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OS TÓPICOS ABORDADOS
 Decisões de projeto de arquitetura

 Visões de arquitetura



ARQUITETURAS DE SOFTWARE
 Comunicação de stakeholders

 A arquitetura pode ser usada como um foco de discussão
pelos stakeholders do sistema.

 Análise de sistemas
 Significa que a análise a respeito da possibilidade do

sistema atender a sua requisitos não-funcionais é possível.
 Reuso em larga escala

 A arquitetura pode ser reusável   em uma variedade de sistemas.
 Podem ser desenvolvidas arquiteturas de linhas de produtos.



PROJETO DE ARQUITETURA
 Uma fase inicial do processo de concepção do
sistema.

 Representa a ligação entre a especificação e os
processos de projeto.

Muitas vezes realizadas em paralelo com
algumas atividades de especificação.

 Trata-se de identificar os principais componentes
do sistema e suas comunicações.



EXEMPLO
 A arquitetura de um sistema de controle
robotizado de empacotamento



ABSTRAÇÃO SOBRE A ARQUITETURA
 Arquitetura em pequena escala está preocupada com a
arquitetura dos programas individuais.

 Nesse nível, estamos preocupados com a maneira como um
programa individual é decomposto em componentes.

 Arquitetura em grande escala preocupa-se com a
arquitetura de sistemas corporativos complexos que
incluem outros sistemas, programas e componentes do
programa.

 Esses sistemas empresariais estão distribuídos em
diferentes computadores, que podem ser possuídos e
geridos por diferentes empresas.



VANTAGENS DA ARQUITETURA EXPLÍCITA
 Comunicação de stakeholders
 A arquitetura pode ser usada como um foco de discussão pelos

stakeholders do sistema.

 Análise de sistemas
 Significa que a análise a respeito da possibilidade do sistema atender

a sua requisitos não-funcionais é possível.

 Reuso em larga escala
 A arquitetura pode ser reusável   em uma variedade de sistemas.
 Podem ser desenvolvidas arquiteturas de linhas de produtos.



REPRESENTAÇÕES DE ARQUITETURAS
 Diagramas de blocos informais simples mostrando as
entidades e os relacionamentos são o método mais
usado para documentar as arquiteturas de software.

 Mas esses têm sido criticados pela falta de semântica,
e por não mostrarem os tipos de relacionamentos
entre as entidades, nem as propriedades visíveis das
entidades na arquitetura.

 Depende do uso dos modelos de arquitetura.
 Os requisitos para a semântica do modelo dependem
de como os modelos são usados.



DIAGRAMAS DE CAIXA E LINHA
Muito abstrato – não mostram a natureza dos
relacionamentos dos componente nem as
propriedades externamente visíveis dos
subsistemas.

 No entanto, é útil para a comunicação com os
stakeholders   e para o planejamento do projeto.



USO DE MODELOS DE ARQUITETURA
 Como forma de facilitar a discussão sobre o
projeto do sistema
 Uma visão de alto nível da arquitetura de um sistema
é útil para a comunicação com os stakeholders do
sistema e planejamento do projeto, pois essa não é
cheio de detalhes. Os stakeholders podem se
relacionar e entender uma visão abstrata do sistema.
E então, discutir o sistema como um todo, sem a
possibilidade de serem confundidos pelos detalhes.



USO DE MODELOS DE ARQUITETURA
 Como uma forma de documentar uma
arquitetura projetada
 O objetivo aqui é produzir um modelo de sistema
completo que mostre os diferentes componentes em
um sistema, suas interfaces e suas conexões.



DECISÕES DE PROJETO DE ARQUITETURA
 O projeto de arquitetura é um processo criativo,
assim, o processo difere de acordo com o tipo de
sistema que está sendo desenvolvido.

 No entanto, uma série de decisões comuns
abrangem todos os processos de projeto e essas
decisões afetam as características não-funcionais
do sistema.



DECISÕES DE PROJETO DE ARQUITETURA
 Existe uma arquitetura genérica de aplicação que possa ser
usada?

 Como o sistema será distribuído?
 Quais estilos de arquitetura são apropriados?
 Que abordagem será usada para estruturar o sistema?
 Como o sistema pode ser decomposto em módulos?
 Qual estratégia de controle deve ser usada?
 Como o projeto de arquitetura será avaliado?
 Como a arquitetura deve ser documentada?



REUSO DE ARQUITETURA
 Muitas vezes os sistemas no mesmo domínio têm
arquiteturas similares que refletem os conceitos do
domínio.

 Linhas de produtos de aplicações são construídas em torno
de uma arquitetura central com variantes que satisfaçam
os requisitos particulares do cliente.

 A arquitetura de um sistema pode ser projetada em torno
de um ou mais padrões ou “estilos “ de arquitetura.
 Essas capturam a essência de uma arquitetura e podem ser

instanciadas de diferentes maneiras.



CARACTERÍSTICAS DE ARQUITETURA E
DE SISTEMA
 Desempenho

 Localize operações críticas e minimize as
comunicações. Use componentes de alta
granularidade ao invés de baixa granularidade.

 Proteção
 Nas camadas internas, use uma arquitetura em
camadas com ativos críticos.



CARACTERÍSTICAS DE ARQUITETURA E
DE SISTEMA
 Segurança

 Localize atributos de segurança crítica em um
pequeno número de subsistemas.

 Disponibilidade
 Incluem componentes redundantes e mecanismos de
tolerância a defeitos.

Manutenibilidade
 Use componentes autocontidos, de baixa
granularidade.



VISÕES DE ARQUITETURA
 Que pontos de vista ou perspectivas são úteis ao fazer o
projeto e documentar a arquitetura de um sistema?

 Quais notações devem ser usadas para descrever os
modelos de arquitetura?
 Cada modelo de arquitetura mostra apenas um ponto de vista

ou perspectiva do sistema.
 Pode mostrar como um sistema é decomposto em módulos,

como os processos interagem em tempo de execução ou as
diferentes formas em que os componentes do sistema são
distribuídos através de uma rede. Para ambos, projeto e
documentação, você geralmente precisa apresentar múltiplas
visões da arquitetura do software.



MODELO DE VISÃO 4 + 1 DE ARQUITETURA
DE SOFTWARE
 Uma visão lógica, que mostra as principais abstrações no
sistema como objetos ou classes de objetos.

 Uma visão de processo, que mostra como, em tempo de
execução, o sistema é composto por processos de interação.

 Uma visão de desenvolvimento, que mostra como o
software é decomposto para o desenvolvimento.

 Uma visão física, que mostra o hardware do sistema e como
os componentes do software são distribuídos entre os
processadores do sistema.

 Usando casos de uso relacionados ou cenários (+1).



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? AFLIÇÕES?
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