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Abstract: Os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) estão presentes em todos os nı́veis de
nossas vidas. O suporte que esses sistemas fornecem nas decisões é um dos fatores de sucesso
em diversos tipos de contexto. No entanto, o avanço das tecnologias criou novos desafios
para os sistemas de suporte à decisão. Um dos principais desafios é o aumento da produção
e disseminação da informação nos meios digitais. Visual Analytics é uma área de pesquisa
interdisciplinar e tem se apresentado como uma solução na análise de grandes volumes de
dados. Porém, a construção de Sistemas de Apoio à Decisão que utilizam Visual Analytics
não possui uma definição unificada, portanto os padrões de desenvolvimento são escassos.
Este artigo tem como objetivo apresentar uma taxonomia para sistemas de suporte à decisão
que utilizam Visual Analytics com base nas decisões de arquitetura de software.

1.

Introdução

Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) atuam em diversos contextos de aplicação. A crescente utilização dos SAD faz
com que empresas privadas e órgãos governamentais invistam mais no aperfeiçoamento de técnicas de Mineração de
Dados, Inteligência Artificial e Visualização da Informação buscando um melhor aproveitamento destes dados. Uma
opção que tem ganhado espaço em SAD é o Visual Analytics (VA), definido como ”ciência da raciocı́nio analı́tico” [6],
abrangendo os aspectos tecnológicos já citados anteriormente e o raciocı́nio humano. VA tem atraı́do pesquisas em
diversos domı́nios de aplicação, apresentando algumas oportunidades de pesquisa em cenários de tomadas de decisão.
Entretanto, estudos na temática de metodologia de desenvolvimento e avaliação de SAD utilizando VA ainda são
escassas, tornando a evolução destas ferramentas difı́cil e artesanal [1]. Neste cenário, uma taxonomia baseada em
decisões arquiteturais pode ser uma ferramenta viável para a padronização de desenvolvimento de SAD que utilizam
VA, classificando como os softwares existentes implementam o VA na arquitetura do software. Como vantagens no
uso de taxonomias temos: Apresentar os principais tópicos utilizados no contexto, delimitar conjuntos dentro de uma
amostragem [5], classificar métodos de desenvolvimento corrente entre outros.
2.

Métodos e Técnicas

No desenvolvimento da taxonomia, os autores optaram por seguir as orientações propostas por Nickerson et al. definidas em [4] e as expansões propostas em [5] por ser uma metodologia desenvolvida e aplicada. A Figura 1 apresenta a
metodologia que pode utilizar duas abordagens diferentes ao desenvolver suas dimensões. A figura também apresenta
como a taxonomia utiliza as condições de encerramento para validação e a definição das caracterı́sticas.
3.

Resultados Esperados

Os elementos chave para desenvolvimento da taxonomia estão relacionados na Tabela 1, onde indicamos os elementos
à esquerda na forma canônica e ao lado direito como a taxonomia deste trabalho utiliza os mesmos. Temos por premissa de que uma arquitetura de software pode ser descrita como um conjunto de decisões arquiteturais [2] e quando
abordamos a classificação por meio de uma taxonomia e posteriormente a atribuição de valores baseados em requisitos
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Figura 1. Metodologia de desenvolvimento da taxonomia, adaptada de [4].

não funcionais, a aplicação de algoritmos de Inteligência Artificial se torna viável na elaboração de arquiteturas de
software candidatas. Posteriormente, o desenvolvimento de uma ferramenta para o suporte de especificação arquitetural de SAD implementando VA serão estudados. Desta forma, podemos indicar como principal contribuição deste
trabalho um meio de classificação de decisões arquiteturais que suportam a implementação de VA em SAD.
Tabela 1. Elementos da Taxonomia
Elementos da taxonomia
Meta-Caracterı́sticas
Caracterı́sticas
Condições de Encerramento
Dimensões
Objetos

4.

Elementos desta taxonomia
Decisões, Interação
Tipos de Decisões Arquiteturais [3]
Atributos de Qualidade da Taxonomia
Elementos de VA e SAD
Decisões Arquiteturais
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