios.

A implementação do PROMETHEE requer dois tipos de informações adicionais: as

informações associadas as importâncias relativas, ou seja, os pesos respectivos de cada

critério analisado; e as informações sobre as funções de preferência usadas pelo tomador

de decisões, para obter as contribuições das alternativas com o objetivo de poder compará-

las em relação a cada critério separadamente. Para se determinar o coeficiente dos pesos,

podem-se utilizar vários métodos, como no caso do método TOPSIS (subseção 2.5.3).

O método PROMETHEE é apropriado para tratar o problema multicritério conside-

rando os seguintes tipos de funções: maxf1(a), f2(a), . . . , fn(a)|a ∈ A onde A é o conjunto

finito de alternativas posśıveis, e fj denota n critérios para serem maximizados. Para cada

alternativa, f(a) é uma avaliação dessa alternativa. Quando são comparadas duas alterna-

tivas a, b ∈ A, isso deve ser capaz de expressar o resultado dessas comparações em termos

de preferência. Considerando uma função de preferência P , ela deve traduzir a diferença

entre as avaliações de duas alternativas (a e b) em relação a um critério particular, dentro

de um grau de preferência no intervalo de 0 a 1. Seja, Pj(a,b) = Gj[fj(a) − fj(b)], 0 ≤
Pj(a,b) ≤ 1, a função de preferência associada ao critério fj(a) onde Gi é uma função não

decrescente do desvio observado (d) entre fj(a) e fj(b). Para facilitar a seleção de uma

função de preferência especifica há seis tipos básicos propostos para o tomador de decisão

usar, os quais são mostrados na Figura 2 [Seo, Jeong e Song 2005].
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Figura 2: Funções de preferência usadas pelo método PROMETHEE

O PROMETHEE permite a computação das quantidades seguintes para cada alter-

nativa a e b:

π(a, b) =

∑n
j=1 wjPj(a, b)∑n

j=1 wj

(2.12)

∅+(a) =
∑
x∈A

π(x, a) (2.13)

∅−(a) =
∑
x∈A

π(x, a) (2.14)

∅(a) = ∅+(a)−∅−(a) (2.15)

Para cada alternativa a, pertencente ao conjunto A de alternativas, π(a, b) é um ı́ndice

de preferência geral de a sobre b. O fluxo de sáıda ∅+(a) é a medida do tipo excedido

de a (ou seja, a força de a sobre todas as alternativas de A). Simetricamente, o fluxo

de entrada ∅−(a) é a medida do tipo excedido de a (ou seja, a fraqueza de a por todas

as alternativas de A). ∅(a) representa uma função por meio do qual um valor mais alto

reflete uma maior atratividade da alternativa a e é chamada de fluxo de rede. Dessa

forma, a escolha final é feita olhando para os menores/maiores valores do fluxo de rede.
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2.5.5 Multi-Attribute Utility Theory

O método Multi-Attribute Utility Theory - MAUT [Ullman 2004] é um método usado

comumente para prover suporte ao processo de tomada de decisões. A teoria da utilidade

permite aos tomadores de decisão estabelecerem uma preferência formalizada no espaço

definido pelas alternativas e critérios. Por exemplo, em um método, para cada par de

alternativas ou critério é dado um valor de scoring que reflete quão bem a alternativa

satisfaz os critérios. Os escores para cada alternativa são combinados com medidas de

importância do critério (isto é, peso) para dar uma utilidade total para a alternativa.

Utilidade é uma medida relativa de preferência de uma alternativa em relação à outra.

Keeney e Raiffa [Keeney e Raiffa 1993] introduziram uma proposta para se medir a

utilidade de cada uma das alternativas candidatas a resolver um problema decisório, na

presença de múltiplos atributos, pela construção de uma função matemática. Esta função,

denominada função de utilidade (ou de valor) multiatributo, pode ter diferentes formas

matemáticas, sendo a forma aditiva a mais usualmente empregada. Na construção de

uma função de utilidade aditiva, calcula-se a utilidade multiatributo, expressa por uma

nota ou pontuação, para cada objetivo (ou critério) e depois se somam essas utilidades,

ponderando-se apropriadamente os critérios de acordo com suas importâncias relativas

aos demais.

Segundo [Belton e Stewart 2002], a intenção essencial subjacente ao uso da MAUT é

a associação de uma medida de valor a cada alternativa, produzindo-se uma ordem de

preferências entre as alternativas consistentes com as avaliações (provenientes de cálculos

ou de júızos de valor) de cada agente e as do próprio tomador de decisão. O principal foco

relacionado com o uso da MAUT reside em como construir aquela função matemática.

Assim, o pressuposto básico de uma análise de decisão pela MAUT é de que existe

uma função de utilidade espećıfica de cada um dos diferentes atributos das alternativas.

Em particular, a função de utilidade multiatributo aditiva, por sua vez, é a agregação,

por adição, daquelas diferentes funções particulares, consistindo em uma média ponderada

(isto é, ponderada pelas importâncias relativas dos atributos) das utilidades, segundo cada

um dos atributos.

De acordo com [Belton e Stewart 2002] a função de valor aditiva pode ser expressa

pela Equação 2.16:

v(a) =
m∑
i=1

WiVi(a) (2.16)
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Na qual V (a) é o valor que se deseja obter para uma alternativa a, Vi(a) é um valor

espećıfico de a para um critério i, com i variando de 1 a m, e wi é o peso dado para o

critério i.

A ordem de preferência resultante do uso da função de utilidade multiatributo implica,

entretanto, na observância de algumas condições técnicas. Além disto, as preferências

modeladas por essa função matemática são sempre completas, isto é, para cada par de

alternativas, uma delas é estritamente prefeŕıvel à outra ou são indiferentes. Isto significa

que o emprego da MAUT não admite a incomparabilidade entre alternativas. Por outro

lado, preferências e indiferenças devem ser necessariamente transitivas; ou seja, para três

alternativas A, B e C, se A é prefeŕıvel a B, e B é prefeŕıvel a C, então A é prefeŕıvel a

C. Estas duas condições constituem dois prinćıpios fundamentais da MAUT, o primeiro

da ordenabilidade e o segundo da transitividade.

Segundo [Belton e Stewart 2002], depois que se obtém os primeiros resultados calcu-

lados pela MAUT, é necessário realizar uma análise de sensibilidade, com o intuito de se

verificar se as conclusões preliminares são suficientemente robustas (ou seja, sólidas, inde-

pendentemente de eventuais mudanças nos dados do problema), ou se são muito senśıveis

a determinadas mudanças em variáveis do modelo. Devem-se conduzir tais análises para

verificar o impacto de uma posśıvel falta de informação, ou mesmo para fornecer uma

perspectiva diferente do problema, através de uma análise exploratória. Ainda segundo

[Belton e Stewart 2002], do ponto de vista técnico a análise de sensibilidade visa deter-

minar se algum parâmetro exerce influência cŕıtica na aplicação prática da função de

utilidade multiatributo, ou seja, se uma pequena mudança em um peso relativo de atri-

buto, ou no desempenho das alternativas segundo um atributo, pode provocar uma nova

ordem global de preferências.

A etapa final no processo de determinação da função utilidade consiste em proceder

uma verificação de consistência na função obtida. Esta verificação de consistência permite

detectar posśıveis erros que possam ter ocorrido no processo de avaliação (ou seja, na

elicitação das preferências dos agentes de decisão) e que tenham eventualmente se refletido

na construção da função de utilidade multiatributo obtida.

2.5.6 Justificativa para Escolha do Método de Tomada de De-
cisão

Cada método mostrado acima possui vantagens e desvantagens em relação aos outros.

Como foi afirmado na introdução em termos absolutos não há a melhor ou a pior técnica.
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Algumas técnicas são mais adequadas do que outras, em problemas de decisão particulares.

Como a proposta aqui apresentada está focada na seleção de componentes arquiteturais

no contexto de sistemas distribúıdos autoadaptativos, logo se faz necessário que o método

seja capaz de escolher adequadamente, de acordo com as necessidades da aplicação, sem

comprometer principalmente a questão do tempo, pois um processo de adaptação precisa

ser rápido e preciso.

O método WSM é o mais simples dentre os apresentados, porém é o mais deficiente

para representar as preferências entre as alternativas. De fato, os escores resultantes

apenas representam o ranking relativo entre as alternativas e as diferenças entre os valores

não dá nenhuma indicação da sua relativa superioridade. Outra restrição do WSM é que

a atribuição dos pesos para cada critério pode ser bastante complicada quando o número

de critérios para a decisão é grande.

Uma das principais vantagens do método AHP é o uso em processos decisórios ex-

tremamente complexos, onde os critérios precisam decompor-se em vários subcritérios,

hierarquicamente relacionados. Outra vantagem é a produção automática dos pesos re-

lacionados a cada critério. As desvantagens encontradas em relação ao AHP são: a difi-

culdade na construção da matriz de comparações pareada, uma vez que a escala de Saaty

leva a valores muito subjetivos e a grande quantidade de computações realizadas para se

representar um critério em um valor numérico na matriz, antes mesmo de se começar a

analisar e classificar as alternativas.

O método TOPSIS é amplamente utilizado para solucionar problemas de tomada de

decisão. Mas, apesar de sua popularidade e simplicidade no conceito, esta técnica é fre-

quentemente criticada devido a sua incapacidade para tratar adequadamente a incerteza

e a imprecisão inerentes ao processo de mapeamento da percepção dos tomadores de de-

cisões. Na formulação tradicional do TOPSIS, os julgamentos pessoais são representados

por valores numéricos. Contudo, em muitos casos práticos, o modelo de preferência hu-

mano é incerto e os tomadores de decisões poderiam ser incapazes de atribuir valores

numéricos a julgamentos de comparação. Outro ponto negativo é que o método necessita

de outra técnica associada para realizar o cálculo automático dos pesos, o que aumenta

ainda mais a quantidade de computações realizadas.

O PROMETHEE é muito utilizado para problemas de seleção de equipamentos para

sistemas de manufatura, além de ser muito bem visto para problemas que envolvem altos

riscos. Porém, semelhantemente ao AHP o PROMETHEE requer um grande número

de computações para gerar todos os valores posśıveis referentes ao fluxo de entrada, de
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sáıda e de rede. Por exemplo, para um caso que possui 5 alternativas são necessários 100

computações para depois começar o processo de análise e classificação.

O método MAUT tem como principal vantagem seu fundamento na Teoria da Uti-

lidade [Winterfeldt e Edwards 1986] e o objetivo essencial deste método é a associação

de uma medida de utilidade a cada alternativa, produzindo a ordem de preferências (or-

denação completa) entre as alternativas, consistente com as avaliações ou júızos de valor

do próprio tomador de decisão. Possui uma consistente base axiomática, fornecendo uma

robusta justificativa para o tipo de função (de utilidade) usada na agregação da utilidade

unitária de cada critério. Usando MAUT é posśıvel comparar alternativas com maior faci-

lidade, pois as pontuações globais são expressas em números e, além disso, quando existem

alternativas baseadas em preferências subjetivas ou quando o número de alternativas é

grande, novas alternativas podem ser geradas a partir das originais.

Uma das principais fraquezas apontadas em relação a MAUT é que ela representa os

atributos de forma independente e assim não trata a relação de dependência que ocorre

entre muitos atributos.

Sendo assim, este trabalho utilizará o método MAUT, pois é relativamente simples e

pode ser interpretado intuitivamente, fornecendo uma mensuração da força de preferência

do tomador de decisão, permitindo fazer uma avaliação profunda sobre as compensações

que este precisa estabelecer entre os critérios conflitantes do seu problema de decisão. O

método contribui ainda para a resolução de conflitos com o aumento da transparência e

todos os pressupostos da estrutura axiomática (ordenabilidade e transitividade) do método

são consistentes com o problema a ser estudado.
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3 Processo de Seleção de
Configurações Arquiteturais

Como foi visto no ińıcio desse trabalho, sistemas distribúıdos autoadaptativos neces-

sitam de algum mecanismo que indique que componente ou conjunto de componentes

utilizar em meio a uma reconfiguração dinâmica. Este caṕıtulo apresenta a descrição fun-

cional do processo de seleção dinâmica de configurações arquiteturais proposto. O pro-

cesso não é responsável por instanciar os componentes pertencentes a uma configuração;

o foco consiste em apenas selecionar o melhor arranjo (configuração) arquitetural, for-

mado a partir dos componentes provenientes do repositório da aplicação, de acordo com

a estratégia de seleção definida pela aplicação. Tal processo de seleção será utilizado pelo

módulo a ser apresentado no Caṕıtulo 4.

A análise para a melhor escolha realizada pelo processo será baseada nos valores

associados aos requisitos não funcionais da aplicação. Dessa forma, é necessário que a

aplicação possua um forma bem definida para descrever as caracteŕısticas e propriedades

dos componentes que serão acessados durante o processo, para que os mesmos sejam

contrastados com os critérios desejados pela aplicação.

Nesse contexto, esse caṕıtulo apresenta e discute os principais elementos e conceitos

envolvidos no processo de seleção proposto. Primeiramente, será mostrado o metamodelo

com o objetivo de descrever a estratégia de seleção do sistema, por meio dos requisitos

não funcionais, o qual, juntamente com a descrição da arquitetura do sistema analisado

(através do uso de ADLs), se constituirão nos mecanismos de suporte à descrição das

entradas iniciais para o processo. Vale salientar, que a proposta aqui apresentada não

define uma estrutura para a ADL a ser analisada, já que o processo foi desenvolvido com o

objetivo de ser genérico o suficiente para permitir tratar diferentes descrições arquiteturais.

Em seguida, descreve-se como ocorre o mapeamento dos requisitos não funcionais quando

comparados aos valores obtidos do repositório para um valor espećıfico, por meio do uso

da MAUT, que indicará qual configuração escolher e, por fim, discute-se em detalhes os



42

passos a serem seguidos pelo processo de escolha.

3.1 Metamodelo da Estratégia de Seleção

No contexto de sistemas distribúıdos que utilizam autoadaptação, sabemos que um

dos principais problemas de dirigir o processo de seleção é ter um modelo de descrição

dos requisitos não funcionais bem definido que expresse, da melhor forma posśıvel, as

necessidades impostas pela aplicação. De acordo com [Hofmann e Lehner 2001] requisitos

deficientes ou mal especificados são a maior causa de falhas nos projetos de software. Ou

seja, uma vez definidos os critérios a serem usados, é necessário estabelecer como eles

estarão organizados, a sua forma de representação e como esses valores de critérios serão

usados quando os componentes forem solicitados em ambientes autoadaptativos. Em

outras palavras, é necessário estabelecer uma especificação dos critérios definidos.

Como a especificação precisa ser padronizada de forma que, quem a utilizar descreva as

informações necessárias de acordo com sua estrutura, optou-se por definir um metamodelo

(baseado no trabalho de [Silva 2008]) para que seja posśıvel instanciar vários modelos

de estratégias de seleção de acordo com a necessidade da aplicação, seguindo sempre o

mesmo padrão. Para isso, foi definido uma especificação com a descrição dos metadados

associados aos requisitos não funcionais da aplicação. Essa estratégia será usada durante a

etapa de seleção para avaliar os componentes que compõem as configurações arquiteturais.

Por facilitar a representação do metamodelo que corresponde a estrutura da estretágia

apresentada, foi utilizado o metamodelo Ecore [Eclipse. Ecore Tools] para representar os

metamodelos utilizados nesse trabalho. Em relação à estratégia a Figura 3 dá uma visão

geral do metamodelo definido. Os elementos que constituem o metamodelo são:

O elemento Strategy é a raiz do metamodelo contendo a descrição dos critérios a serem

analisados para a estratégia de seleção em questão. Esse elemento pode definir um ou

mais critérios em sua estrutura, e os critérios, por sua vez, podem ter nenhum ou vários

ńıveis. Ele possui um atributo name que especifica o nome da estratégia e um atributo

version que define o número de versão que identifica univocamente as estratégias.

O elemento Criterion define os requisitos não funcionais que poderão ser aplicados.

Ele é composto pelos atributos: name que define o nome do critério (requisito não fun-

cional); weight que especifica o peso associado ao seu respectivo critério, ou seja, o grau

de importância que o usuário atribui para este critério, o qual deve ter valor absoluto em

uma faixa de zero a um [Reiff-Marganiec, Yu e Tilly 2009] e, nos casos de critérios obri-
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Figura 3: Metamodelo da estratégia de seleção

gatórios considerados como indispensáveis à aplicação, esse peso deve ter valor absoluto

igual a um, é posśıvel usar valores negativos para indicar que se deseja valores de requisitos

abaixo do definido no elemento constraint, e valores positivos em caso contrário; data type

que define os tipos de dados usados para expressar os critérios, estipulados pelo elemento

DataType que é uma enumeração que identifica os tipos suportados pelo metamodelo, os

quais são Int, Double, String e Boolean; constraint que é um atributo opcional que pode

ser utilizado para indicar as condições mı́nimas para a satisfação de determinado critério,

e, caso seu valor seja omitido, isto significa que o processo de seleção aceita qualquer valor

para aquele critério; e dimension, do tipo DimensionType, que é utilizado para indicar

a amplitude das condições (valores) associadas ao critério. Dessa forma, o metamodelo

define três formas de representar os valores associados aos critérios, que são:

• Atomic: usado para definir uma condição de satisfação de um critério envolvendo

apenas valores pontuais (atômicos) que podem ser numéricos ou textuais. Este

atributo é usado em quatro situações: (1) quando o valor de constraint é omitido, (2)

quando um valor é atribúıdo ao atributo constraint indicando qual valor é esperado

por parte dos componentes candidatos, (3) quando o atributo constraint possui um

conjunto de valores posśıveis, dos quais é suficiente que no mı́nimo um deles seja

satisfeito pelos componentes ou (4) quando são atribúıdos vários valores posśıveis a

um critério, porém organizados em ńıveis porAtomicLevel, onde cada ńıvel comporta
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um único valor;

• Range: significa que as condições associadas ao critério serão representadas apenas

por valores numéricos (Int ou Double) e os ńıveis de variabilidade aceitáveis estão

associados com faixas, identificadas com valores mı́nimos e máximos. Cada faixa

deve possuir um valor score associado, sendo que neste caso, os valores score po-

dem ser explicitamente definidos ou podem ser gerados através de alguma técnica

de mapeamento. Os valores mı́nimos e máximos são organizados em ńıveis por

RangeLevel, onde cada ńıvel comporta uma faixa de valores desejável;

• Set: significa que as condições associadas ao critério poderão ser representadas

por um conjunto de valores (numéricos ou textuais) posśıveis inseridos no atributo

constraint. A diferença em relação a um conjunto especificado com dimensão do

tipo Atomic é a metodologia de cálculo do score. Aqui, dependendo do número de

valores satisfeitos no conjunto, o valor de score alcançado poderá ser diferente

O elemento Level permite tratar os valores associados aos critérios em vários ńıveis. É

usado quando o atributo dimension tiver valor Atomic (situação três para valor Atomic)

ou Range. Ele é composto pelos atributos score, que estabelece um valor de nota para

aquele ńıvel, e id, que atua como um identificador ou para estabelecer uma ordem de

prioridade para aquele ńıvel.

O elemento AtomicLevel, que herda do elemento Level, é responsável por organizar e

gerenciar mapeamentos de valores atômicos, ou seja, quando o atributo dimension for do

tipo Atomic. Ele acrescenta o atributo value que define o valor atômico de determinado

ńıvel.

O elemento RangeLevel também herda do elemento Level e é responsável por organizar

e gerenciar os mapeamentos dos valores definidos em uma faixa de valores (dimension do

tipo Range). Possui os atributos value max e value min que definem a faixa de valores.

3.2 Descrição do Processo de Seleção Proposto

Um fator importante que deve ser mencionado antes de descrever os passos do pro-

cesso de seleção é a forma com que são tratados os componentes que formarão a nova

arquitetura a ser selecionada. Esse tratamento é realizado em dois ńıveis: abstrato e

concreto. Uma configuração abstrata define a estrutura do sistema, identificando os tipos

dos componentes envolvidos, e suas conexões, mas sem identificar quais instâncias serão
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usadas para esses componentes, sem necessidade de instanciar os componentes envolvidos,

enquanto que configuração concreta identifica as instâncias dos componentes envolvidos.

A definição de elementos abstratos e concretos foi baseada originalmente na linguagem de

descrição arquitetural xADL [Dashofy, Hoek e Taylor 2005], onde uma configuração abs-

trata é definida como uma structure (archStructure na API), e uma configuração concreta

é definida como uma instance (archInstance na API). Um exemplo de uso dessa termino-

logia que mais se aproxima ao presente trabalho é o de [Silva e Lemos 2009].

Partindo do ponto em que a estratégia de seleção e a descrição da configuração já

foram definidos anteriormente pelo projetista da aplicação, iremos focar, agora, apenas

no processo propriamente dito. A descrição do processo de seleção pode ser observada

a partir da Figura 6 que mostra todo o processo usando o diagrama de atividades da

UML 2.0. Inicialmente, na atividade 1, o processo de seleção recebe como entrada uma

descrição ADL da arquitetura especificando suas conexões e seus componentes partici-

pantes (especificação da arquitetura em execução e que necessita ser reconfigurada) e a

estratégia de seleção descrevendo as necessidades da aplicação seguindo o metamodelo

aqui definido (subseção 3). Até o momento, todo o processo está considerando os elemen-

tos participantes em ńıvel abstrato, ou seja, inicialmente apenas os valores dos requisitos

não funcionais são considerados e não as instancias dos componentes da arquitetura.

O processo de seleção, tendo recebido as informações necessárias, irá obter qual ou

quais componentes não estão mais correspondendo ao esperado pela aplicação (por exem-

plo, através de uma queda no ńıvel da qualidade de serviço associada) e que portanto

devem ser substitúıdos. A informação sobre qual componente precisa ser substitúıdo deve

vim de alguma forma descrita na ADL analisada. Uma vez obtidos os componentes que

precisam ser substitúıdos, o processo realizará uma busca por esses componentes em algum

repositório dispońıvel levando em consideração seus requisitos funcionais. Essa busca leva

em consideração a assinatura das interfaces providas e requeridas dos componentes mar-

cados para troca, com isso, faz-se necessário que os componentes que estão sendo buscados

no repositório atendam as funcionalidades de ambas interfaces para que sejam usados no

processo. Caso seja encontrado algum componente que atenda essas funcionalidades, mas

que possua novas interfaces requeridas, o processo continua a buscar recursivamente por

componentes que implementem as funcionalidades requeridas por esse componente. De

uma forma geral, essa busca leva em consideração a especificação de uso dos componentes

como dito na Seção .

No repositório, quando um componente que atende certo requisito funcional é des-
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coberto, o processo realiza outra análise, considerando o ńıvel concreto, para verificar

sua disponibilidade, ou seja, é preciso saber se o componente está liberado para uso, se

pode ser instanciado e se possui as interfaces necessárias para conexão com outros com-

ponentes. Vale salientar que esse é o único momento em que os componente são tratados

concretamente; logo em seguida, nos próximos passos, eles passam a ser tratados no ńıvel

abstrato novamente. Um ponto importante nessa etapa é lembrar que em alguns casos os

componentes consistem de uma composição de outros componentes; assim, é necessário

acessar internamente esses componentes e verificar se seus componentes internos também

estão dispońıveis, caso necessário.

O próximo passo do processo é verificar se os componentes provenientes do repo-

sitório estão em conformidade com os critérios definidos como obrigatórios (atividade 5).

Dessa forma, se algum componente não satisfaz algum dos critérios obrigatórios será au-

tomaticamente descartado, e consequentemente não haverá configuração montada com o

componente que foi eliminado. Sendo assim, esse passo tem como objetivo diminuir a

quantidade de componentes que formarão os arranjos de configurações posśıveis e evitar

que se use algum componente que não esteja em conformidade com as necessidades do

usuário.

Em seguida, será realizada a construção das configurações arquiteturais candidatas à

escolha (atividade 6), a partir do conjunto de componentes provenientes do repositório,

que satisfazem os critérios definidos como obrigatórios e que estão disponiveis para uso.

Para o presente trabalho, decidiu-se adotar o método de seleção por agregação para rea-

lizar a montagem das configurações arquiteturais, no qual são montadas todas as confi-

gurações posśıveis buscando pelas interfaces que implementam os requisitos funcionais

necessários. O processo se dá construindo recursivamente a configuração até que todas as

funcionalidades buscadas sejam obtidas e satisfeitas; nesse caso, como uma funcionalidade

pode ser provida por mais de um componente, teremos então mais de uma configuração

que satisfaça essa funcionalidade e que portanto poderá ser selecionada.

Para exemplificar como ocorre a seleção por agregação, suponha que uma configuração

arquitetural composta por quatro componentes (Componente A, componente B, Compo-

nente C, Componente D) necessita substituir um de seus componentes responsável por

implementar a interface Int DC, a saber o Componente D, como mostrado na Figura 4.

Dessa forma será realizada uma busca, em algum repositório dispońıvel, por compo-

nentes que implementam a interface Int DC. Supondo ainda que a busca no repositório

retorne como resultado três componentes (D1, D2 e D3 ) que implementam a interface
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Figura 4: Configuração mostrando um componente que necessita ser substitúıdo

Int DC, onde cada componente requer outras interfaces, podeŕıamos ter algo como repre-

sentado na Figura 5. Note que os componentes D1 e D2 requerem a interface Int2 e C3

requer a interface Int3. Porém, os componentes C4 e C5 provêm a interface I2 e os com-

ponentes C6, C7 e C8 provêm a interface Int3. A partir dessa estrutura podemos concluir

que serão considerados na seleção sete candidatos, ou seja, sete configurações arquitetu-

rais (verificando a partir do Componente D : Componente D ⇒ D1 ⇒ C4; Componente

D ⇒ D1 ⇒ C5; Componente D ⇒ D2 ⇒ C4; Componente D ⇒ D2 ⇒ C5; Componente

D ⇒ D3 ⇒ C6; Componente D ⇒ D3 ⇒ C7; Componente D ⇒ D3 ⇒ C8 ) a serem

analisadas para decidir quem se conectará a configuração substituindo o componente de-

feituoso. O Caṕıtulo 4 mostrará como o módulo, implementado como prova de conceito

do processo, armazena as informações dessas configurações para serem consideradas no

momento da seleção. Note que esse passo possui uma grande explosão combinacional, por

isso o processo optou remover alguns componentes inicialmente antes desse passo, através

da verificação da disponibilidade e da análise dos critérios definidos como obrigatórios,

visando amenizar o tempo de processamento nessa etapa.

Figura 5: Exemplo de diferentes configurações que podem ser montadas a partir dos
componentes provenientes do repositório
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Vale salientar que mesmo que o processo construa todas as configurações posśıveis, o

processo não obtém as instâncias dos componentes; ele considera apenas as informações

relacionadas com interfaces (nome, métodos, retorno e tipo de interface), conexões (com-

ponentes envolvidos na conexão, bindings) e requisitos não funcionais envolvidos, o que

não compromete o tempo de processamento no caso em que são consideradas as instâncias

dos componentes, como ocorre em algumas abordagens. Em suma, o que é analisado em

termos de componentes é simplesmente a sua especificação de uso e sua especificação de

requisitos não funcionais.

No próximo passo o processo irá pontuar as configurações produzidas (atividade 7)

usando o método de decisão da MAUT (os detalhes de como ocorre essa pontuação serão

mostrados na seção 3.3) para que seja posśıvel organizá-las ordenadamente de acordo com

suas respectivas notas alcançadas.

Figura 6: Diagrama de atividades do processo de seleção

Logo após, o processo obtém a configuração com a maior nota (atividade 8). Nesse

ponto, em caso de empate, o processo adotará a seguinte estratégia:
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• Os critérios definidos como obrigatórios são usados para especificar preferências de

maior grau de importância, logo, o desempate consiste em comparar os maiores va-

lores associados aos critérios obrigatórios, entre os componentes de diferentes confi-

gurações que provêm as mesmas funcionalidades;

• Caso persista o empate, serão considerados então os valores pertencentes aos critérios

não obrigatórios, um por vez, começando-se pelo que possui maior peso, também

entre os componentes de cada configuração;

• Se o empate permanecer, a escolha será feita aleatoriamente entre os empatados.

Quando enfim a configuração é escolhida, o retorno produzido pelo processo (atividade

9.2) não será uma instância da arquitetura selecionada, e sim, a descrição arquitetural da

configuração escolhida, na mesma linguagem a qual ela foi inserida no ińıcio do processo.

A vantagem de se fazer isso é que elimina do processo a necessidade de conhecer detalhes

sobre a implementação da aplicação (diminuindo o acoplamento sobre ela). Assim, esta

nova arquitetura poderá ser inserida, e, dessa forma, a instanciação dos elementos da

arquitetura deve ser feita pelo elemento responsável por gerenciar a reconfiguração do

sistema.

3.3 Aplicação do Método MAUT no Cálculo da Nota

das Configurações

Uma vez geradas as configurações candidatas à seleção e obtidos os critérios que

serão analisados pelo processo de seleção através da estratégia de seleção, resta-nos agora

descrever como o processo realiza a ordenação das configurações candidatas, baseado em

notas, através do uso da MAUT. Vale salientar que a técnica pode ser aplicada para

qualquer tipo de configuração bastando para isso realizar uma análise sobre os posśıveis

valores de critérios (requisitos ou propriedades não funcionais).

A forma de escolha da configuração candidata à troca será através de um ranking de

notas. Para isso, deve-se proceder a análise envolvendo os valores obtidos relacionados com

os critérios existentes em cada componente que constitui uma configuração arquitetural.

Assim, aquela configuração que alcançar a maior nota será considerada como apta para

ser escolhida pelo processo de seleção. Para isso, é necessário compreender como acontece

o mapeamento dos valores dos critérios que cada componente constituinte da configuração

possui para valores numéricos.
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A nota alcançada de cada configuração arquitetural é produzida a partir da fórmula

mostrada pela Equação 3.1, a qual foi customizada para o contexto do trabalho. A parte

superior dessa equação é baseada no método MAUT, correspondendo a uma variação

da função multiatributo aditiva, que é uma agregação, por adição, consistindo de uma

média ponderada das utilidades de cada atributo em torno de todos os componentes

envolvidos na configuração. A parte inferior serve para normalizar o rank obtido por

cada configuração. Através dessa equação é possivel determinar a utilidade média que

cada configuração possui em relação às outras. Dessa forma, chamaremos cada utilidade

média que a configuração alcança de valor de rank, que tem o objetivo de ordenar as

configurações candidatas à escolha. Como configurações distintas podem ter diferentes

números de componentes devido a busca recursiva dos componentes que atendam as fun-

cionalidades requeridas dos componentes obtidos do repositório, essa abordagem considera

que a quantidade será sempre a mesma, pois se houver uma busca recursiva esses outros

componentes conectados ao componente obtido serão considerados como um só compo-

nente e seus valores de requisitos precisam ter sidos previamente estabelecidos.

Frank =

∑n
j=1(

∑m
i=1 f(i) ∗ wi)

Nconf

(3.1)

De acordo com a Equação 3.1, i é o número de critérios considerados na seleção,

variando i = 1, 2, . . . , n; j representa os componentes analisados, com j = 1, 2, . . . ,m;

enquanto w representa o peso respectivo de cada critério i, definido previamente pelo

projetista. O elemento f(i) representa a função que irá mapear o valor relativo de algum

critério i para um valor que possa ser utilizado no cálculo da MAUT; a essas funções da-

remos o nome de funções de scoring. Por fim, Nconf representa o número de configurações

avaliadas.

As funções de scoring são selecionadas de acordo com o tipo de dado associado com

o valor e o formato de dados usado para representar os valores requeridos na estratégia. As

funções usadas para cada tipo de dado, baseadas do trabalho de [Yu e Reiff-Marganiec 2008],

são:

• Tipo Numérico: Para esse tipo é usada a função representada pela Equação 3.2.

Essa função realiza o mapeamento quando o data type vinculado for do tipo Int

ou Double. De acordo com a definição da função, vmax refere-se ao maior valor de

propriedade, dentre todos os componentes analisados para certo critério. Assim, v

corresponde ao valor da propriedade do componente em avaliação e vmin é o menor
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valor de propriedade entre todos os componentes analisados para um determinado

critério;

Fscore =

{
1− ( vmax−v

vmax−vmin
), se o peso for maior que zero

( vmax−v
vmax−vmin

), caso contrário
(3.2)

• Tipo Booleano: Para dados booleanos é aplicada a função apresentada pela

Equação 3.3. Essa função realiza o mapeamento quando o data type vinculado

for do tipo Boolean, podendo também ser utilizada para mapeamento envolvendo

o tipo String. Seu uso se dá sobre critérios que tem um valor que é avaliado como

verdadeiro ou falso. No caso de String, o prinćıpio consiste em verificar se o valor

da propriedade do componente casa com o valor exigido na definição do critério;

Fscore =

{
1, se verdadeiro

0, caso contrário
(3.3)

• Conjunto de Valores: Nesse caso a função de mapeamento usada é apresentada

na Equação 3.4. Ela realiza o mapeamento quando, no critério vinculado, forem

definidos múltiplos valores de qualquer tipo associados ao atributo constraint, com

exceção dos tipos numéricos. De acordo com a função, o valor de n refere-se à quan-

tidade de elementos presentes no conjunto e f(e) refere-se à função de mapeamento

usada para um elemento do conjunto, a qual depende do tipo de dado do critério,

podendo ser uma das funções indicadas nas Equações 3.2 e 3.3.

Fscore = (
f(e1) + f(e2) + · · ·+ f(en)

n
) (3.4)

3.3.1 Exemplo de Aplicação do Processo de Seleção Proposto

Para exemplificar todo o processo de seleção abordado nesse caṕıtulo, vamos analisar

seu funcionamento a partir de um pequeno exemplo que terá como objetivo explicar em

detalhes como ocorre o ranking das configurações candidatas. O exemplo aqui apresentado

possui apenas caráter didático, a fim de fixar a compreensão de como as configurações são

selecionadas, pois um exemplo mais completo mostrando desde a definição da estretágia

de seleção aplicada será abordado no Caṕıtulo 5.

Suponha, para fins de exemplificação, uma aplicação distribúıda que disponibiliza ao

usuário um resumo das condições climáticas relacionadas a temperatura, umidade relativa

do ar, direção e velocidade do vento, de acordo com a localização em que o usuário esteja,

através de sensores que captam as informações do ambiente e envia à aplicação. Essa
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aplicação poderia ter uma configuração arquitetural como apresentada na Figura 7, onde

temos as seguites informações:

• O componente Location System auxilia os sensores quanto ao posicionamento atual,

utilizando um mecanismo via satélite, em que está sendo realizado a consulta dos

dados climáticos;

• O componente Sensor serve como um sensor para capturar os dados sobre vento,

temperatura, umidade do ar, entre outros;

• O componente Display disponibiliza na tela a renderização das informações obtidas;

• O componente Controller realiza o controle geral dos componentes e o processa-

mento dos dados obtidos pelo sensores.

Figura 7: Arquitetura da aplicação

Considere em certo momento que os sensores começam a ter um mal funcionamento,

levando a baixos niveis em sua qualidade de serviço, por exemplo. A partir desse qua-

dro, sendo o sistema autoadaptativo, deverá ser iniciado um processo de reconfiguração

dinâmica para solucionar tal problema e garantir que o sistema funcione como desejado.

Antes de tudo, é necessário que o sistema tenha predefinido quais os critérios relevantes

que são considerados para análise da qualidade de serviço, e além disso, que sirva como

diretriz para escolha dos novos componentes que constituirão a arquitetura. De acordo

com o contexto do exemplo apresentado, poderiamos ter diversos requisitos não funcionais
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a ser analisados, porém para fins de exemplificação, imagine que o projetista identificou

os seguintes requisitos, apresentados na Tabela 1, juntamente com aqueles considerados

como importantes (ou no nosso caso, obrigatórios) relacionados apenas aos componentes

sensores. Dáı podemos perceber de forma organizada os elementos pertencentes ao meta-

modelo da estratégia que expressam as informações dos critérios que serão considerados

pelo processo de seleção. Alguns atributos como name e version pertencentes ao elemento

Strategy foram omitidos para facilitar o entendimento do exemplo aqui exposto.

Tabela 1: Requisitos não funcionais da arquitetura
Critério Peso DataType Constraint Dimension Level

AtomicLevel RangeLevel

Valor Score Valor Score

Versão 0.3 Int – Atomic – – – –
Tamanho
do Buffer
de Re-
cepção
(bytes)

0.35 Int – Atomic 512
1024
1536

0.55
0.35
0.15

– –

Tempo de
Bateria (h)

0.6 Double – Range – – 0–50
51–
70

0.53
0.29

Custo (R$) -1 Double 100 Atomic – – – –
Fornecedor 0.25 String A / B / C Set – – – –
Otimização 1 Boolean True Atomic – – – –

De acordo com a Tabela 1 o critério Versão indica a versão dos componentes, ou seja,

o quanto aquele componente já foi aperfeiçoado (ou seja, trabalhado sobre sua funciona-

lidade); Tamanho do Buffer de Recepção indica o tamanho do buffer que o sensor

possui para captar os dados, armazená-los e enviá-los ao componente Controller ; Tempo

de Bateria determina o tempo de vida útil da bateria dos sensores; Custo indica o quanto

oneroso é o uso desse componente, além de ser o considerado como um critério obrigatório;

Fornecedor indica os fornecedores que o projetista considera confiáveis para que se uti-

lize de seus produtos; e Otimização indica se o sensor utiliza de alguma otimização

na captação dos dados do meio, também considerado como um critério obrigatório. Os

critérios levantados são apenas para fins didáticos, porém cobrem todas as possibilidades

de expressão que a o metamodelo da estratégia do MoSAC disponibiliza.

A descrição arquitetural da aplicação apresentada no exemplo não será demonstrada,

pois essa informação no momento é irrelevante, já que foi definido aqui apenas um exemplo

hipotético com o objetivo de explicar como ocorre a etapa de estabelecimento das notas às

configurações candidatas. Iremos tratar melhor a descrição de uma arquitetura analisada
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no estudo de caso apresentado no Caṕıtulo 5.

Seguindo os passos definidos na Figura 6, o processo de seleção proposto depois de

obter a estratégia de seleção e a arquitetura a ser analisada irá realizar, inicialmente, a

marcação dos componentes a serem substitúıdos, que no exemplo proposto será o com-

ponente Sensor. Em seguida, o processo irá buscar os componentes que implementam a

interface do componente marcado para substituição; nesse ponto, o processo procurará

por componentes que implementam a interface ISensor em algum repositório dispońıvel

pela aplicação. Considerando que no repositório há 5 componentes que implementam essa

funcionalidade com as seguintes caracteŕısticas abaixo, então temos:

• Sensor 1 (S1): componente que requer um sistema de localização via rádio;

• Sensor 2 (S2): componente que requer um sistema de localização que possui uma

base de dados local além do sistema de localização já existente. Esse componente

iria consultar localmente os dados climáticos de uma região, e caso não tivesse tais

dados em sua base iria realizar o processamento pelo Controller ;

• Sensor 3 (S3): componente semelhante ao componente Sensor, porém requer um

sistema de localização via wireless ;

• Sensor 4 (S4): componente semelhante ao componente Sensor ;

• Sensor 5 (S5): componente que requer um outro componente que realize o sen-

soreamento do vento, pois ele só realiza sensoreamento sobre a umidade do ar e

temperatura.

A Tabela 2 mostra os valores das propriedades referentes aos critérios estabelecidos

na estratégia para cada componente apresentado acima.

Tabela 2: Componentes do repositório com seus respectivos valores de requisitos
Critérios Componentes Sensores

S1 S2 S3 S4 S5
Versão 2 5 1 3 5

Tamanho do Buffer de Recepção (bytes) 1536 512 1024 1024 2048
Tempo de Bateria (h) 12 50 30 122 70

Custo (R$) 80 50 120 20 50
Fornecedor A A/B C D B/C
Otimização True True False True False

O próximo passo é a verificação da disponibilidade dos componentes; considere nesse

ponto que todos os 5 componentes estão dispońıveis e prontos para o uso. Sendo assim, a
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próxima etapa é a montagem das configurações candidatas; como há 5 componentes que

atendem os requisitos funcionais buscados, o processo produzirá 5 possibilidades, onde

em cada uma basta substituir o componente Sensor pelos componentes mostrados acima

um de cada vez. E, se preciso, adicionando seus respectivos componentes requeridos.

Seguindo o processo, a próxima etapa é a exclusão dos componentes que não obede-

cem aos critérios estabelecidos como obrigatórios (ou seja, os critérios com valor do peso

absoluto igual a um) e com isso as configurações a qual ele faz parte. Olhando para a

Tabela 1 podemos perceber que os critérios definidos como obrigatórios foram Custo e

Otimização. Essa análise é feita comparando o valor da propriedade do componente

com o valor definido no atributo constraint da estratégia. Com isso, podemos notar que o

processo irá remover automaticamente os componentes S3 e S5, pois eles não obedeceram

a esses critérios estabelecidos como obrigatórios. No caso do componente S3, seu valor

de custo ultrapassa a restrição estabelecida (está acima de 100) e, além disso, não possui

otimização, enquanto que o componente S5 apenas não possui otimização. Logo, não

haverá configurações candidatas que possuam esses componentes.

Em seguida, o processo continuará com os três componentes restantes (S1, S2 e S4 ).

O passo seguinte é atribuir um valor de escore a cada propriedade dos componentes

associada a um respectivo critério, usando as funções definidas na Seção 3.3. Logo após,

o MoSAC somará os valores que cada componente obteve para cada critério, para enfim

obter o valor de rank da configuração em geral (usando a Equação 3.1) pela adição dos

valores de cada critério.

Analisando primeiramente quais as equações que serão usadas para cada critério temos

que:

• Para os critérios Versão e Custo, por serem do tipo numérico, atômicos e sem

ńıveis de valores, será usada a Equação 3.2;

• O critério Tamanho do Buffer de Recepção, por possuir ńıvel de valores, não

será usada nenhuma equação, pois basta verificar se o valor do critério coincide com

algum dos valores apresentados nos ńıveis e atribuir o seu valor (score) correspon-

dente;

• Para o critério Tempo de Bateria segue-se a mesma ideia do critério anterior, com

a diferença que o valor do critério deve estar na faixa determinada para algum dos

ńıveis;
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• Para o critério Fornecedor, por ser do tipo String e aceitar conjunto de valores,

será usado a Equação 3.4;

• Para o critério Otimização, por ser do tipo Boolean, usará a Equação 3.3, onde

receberá valor 1 no caso do valor coincidir com a estratégia e 0 em caso contrário;

Iremos analisar, para simplificar a explicação, somente o procedimento para a confi-

guração que possui o componente S1 ; para as outras configurações o procedimento é

realizado de forma análoga. Note que na parte f(i) apresentada na Equação 3.1, o i

irá variar de 1 a 6, nesse caso. Para o primeiro critério, Versão, o processo realizará o

seguinte cálculo utilizando a Equação 3.2:

f(1) = 1− (
vmax − v

vmax − vmin

)

f(1) = 1− (5− 2)

(5− 2)

f(1) = 0

Realizando agora o procedimento para o critérioTamanho do Buffer de Recepção,

sem uso de alguma das equações teremos, já que o valor de scoring é dado manualmente

na estratégia:

f(2) = 0.15

Para o critério Tempo de Bateria teremos o seguinte resultado analisando apenas

se os valores estão dentro das faixas existentes em cada ńıvel, semelhante ao caso anterior.

f(3) = 0.53

De forma semelhante ao primeiro critério, o cálculo obtido para o critério Custo

através da Equação 3.2 será:
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f(4) =
vmax − v

vmax − vmin

f(4) =
80− 80

80− 20
f(4) = 0

Para o critério Fornecedor será usado a Equação 3.4 como mostrado abaixo, na qual

cada f(e) representa cada elemento do conjunto e como os elementos são do tipo String

será invocada a Equação 3.4 para atribuição dos valores a cada elemento:

f(5) =
f(e1) + f(e2) + f(e3)

n

f(5) =
1 + 0 + 0

3
f(5) = 0.33

Por fim, o valor para o critério Otimização é facilmente obtido através da Equação

3.3 da seguinte forma:

f(6) = 1

Depois de calculados os valores de cada critério de seus referidos componentes, o

próximo passo será somar todos esses valores encontrados e dividir pela quantidade de

configurações analisadas (através da equação 3.1), que no caso será igual a três. Note

como o exemplo tratou a substituição de apenas um componente onde o somatório mais

externo será igual a 1; isso siginifica que se fossem substituidos n componentes o processo

iria somar n vezes o valor obtido para conjunto de propriedades de cada componente.

Frank =

∑1
j=1(

∑6
i=1 f(i) ∗ wi)

Nconf

=

(0 ∗ 0.3 + 0.15 ∗ 0.35 + 0.53 ∗ 0.6 + 0 ∗ 1 + 0.33 ∗ 0.25 + 1 ∗ 1)
3

= 0.484

Logo, o valor de rank da configuração avaliada que possui o S1 será 0.484. Apli-
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cando, analogamente, os cálculos mostrados podemos afirmar que a configuração com o

componente S2 será 0.825 e a configuração com o componente S4 será igual a 0.74. Sendo

assim, a configuração escolhida será aquela com o maior valor de rank, que no caso será

a configuração constrúıda com o componente S2, como mostra a Figura 8; note que o

processo também inclui o componente que implementa a interface requerida pelo novo

componente S2.

Figura 8: Aplicação com a nova arquitetura selecionada pelo MoSAC

3.4 Resumo do Processo de Seleção Proposto

Iremos agora apresentar um resumo do processo de seleção de configurações arquite-

turais abordado nesse caṕıtulo:

1. Antes de iniciar o processo, é necessário obter todas as informações relevantes sobre

a estratégia de seleção das configurações (respeitando o metamodelo definido na

seção 3.1) e a arquitetura a ser avaliada através de sua respectiva ADL. Dentre

essas informações são obtidos os componentes que precisarão ser substitúıdos;

2. O primeiro passo do processo consiste numa busca pelos componentes que atendem

as necessidades funcionais dos componentes que constituem a arquitetura que está

sendo analisada;

3. Logo após, o processo irá verificar a disponibilidade de uso dos componentes que

atendem aos requisitos funcionais procurados, ou seja, que implementam as inter-

faces providas e requeridas dos componentes que estão sob análise. Caso algum
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componente esteja indispońıvel, o processo automaticamente elimina tal compo-

nente da busca e passa a trabalhar apenas com os que estão aptos para o uso; esse

passo considera os componentes em um ńıvel concreto;

4. Em seguida, os componentes provenientes do repositório serão avaliados quanto aos

seus critérios definidos na estratégia como obrigatórios. Dessa forma, a análise é

realizada através de uma comparação entre o valor do critério obrigatório estabe-

lecido na estratégia e o respectivo pertencente a cada componente, verificando se

estão em conformidade; em caso negativo, o componente é automaticamente des-

cartado e consequentemente a configuração a qual faz parte. Tudo isso tratado a

ńıvel abstrato;

5. O próximo passo é montar as posśıveis configurações candidatas à escolha, levando

em consideração os componentes constituintes;

6. Depois de montadas as configurações e eliminadas as que não obedecem aos critérios

obrigatórios, será realizado o cálculo de seus valores de rank (notas) através do uso

da MAUT (como apresentado na subseção 3.3) para que possam ser organizadas

ordenadamente de acordo com esse parâmetro. Nesse momento, cada configuração

terá uma nota de acordo com os valores de seus critérios. Porém, para calcular

os valores associados aos critérios, é necessário antes mapear os vários tipos de

valores, definidos na descrição de cada critério de cada componente para valores

correspondentes na função de rank. A combinação do tipo de dado e do tipo de

representação do valor daquele critério, definido no metamodelo, determina a função

de scoring correta para realizar esse mapeamento;

7. O próximo passo é ordenar as configurações de acordo com seus valores de rank e

obter aquela que possui o maior valor de rank dentre as analisadas. Em caso de

empate deve-se usar os critérios apresentados na subseção 3.2 e escolhe apenas um

resultado final;

8. Por fim, a configuração aprovada é então retornada no mesmo formato da ADL de

entrada.

3.5 Considerações Finais

O processo de seleção de configurações arquiteturais, aqui apresentado, tem como

objetivo servir de apoio a escolha de configurações arquiteturais envolvendo múltiplos
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critérios. Dessa forma, o processo utiliza os requisitos não funcionais pertencentes às

configurações para indicar qual a melhor a ser escolhida em determinado momento. O

processo foi direcionado para o contexto de sistemas autoadaptativos, porém, pode ser

estendido para outros tipos de sistemas. Além disso, para otimizar o processo de seleção

o processo faz uso dos conceitos de configurações abstrata e concreta.

O processo de escolher uma certa configuração é realizado considerando uma determi-

nada estratégia de seleção. Estratégias são definidas e fornecidas ao processo através de

descrições de informações sobre os critérios associados e seus respectivos valores em um

dado momento do ciclo de vida da aplicação; nesta descrição pode-se por exemplo atribuir

pesos que irão mostrar a importância entre diferentes critérios. Essas informações devem

ser fornecidas de acordo com o metamodelo proposto, assegurando que a descrição utiliza

uma forma bem definida para representar esses valores.

Para realizar o processo de decisão, o trabalho optou pelo uso da técnica MAUT que

atribui a cada configuração uma nota, organizando assim as configurações de acordo com a

nota (rank) obtida. Sendo assim, a MAUT mapeia cada critério em um valor especifico de

seu domı́nio (através de funções de scoring) e depois utiliza tais valores em uma função

de agregação, por adição, consistindo de uma média ponderada das utilidades de cada

atributo para se chegar ao rank final.
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4 O Módulo MoSAC

O MoSAC (Module for Selection of Architectural Configurations) foi constrúıdo como

um módulo de apoio a plataformas para sistemas distribúıdos autoadaptativos. Seu fun-

cionamento é baseado no processo de seleção discutido na seção anterior e, para realizar

sua tarefa o módulo deve receber a descrição da arquitetura a ser avaliada, contendo todas

as informações sobre seus requisitos funcionais e a estratégia de seleção a ser aplicada,

devendo indicar para o sistema, dentre as configurações produzidas considerando os com-

ponentes fornecidos por algum repositório, aquela que é considerada como a melhor no

momento para realizar a adaptação.

O intuito é que o módulo seja capaz de executar em qualquer plataforma autoadapta-

tiva, como é o caso do framework FRAME. O MoSAC foi pensado em auxiliar o FRAME

dentro do processo que envolve a troca dinâmica de uma arquitetura por outra apon-

tada pelo módulo. Esse caṕıtulo discute, em detalhes, os principais aspectos relacionados

com a arquitetura de implementação definida, mostrando alguns diagramas estáticos e

dinâmicos relacionados ao módulo.

4.1 Fases Envolvidas no Módulo MoSAC

A fim de separar as etapas envolvidas no processo de seleção, a construção do módulo

levou em consideração as fases presentes no momento da seleção das configurações arqui-

teturais. Dessa forma, o processo foi organizado pelo MoSAC em quatro fases principais:

• Interpretação: nesse estágio o módulo realiza a interpretação dos dados que são

obtidos no momento em que são inseridos ao processo. Com isso, serão analisadas as

informações referentes à estratégia de seleção, levando em consideração os metadados

apresentados na subseção 3.1, como também as informações presentes em qualquer

ADL que seja capaz de representar as principais informações que auxiliem a etapa

da seleção dinâmica; devido a isso, para prover maior ńıvel de flexibilidade, faz-
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se necessário que um parser para cada tipo de ADL utilizado na representação

da configuraçao arquitetural a ser aanalisada seja inserido ao módulo, de forma

que seja posśıvel mapear as informações da descrição arquitetural para dentro do

MoSAC. Em ambos os casos, essas informações serão mapeadas para uma estrutura

de armazenamento interna do MoSAC, que será apresentada a seguir na seção 4.2;

• Armazenamento: toda informação analisada e mapeada na etapa de interpretação

deve ser mantida dentro do módulo de forma a ser usada durante todo o ciclo do

processo de seleção. Nesse estágio, essas informações são armazenadas seguindo

uma estrutura de armazenamento particular (a ser apresentada na subseção 4.2), a

qual envolve a persistência tanto das informações dos dados de entrada quanto das

configurações candidatas que serão geradas pelo módulo;

• Construção: nessa etapa o módulo realiza a construção das configurações arqui-

teturais candidatas a serem analisadas no processo de seleção. Para que essa etapa

ocorra é importante que o módulo tenha acesso a algum repositório de componentes

dispońıvel, e assim, obtenha os componentes de acordo com os requisitos funcionais

anteriormente obtidos na etapa de interpretação. A construção é realizada buscando

por componentes que possuam interfaces que implementem todas as funcionalidades

exigidas (providas e requeridas) e conectando-as até formar um arranjo completo.

Para exemplificar apenas a questão da montagem das configurações, podemos consi-

derar três componentes, Comp1, Comp2 e Comp3 que implementam a interface

Int1 e os componentes Comp4 e Comp5 que implementam a interface Int2 ; agora

considere que eles estão conectados a um componente CompCentral. A partir dáı

podemos considerar que é possivel montar 6 configurações como mostra a Figura 9.

Um fato importante a ser considerado é que nessa etapa os componentes podem ser

analisados tanto no ńıvel concreto, quando o repositório é acessado, uma vez que é

feita uma análise da disponibilidade dos componentes, verificando se suas instâncias

estão prontas para o uso; quanto no ńıvel abstrato, no momento da construção dos

arranjos onde são processadas apenas informações sobre suas interfaces (requisitos

funcionais), conexões a serem feitas e até mesmo de seus requisitos não funcionais;

• Seleção: essa etapa destina-se a realizar todo o processo de seleção propriamente

dito utilizando as formulações matemáticas que envolvem as funções de escore para

o mapeamento dos valores dos critérios descritos na estratégia (Equações 3.2, 3.3 e

3.4) e pelo cálculo do rank (Equação 3.1) de cada configuração. Essa etapa também

realiza a eliminação das configurações que possuem componentes que não atendem
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aos critérios obrigatórios, e, eventualmente usa critérios de desempate para decidir

pela escolha final da configuração arquitetural.

Figura 9: Exemplo de possibilidade de configurações

4.2 Estruturas de Armazenamento dos Dados

Como o módulo MoSAC foi projetado para ser capaz de aceitar diferentes linguagens

de descrição arquitetural, foi necessário então elaborar uma estrutura de armazenamento

que comportasse vários tipos de informações necessárias ao processo de seleção. Na ver-

dade, o trabalho dividiu a estrutura de armazenamento em dois tipos: estrutura de dados
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de entrada e estrutura de configurações sintetizadas. A primeira está relacionada com a

persistência das informações da estratégia de seleção e da ADL (que compõem os dados

dos componentes que formam a configuração a ser analisada), enquanto que a segunda

está relacionada com a persistência das configurações candidatas produzidas durante a

fase de construção.

4.2.1 Estrutura de Dados de Entrada

Essa estrutura tem como objetivo definir como as informações que foram mapeadas

pela tarefa de interpretação serão organizadas e armazenadas dentro do módulo. O meta-

modelo definido com a ferramenta Ecore e apresentado na Figura 10 mostra a forma com

que essa estrutura é instanciada e mantida no módulo. Esse metamodelo é uma extensão

do metamodelo apresentado na Figura 3, adicionando apenas as informações referentes à

ADL.

Tomando por base o elemento Configuration, os elementos apresentados ao seu lado

direito referem-se às informações relacionadas com a estratégia aplicada na seleção das

configurações, conforme foi discutido na seção 3.1. Como pode ser observado, o módulo

mantém praticamente a mesma estrutura que utiliza para descrever a estratégia usada.

Já ao seu lado esquerdo, os elementos do metamodelo (inclusive o próprio Configuration)

estão se referindo às informações da configuração presentes na ADL que foi inserida ao

módulo. Deve-se notar que nem todas as informações definidas em uma ADL precisaram

ser tratadas, e, especificamente no contexto desse trabalho, decidiu-se trabalhar com ape-

nas algumas informações da ADL necessárias para a descrição dos componentes envolvidos

e suas conexões.

O elemento Configuration é a raiz do metamodelo contendo as descrições da estratégia

de seleção aplicada e da ADL que contém a configuração arquitetural a ser analisada. Esse

elemento define uma ou mais estratégias a serem aplicadas no processo de seleção e uma

ou mais configurações a serem analisadas.

O elemento Component refere-se aos componentes que formam a configuração presente

na ADL. Ele é composto pelos atributos name que define o nome do componente, id

que atua como um identificador ao componente e marked que informa se o componente

está marcado para substituição; dessa forma, pode-se escolher se será substituido um

componente ou até todos os componentes da configuração. Cada elemento Component

possui uma ou várias interfaces as quais implementa ou requer, e também possui um ou

mais bindings de conexão com outros elementos Component.
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Figura 10: Metamodelo da estrutura dos dados de entrada

O elemento Binding refere-se às conexões entre os componentes presentes na confi-

guração descrita na ADL de entrada, indicando quais os componentes que estão interco-

nectados e por quais interfaces. Ele é composto pelo atributo name que define o nome da

conexão que deve ser único dentro de uma configuração arquitetural.

O elemento Interface refere-se às interfaces relacionadas aos componentes da confi-

guração e, ao mesmo tempo, à conexão entre componentes distintos. Ele é composto pelos

atributos name que define o nome da interface e o atributo interfaceType que define entre

os dois tipos de interfaces aqui suportadas: Provided e Required. Isso significa que na

fase de construção o módulo busca pela interface e não pelo componente que implementa

alguma funcionalidade. Como em uma conexão só é permitido a ligação entre interfaces

providas e requeridas, os elementos ProvidedInterface e RequeridedInterface, ambos her-

dados do elemento Interface, representam respectivamente tais interfaces existentes em

uma conexão.

4.2.2 Estrutura de Configurações Sintetizadas

Essa estrutura tem como objetivo dispor a forma com que serão representadas inter-

namente as informações das configurações candidatas, produzidas na tarefa de construção.

A Figura 4.2.2, através do diagrama Ecore, mostra o metamodelo que rege a forma com
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que a estrutura é instanciada no módulo.

Figura 11: Metamodelo da estrutura de configurações sintetizadas

O elemento Sample é a raiz desse metamodelo e indica a amostra de configurações

existentes a serem analisadas. Esse elemento possui o atributo selectedConfiguration que

indica qual configuração foi a escolhida dentre as candidatas. Ele, também, é composto

por um ou mais configurações sintetizadas (ou montadas durante o processo de construção)

que está sendo indicado pelo elemento SynthetizedConfiguration. O elemento Synthetized-

Configuration é constitúıdo pelos atributos: id que identifica o componente durante a

seleção; name que especifica o nome do componente; e rank que estabelece o valor final

da classificação envolvendo a aplicação de todos os critérios da estratégia. O rank servirá

como um parâmetro classificatório para realizar a escolha de um componente em relação

aos demais. Esse valor será calculado durante o processo de seleção.

Outro elemento pertencente ao metamodelo acima é o Property. Cada Property está

associada a um critério da estratégia, devendo ser analisado e mapeado em valores de

score durante a execução do processo de seleção. Os atributos que o constituem são: name

que especifica o nome da propriedade; value que especifica o valor atual da propriedade;

score que representa um valor que corresponde à aplicação do critério ao componente

(mapeamento de um valor de propriedade em score), sendo esse valor calculado durante

o processo de seleção com base na estratégia usada.
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Os elementos Component, Binding, ProvidedInterface, RequiredInterface e Interface

seguem a mesma idéia explanada na subseção 4.2.1. A diferença é que o elemento Com-

ponent possui agora uma ou mais propriedades que vão indicar ao módulo os valores

associados aos requisitos não funcionais a serem usados no cálculo da nota de cada confi-

guração.

4.3 Estrutura de Implementação do MoSAC

OMoSAC foi concebido explorando o conceito de orientação a objetos e de composição

de componentes em sua modelagem, onde cada parte do processo de seleção mostrada

na seção 3.2 foi distribúıda aos seus componentes internos. Sendo assim, podemos então

analisar a estrutura interna do módulo MoSAC de acordo com o diagrama de componentes

mostrado pela Figura 12.

Figura 12: Módulo MoSAC

O módulo possui duas interfaces bem definidas, a interface (provida) IMoSAC que é

responsável por receber as informações da estratégia de seleção e da ADL a ser analisada,

além de iniciar o processo de seleção e entregar à aplicação a configuração arquitetural
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selecionada, e a interface (requerida) IAccessComponent que é responsável por acessar o

repositório de componentes dispońıvel e obter os componentes necessários para construir

as posśıveis configurações candidatas.

Em sua estrutura, a implementação define um conjunto de outros componentes inde-

pendentes, com suas respectivas interfaces bem definidas e capazes de executar os passos

descritos no processo de seleção. Esses componentes (como apresentados na Figura 12)

são: Coordinator, Interpreter (composto pelos componentes Translator, ADLParser e In-

verseDataParser), Selector (composto pelos componentesMapper e Ranker), Constructor

e MetadataProxy (composto pelos componentes EntryData e SynthetizedData).

4.3.1 Coordinator

Esse componente funciona como a porta de entrada do MoSAC (seguindo o estilo ar-

quitetural façade); ele é responsável por receber as informações necessárias para o ińıcio

do processo de seleção, coordenar as etapas do processo atribuindo as tarefas aos com-

ponentes responsáveis e retornar a configuração arquitetural selecionada pelo processo

no mesmo formato da ADL de entrada. O Coordinator se utiliza da própria interface

IMoSAC (Figura 13) para a entrega do componente escolhido, a qual, através do método

startSelection, dá inicio ao processo de seleção.

Figura 13: Interface IMoSAC

• startSelection: método que recebe a estratégia de seleção e a ADL dando ińıcio ao

processo de seleção. Como retorno, object descreve os dados da estratégia e da confi-

guração, os quais podem ser representados por objetos que modelem os respectivos

dados ou até mesmo por um arquivo texto que possua a descrição em alguma lingua-

gem espećıfica (por exemplo, XML [W3C. Extensible Markup Language (XML)]).

4.3.2 Interpreter

Esse componente é responsável por interpretar e mapear os dados de entrada para

as estruturas de armazenamento internas do módulo apresentadas na subseção 4.2. Ele
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é composto por outros três componentes: Translator que recebe a requisição de inter-

pretação e repassa para o componente correspondente. Outra função da qual é responsável

é repassar ao Coordinator a descrição ADL do resultado do processo de seleção no mesmo

formato em que foi inserido; DataParser que traduz as informações da ADL de entrada

para serem armazenadas no módulo (mais precisamente no módulo MetadataProxy) no

formato da estrutura mostrada na subseção 4.2.1; e o InverseDataParser que faz o ma-

peamento inverso do DataParser, transformando o resultado obtido no processo para o

mesmo formato da ADL que foi inserida no módulo. Isso possibilita que qualquer ADL

possa ser aplicada no processo, bastando para isso que se forneça um parser para cada

tipo de ADL.

Esse componente, através da interface IAnalyseEntryData (Figura 14), fornece ao

Coordinator a possibilidade de inserir as informações a serem interpretadas através do

método parserData e, além disso, retorna a configuração escolhida através do método

getResultModel.

Figura 14: Interface IAnalyseEntryData

• parserData: método que ao receber a estratégia de seleção (descrita de acordo com

a subseção 3) e a ADL realiza a tradução dos dados para que sejam armazenados

dentro do módulo;

• getResultModel : método que ao final do processo de seleção retorna a configuração

selecionada no mesmo formato da ADL de entrada.

As interfaces internas IDataParser e IInverseDataParser pertencentes aos compo-

nentes DataParser e InverseDataParser, respectivamente, são usadas pelo componente

Translator para selecionar qual o tipo de tradução a ser realizada enviando as informações

necessárias. Sendo assim, de acordo com as Figuras 15 e 16, o componente Translator rea-

liza o pedido da tradução da estratégia e da ADL definidas através do método initParser,

enquanto que a interface IInverseDataParser fornece o método initInverseParser para

realizar a tradução inversa, ou seja, das informações internas no módulo para o formato
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Figura 15: Interface IDataParser

de ADL de entrada, retornando-a como resultado ao Translator para que, em seguida,

possa ser entregue ao Coordinator.

• initParser : Método que ao receber a estratégia de seleção e a ADL, realiza a

tradução dos dados para que sejam armazenados dentro do módulo MoSAC, consi-

derando o modelo de dados definido.

Figura 16: Interface IInverseDataParser

• initInverseParser : método que obtém a configuração escolhida pelo processo de

seleção e a converte para a mesma linguagem da ADL que foi inserida ao módulo.

Ao fim de cada tradução realizada pelos componentes IDataParser e IInverseDa-

taParser, eles acessam o componente MetadataProxy a fim de armazenar ou obter as

informações. No caso do componente IDataParser, ao finalizar o processo de tradução

das informações referentes à estratégia de seleção e à ADL, o componente solicita que essas

informações sejam armazenadas para que possam ser usadas posteriormente no processo

de seleção. Da mesma forma, o componente IInverseDataParser acessa o MetadataProxy

a fim de obter a configuração que foi escolhida, a qual se encontra organizada no formato

de dados interno do módulo e, ao final do processo de seleção, traduzi-la para a mesma

linguagem da ADL que foi inserida inicialmente.

4.3.3 MetadataProxy

Esse componente desempenha o papel de um repositório, disponibilizando operações

para acesso das informações necessárias (metadados) ao processo de seleção. Nele são
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contidas as informações sobre a ADL analisada, os componentes recuperados no repo-

sitório, as configurações produzidas e a configuração escolhida. Esse componente possui

duas interfaces de acesso, apresentadas nas Figuras 17 e 18, as quais são IAccessEntryData

e IAccessSynthetizedData, sendo responsáveis pela manipulação dos dados de entrada e

dos dados produzidos durante o processo de seleção, respectivamente.

Figura 17: Interface IAccessEntryData

• storeConfiguration: método que armazena a configuração referente ao modelo de

dados de entrada do módulo, armazenando a partir da raiz do metamodelo;

• getConfiguration: método que retorna a configuração armazenada relacionada aos

dados de entrada;

• getStrategy : método que retorna a estratégia que está sendo aplicada no momento;

• getCriteria: método que retorna a lista de critérios presente na estratégia;

• getCriterion: método que retorna certo critério aplicado na estratégia a partir do

seu nome.

Figura 18: Interface IAccessSynthetizedData

• getSample: Método que retorna a amostra armazenada;
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• storeSample: Método que armazena a amostra produzida com suas respectivas confi-

gurações sintetizadas;

• getAllConfigurations : responsável por retorna todas as configurações produzidas;

• removeConfiguration: método utilizado para remover uma configuração sintetizada

de uma amostra;

• getProperty : método que retorna uma propriedade de um componente a partir do

nome fornecido;

• getComponents : método que retorna os componentes referentes a uma configuração

sintetizada;

• updateScoreComponent : método que atualiza o valor do score de um determinada

propriedade de cada componente de uma configuração;

• updateChosenConfiguration: método que insere no atributo selectedConfiguration

do elemento Sample o id da configuração escolhida no processo de seleção aplicado

pelo módulo;

• updateRankConfiguration: método que atualiza o valor do rank de uma determinada

configuração sintetizada.

• getSynthesizedConfiguration: método responsável por retornar certa configuração

sintetizada de acordo com o nome fornecido.

• getSelectedConfiguration: método que retorna qual a configuração escolhida no pro-

cesso de seleção.

De acordo com a Figura 12, podemos notar que esse componente é constitúıdo por

dois outros componentes, os quais realmente implementam as interfaces acessadas pelo

MetadataProxy. Os componentes são: EntryData, responsável por implementar a inter-

face IAccessEntryData (Figura 17) e armazenar as informações de entrada, ou seja, por

armazenar as informações da estratégia de seleção e da ADL no formato apresentado na

subseção 4.2.1 (Figura 10); e SynthetizedData, responsável por implementar a interface

IAccessSynthetizedData (Figura 18) e armazenar os dados gerados durante o processo de

seleção, ou seja, armazenar as configurações montadas durante a fase de construção no

formato apresentado na subseção 4.2.2 (Figura 10).
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4.3.4 Constructor

Esse componente é responsável por acessar o repositório de componentes externo,

obtendo componentes de acordo com os requisitos funcionais definidos na ADL, a fim

de gerar as posśıveis configurações arquiteturais candidatas. A busca pelos requisitos

funcionais é feita pela interface requerida IAccessRepository, como mosradado na Figura

19, na qual é realizada uma procura no repositório dos componentes que implementam

os métodos descritos nas respectivas interfaces. Dessa forma, são obtidos informações

gerais dos componentes (nome e identificador), de suas interfaces e de seus requisitos não

funcionais. Para construir as configurações, o Constructor se baseia na estrutura definida

no metamodelo da subseção 4.2.2 para gerar todas as posśıveis configurações associadas

a um elemento Sample.

O componente Constructor é acessado pelo componente Coordinator através da in-

terface IConstructor (Figura 20), a qual possui o método constructConfigurations para

iniciar o processo de montagem das configurações. Finalizada essa etapa, o componente

acessa o componente MetadataProxy e armazena nele as configurações produzidas através

da interface IAccessSynthetizedData (Figura 18).

Figura 19: Interface IAccessRepository

• storeComponents : método usado para armazenar componentes no respoitório;

• isEmpty : método para verificar se o repositório em questão está vazio, em caso

positivo o processo de seleção é abortado;

• getComponents : método que obtém os componentes do respositório. É nesse método

que são analisadas as disponibilidades dos componentes, retornado apenas os ad-

misśıveis para o uso.
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Figura 20: Interface IConstructor

• constructConfigurations: método usado para iniciar o processo de construção das

configurações candidatas;

4.3.5 Selector

Esse componente é responsável por escolher, de acordo com o processo apresentado no

Caṕıtulo 3, qual configuração deve ser selecionada levando em consideração a estratégia

definida. O componente Selector é considerado o componente central do MoSAC, já que

ele realiza o processamento principal do processo de escolha da configuração. É acessado

pelo componente Coordinator através da interface ISelector (Figura 21), o qual usa o

método getSelectedConfiguration para obter a configuração selecionada.

Figura 21: Interface ISelector

• initSelection: método que tem por objetivo iniciar a etapa de seleção de uma confi-

guração dentre as candidatas que foram produzidas pelo componente Constructor.

O componente Selector realiza os principais passos do processo de seleção, mapeando

os critérios e ranqueando as configurações. Esses processos são realizados em separado

por dois componentes constituintes:

• Mapper: responsável por realizar a filtragem de critérios obrigatórios e por calcular

o escore das propriedades baseado na estratégia de seleção. Esse componente im-

plementa a interface ISelector (Figura 21) fornecendo o método initSelection que é

usado para disparar o processo de mapeamento. O componente Mapper tem acesso

aos metadados da estratégia de seleção e dos componentes candidatos através das
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interfaces do componente ProxyMetadata obtendo assim as informações necessárias

para a realização do mapeamento;

• Ranker: responsável por realizar a computação referente à função multiatributo

aditiva, gerando uma nota final para cada componente e, se necessário, realizando o

processo de desempate. Para disparar o Ranker, o componente Coordinator utiliza

a interface IRanker (Figura 22) através do método initRanker. O Ranker também

acessa o componente ProxyMetadata para obter as informações necessárias à sua

tarefa.

Figura 22: Interface IRanker

4.4 Visão Dinâmica do Processo de Seleção

A Figura 23 mostra de uma forma geral todo o fluxo do processo de seleção de confi-

gurações arquiteturais envolvido no MoSAC. Nela são apresentados os componentes en-

volvidos, que foram apresentados em detalhes na subseção 4.3, juntamente com suas

respectivas interfaces. Nessa apresentação destacamos as partes dinâmicas do processo

entendendo como se dá o fluxo desde a entrada dos dados até o resultado final com a

configuração escolhida.

Inicialmente, o módulo recebe a estratégia de seleção e a descrição da configuração a

ser analisada a partir de alguma linguagem espećıfica. Os dados são fornecidos por algum

sistema externo (um middleware, por exemplo). A requisição de seleção juntamente com

os dados de entrada chegam ao componente Coordinator através do método startSelection.

A partir desse ponto, o Coordinator irá gerenciar e invocar os componentes responsáveis

por cada tarefa do processo de seleção. Além disso, fica a cargo do Coordinator verificar

que houve alguma falha no processo e informar ao sistema que o invocou.

O primeiro componente convocado para iniciar o processo de seleção é o Interpreter,

mais precisamente seu subcomponente Translator. Os dados chegam a ele através do

método parserData que irá iniciar o processo de tradução dos dados de entrada para o

modelo de dados definido pelo MoSAC (modelos explicados na subseção 4.2.1 e 4.2.2).
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Figura 23: Diagrama de sequência do processo de seleção
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Porém, o translator não realiza definitivamente o processo de tradução; para isso ele invoca

o componente DataParser através do método initParser. Nesse momento, os dados serão

traduzidos e armazenados no MoSAC pelo componente EntryData a partir do método

storeConfiguration.

Depois que os dados são armazenados, o Coordinator invoca o componente Construc-

tor para iniciar o processo de construção das configurações candidatas que a serão ana-

lisadas através do método constructConfigurations. Vale salientar que nesse passo o

Constructor acessa o repositório de componentes para ser capaz de montar as confi-

gurações de acordo com os componentes que lá se encontram. Ao finalizar a montagem

das configurações, elas são armazenadas pelo componente SynthetizedData através do

método storeSample.

Uma vez que as configurações candidatas estão armazenadas, o Coordinator invoca,

agora, o componente Selector para realizar a escolha da configuração que melhor se adéqua

às necessidades exigidas pela estratégia. O pedido de seleção, na verdade, chega ao sub-

componenteMapper que realiza o processo de mapeamento dos critérios exigidos de acordo

com as propriedades dos componente, tudo isso através do método initSelection. Ao final

do processo de mapeamento, o próprio Mapper, através do método initRanker, invoca o

componente Ranker para que o mesmo possa executar o ranking entre as configurações e

determinar o resultado final. Quando o Ranker seleciona a configuração, essa informação

é armazenada no componente SynthetizedData pelo método updateChosenConfiguration.

Por fim, o Coordinator invoca mais uma vez o componente Interpreter, dessa vez

através do método getResultModel a fim de obter a resposta da seleção. Essa requisição é

repassada para o componente InverseDataParser que obtém primeiramente a configuração

escolhida no componente SynthetizedData usando o método getSelectedConfiguration para

que em seguida realize o procedimento de tradução inverso e retorne a configuração es-

colhida no mesmo formato com o qual ele foi inserido ao módulo.

4.5 Considerações Finais

O módulo proposto tem o objetivo de tratar a seleção de configurações arquiteturais

baseado nos requisitos não funcionais do sistema, implementando o processo de seleção

apresentado neste trabalho, dividindo em quatro tarefas principais: interpretação, arma-

zenamento, construção e seleção. Ele explora os conceitos de desenvolvimento baseado

em componentes, no qual cada componente desempenha um papel referente ao processo
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de seleção proposto. Dessa forma, o módulo poderá prover um novo mecanismo que pos-

sibilite mudar, por exemplo, a forma com que as notas das configurações são atribúıdas

ou como os dados são armazenados no módulo.

Além da vantagem de reutilizar componentes distintos para cada tarefa pertencente

ao módulo, o mesmo pode aceitar tipos distintos de descrição arquitetural e, com isso,

potencialmente se torna capaz de ser instanciado em qualquer plataforma independente

da arquitetura que está sendo avaliada.

O módulo também utiliza uma forma bem definida para realizar o armazenamento

das informações relacionadas com o processo de seleção de acordo com os metamodelos

que abrangem os respectivos dados.
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5 Estudo de Caso

Esse caṕıtulo discute os principais aspectos de uma implementação realizada como

estudo de caso no contexto de sistemas distribúıdos autoadaptativos, envolvendo as prin-

cipais funcionalidades do módulo MoSAC aqui apresentado. Nesse contexto, foram reali-

zados alguns testes com o intuito de observar o tempo de resposta que o módulo gasta para

selecionar uma configuração arquitetural candidata. Para tal, foi escolhida uma aplicação

que contivesse as caracteŕısticas de distribuição e que utilizasse a abordagem de autoa-

daptação e, dessa forma, usasse o módulo para indicar a nova arquitetura a ser utilizada.

Assim, o trabalho optou por usar o framework FRAME, como plataforma de suporte,

no contexto de uma aplicação para TV Digital Interativa [Silva 2008] [Silva et al. 2008]

[Pinto et al. 2010] onde pode-se observar a necessidade de uma reconfiguração do sistema.

Vale salientar que o próprio Cosmos tem evolúıdo, e, em especial uma nova versão de-

nominada de framework FRAME [Pinto 2010], foi desenvolvida como um esforço paralelo

ao presente trabalho. Esse framework trouxe melhorias no tratamento de reconfiguração

para o Cosmos possibilitando além da capacidade de adaptação de propriedades ante-

riormente realizada, a adaptação com suporte a troca de componentes do sistema. No

presente estudo de caso, o MoSAC foi acoplado ao FRAME para dar suporte à tomada

de decisão (seleção de componentes).

Assim, o presente caṕıtulo mostrará com detalhes a implementação da aplicação, o

levantamento dos critérios usados, a estrutura da arquitetura da aplicação desenvolvida,

a descrição da estratégia de seleção e a obtenção do resultado final.

5.1 Definição da Aplicação Desenvolvida

A aplicação que será mostrada a seguir foi desenvolvida usando apenas interfaces Java

que são disponibilizadas pelo framework FRAME, com o objetivo de trabalhar com uma

aplicação que possúısse caracteŕısticas autoadaptativas. Basicamente, a aplicação apresen-

tada tem como objetivo verificar as chamadas ao módulo MOSAC dentro do contexto do
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FRAME em um cenário com possibilidade de adaptação envolvendo tanto componentes

multimı́dia (que manipulam fluxo cont́ınuo de dados através de uma InterfaceStream),

quanto para componentes que possuem apenas interfaces de serviços, providas ou reque-

ridas, em um cenário que possui caracteŕısticas de interação como ocorre nas aplicações

em TV Digital.

A aplicação, de uma forma geral, foi projetada pensando em uma arquitetura cliente-

servidor, como mostrada na Figura 24. O cliente assiste a um v́ıdeo disponibilizado pelo

servidor, por exemplo, em um aparelho de TV adaptado para receber sinais digitais e pode

enviar comentários sobre o filme em exibição. Toda comunicação entre cliente e servidor,

exceto o streaming multimı́dia, é criptografada. Esse cenário permite realizar adaptações

trocando o componente de criptografia usada pelo cliente e pelo servidor, como também

permite realizar as adaptações quanto ao componente de armazenamento dos comentários

presente no servidor.

Figura 24: Diagrama de componentes da aplicação

Para permitir que os recursos adaptativos sejam testados com mais flexibilidade, um

conjunto de janelas (interface gráfica) foi implementado, possibilitando solicitar adaptações,

digitar e visualizar os comentários enviados ao servidor. Esse conjunto de interfaces é mo-

strado na Figura 25. Nela podemos ver uma janela com a descrição da aplicação do lado

esquerdo. Essa janela é atualizada a cada cinco segundos, logo ela irá sempre refletir

a estrutura atual da implementação, toda vez que a aplicação for adaptada depois da

chamada do MOSAC. No meio da figura temos a interface gráfica que permite escrever

comentários, bem como solicitar a troca entre os componentes responsáveis pela crip-

tografia, os quais foram implementados através de dois tipos de componentes, um que

converte para hexadecimal e outro que converte para valores na base 64; à direita temos
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outra janela que mostra todos os comentários recebidos pelo servidor; e por fim o v́ıdeo

no canto inferior direito em execução.

Figura 25: Imagem da aplicação em execução

Em relação ao MoSAC, antes de utilizá-lo faz-se necessário que se obtenha as seguintes

informações, para que a partir delas, o módulo proposto esteja pronto para o seu uso:

• Definição da configuração arquitetural da aplicação, apresentando seus componentes

e suas conexões. Além disso, a inclusão de alguma informação sobre quais compo-

nentes precisam ser analisados para substituição gerando, consequentemente, uma

nova configuração.

• Criação da estratégia de seleção seguindo o modelo proposto pelo MoSAC (Seção

3.1), onde serão apontados os critérios a serem considerados na seleção.

• A localização do repositório de componentes conectando-o ao módulo MoSAC através

de sua interface requerida IAccessRepository.

5.2 Descrição Arquitetural da Aplicação

A descrição da arquitetura da aplicação constrúıda segue a ADL definida pelo FRAME

para representar seus componentes e conexões [Pinto et al. 2010][Pinto 2010], baseado em
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uma notação que usa XML [W3C. Extensible Markup Language (XML)]. As figuras a

seguir mostram a descrição arquitetural da aplicação, porém somente as partes impor-

tantes para esse estudo de caso, já que a ADL do FRAME também apresenta informações

sobre poĺıticas de QoS, entre outras informações, essas partes foram suprimidas aqui nesse

caṕıtulo. Na Figura 26 iniciamos a descrição da aplicação, a qual chamamos de Case Study

Example. A aplicação possui um componente raiz (root) como toda aplicação FRAME.

Em seguida temos a declaração de um componente chamado crypt que usa uma definição

externa (adl.cs crypt hex ). Este é o componente responsável pela criptografia e que será

compartilhado entre o cliente e o servidor.

Figura 26: Descrição arquitetural do estudo de caso (Parte I)

Ainda sobre a Figura 26, após a declaração de crypt temos a declaração e definição do

componente chamado cliente, que tem como classe Java application.cs.Client. O cliente

possui duas interfaces: a primeira chamada iclient, que representa a interface Java ap-

plication.cs.IService e indica um serviço requerido (role=Client); e a segunda chamada

icrypt clt que também indica um serviço requerido (role=Client) e representa a interface

Java application.cs.ICrypt.

Internamente ao cliente, temos a definição do componente chamado Consumer, que

será responsável por receber e exibir o fluxo multimı́dia. Isto é feito usando as bibliote-

cas do JMF (Java Media Framework [Sun Microsystems. JMF, Java Media Framework]).

Consumer possui um atributo que representa o tipo do v́ıdeo consumido (videoType). Esse

atributo pode ser acessado via interface controladora de atributos definida pelo FRAME

application.cs.IAttrConsumer. Como esperado, Consumer também possui uma interface
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de stream para entrada de dados (role=Input) com nome in.

De maneira semelhante teremos a definição do componente servidor logo em seguida,

como mostrado na Figura 27. O componente chamado server possui uma interface provida

(role=Server) chamada iserver. É através dessa interface que o servidor disponibiliza a

possibilidade do cliente enviar comentários sobre o filme em execução. Ela representa a

interface Java application.cs.IService, que é a mesma indicada pelo cliente.

Figura 27: Descrição arquitetural do estudo de caso (Parte II)

Assim como no cliente, o servidor possui uma interface requerida chamada icrypt clt

para um serviço de criptografia. Internamente no servidor, é definido o componente

producer. O produtor é responsável por enviar bytes de um v́ıdeo para o consumidor.

Dessa forma, ele possui um atributo chamado videoName que indica o nome do v́ıdeo

usado no streaming. Como esperado novamente, o produtor define uma interface de

stream para sáıda de dados (role=Output) chamada out.

Ainda sobre a Figura 27, podemos ver os bindings estabelecendo os relacionamentos

entre os componentes. O primeiro Binding (bind crypt clt) liga client e crypt, enquanto

o segundo (bind crypt srv) liga server e crypt, satisfazendo as interfaces para criptografia
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requeridas pelo cliente e pelo servidor. Logo em seguida, um terceiro Binding liga o

cliente ao servidor, através da interface definida para o serviço que tem como assinatura

application.cs.IService.

Finalmente, chega o momento de conectar os componentes participantes do streaming

multimı́dia através de suas interfaces de stream. Dessa forma, uma Connection, chamada

conn, é criada tendo como origem (source) a interface out do producer e como alvo (target)

a interface in do consumer. As demais propriedades da conexão também são configuradas,

como protocolo, buffer, etc. Mesmo sendo uma interface de streaming, o MoSAC irá tratar

como uma interface normal.

A comunicação entre esse modelo de descrição e o MoSAC se deu através da imple-

mentação de um parser que transforma a descrição mostrada no formato de dados do

MoSAC (seção 4.2).

5.3 Levantamento dos Requisitos Não Funcionais Uti-

lizados

Na escolha dos critérios foram levados em consideração aqueles levantados em tra-

balhos anteriores realizados no contexto do framework Cosmos Lopes 2006, mais especi-

ficamente os critérios que envolvem o domı́nio das aplicações de TV Digital e critérios

espećıficos da aplicação relacionados com qualidade envolvida em criptografia. Para sim-

plificar a estratégia de seleção, a fim de validar o estudo de caso foram propostos os

seguintes critérios, os quais dividiremos em três grupos:

• Critérios Espećıficos de Criptografia: Esses critérios foram levantados consi-

derando os principais requisitos não funcionais que são discutidos em pesquisas nesse

domı́nio [Alvaro, Almeida e Meira 2007] [Menezes, Vanstone e Oorschot 1996], onde

são considerados os seguintes:

– Segurança: verifica o ńıvel de segurança (de função de criptografia) sobre os

dados envolvidos;

– Utilização de Memória: verifica o quanto é gasto de memória para executar os

cálculos de criptografia sobre uma massa de dados;

– Tipo de Cifra: identifica o tipo de cifra utilizado, normalmente as empregadas

são as cifras modernas (usam dados, chaves e lógica binária), cifras por bloco

(monoalfabetos) e cifras cont́ınuas (multialfabetos);
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– Tipo de Chaves: identifica o tipo de chave a ser aplicado na criptografia, os

quais podem ser simétricas (mais eficientes, porém o número de chaves cresce

com o quadrado dos envolvidos) ou assimétricas (utiliza menos chaves, porém

é menos eficiente);

• Critérios de Distribuição: Esses critérios são baseados em estudos emṕıricos

realizados em [Silva et al. 2008]. Esses testes elegeram os principais critérios que

os componentes do Cosmos deveriam possuir para serem analisados no processo

de seleção. Essa bateria de testes desenvolvida por [Silva et al. 2008] rendeu os

seguintes critérios considerados como relevantes no processo de avaliação dos com-

ponentes: latência de adaptação, tamanho do buffer de recepção e latência de carga.

Porém, por simplificação decidiu- se utilizar apenas o seguinte critério:

– Tamanho do Buffer de Recepção: medida da estimativa de buffer necessário

para manipular stream de dados.

• Critérios Gerais: são critérios considerados de caráter geral que eventualmente

poderão ser considerados como fatores adicionais a serem usados pelo processo aqui

proposto, de acordo com [Alves, Alencar e Castro 2000] e [Tran e Liu 1997]. São

eles:

– Tempo Médio de Uso: indica o tempo médio de uso do componente, funcio-

nando como um medidor de confiança do componente;

– Versão: indicador de versão e maturidade de desenvolvimento;

– Custo: preço correspondente ao componente que se deseja usar;

– Fornecedor: entidade responsável pela distribuição do componente.

Para representar tais critérios, optou-se por utilizar a descrição através do uso de

XML. O anexo A desse documento mostra a estratégia de seleção descrita na forma de

XML juntamente com os valores utilizados na seleção. A implementação de um parser

que lê de XML e converte para o formato de dados do MoSAC também foi necessário,

semelhantemente como ocorreu no caso da descrição arquitetural.

5.4 Definição do Repositório de Componentes

Para efeitos de avaliação do módulo foi escolhido um repositório de dados que fosse

capaz de se comunicar com o MoSAC através de interfaces Java e que possúısse uma maior
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flexibilidade no gerenciamento dos componentes armazenados. Para tal, decidiu-se por

usar a tecnologia Prevayler [Prevayler. The Open Source Prevalence Layer] para realizar

o armazenamento dos dados, uma vez que tal ferramenta possui como vantagens:

1. Persistência de dados transparente;

2. Tolerância a falhas;

3. Possui uma arquitetura de balanceamento de carga para Plain Old Java Objects

(POJOs);

4. A persistência dos dados de objetos é muito simples de usar e não sobrecarrega o

programador;

5. Pode ser implementado em qualquer linguagem que usa o paradigma de orientação

a objetos e que consiga realizar a serialização de objetos.

De uma forma geral, o Prevayler atendeu as necessidades que se precisava sobre o

armazenamento dos componentes e o acesso a esses componentes para o estudo de caso

aqui apresentado.

5.5 Análise Quantitativa dos Testes Realizados

Para realizar os testes, foram simuladas situações em que o FRAME se viu na neces-

sidade de realizar uma autoadaptação, contando para isso com o auxilio do MoSAC para

indicar a nova arquitetura a ser implantada. Dessa forma, quando os valores dos requsi-

tos não funcionais dos componentes não estavam de acordo com o exigido pela aplicação,

o FRAME fazia uma invocação ao MoSAC repassando a arquitetura e a estratégia de

seleção explicada anteriormente, para posteriormente utilizar o resultado e continuar o

processo de reconfiguração dinâmica.

Nesse caso, foram escolhidos dois componentes para serem substitúıdos e assim gerar

uma nova arquitetura, o componente responsável pela criptografia (crypt) e o componente

server que além de ser responsável por enviar bytes de um v́ıdeo para o cliente, também

armazena os comentários enviados pelos clientes. Inicialmente, para o servidor, foi utili-

zado um componente que usasse uma abordagem de armazenamento sequencial. Todo o

cálculo envolvido sobre as configurações produzidas são as mesmas apresentadas na seção

3.3.1 para cada configuração produzida pelo módulo.
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Para analisar o tempo gasto na seleção, deve-se verificar o número de componentes

envolvidos que influenciarão na explosão combinacional que problemas desse tipo (tomada

de decisão multicritérios) possuem. Vale salientar que se um repositório contém 100

componentes dos quais 25 estão indispońıveis, só serão considerados no tempo de execução

os 75 restantes, já que os 25 não serão obtidos do repositório. Sendo assim, o repositório

foi populado com apenas os dois tipos de componentes marcados para serem substituidos

conforme foi dito anteriormente.

Os testes levaram em consideração uma variação de 10 a 100 componentes totais pre-

sentes no repositório, observando o tempo de resposta no pior caso (todos os componentes

dispońıveis com a mesma quantidade de componentes para cada tipo de componente) ge-

rando o gráfico apresentado pela Figura 28. Para executar os testes foi utilizada uma

máquina com as seguintes caracteŕısiticas: processador AMD Athlon Dual Core 2.61GHz,

2GB de memória RAM, plataforma Windows SP3, com uso da plataforma de execução

Eclipse Helios. Vale salienar que o tempo envolve todas as fases presentes no módulo

(seção 4.1), os quais são interpretação, armazenamento, construção e seleção.

Figura 28: Tempo de seleção produzido com a variação de 10 a 100 componentes

Pode-se verificar através do gráfico acima que os valores vão aumentando à medida

que cresce o número de componentes envolvidos. Esse comportamento era o esperado para

problemas que tratam da combinação de elementos. Para se ter uma ideia da explosão

combinacional envolvida, a Tabela 3 mostra em detalhes os valores para cada quantidade

de componentes e o número de arranjos presentes no momento da seleção. Note que a

coluna N◦ de Configurações cresce rapidamente aumentando, consequentemente, o tempo

de seleção envolvido. Porém, em relação aos tempos obtidos, podemos considerar que

são plauśıveis uma vez que 100 componentes candidatos que representam um único com-

ponente, parece ser um número bastante amplo e dificilmente estará presente em algum
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repositório.

Tabela 3: Valores produzidos pelo módulo MoSAC
N◦ de Componentes N◦ de Configurações Tempo de Seleção (milissegundos)

10 25 93
20 100 115
30 225 190
40 400 275
50 625 345
60 900 396
70 1225 472
80 1600 595
90 2025 683
100 2500 720

Para exemplificar um retorno produzido pelo módulo, considere por exemplo o caso

em que envolveu 100 componentes, nesse caso a resposta produziu, de acordo com os

componentes contidos no repositório e com análise da estratégia de seleção definida, a

arquitetura que está sendo representada pela Figura 29.

Figura 29: Diagrama de componentes do resultado produzido pelo MoSAC

Note que o novo componente responsável pela criptografia possui uma conexão com

outro componente através de uma interface requerida; nesse caso é importante notar que

o MoSAC ao montar a nova configuração verificou que o componente escolhido tinha uma

interface requerida e adicionou-a também à configuração, esse componente também estava

presente no repositório, mas não precisou entrar na contagem. O componente produtor

foi substitúıdo por outro, que agora armazena os comentários usando a ideia de chaves

indexadas e tabela hash. O pŕıncipio do MoSAC é gerar uma arquitetura com o mesmo

número de componentes, trocando apenas os que foram marcados para substituição, ou
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com um número distinto de componentes, comprometendo-se a gerar as novas conexões,

mas sem modificar sua estrutura.

5.6 Considerações Finais

Considerando a análise dos resultados apresentados, o MoSAC obteve um funciona-

mento satisfatório em um ambiente complexo que envolve a necessidade de adaptação

dinâmica. Para tal, a aplicação no contexto de TV Digital conseguiu expressar os pontos

cŕıticos existentes em sistemas desse tipo, como também o comportamento do módulo em

um cenário dessa natureza.

Foi apresentada a descrição arquitetural da aplicação em termos da ADL do FRAME,

o que mostrou o quanto o MoSAC funcionou sem problemas, já que basta apenas a

implementação do parser para transformar os dados no formato proposto pelo MoSAC.

Além disso, foi posśıvel demonstrar o uso do metamodelo, representando via linguagem

XML, para descrever a estratégia de seleção que foi interpretado pelo parser implementado

e aplicado corretamente na lógica de seleção envolvida.

Os tempos alcançados com os testes foram considerados satisfatórios, uma vez que sua

integração com o FRAME não causou nenhum problema quanto ao processo de adaptação

do framework. Mesmo não tendo resultados anteriores que apresentem se houve variações

plausiveis no tempo, foi percebido que o v́ıdeo não causou incômodos com paradas bruscas

no momento da reconfiguração, logo conclui-se que o processo de seleção não afetou o

tempo de adaptação proposto pelo FRAME. Porém, seria interessante que em trabalhos

futuros houvesse uma otimização na lógica do MoSAC a fim de tentar reduzir esses tempos

que tendem a explodir com o número de componentes envolvidos.
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6 Trabalhos Relacionados

Essa seção apresenta e discute brevemente algumas propostas relacionadas à seleção

dinâmica de configurações arquiteturais no contexto de sistemas autoadaptativos e de

sistemas de cunho geral que usam a ideia de autoadaptação. A maioria dos trabalhos,

semelhantemente ao presente trabalho, leva em consideração os requisitos funcionais e não

funcionais de um dado sistema considerando os domı́nios em que eles são empregados.

Uma análise comparativa das abordagens é apresentada através da discussão envol-

vendo as vantagens e desvantagens de cada uma delas onde são considerados os critérios

aqui levantados.

6.1 A Técnica de Seleção de Sykes et al

A técnica de [Sykes et al. 2008] seleciona configurações arquiteturais a partir de pla-

nos reativos usando um modelo de referência conhecido como modelo em três camadas

(descrito originalmente por [Gat 1998]) com uso de componentes para o domı́nio de sis-

temas de adaptação dinâmica. Neste trabalho, foi desenvolvido um sistema que permite

a reconfiguração dinâmica arbitrária, explorando a presença de um plano reativo, que

determina o comportamento do sistema. Os planos reativos são gerados com o aux́ılio

de uma ferramenta de planejamento de metas de alto ńıvel determinado pelo usuário.

O comportamento do sistema é definido pelo conjunto de regras do tipo condição-ação,

estabelecidas pelo plano. Estas regras indicam que componentes serão necessários para

executar o plano. De forma resumida, o processo de seleção usando tais regras segue os

seguintes passos:

1. Os planos reativos que são produzidos pela ferramenta MBP (Model-Based Planner

[Bertoli et al. 2001]) recebe como entrada a descrição do domı́nio e o par: estado

inicial e a meta que se deseja alcançar. Esses dados produzem os requisitos fun-

cionais da arquitetura do sistema, ou seja, eles são responsáveis por determinar o
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comportamento do sistema através de regras condição-ação;

2. Como os requisitos funcionais estão impĺıcitos nos planos, então se pode determinar

qual funcionalidade precisa ser alterada, ou seja, que componente implementa aquela

função que precisa ser substitúıda. Por exemplo, suponha que o plano reativo deseja

incluir a operação move, então, claramente o plano indica que a configuração deve

incluir um componente que provê uma implementação dessa ação. Para cada tipo

de ação é associada uma interface particular, e, a partir dessa informação, um

interpretador é capaz de descobrir um componente, a partir da análise dos planos,

selecionando assim os componentes que implementam tal interface;

3. Em uma situação que há mais de um componente que implementa alguma funcio-

nalidade, é selecionado apenas um, com base em dois critérios: se o componente

está dispońıvel e se os requisitos não funcionais estão de acordo com os requisitos do

sistema; a partir dáı é selecionado apenas um componente que atenda esses critérios.

Logicamente, isso vai depender do modelo de componentes usado e da aplicação.

4. Quando um componente é escolhido, suas interfaces requeridas são verificadas para

que possam se conectar a outros componentes que provêm as funcionalidades das

interfaces requeridas por esse componente. Esse procedimento se dá de forma re-

cursiva;

5. Quando todos os componentes estiverem conectados e todas as interfaces requisita-

das dispońıveis, a configuração é repassada para o módulo do sistema responsável

pela instanciação e conexão dos componentes concretos.

6.2 A Técnica de Seleção de Morin et al

A técnica de seleção de [Morin et al. 2008] usa a modelagem orientada a aspectos

[Kiczales 1996] a fim de resolver o problema da explosão combinatória existente em pro-

blemas dessa natureza, onde normalmente requer-se um grande número de combinações

entre os posśıveis componentes, caracterizando-se em problemas de complexidade expo-

nencial. O conceito de aspecto, ao ńıvel de arquitetura, introduz um novo tipo de modula-

rização e composição de software, que consiste em definir novas estruturas. A modelagem

orientada a aspectos oferece mecanismos avançados para separação de conceitos tais como

mecanismos por encapsulamento e por composição de caracteŕısticas de crosscutting.
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De acordo com [Morin et al. 2008] a modelagem orientada a aspectos permite encap-

sular os componentes distintos em aspectos que são separados do modelo base da funcio-

nalidade do sistema. Assim, o trabalho de modelar em termos de aspectos é feito sobre

grupos de componentes ao invés de componentes individuais. Aliado à ideia de aspectos,

a técnica também usa abordagem de modelagem dirigida a modelos para o processo de

reconfiguração do sistema, o qual não será tratado na discussão.

O processo de seleção é dividido em duas partes, design (atividades que acontecem em

tempo de desenvolvimento) e runtime (atividades que acontecem em tempo de execução).

A Figura 30 [Morin et al. 2008] dá uma visão conceitual de como ocorre o processo que é

realizado da seguinte forma:

1. Primeiramente, os requisitos funcionais do sistema dão subśıdios para a construção

do modelo base (contém as funcionalidades comuns do sistema) e do modelo de

variantes (contém as informações sobre a variabilidade do sistema). Desse jeito, o

desenvolvedor precisa saber, antes de o sistema começar a executar, quais são as

posśıveis variações (componentes aspectuais) para o sistema;

2. Depois, o núcleo responsável pelo processo de escolha da configuração (Adaptation

model) produzirá posśıveis configurações que poderão ou não compor-se ao modelo

base e ser usado no sistema. Ele é formado por quatro componentes: adapta-

tion rules - contém regras ou relações entre os valores providos dos sensores e as

variantes a serem usadas que especificam como o sistema deve adaptar-se conside-

rando o seu ambiente; variants - é a parte do modelo que se refere à variabilidade

da aplicação; context model - possui uma representação mı́nima do ambiente repas-

sando informações providas dos sensores; dependencies - possui restrições de ligações

entre as variantes;

3. Quando uma ou mais configurações são produzidas, elas devem ser passadas ao

reasoning framework que irá tomar a decisão de qual (ou quais) configuração(ões)

deve(m) ser usada(s) por meio das regras de adaptação;

4. As configurações escolhidas irão ser realmente instanciadas pelo model composer

para compor o sistema em um processo de adaptação. Porém, depois de instan-

ciar essas configurações, elas passarão por um processo de validação, realizado pelo

validation framework que verifica se o modelo de arquitetura da configuração está

correto e se respeita as restrições e protocolos associados aos componentes que ela

contém;
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5. O último passo consiste em receber a configuração escolhida e validada e inseri-la

no sistema através do mecanismo de causal connection. Nesse passo, modelos são

gerados para realizar a adaptação.

Figura 30: Visão conceitual da técnica de Morin et al.

6.3 A Técnica de Seleção de Kim e Park

A técnica de [Kim e Park 2009] soluciona o problema da seleção arquitetural através

do uso de algoritmos genéticos. Como no contexto de seleção arquitetural, sabe-se que o

problema de encontrar a melhor configuração a partir do número de instanciações posśıveis

é conhecido como um problema de otimização combinatória, os algoritmos genéticos são

métodos adaptativos que podem ser utilizados para resolver problemas de busca e oti-

mização.

O objetivo dessa técnica é encontrar a melhor instância arquitetural para a situação

atual do sistema dentre as diversas opções de instanciações. Para encontrar essa confi-

guração com um alto desempenho faz-se uso de algoritmos genéticos. Uma caracteŕıstica

dessa técnica é que ela não leva em consideração os requisitos funcionais. O processo de

seleção apresentado usa algumas definições como: variáveis de situação estado que repre-

sentam aspectos da situaçãodo estado do ambiente que afetam a qualidade do serviço das

aplicações; alternativas que representam funções candidatas que a aplicação pode adquirir

mediante mudanças de estado ou na qualidade do serviço; e, atributos de qualidade que

são requisitos não funcionais que representam o comportamento do sistema. De forma

resumida, o processo de seleção ocorre da seguinte forma:
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1. Primeiramente são montadas as dependências dos requisitos não funcionais por meio

de uma ferramenta do NFR, o Softgoal Interdependency Graphs [Chung et al. 1999]

que mostra o relacionamento entre os atributos de qualidade de forma hierárquica.

Os atributos de qualidade (denominados softgoal) podem conter respectivos subsoft-

goals. Os softgoals de alto ńıvel são denominados variáveis de qualidade possuindo

um número real que descreve como a aplicação satisfaz o atributo de qualidade que

a variável de qualidade representa. Essa representação, em forma de grafo, termina

nas folhas que são as alternativas (denominadas operationalizing goal) que podem

ser agrupadas em tipos, onde cada tipo só pode ter um valor ou uma alternativa

escolhida na instanciação;

2. Em seguida, é obtido o valor de algumas variáveis que determinam partes de uma

configuração arquitetural usando um tipo alternativo, denominadas Architectural

Decision Variables. A combinação das Architectural Decision Variables gera uma

instância arquitetural. A ligação que há entre cada softgoal e os tipos alternativos

é determinada pela função abaixo que representa suas ligações, a qual depende das

variáveis de situação, das Architectural Decision Variables e dos softgoals como

entrada. O valor da ligação é propagado até os softgoals de alto ńıvel passando

pelos seus subsoftgoals, seguindo as seguintes funções:

f g1
v1 (S) = f g1

v1 (S1, S2, . . . , Sn)

f g2
v2 (S) = f g2

v2 (S1, S2, . . . , Sn)

...

f gk
vm(S) = f gk

vm(S1, S2, . . . , Sn)

Onde S é um conjunto de variáveis de estado, si é a i-ésima variável de estado, vj é

o j-ésimo valor da variável de decisão arquitetural (Architectural Decision Variable),

gk é o k-ésimo softgoal, n é o número de variáveis de estado, m é o numero de valores

das variáveis de decisão arquitetural e k é um ı́ndice do softgoal ;

3. Tendo a indicação do conjunto de instâncias posśıveis, o processo de seleção é in-

iciado no contexto de algoritmos genéticos da seguinte forma:
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(a) Primeiro, é gerado a população de cromossomos a serem processados pelo algo-

ritmo; os cromossomos são preenchidos com valores que representam os tipos

alternativos. Ou seja, cada cromossomo representa uma instância da arquite-

tura, e, dentro deles, os tipos alternativos que são as Architectural Decision

Variables.

(b) O próximo passo do algoritmo é o crossover. Na implementação proposta por

[Kim e Park 2009] foi usado o crossover de dois pontos, no qual escolhe-se dois

pontos de dois cromossomos e trocam-se os valores desses pontos entre esses

dois cromossomos;

(c) Depois, se submete cada filho a uma mutação modificando os valores conside-

rando uma certa probabilidade depende da aplicação;

(d) Por último, é realizada a seleção onde serão avaliados os valores de aptidão

de todos os filhos e cromossomos para ver qual possui melhores valores de

sobrevivência. Para isso, foi definida uma função que ser usada para analisar a

aptidão de cada indiv́ıduo com o objetivo de selecionar os mais bem adaptados,

ou seja, a instância ótima para aplicação naquele contexto em particular.

6.4 A Técnica de Seleção de White et al

A abordagem definida por [White et al. 2009] realiza o processo de seleção da confi-

guração usando as caracteŕısticas de Modelo de Features [Kang et al. 1998]. Um feature é

definido como um proeminente ou distintivo aspecto viśıvel pelo usuário, uma qualidade,

ou uma caracteŕıstica de um sistema. Linhas de produto de softwares utilizam fortemente

essa ideia para a criação efetiva e sistemática de programas similares. Os modelos de

features são modelos que definem as features e suas dependências, tipicamente em forma

de diagrama de restrições ou como uma tabela com posśıveis combinações.

A abordagem em si possui um foco direcionado a autoadaptação em sistemas em-

presariais. Para tal, eles desenvolveram uma técnica denominada Refresh que usa uma

combinação de modelo de features para gerar uma nova configuração. Em outras pa-

lavras, o Refresh usa o modelo de features para capturar as regras pelas quais deixa

o sistema em um estado coerente (regras de reconfiguração), como mostra a Figura 31

[White et al. 2009], e em conjunto com um algoritmo de seleção de features, o Filtered

Cartesian Flattening [White, Doughtery e Schmidt 2008], que pode ser usado para auto-

matizar a seleção de uma nova configuração arquitetural.
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Figura 31: Processo de Refresh

Sabe-se também que a procura no espaço de soluções do modelo de features para

uma configuração válida é uma instância do problema de satisfabilidade NP-completo.

Depois que uma configuração nova e válida é encontrada, o Refresh usa o container da

aplicação para substituir os componentes com problemas pelos que foram selecionados. O

Refresh é baseado no conceito de microrebooting, pois quando um problema for observado

na aplicação, o sistema usa o container da aplicação para parar e reiniciar os compo-

nentes da aplicação. Como essas features possuem uma restrição associada a elas, a

implementação do Refresh baseou-se na abordagem CSP (Constrant Satisfaction Problem

[Benavides, Trinidad e Ruiz-Cortés 2005]) para incluir restrições de recursos.

O núcleo de seleção se baseia no algoritmo Filtered Cartesian Flattening desenvolvido

para encontrar uma nova configuração de modelo de feature válida. Esse algoritmo é de

complexidade polinomial e possui caracteŕısticas aproximadas as do problema de confi-

guração de feature com restrições de recursos semelhante às do problema da mochila.

Essa semelhança ocorre pelo fato do algoritmo encontrar uma série de subarvores inde-

pendentes no modelo de features que podem ser configurados independentemente, como

se essas subarvores representassem um conjunto.

6.5 Análise Qualitativa das Abordagens Apresenta-

das

Uma vez apresentadas as principais técnicas de seleção de configurações arquitetu-

rais, iremos realizar uma análise qualitativa envolvendo as vantagens e desvantagens de

cada uma. Para realizar tal análise, faz-se necessária a indicação de alguns critérios que

possibilitem mostrar as diferenças existentes entre essas técnicas.
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Para realizar a comparação serão analisados os seguintes critérios, os quais foram

extráıdos das caracteŕısticas provenientes de cada abordagem apresentada e da experiência

de outros trabalhos nesse contexto. Ao final, a Tabela 4 mostrará um quadro-resumo das

comparações envolvendo os critérios abaixo:

• Requisitos Funcionais: analisar o impacto da técnica utilizada em relação às

funcionalidades que a configuração deve fornecer, como também as funcionalidades

de cada um de seus componentes constituintes. Outra caracteŕıstica é observar,

quando posśıvel, como as abordagens realizam a busca por essas funcionalidades;

• Requisitos Não Funcionais: analisar como os critérios ou requisitos não fun-

cionais, conhecidos por expressar as necessidades particulares de cada sistema,

relacionam-se, por exemplo, com os padrões de qualidade (QoS) no momento da

escolha de uma configuração, ou com requisitos não funcionais mais gerais, como

por exemplo, confiabilidade, desempenho, robustez, entre outros;

• Descrição Arquitetural: através desse critério será analisado como a técnica

descreve a arquitetura do sistema que está sendo avaliada para uma posśıvel sub-

stituição, seja através de uma ADL ou de alguma outra forma de representação;

• Otimização: verifica se a técnica se preocupa em realizar algum tipo de otimização

no processo de escolha arquitetural, tentando reduzir o problema da explosão com-

binacional.

6.5.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que se espera que o sistema

disponibilize, de uma forma completa e consistente. É aquilo que o cliente espera que o

sistema ofereça, atendendo aos propósitos para qual o sistema será desenvolvido. Além

disso, descreve como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Em alguns

casos, os requisitos funcionais podem também estabelecer explicitamente o que o sistema

não deve fazer.

Na técnica proposta por [Sykes et al. 2008], os requisitos funcionais são usados de

uma forma impĺıcita pela ferramenta que interpreta os planos reativos abordados por

eles. Porém o trabalho destaca que os requisitos funcionais produzidos são de suma

importância, pois eles são responsáveis por determinarem o comportamento do sistema
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através de regras condição-ação, ou seja, eles serão as diretrizes para a conexão dos com-

ponentes certos que irão compor a arquitetura final.

A técnica de [Morin et al. 2008] (abordagem com componentes aspectuais) também

usa requisitos funcionais em sua abordagem; eles são de suma importância para a construção

do sistema base que contém as funcionalidades comuns do sistema.

As técnicas de [Kim e Park 2009] e [White et al. 2009] referentes à programação meta-

heuŕıstica e modelo de features, respectivamente, são as únicas que não usam os requisitos

funcionais como subśıdios à seleção arquitetural. Nos trabalhos associados não são discu-

tidos o porquê dessa escolha em suas implementações.

A abordagem usada no MoSAC leva em consideração os requisitos funcionais, pois,

depois de interpretar a ADL da arquitetura analisada e extrair tais requisitos, eles serão

de grande importância no momento da busca pelos componentes que irão compor a nova

configuração arquitetural. Vale salientar, que essa busca é feita levando em consideração as

assinaturas das iterfaces (providas e requeridas) dos componentes. Uma das flexibilidades

da abordagem é que essa busca pode usar qualquer mecanismo que otimize a descoberta

do componente através de suas funcionalidades dentro de um repositório centralizado.

6.5.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais referem-se a aspectos não funcionais do sistema, como

restrições nas quais o sistema deve operar ou propriedades emergentes do sistema. São re-

strições sobre os serviços ou as funções oferecidas pelo sistema. Eles incluem restrições de

timing, restrições sobre o processo de desenvolvimento e até de padrões. Aplicam-se nor-

malmente a todo o sistema, mas normalmente não se aplicam às caracteŕısticas ou serviços

individuais de sistema. Esses tipos de requisitos inserem restrições sobre o produto em

desenvolvimento e o processo de desenvolvimento, definindo a qualidade e os atributos

do sistema, como por exemplo: segurança, usabilidade, satisfabilidade, confiabilidade,

desempenho, custo, robustez, manutenabilidade, portabilidade, entre outros.

Em relação aos requisitos não funcionais as únicas técnicas que usam desses requisitos

para o processo de seleção são as técnicas de [Sykes et al. 2008] e de [Kim e Park 2009].

A primeira só usa esses requisitos quando é preciso tomar uma decisão entre várias ins-

tanciações arquiteturais, no caso de haver mais de um componente para uma mesma

funcionalidade que precise ser escolhido. A última, ao receber tais requisitos como en-

trada, monta uma hierarquia de dependências entre esses requisitos, mostrando a relação
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entre eles e o grau de importância que cada um possui em relação ao outro.

Na abordagem usada pelo MoSAC os requisitos não funcionais são a base para a

tomada de decisão de qual configuração selecionar e, além disso, servem como subśıdios

necessários para as tarefas relacionadas ao cálculo realizado pela MAUT na presença de

vários requisitos com valores distintos. Os requisitos não funcionais da arquitetura são

descritos de acordo com o metamodelo da estratégia de seleção apresentada no Caṕıtulo

3, a qual pode ser estendida se necessário.

6.5.3 Descrição Arquitetural

A descrição de uma arquitetura de software pode ser feita de diversas formas: ADLs,

visões arquiteturais, diagramas da UML, entre outros. Cada projetista de aplicação tem

sua preferência em temos de representação da arquitetura. Há quem prefira representar

sua arquitetura, por exemplo, usando a linguagem ACME [Garlan, Monroe e Wile 2000]

por ser de cunho genérico, porém existem outros que preferem descrever tudo em termos

de diagrama de classes da UML 2.0. O propósito aqui é, então, analisar como a arquitetura

está sendo especificada para ser usada nas técnicas propostas. Vale salientar, que essa

especificação da arquitetura é criada em tempo de design.

Na abordagem de [Sykes et al. 2008], percebemos que todos os componentes envolvi-

dos precisam ser especificados, e, para tal, os componentes são implementados como obje-

tos Java seguindo o modelo de componentes descrito pela linguagem de descrição Backbone

[McVeigh, Kramer e Magee 2006] (um subconjunto da ADL Darwin [Magee et al. 1995])

que é compat́ıvel com a UML 2.0.

No trabalho de [Morin et al. 2008], para selecionar um conjunto de componentes que

irão compor a arquitetura é necessário combinar os diversos componentes, usando a ideia

de separação de conceitos. Com isso, o trabalho não modela as configurações (evitando

assim a explosão de combinações), e sim, as variantes do sistema. O processo realiza um

agrupamento usando a ideia de modelagem orientada a aspectos para representar os mo-

delos aspectuais, de forma a ficarem separados do modelo base da aplicação. Para realizar

essa modelagem foi utilizado o SmartAdapters [Morin et al. 2008] que automaticamente

geram o modelo de variantes usando como entrada um metamodelo do domı́nio. Os Smar-

tAdapters transformam uma variante em um aspecto que é dividido em três partes: graft

model - que se quer inserir; interface model - onde se quer inserir o aspecto; e composition

model - como inserir o graft model dentro do interface model.
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A técnica de [Kim e Park 2009] caracteriza-se por focar apenas os requisitos não fun-

cionais; dessa forma não há indicação de qualquer descrição arquitetural, pois os requisitos

funcionais não são considerados, apenas a modelagem dos requisitos não funcionais do sis-

tema pelo Softgoal Interdependency Graphs (SIG) do NFR.

Em relação à abordagem de [White et al. 2009], como o objetivo consiste em sele-

cionar uma configuração de modelo de feature válida dentro do repositório de modelos

existentes, toda a modelagem é feita sobre modelo de features. Para tal, optou-se tomar

como base a técnica em CSP para a especificação de seus modelos. Formalmente, um

CSP é definido com uma tripla < X,D,C >, onde X é o conjunto de variáveis, D é o

domı́nio de valores e C é o conjunto de restrições. Cada restrição é um par < t,R >, onde

t é uma tupla de variáveis e R é o conjunto de tuplas de valores; todas essas tuplas tem

o mesmo número de elementos, já que R é uma relação.

A abordagem do MoSAC não impôs um tipo especifico de descrição arquitetural; nela,

o usuário pode utilizar qualquer ADL para representar seu sistema, pois o MoSAC mapeia

todos os elementos da descrição em metadados dentro do módulo. A única exigência é

inserir dentro do componente Interpreter um parser capaz de mapear esses dados para os

metadados do MoSAC e vice-versa.

6.5.4 Otimização

A otimização em engenharia de software é uma recente área de pesquisa que trata

da aplicação de técnicas de otimização matemática para a resolução de problemas com-

plexos da engenharia de software. De fato, muitos dos problemas atacados nessa área são

imposśıveis de serem resolvidos a não ser por métodos matemáticos e computacionais.

Um dos itens mais importantes para a eficiência de um programa é o algoritmo utilizado.

Quando se faz a escolha de um determinado algoritmo deve-se estimar o seu comporta-

mento, principalmente se o número de dados é alto, como é o caso de selecionar uma entre

diversas arquiteturas com diferentes composições. Entre as principais técnicas emprega-

das podem ser destacadas as meta-heuŕısticas. Uma das vantagens de otimizar algo no

sistema é que as soluções encontradas pelas técnicas de otimização refletem a “melhor”

possibilidade de solução para o problema, indicando que a empresa desenvolvedora terá

vantagens como menos desperd́ıcios, produção do software em menos tempo, entre outros.

Dos trabalhos apresentados, os únicos que se preocuparam em otimizar o processo

de seleção foram: [Morin et al. 2008], através do agrupamento de variantes comuns em

grupos através da separação de conceitos, evitando lidar com todos os variantes de uma
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só vez; [Kim e Park 2009], por meio do uso de algoritmos genéticos, no qual é afirmado

ser um dos métodos mais bem aprovados para lidar com problemas de otimização combi-

natória; [White et al. 2009], através do uso de um algoritmo polinomial que se aproxima

do problema da mochila, o qual é um método para solucionar problemas de otimização

combinatória, porém dentro do contexto de Modelo de Features.

O MoSAC otimiza seu processo usando alguns conceitos apresentados neste trabalho.

Primeiro, o MoSAC que é uma implementação do método de seleção aqui proposto rea-

liza a maioria dos passos da seleção sobre configurações abstratas o que reduz o tempo

de seleção pois não é necessário instanciar os componentes envolvidos. Essa parte é rea-

lizada somente no repositório de dados, onde o componente passa a ser considerado a

ńıvel concreto, podendo assim diminuir o universo de possibilidades caso alguns compo-

nentes não estejam dispońıveis, realizando a seleção somente com as configurações que

restarem. De acordo com [Silva e Lemos 2009], o uso de configurações abstratas otimiza

consideravelmente o processo de tomada de decisões. Segundo, a base matemática que

envolve a técnica de seleção usa uma computação mais rápida através da MAUT como

foi explicada na subseção 2.5.6. Por fim, o processo de seleção pode reduzir mais ainda o

tempo de escolha, uma vez que as posśıveis configurações podem ser eliminadas logo no

ińıcio do processo, caso não obedeçam aos critérios obrigatórios estipulados na estratégia

de seleção; essa ideia também é comprovada pelo próprio trabalho de [Sykes et al. 2008].

A tabela 4 mostra um resumo de todas as caracteŕısticas analisadas relacionas às

abordagens apresentadas em contraste com o módulo MoSAC. Uma coisa importante a

se considerar na tabela é que as semânticas do “não” usado na linha sobre a Descrição

Arquitetural são diferentes. O primeiro “não” (relacionado a Kim e Park) indica que a

técnica realmente não precisa descrever arquiteturas e por isso não usa nenhuma lingua-

gem de descrição, enquanto que o segundo (relacionado ao MoSAC) indica que o módulo

usa de uma descrição arquitetural, mas não é limitado a ela.

Tabela 4: Quadro-resumo dos critérios analisados para cada técnica de seleção arquitetural
Critérios Técnicas de Seleção

Sykes et al Morin et al Kim e Park White et al MoSAC

Requisitos

Funcionais Sim Sim Não Não Sim

Requisitos

Não Funcionais Sim Não Sim Não Sim

Descrição

Arquitetural Backbone SmartAdapters Não CSP Não

Otimização Não Sim Sim Sim Sim
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7 Considerações Finais

Como as tecnologias para desenvolvimento baseado em componentes de software estão

em constante crescimento, vários esforços se mantêm a fim de contribuir nesse contexto,

principalmente quando se trata da seleção de componentes, e, mais do que isso, quando

se trata da seleção de vários componentes para formar uma configuração arquitetural a

ser instanciada por algum sistema. Nessa direção, o corrente trabalho apresentou um

processo de seleção dinâmica de configurações arquiteturais baseado nos critérios de QoS

(requisitos não funcionais) da aplicação, no contexto de sistemas autoadaptativos. Vale

salientar, que o processo explora também o conceito de configurações abstrata e concreta.

O processo recebe como entrada os requisitos não funcionais definidos pelo usuário

em certo momento e a arquitetura a ser analisada que conterá os requisitos funcionais

aplicados nesse trabalho (análise das interfaces requeridas e providas). Dessa forma,

baseado em um arranjo dos componentes dispońıveis é posśıvel determinar qual arranjo

de componentes irá compor a arquitetura escolhida pelo processo para substituir a atual.

Para possibilitar ao projetista a descrição dos requisitos não funcionais desejados de

forma a serem usados como entrada de dados ao processo de seleção, o trabalho definiu

uma forma de representar esses requisitos, baseado em um metamodelo que estabelece a

forma para descrever os dados que podem ser utilizados, os tipos de representações desses

dados e seus respectivos valores.

Para realizar a tarefa de escolher uma configuração mediante um conjunto de pos-

sibilidades, o trabalho optou, mediante a análise de algumas das principais técnicas de

tomada de decisão multicritérios, por usar a técnica MAUT que consegue mapear os va-

lores das propriedades existentes em cada configuração em uma nota que expressa o quão

uma configuração é melhor do que outra e assim possa ser escolhida.

Como prova de conceito do processo de seleção apresentado, foi desenvolvido um

módulo que implementa tal processo proposto, o MoSAC. Esse módulo explora os concei-

tos de desenvolvimento baseado em componentes, no qual os componentes foram imple-
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mentados de forma a realizar as etapas envolvidas no processo de seleção proposto. Dessa

forma, é capaz de prover um mecanismo que possibilite mudar, por exemplo, a forma com

que a nota das configurações é atribúıda ou como os dados são armazenados no módulo.

O trabalho mostrou a utilização do módulo em um cenário envolvendo uma aplicação

autoadaptativa sobre o FRAME (uma versão atualizada do framework Cosmos). Dessa

forma, o MoSAC foi acoplado ao FRAME [Pinto 2010] para verificar seu comportamento

e o tempo de seleção envolvido na necessidade de uma reconfiguração. De acordo com

os testes realizados, verificou-se que o módulo foi capaz de retornar uma configuração de

forma satisfatória à aplicação, apesar de apresentar a partir de certo número de com-

ponentes um tempo consideravelmente elevado, mesmo assim, esse comportamento foi

esperado já que a explosão combinacional, nesse contexto, era esperado. Entretanto,

essse problema foi solucionado em grande parte nesse experimento.

Dos aspectos fortes do trabalho que merecem destaque consideramos a possibilidade de

escolher, dentre diversas possibilidades, apenas uma que possa ser considerada satisfatória,

de acordo com os requisitos funcionais e não funcionais, prezando pela otimização dessa

tarefa. Em relação a esse último ponto, o trabalho define e usa o conceito de configurações

abstratas, o que reduz o tempo de seleção, ao instanciar os componentes envolvidos du-

rante sua análise no repositório (os quais passam a ser considerados como pertencentes

a uma configuração concreta), obtendo assim apenas componentes dispońıveis para uso.

Adicionalmente, a abordagem considera a eliminação de posśıveis configurações, logo de

inicio do processo, caso não obedeçam aos critérios obrigatórios estipulados na estratégia

de seleção, diminuindo consideravelmente o tempo de processamento.

Outra contribuição corresponde à definição do metamodelo que permite descrever a

estratégia de seleção e realizar extensões que adicionem mais informações a serem utili-

zadas no processo de seleção. A própria implementação do módulo MoSAC foi pensada

no sentido de possibilitar, através do conceito de componentes, substituir e/ou introduzir

novos elementos para realizar seleção, seja trocando um componente que aplica as funções

de escore por exemplo, ou adicionando algum componente que possui outras fórmulas para

realizar o cálculo do rank.

Como trabalhos futuros pretende-se analisar com mais detalhes alguns pontos que não

foram cobertos de forma mais detalhada nesse trabalho, tais como:

1. Realizar um verdadeiro tratamento de otimização na etapa da montagem das confi-

gurações candidatas, através de algoritmos que utilizem técnicas heuŕısticas, por
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exemplo, tratando com mais detalhe o problema aqui existente da explosão combi-

nacional. A otimização aplicada nesse trabalho ainda não alcançou o ńıvel desejado,

pois está sendo empregada uma busca exaustiva em seus elementos mesmo com a

redução do espaço amostral. O único ganho alcançado no tempo é o tratamento dos

elementos em ńıvel abstrato.

2. Realizar um tratamento dinâmico da estratégia de seleção que até então só está

sendo realizada em tempo de design, permitindo sua mudança a qualquer momento

pelo sistema.

3. Como a busca dos componentes considera a assinatura das interfaces (providas e re-

queridas) constituintes, faz-se necessário que haja uma melhor comunicação entre o

módulo MoSAC e os componentes presentes no repositório, pois pode ocorrer que o

que está especificado funcionalmente na ADL não seja igual ao que está especificado

em termos de implementação no repositório. Até mesmo entre as descrições dos re-

quisitos não funcionais pode haver diferenciação em terminologias aplicadas. Sendo

assim, poderia ser aplicada uma abordagem de busca mais genérica, talvez com o

uso de ontologias que facilitassem essas diferenças de termos entre especificações

distintas.

4. Realizar uma seleção entre diferentes estilos arquiteturais além de apenas mudar os

elementos pertencentes à arquitetura. Porém, nesse caso é necessário uma análise

mais cuidadosa do impacto causado no uso de diferentes estilos de arquitetura na

aplicação.

5. Customizar a equação 3.1 para tratar os novos componentes que são trazidos re-

cursivamente devido as interfaces requeridas, no momento da busca no repositório,

para que as arquiteturas que possuam mais componentes do que outras não possuam

alguma vantagem no valor final da sua nota. A parte recursiva desse trabalho não

tratou a pontuação desses componentes, apenas sua obtenção do repośıtório.

6. Fazer um tratamento de validação que certifique que a nova arquitetura escolhida

seja realmente melhor do que a que está em atual execução.

7. Aplicar o módulo MoSAC em outras aplicações, a fim de verificar sua consistência

em outros contextos, tais como linhas de produto de software, sistemas ub́ıquos,

sistemas de tempo real, entre outros.
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ANEXO A -- Estratégia de Seleção

Utilizada no Estudo de Caso

<STRATEGY name="Case Study Strategy" version="1">

<CRITERION name="Version" weight="0.5" data_type="int"

value_type="atomic" threshold="">

</CRITERION>

<CRITERION name="Cost" weight="-1" data_type="double"

value_type="atomic" threshold="5">

</CRITERION>

<CRITERION name="Buffer_Size" weight="0.10" data_type="int"

value_type="atomic" threshold="">

<ATOMICLEVEL id="1" value="512" score="0.45"/>

<ATOMICLEVEL id="2" value="1024" score="0.35" />

<ATOMICLEVEL id="3" value="1536" score="0.15" />

<ATOMICLEVEL id="4" value="2048" score="0.1" />

</CRITERION>

<CRITERION name="Use_Time" weight="0.60" data_type="int"

value_type="range" threshold="">

<RANGELEVEL id="1" value_min="500" value_max="700" score="1"/>

<RANGELEVEL id="2" value_min="350" value_max="499" score="0.6" />

<RANGELEVEL id="3" value_min="290" value_max="349" score="0.2" />

</CRITERION>

<CRITERION name="Security" weight="1" data_type="Boolean"
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value_type="atomic" threshold="true">

</CRITERION>

<CRITERION name="Memory_Used" weight="0.70" data_type="int"

value_type="atomic" threshold="16">

</CRITERION>

<CRITERION name="Key_Type" weight="0.55" data_type="String"

value_type="atomic" threshold="">

<ATOMICLEVEL id="1" value="symmetric" score="1"/>

<ATOMICLEVEL id="2" value="asymmetric" score="0.45" />

</CRITERION>

<CRITERION name="Cifra_Type" weight="0.55" data_type="String"

value_type="set" threshold="moderna,bloco,continua">

</CRITERION>

</STRATEGY>


