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Abstract. In the software life cycle, most of efforts are concentrated in mainte-
nance phase. Therefore, trying to reduce these efforts, the software architecture
construction process becomes more important. However, this process is diffi-
cult and requires a high level of knowledge and experience. Hence, through
the experiences acquired by the author during the architecture development of
a corporative system, this work has the goal to propose a software architecture
construction process for beginners, expecting to facilitate the first contact with
software architecture and stimulate the use of it.

Resumo. Dentro do ciclo de vida de um software, a maior parte dos esforços
das empresas se concentram nas etapas posteriores à etapa de construção do
software, onde ocorre a manutenção e extensão do mesmo. Assim, visando dimi-
nuir os esforços mencionados, a fase de construção da arquitetura do software
se torna importante. Porém, o processo de construção da arquitetura de um
software é difı́cil, exigindo um alto nı́vel de conhecimento e experiência. Desta
forma, através das dificuldades presenciadas pelo autor durante a construção
da arquitetura de um sistema corporativo, este trabalho tem como objetivo pro-
por um processo de construção de arquitetura de software para aprendiz, na
busca de facilitar o inı́cio na arquitetura de software, além de estimular o uso
da mesma.

1. Introdução
O processo de construção de um software é uma tarefa difı́cil, que envolve dedicação
e alto custo [4]. Essa dificuldade tem se elevado, devido ao fato de que os softwares
estão cada vez mais complexos e que os clientes necessitam que o sistema esteja pronto
o quanto antes. Assim sendo, empresas diminuem o tempo da construção do software,
adiantando a entrega do mesmo. [2].

Apesar de diminuir o tempo gasto com a construção do software, um sistema,
depois de pronto, ainda possuirá um longo tempo de vida, se tornando um sistema legado
[2]. Nesta etapa do ciclo de vida de um software se encontra a manutenção e extensão do
mesmo, onde empresas, de um modo geral, concentram um alto investimento [2, 7].

Dentre os fatores que podem dificultar a manutenção e extensão de um software,
aumentando assim o custo dessas atividades, está a arquitetura de software [8]. Uma
arquitetura de software projetada de forma robusta, condizente com os requisitos do sis-
tema, facilita a compreensão, manutenção e extensão do software; diminuindo o custo
para essas atividades [7, 8, 12].



Porém, construir um software com uma arquitetura robusta, que agregue manute-
nibilidade, extensibilidade e escalabilidade para o mesmo, é uma tarefa difı́cil, que neces-
sita experiência e um alto conhecimento no assunto [7].

Dessa forma, este trabalho pretende contribuir para que desenvolvedores e empre-
sas com um baixo grau de experiência no assunto tenham um processo definido para se
projetar a arquitetura de um software.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
O processo de desenvolvimento de um software tem influência nas etapas posteriores à
construção do mesmo, onde a manutenção e extensão se tornam indispensáveis [2]. Desta
forma, na fase de construção de um software é necessário se preocupar com essas etapas
posteriores à construção, dando a devida atenção para a documentação e estruturação do
software, como sua arquitetura [7, 8, 12].

Mesmo com essa influência citada, desatualização (ou até mesmo inexistência) de
documentação e falta de preocupação com a arquitetura de software ainda são fatores que
dificultam a manutenção do software [8]. Por este motivo, este trabalho busca facilitar o
emprego da arquitetura de software.

A arquitetura de software é um termo que abrange várias definições [4, 11], mas
essas definições convergem de uma forma e podemos dizer que a arquitetura de um soft-
ware fornece a ideia geral da estruturação do sistema, definindo a estrutura dos compo-
nentes de um sistema e a regra de comunicação entre esses componentes [6, 9, 10, 11].
Dessa forma, uma arquitetura de software quando documentada facilita a compreensão da
estrutura de um sistema já que isso evita a compreensão da mesma a partir do código e, de-
pendendo da como for projetada, poderá agregar reuso, manutenibilidade, extensibilidade
e escalabilidade para o sistema [7].

Iremos dividir conceitualmente a arquitetura de um sistema em arquitetura macro
e arquitetura micro [6, 11]. A arquitetura macro (também denominada arquitetura base ou
framework) é a estrutura do sistema de uma forma geral, onde é definido o comportamento
dos componentes do sistema. Neste “conceito” de arquitetura, não interessa os requisitos
funcionais do sistema (regra de negócio), o projeto dessa arquitetura é limitado pelos
requisitos não funcionais do sistema e deve fornecer uma estrutura que permite adicionar
essa regra de negócio [4, 6, 11]. Para exemplificar esse tipo de arquitetura, podemos citar
a arquitetura Cliente-Servidor e a arquitetura em camadas [4, 6, 7].

A arquitetura micro (também denominada de modelagem de negócio) é a
representação, em termos de software, da regra de negócio do sistema [6]. Por represen-
tar os requisitos do sistema, essa modelagem deve ser atualizada sempre que há alguma
alteração nos requisitos, para que o sistema sempre fique condizente com seus requisitos
[3]. A modelagem resultante deve ser inserida na arquitetura macro do sistema, consti-
tuindo alguns componentes [2, 6].

Projetar a arquitetura de um software não é uma tarefa fácil, exigindo um alto co-
nhecimento e experiência no assunto [7]. Com o objetivo de diminuir essa dificuldade,
podemos fazer uso de padrões de projeto, que são soluções prontas para problemas recor-
rentes ao se projetar um software [2, 5, 6].

Padrões de projeto tem origem da arquitetura civil, quando Christopher Alexander



escreveu o livro [1] [4, 5]. Depois, padrões de projeto foram trazidos para a computação,
onde as soluções não eram mais baseadas em termos da construção civı́l, mas sim em
técnicas de orientação a objetos [5].

Os padrões de projeto são soluções especiais que facilitam o reuso, a extensão e
a manutenção do software, além de serem independentes de linguagem de programação
[4, 6]. Com essas soluções prontas, os projetistas de sofware podem reaproveitá-las, não
reinventando a roda. Além disso, os padrões de projeto facilitam o referenciamento dessas
soluções, sendo suficiente identificá-la através do nome do padrão de projeto utilizado
[2, 5].

Um padrão de projeto é representado da seguinte maneira [4, 5]:
Nome: Nome curto que identifica o padrão de projeto.
Problema: Indica a situação em que o padrão de projeto pode ser aplicado.
Solução: A solução propriamente dita.
Consequência: Impactos do uso desse padrão.

3. Objetivos
O objetivo do trabalho consiste em propor um processo de construção da arquitetura de
software para empresas e desenvolvedores aprendizes, que ajude no desenvolvimento de
sistemas manutenı́veis e extensı́veis.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Pelo fato da arquitetura de software estar diretamente ligada à experiência e de que ad-
quirir essa experiência exige sistemas de grande porte que são facilmente encontrados
dentro do mercado de trabalho, um procedimento deste trabalho será realizado na em-
presa Guenka Software, realizando a reconstrução da arquitetura do sistema Guenka
MPI(Monitoramento de Produção Industrial), um sistema que está em processo de reen-
genharia. Para constuir essa arquitetura, a revisão bibliográfica será feita com o objetivo
de aumentar o conhecimento sobre os fundamentos da arquitetura de software e procurar
processos de construção de arquitetura de software.

O processo de construção dessa arquitetura será documentado e a experiência ad-
quirida nessa construção servirá como base para alcançar o objetivo do trabalho.

Desta forma, este trabalho utilizará os seguintes procedimentos:
1. Revisão bibliográfica. Consiste em aumentar o conhecimento sobre os funda-

mento de arquitetura de sofware e estudar processos para construção da arquite-
tura de software.

2. Elaborar processo. Elaborar um processo de construção da arquitetura do sis-
tema Guenka MPI.

3. Construção da arquitetura do sistema Guenka MPI. Etapa que consiste em:
3.1 Analisar os requisitos não funcionais do sistema Guenka MPI.
3.2 Construção da arquitetura macro do sistema Guenka MPI.
3.3 Validar os requisitos funcionais do sistema Guenka MPI.
3.4 Modelagem da regra de negócio.

4. Identificação de melhores práticas. Identificar as melhores práticas para se cons-
truir uma arquitetura de software através de uma análise dos dados levantados nos
itens anteriores e redefinir o processo agregando essas práticas identificadas.



As atividades 2 e 3 serão feitas de maneira incremental e complementar, pois ao
decorrer da construção da arquitetura do sistema Guenka MPI, o processo será melhorado
e aplicado novamente na construção da arquitetura do sistema em questão.

5. Cronograma de Execução
As atividades do cronograma são as descritas nas Seção 4 e o cronograma é descrito na
Tabela 1

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X X
Atividade 2 X X X X X X

Atividade 3.1 X
Atividade 3.2 X X X
Atividade 3.3 X X X
Atividade 3.4 X X X
Atividade 4 X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se como resultado que a proposta venha a facilitar, para empresas e desenvolvedo-
res aprendizes no assunto, um primeiro contato na construção da arquitetura de software
e criar uma motivação no emprego da arquitetura dentro do desenvolvimento de siste-
mas nas empresas, agregando manutenibilidade e extensibilidade a esses sistemas. Além
disso, espera-se que a experiência vivenciada contribua para a formação do proponente.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de abril de 2013.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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