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RESUMO

Esta dissertação de mestrado tem o objetivo de apresentar um método de
reutilização de artefatos aplicado ao Processo Unificado.
Para atingir esse objetivo, o método é composto por procedimentos que
auxiliam analistas e arquitetos de software a incluir e utilizar atividades de reuso de
artefatos em projetos de software.
Esta dissertação, por meio do método, mostra como realizar a inclusão de
atividades de reuso no processo de software e obter, dessa forma, a identificação e
reutilização de artefatos de software na fase de concepção de um projeto de
sistemas.
O método enfatiza a aplicação de técnicas de análise de domínio, como o
FORM – Método de Reuso Orientado a Características [Kang, 1998], e a prática de
reutilização de software no processo da engenharia de linha de produto [Clements,
2002] como fundamentos para propor a introdução de atividades de reuso no
Processo Unificado.
No experimento do método, o estudo de caso teve como base o sistema de
transferência de custódia de debêntures de uma instituição financeira. O objetivo foi
o de concretizar os conceitos do método em um projeto real, visando assim facilitar o
seu entendimento e analisar a sua viabilidade.
Palavras-chave: Reutilização de Artefatos; Processo Unificado; FORM; Engenharia
de linha de produto.

ABSTRACT

This master degree dissertation aims to present the artifacts reuse method
applied to the Unified Process.
In order to reach this goal, this method comprises some procedures that
support system analysts and software architects how to include and apply artifacts
reuse activities in software projects.
This method presents how to perform the introduction of reuse activities in
the software process in order to get the software artifacts identification and
reutilization in the conception level of a system project.
The method emphasizes in the domain analysis technique such as FORM
(Feature-Oriented Reuse Method) [Kang, 1998] and in the software reuse practice
applied in the context of the product line engineering process [Clements, 2002] as
the basis in order to propose the introduction of reuse activities in the Unified
Process.
In the method experiment, the case study has been applied on the Debenture
Transference Custody System from a Financial Institute in order to prove the
method’s concepts in a real project and to make easy the method understanding.
Key-words: Artifacts reuse; Unified Process; FORM; Product line engineering
process.
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1

INTRODUÇÃO
Neste capítulo é apresentado o contexto desta dissertação de mestrado

intitulada Método de reutilização de artefatos aplicado ao Processo Unificado. Nele
são apresentados tópicos referentes aos objetivos, a abrangência do trabalho, as
justificativas, o histórico da pesquisa e a metodologia utilizada.

1.1

Considerações Iniciais
Para o gerenciamento eficaz de projetos de desenvolvimento de sistemas de

informação, é importante utilizar um processo de software com atividades

que

possibilitem o gerenciamento das informações e dos produtos de software gerados
em projetos anteriores antes de se iniciar um novo projeto.
Num processo de software, o reuso é aceito como uma fonte de importante
benefício, expresso em termos de produtividade e qualidade, e a idéia principal é
que ele não deve ser considerado uma área independente da engenharia de
software, e sim parte dela [Laguna, 2003].
O reuso de software não é uma prática amplamente aplicada na indústria de
software, o que faz aumentar o grau de complexidade durante o gerenciamento e a
organização das informações utilizadas nos diversos domínios de aplicações de
negócios automatizados numa empresa.
Essa falta de controle sobre os produtos de software e informações já
existentes na empresa provoca problemas comuns durante a fase de levantamento
de requisitos de um projeto de desenvolvimento de sistemas, como a redundância
de informações e a construção de produtos de software que já existem na empresa.
O impacto dessa falha na fase inicial de um projeto produz aumento nos
custos e alargamento dos tempos de desenvolvimento durante as fases posteriores
do projeto de software [Martucci, 1992].
Esses problemas têm levado à necessidade de aperfeiçoamento dos
processos de desenvolvimento de software, por meio da introdução de práticas de
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reuso como técnica essencial dentro da abordagem da orientação a objetos, afim de
tornar o processo de desenvolvimento de software mais ágil.
No contexto desta dissertação, o Processo Unificado é utilizado por possuir
a vantagem de ser uma estrutura de processo em que processos particulares podem
ser configurados e depois instanciados. O Processo Unificado apresenta três
conceitos fundamentais: dirigido a caso de uso, centrado na arquitetura, iterativo e
incremental. Está dividido em quatro fases denominadas de concepção, elaboração,
construção e transição. Entre essas fases são várias as disciplinas utilizadas, entre
elas, está a modelagem de negócio, requisitos, análise e projeto, implementação e
testes [Jacobson, 1999].
Apresentadas estas considerações iniciais, será proposto um método para
introdução de técnicas de reuso de software na disciplina de requisitos da fase de
concepção do Processo Unificado, com o objetivo de minimizar o tempo de
desenvolvimento do projeto e evitar a redundância de trabalho, por meio da
identificação e reutilização de artefatos de software de domínios de aplicações
semelhantes logo no início de um novo projeto. Esse método poderá contribuir
também para melhorar a qualidade e o controle sobre os artefatos gerados durante
um projeto de software.
O método de reuso é composto de duas etapas: a modificação da disciplina
de requisitos do Processo Unificado e a apresentação de cada atividade de reuso
contida no método.
O método seguirá as práticas de reuso aplicadas no processo de engenharia
de linha de produtos proposto em [Clements, 2002] e utilizará o meta-modelo de
engenharia de processo denominado SPEM (Software Process Engineering
MetaModel) para auxiliar nas modificações necessárias no Processo Unificado
[SPEM, 2002].
O trabalho visa também discutir a viabilidade do método de reuso proposto
através do estudo prático de um projeto real realizado numa instituição financeira.
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1.2

Objetivos
O objetivo principal desta dissertação é propor um método para adicionar

atividades de reuso de artefatos de software na fase de concepção do Processo
Unificado.
Os artefatos de software cujo método visa reutilizar, refere-se a qualquer
produto de software gerado durante a execução de cada fase de um processo de
software como: glossário de termos, lista de características (requisitos funcionais e
não-funcionais, casos de uso, modelo de dados, diagrama de classes, diagrama de
sequência, plano de teste e componentes de software.
Para alcançar a reutilizar desses artefatos de software, o método introduz
atividades que guiam como aplicar técnicas de reuso na disciplina de requisitos da
fase de concepção do Processo Unificado, para possibilitar que artefatos de
domínios de aplicação semelhantes possam ser identificados e reutilizados logo na
fase inicial de um projeto de sistemas.
A aplicação do método na fase de concepção de um projeto tem o propósito
de evitar a redundância de trabalho durante a fase de especificação dos requisitos,
pois, quanto mais cedo for identificada a existência de artefatos de software que
possam ser reutilizados, maior será a diminuição de tempo e economia de custos
durante as fases seguintes do desenvolvimento de um sistema.
Para aplicar a reutilização na disciplina de requisitos o método utiliza os
fundamentos da engenharia de domínios para mapear o domínio de negócio antes
de desenvolver um novo sistema e poder, dessa forma, identificar as semelhanças
existentes entre o domínio de outras aplicações de software.
Quanto a técnica de reuso, também é objetivo deste trabalho adotar

o

Método de Reuso Orientado a Características (FORM) [Kang, 1998], e extrair as
práticas de reuso utilizadas na engenharia de linha de produtos [Clements, 2002].
Essas técnicas permitem uma abordagem voltada para a análise de características
de uma aplicação facilitando a identificação das funcionalidades semelhantes
existentes entre diversos sistemas de software.
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Portanto, o método de reuso tem o objetivo de introduzir essas técnicas no
Processo Unificado para guiar analistas de sistemas e engenheiros de software a
prática do reuso de artefatos, obtendo assim, um melhor aproveitamento e
gerenciamento dos produtos gerados em projetos anteriores.
Do ponto de vista acadêmico, e considerando a vantagem de customização
que o Processo Unificado oferece, é objetivo deste trabalho continuar com os
estudos para o contínuo aperfeiçoamento do Processo Unificado, demonstrando
como introduzir técnicas de reutilização de software, já que não é especificado no
Processo Unificado como aplicar essas técnicas.
Outro objetivo deste trabalho é propor a aquisição ou o desenvolvimento de
um repositório para o armazenamento e o gerenciamento dos artefatos de software
gerados durante um processo de software para viabilizar a aplicação do método
proposto. Esse repositório deve ser usado para agilizar o processo de pesquisa de
artefatos existentes numa base de artefatos de projetos anteriores. É importante
destacar que a utilização desse repositório é uma prática recomendada no contexto
do modelo de qualidade CMMI [CMMI, 2002].
Finalmente, para comprovar a viabilidade do método proposto neste trabalho
foi realizado um estudo prático no departamento de desenvolvimento de sistemas de
uma instituição financeira, com o objetivo de diminuir o tempo de desenvolvimento
dos projetos e melhorar o gerenciamento dos artefatos gerados em cada um. Os
resultados iniciais da aplicação são relatados neste trabalho, constituindo a parte
prática. Ao final de cada projeto, o método deverá ser reavaliado para propor futuras
melhorias.
1.3

Motivações
As motivações deste trabalho estão concentradas no desafio de aplicar a

reutilização em processos de software, contribuindo para a organização e o aumento
da produtividade em projetos de sistemas desenvolvidos pela indústria de software,
e foram fundamentadas nos seguintes assuntos: Processo Unificado, processo da
engenharia de domínios, e, finalmente, na pesquisa sobre técnicas de aplicação da
reutilização em processos de software.
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O motivo principal está no meio científico, onde o tema reutilização de
processos de software deu origem a algumas propostas para a introdução do reuso
nas atividades relacionadas ao processo de desenvolvimento de software.
Dentro dessa proposta de inclusão da reutilização em processos de
software, uma motivação deste trabalho foi a proposta de um método que
contemplasse atividades que utilizem técnicas de reutilização de artefatos tornando
o Processo Unificado mais ágil, flexível e eficiente.
No âmbito acadêmico, o tema reuso de software possui várias linhas de
pesquisa, que abordam a importância das práticas da reutilização no processo de
software. O estudo sobre esse tema foi motivado pelo trabalho de [Henninger, 2002],
que propõe a criação de um repositório de processos. Os trabalhos de [Reis, 2002
a], [Reis, 2002 b] e [Reis, 2002 c] também contribuem para a proposta de um
sistema automatizado para reutilização de processos.
Outra importante fonte de motivação está no trabalho de [Laguna, 2003],
onde é proposto a aplicação da reutilização de componentes de software através da
introdução de um processo baseado na engenharia de linha de produtos [Jones,
2002] e da adaptação do Processo Unificado para a utilização desta prática.
A proposta desta dissertação de desenvolver um método para a reutilização
de artefatos aplicado ao Processo Unificado dá continuidade aos estudos de
[Laguna, 2003] e [Henninger, 2002] de maneira a contribuir para o aprimoramento e
a melhoria da qualidade de processos de software e divulgar essas técnicas para a
indústria de software.
Para realizar a aplicação do método no Processo Unificado, é motivação
também deste trabalho, estudar o Meta-Modelo de Engenharia de Processo de
Software SPEM para auxiliar na modificação da estrutura de um processo
respeitando os relacionamentos existentes entre seus elementos, através da
utilização de regras que orientam como introduzir novas atividades a uma disciplina
do processo [SPEM, 2002].
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Outra fonte de motivação para a pesquisa sobre reutilização é o modelo de
qualidade CMMI que apresenta recomendações para a prática da reutilização em
processos de software para melhorar a administração e gerência dos artefatos
existentes na empresa.
Com a motivação de comprovar a viabilidade e eficiência na aplicação do
método proposto neste trabalho, foi realizado um experimento para que possa ser
obtido resultados que contribuam para a análise de melhorias e ajustes a serem
realizadas no método. Esse experimento foi realizado num sistema financeiro
desenvolvido seguindo o Processo Unificado e que possui interfaces com diversos
sistemas legados viabilizando, desta forma, a necessidade de reutilizar artefatos de
sistemas de domínio de aplicação semelhantes para minimizar a redundância de
trabalho, o que contribuiu para a avaliação das vantagens e desvantagens de se
adicionar técnicas de reutilização ao Processo Unificado.
A partir desses resultados será possível avaliar o método de reuso de
artefatos e estimular futuros estudos visando o contínuo aperfeiçoamento da
aplicação de técnicas de reuso no Processo Unificado.

1.4

Metodologia
Para a elaboração desta proposta, a metodologia utilizada segue os

seguintes passos:
Pesquisa: a pesquisa toma a maior parte do trabalho, sendo os vários
assuntos que compõem esta proposta identificados e estudados. Durante o período
de pesquisa, as informações foram catalogadas para serem utilizadas na fase de
desenvolvimento desta proposta. As pesquisas se estenderam durante a elaboração
do trabalho apenas quando houve necessidade de aprofundamento de determinados
assuntos.
Análise: esta fase trata do estudo das pesquisas para melhor aproveitá-las
no trabalho final.
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Elaboração do método: esta fase consiste na elaboração do método objeto
desta proposta. A elaboração deu-se na comparação de processos e na junção dos
diversos fatores levantados na fase de análise. O resultado foi um método que
atendesse à necessidade específica do contexto deste trabalho.
Estudo de caso: esta fase consiste na aplicação prática do método em um
sistema que foi reestruturado em paralelo com esta proposta e tem grande
importância no meio financeiro. Esse sistema tem como objetivo controlar a
transferência de custódia de debêntures entre câmaras de compensação via
mensageria do SPB.

1.5

Estrutura do Trabalho
Este trabalho objetiva o desenvolvimento de um método de reuso de

artefatos aplicado ao Processo Unificado. O trabalho está organizado em cinco
capítulos, cujos conteúdos são descritos a seguir:



Capítulo 1: apresenta os objetivos e motivações para o desenvolvimento deste
trabalho, o contexto que abrange e a definição das metas a serem atingidas.



Capítulo 2: apresenta uma introdução ao Processo Unificado; a reutilização de
processos; o Meta-Modelo de Processo. Nele serão apresentados os conceitos e
estruturas básicas.



Capítulo 3: apresenta o método detalhado dos procedimentos para aplicar a
reutilização de artefatos no Processo Unificado, as fases, atividades e o
repositório de artefatos.



Capítulo 4: apresenta a especificação do projeto prático utilizado como
experimento deste trabalho, a especificação da implementação do método e seus
resultados.



Capítulo 5: apresenta a conclusão do trabalho, as pesquisas que poderão ser
realizadas no futuro dentro do contexto desta proposta, comentários finais e sua
contribuição acadêmica.
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2

CONCEITOS FUNDAMENTAIS
A elaboração do método de reuso de artefatos exigiu a pesquisa de diversos

assuntos, como a reutilização de software e de processos, de onde surgiu a idéia de
incluir atividades de reutilização no processo de software. A pesquisa prosseguiu
com a abordagem da engenharia de domínio para abstrair a técnica de mapeamento
do domínio do sistema a ser desenvolvido. Também foi pesquisada a abordagem
arquitetural do Processo Unificado, o qual foi utilizado no método exposto neste
trabalho, pelo fato de ser customizável, e, dessa forma, viabilizou a proposta de
implementação de novas atividades em seu fluxo de trabalho.
Os tópicos utilizados como base teórica deste trabalho serão detalhados nos
itens a seguir.

2.1

Processo Unificado

2.1.1 Introdução
O Processo Unificado foi desenvolvido no final dos anos 90 por Jacobson,
Booch e Rumbaugh que se reuniram para desenvolver o Processo de
Desenvolvimento de Software Unificado (Unified Process) [Jacobson, 1999].
Trata-se de um processo de desenvolvimento de software que apresenta um
conjunto de atividades necessárias para transformar os requisitos do usuário em um
sistema de software.

Ele é um framework de processo genérico que pode ser

utilizado em qualquer classe de sistemas de software, para diferentes áreas de
aplicações, diferentes tipos de empresa, diferentes níveis de competência e
diferentes tamanhos de projeto [Jacobson, 1999].
Esse Processo Unificado usa o UML como linguagem padrão de modelagem
visual para especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos produzidos de
um processo de software. Essa linguagem é aplicável em diferentes tipos de
sistemas, domínios, métodos e processos.
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2.1.2 Fundamentos do Processo Unificado
O Processo Unificado foi concebido com base em três conceitos
fundamentais: dirigido para casos de uso, centrado na arquitetura, processo iterativo
e incremental, conforme descrito a seguir.

• Dirigido para Casos de Uso: um caso de uso é uma parte da
funcionalidade do sistema que fornece ao usuário um resultado de valor
[Jacobson, 1999]. Os Casos de Uso são utilizados para a captura e
definição dos requisitos funcionais do sistema de software, facilitando a
comunicação e o entendimento entre os stakeholders (envolvidos no
projeto). Também são direcionados ao projeto, à implementação e aos
casos de teste, ou seja, ao desenvolvimento do processo.
• Centrado na Arquitetura: no Processo Unificado, os Casos de Uso e a
arquitetura vão sendo desenvolvidos em paralelo. O conceito de
arquitetura engloba os aspectos mais relevantes, do sistema, tanto
estáticos como dinâmicos, levando a uma visão de todo o projeto,
destacando as características mais importantes. O arquiteto deve ter o
entendimento dos casos de uso antes da criação da arquitetura.
• Iterativo e Incremental: o Processo Unificado utiliza pequenos ciclos de
projeto (miniprojetos) que correspondem a uma iteração e resultam em
um incremento no software. Iterações referem-se a passos no fluxo de
trabalho; incrementos são evoluções do produto. Em cada iteração é
identificado e especificado cada caso de uso relevante, criado o projeto
usando a arquitetura escolhida como um guia, implementado o projeto
em componentes e verificado se os componentes satisfazem os casos de
uso.
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Quanto à abordagem arquitetural apresentada pelo Processo Unificado, ela
é definida pelo modelo de visão 4+1 apresentado em [Krutchen, 1995]. Esse modelo
apresenta cinco pontos de vista ou visões, que são: lógica, implementação
(componentes), processo (runtime) e implantação. O +1 denota a especificação
relativa a casos de uso que são responsáveis pela captura de requisitos.
A seguir são apresentados os objetivos de cada uma das visões:
• A Visão Lógica descreve as funcionalidades do sistema para os usuários
finais através de um modelo de objetos.
• A Visão de Processo descreve os aspectos de concorrência e de
sincronização.
• A Visão Física descreve os aspectos de implantação e de distribuição.
• A Visão de Desenvolvimento descreve os aspectos de gerenciamento do
desenvolvimento do sistema através da organização do ambiente de
desenvolvimento.
A figura 2-1 apresenta os pontos de vista do Modelo de Visão 4+1.

Figura 2-1- Modelo de visão 4 + 1 do Processo Unificado
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Cada uma dessas visões é guiada por casos de uso ou cenários que
constituem a quinta visão desse modelo, denominada visão de cenários.
Essas características tornam o Processo Unificado único e apresentam uma
forma diferente de abordar a arquitetura de um sistema de software.

2.1.3 Fases e Disciplinas do Processo Unificado
O Processo Unificado possui duas dimensões básicas: fluxos de atividades e
fluxos de iteração. A primeira agrupa as atividades logicamente, de acordo com as
disciplinas responsáveis por executá-las, sendo seis as disciplinas básicas:
•
•
•
•
•
•

Modelagem de Negócio;
Requisitos;
Análise e Projeto;
Implementação;
Testes;
Implantação.

Essas disciplinas são muito parecidas com as fases clássicas da engenharia
de software definidas pelo modelo cascata [Jacobson, 1999]. Os objetivos dessas
fases são descritos a seguir.
• Modelagem de Negócios: definir o modelo de negócios, visando
assegurar os participantes do projeto que tenham um entendimento
comum do problema a ser resolvido.
• Requisitos: estabelecer e manter a concordância dos objetivos do projeto
entre os participantes, através do entendimento dos requisitos, da
definição do escopo do sistema, da estimativa do custo e do tempo de
desenvolvimento do sistema.
• Análise e Projeto: transformar os requisitos em um sistema de software,
através da criação de uma arquitetura que seja capaz de orientar o
esforço de desenvolvimento do projeto.
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• Implementação: implementar o sistema em termos de subsistemas
organizados em camadas e componentes. Visa também testar os
componentes como unidades organizadas e integrá-los para a geração
de um sistema executável.
• Testes: verificar a integração apropriada dos componentes do sistema, a
aderência aos requisitos e a diminuição dos defeitos.
• Implantação: descrever as atividades que asseguram que o sistema será
disponibilizado para os usuários finais.

A segunda dimensão do Processo Unificado agrupa as disciplinas em quatro
fases do projeto. Essas fases são desenvolvidas através da realização das
iterações, que podem variar em número de execuções, dependendo das
necessidades inerentes a cada projeto. Elas definem o fluxo iterativo do Processo
Unificado e irão guiar a repetição das disciplinas definidas no fluxo de trabalho
apresentado anteriormente.
A seguir são apresentadas as atividades essenciais de cada uma das fases
do Processo Unificado:
•
•
•
•

Concepção;
Elaboração;
Construção;
Implantação.

A figura 2-2 apresenta a combinação entre as fases e disciplinas que
caracterizam esse processo.
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Figura 2-2 – Fases e disciplinas do Processo Unificado

A seguir são descritos os objetivos das atividades do fluxo de iteração do
Processo Unificado:
• Concepção: esta fase pretende definir o escopo do sistema através da
compreensão dos requisitos gerais, custos envolvidos e principais riscos.
Da ênfase à criação de um documento de visão, identificando um
conjunto inicial de casos de uso e atores, um plano de projeto que
apresente as fases e iterações planejadas.
• Elaboração: esta fase talvez seja a mais importante, pois nela os
requisitos são analisados e uma arquitetura selecionada é desenvolvida.
A estabilidade dos requisitos e uma arquitetura estável são expectativas
básicas para o final dessa fase. A ênfase está em desenvolver um
modelo de casos de uso e um de projeto, um protótipo da arquitetura e
um plano de desenvolvimento.
• Construção: esta fase tem como meta o projeto e a implementação dos
componentes. Isso é feito a partir de um protótipo inicial do sistema. A
expectativa final dessa fase é a entrega de um produto final.
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• Transição: nesta fase o produto é disponibilizado para os usuários finais.
Isso pode envolver correções de falhas, treinamentos e produção de
documentação.
2.1.4 Motivações e vantagens da utilização do Processo Unificado
As principais motivações para utilizar o Processo Unificado foram
fundamentadas na premissa de ter sido concebido com base em boas práticas de
software existentes na indústria de software, são listadas a seguir:
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento Iterativo;
Gerenciamento de Requisitos;
Arquitetura baseada em Componentes;
Modelagem Visual;
Verificação da Qualidade;
Gerenciamento de Mudanças.

Essas práticas são discutidas nos itens a seguir.
• Desenvolvimento Iterativo: esta abordagem de desenvolvimento segue
um processo contínuo e cíclico, que permite correções e avaliações de
risco durante seu desenvolvimento.
• Gerenciamento de Requisitos: os requisitos são gerenciados através de
um processo que prevê a evolução e a alteração deles ao longo do
projeto.
• Arquitetura baseada em Componentes: este tipo de desenvolvimento
permite a criação de uma arquitetura modularizada, que se apresente
mais flexível e capaz de proporcionar a reutilização de componentes.
• Modelagem Visual: o padrão UML é a linguagem de modelagem visual
para a construção de modelos e diagramas.
• Verificação da Qualidade: a abordagem iterativa permite a realização de
testes e validações em todas as etapas de projeto, proporcionando
melhor

avaliação

desenvolvimento.

dos

elementos

do

sistema

nas

fases

de
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• Gerenciamento de Mudanças: o controle de mudanças permite maior
controle

no

desenvolvimento,

evitando

alterações

conflitantes

e

problemáticas.
A partir dessas características e também do fato de o Processo Unificado ser
um framework de processos específicos que podem ser configurados e então
instanciados, ele se revelou o mais viável para ser utilizado neste trabalho.

2.2

Reutilização no Processo de Software
Neste tópico serão abordados conceitos e fundamentos relevantes

referentes às pesquisas e estudos realizados sobre a aplicação do reuso no
processo de software.

2.2.1 Conceitos e Definições
Reutilização é um termo bastante empregado na área de engenharia de
software. No caso de software, denomina-se reutilização o ato de usar um software
ou partes dele que já foram empregadas em outro lugar, independente da atual
utilização ou não.
Segundo Dusink, “reutilização é a aplicação sistemática de um artefato de
software existente durante o processo de construção de um novo sistema ou a
incorporação física de um artefato de software existente num novo sistema” [Dusink,
1995].

Jacobson define reutilização como “uso futuro ou uso repetitivo de um

artefato” [Jacobson, 1997].
É importante ressaltar que a reutilização só se faz de maneira eficiente e
eficaz quando planejada desde o início. A construção de um artefato reutilizável
deve ser feita visando seu uso em mais de uma situação, desde as etapas iniciais do
projeto. De acordo com [Basili, 1990], “para o reuso ser eficaz, é necessário
incorporar o modelo de processo de reuso ao contexto do desenvolvimento”.
O reuso deve ser adequadamente integrado em todo o processo, tanto no
desenvolvimento como na manutenção, e se refere a todos os artefatos produzidos,
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iniciando pela especificação dos requisitos, incluindo a fase de projeto, codificação e
os casos de teste [Baldassarre, 2003].

2.2.1.1 Grau de Reutilização
O grau de reutilização é a razão entre a quantidade de artefatos reutilizados
e a quantidade total de artefatos empregados no sistema. Em sua medida
geralmente é utilizada a quantidade de linhas de código-fonte, das entidades dos
modelos empregados no projeto, ou mesmo o tamanho do executável.

2.2.2 Tipos de Reutilização
A reutilização no processo de desenvolvimento de sistemas pode ocorrer em
vários momentos. Há a possibilidade de se reutilizar idéias, especificações, projetos,
códigos-fonte nas várias fases do processo e quase sempre existe uma composição
desses produtos quando se fala de um programa de reutilização.
A reutilização pode ser classificada de diferentes maneiras. Nos estudos de
[McCLURE, 1992], é classificada dos seguintes modos:
• protótipos, principalmente devido à necessidade de rapidez na sua
produção;
• dados, que muitas vezes são compartilhados entre os sistemas,
caracterizando sua reutilização;
• sistemas completos e gabaritos de sistemas;
• arquitetura de sistemas e projetos estruturais, que podem ser reutilizados
de um domínio para outro;
• modelo de dados, muitas vezes reutilizado entre sistemas;
• fragmentos de códigos, que são a principal maneira informal de
reutilização encontrada entre os desenvolvedores;
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• pacotes ou componentes de software que podem ser adquiridos de
terceiros;
• processos

de ciclo

de

vida

do

software de

um

ambiente de

desenvolvimento para outro.

No trabalho de [Prieto-Dias, 1993], é apresentada uma classificação similar,
mas mais completa. Os tipos de reutilização são divididos em seis perspectivas:
substância, escopo, modo, técnica, intenção e produto.

Tabela 2-1 – Perspectivas de reutilização [Prieto-Dias, 1993]
Essas perspectivas de reutilização apresentadas na tabela 2-1 são
ortogonais, ou seja, podem existir composições delas dentro de um processo de
reutilização. A partir dessa classificação pode-se realizar uma análise mais
detalhada dos tipos de reutilização. A seguir serão descritos os tipos mais relevantes
para a abordagem adotada neste trabalho.

2.2.2.1 Substância
Essa perspectiva é uma visão da essência dos itens a serem reutilizados.
Podem

ser

(habilidades).

idéias

(conceitos),

artefatos

(componentes)

e

procedimentos
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2.2.2.1.1 Reutilização de Idéias
Esse tipo de reutilização inclui o emprego de conceitos formais como
soluções genéricas para uma classe de problemas.
O estado da arte dos algoritmos reutilizáveis – tanto nas pesquisas como na
prática – é relativamente maduro. Porém, pela perspectiva da reutilização, são
necessários o desenvolvimento e a distribuição de catálogos com informações
específicas e detalhadas para a reutilização desses algoritmos.

2.2.2.1.2 Reutilização de Artefatos
Esse é o tipo de reutilização mais conhecido; é a reutilização de partes de
um sistema ou de um projeto em um novo sistema.
Nesse contexto, as técnicas de orientação a objetos foram vistas como a
maneira mais promissora de reutilização. Porém, a interoperabilidade se tornou um
grande problema a ser resolvido, e a reutilização de partes do sistema deu lugar aos
componentes de sofware.
A partir da década de 90, as pesquisas sobre reutilização de artefatos
focaram a qualidade e a confiabilidade. A adaptabilidade dos componentes também
é considerada assunto importante nesse contexto. Coleções de componentes
específicos para um domínio prometem ser uma nova tendência nesse tipo de
reutilização, dada a possibilidade de obter maior rapidez no desenvolvimento de
soluções.

2.2.2.1.3 Reutilização de Procedimentos
As pesquisas de automação de processos e de ambiente centradas em
processos têm focado a formalização e o encapsulamento de procedimentos de
desenvolvimento de sistemas. A comunidade de pesquisa sobre reutilização tem
estudado a possibilidade de criar coleções de processos reutilizáveis que podem ser
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interconectados entre si, formando processos mais complexos. A reutilização de
processos é uma das atividades de projeto de Tecnologia de Sistemas para
Sistemas Adaptáveis e Confiáveis (Software Tecnology for Adaptable, Reliable
Systems- STARS) [Jacobson, 1997].
A reutilização de procedimentos também é definida como reutilização de
habilidades e de conhecimentos, que precisam ser capturados e encapsulados para
tornar-se parte do conhecimento da organização.

2.2.2.2 Escopo
Os escopos definem a forma e a extensão da reutilização e podem ser
verticais ou horizontais. Não são exclusivos e, na prática, acaba acontecendo uma
combinação entre eles.
A reutilização vertical é a que ocorre dentro de certo domínio, e a horizontal
é a que acontece através de diferentes domínios.
Quanto ao investimento associado ao tamanho dos reutilizáveis, quanto
maior o tamanho destes e maior a complexidade encapsulada, maior será o retorno.
Nesse contexto, a reutilização vertical tende a gerar o retorno mais rapidamente do
que a horizontal. Por outro lado, o reutilizável fica específico e mais difícil de ser
utilizado em domínios diferentes [Biggerstaff, 1987].
A seguir, a reutilização vertical e a horizontal serão descritas com mais
detalhes.
2.2.2.2.1 Reutilização Vertical
A reutilização vertical é a que ocorre dentro de um mesmo domínio ou de
uma mesma área de aplicação. O objetivo desse tipo de reutilização é gerar modelos
genéricos para famílias de sistemas que podem ser empregados como gabaritos
para a criação de novos sistemas. Quanto mais restrito for o domínio, maior será o
retorno.
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O foco da reutilização vertical são a análise e a modelagem do domínio.
Métodos como Feature Oriented Domain Analysis (FODA) [Lee, 1998] e Knowledge
Acquisition for Preservation of Trade-offs and Underlying Rationales (KAPTUR) [LIM,
1998] são bastante conhecidos e utilizados pela comunidade de software. E, para
esse tipo de reutilização, métodos orientados a objetos foram estendidos para
possibilitar a análise e a implementação de domínio.

2.2.2.2.2 Reutilização Horizontal
O objetivo da reutilização horizontal é a utilização de partes de um
reutilizável dentro de aplicações de diferentes domínios.

Nesse contexto, sub-

rotinas de bibliotecas científicas são um exemplo de elemento desse tipo de
reutilização.
O custo da criação de reutilizáveis genéricos pode ser maior dada a
necessidade de se implementar a flexibilidade necessária para seu emprego em
muitos domínios. Nesse caso, o retorno de investimento muitas vezes é concretizado
quando sua utilização é muito freqüente [Biggerstaff, 1987].

2.2.2.3 Produto
O objetivo é determinar quais produtos serão utilizados em um projeto. A
seguir são definidos os subprodutos apresentados na tabela 2-1.

2.2.2.3.1 Código-Fonte
O tipo de reutilização mais praticado é de código. Boa parte das
ferramentas, ambientes e métodos é voltada para esse tipo de reutilização.
Entretanto, o foco das pesquisas realizadas pela comunidade que estuda a
reutilização está mudando para outros produtos, uma vez que é crescente o
aumento de geradores automáticos de código-fonte.
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2.2.2.3.2 Projetos
Quando ocorre a reutilização de projetos há um retorno maior que na
reutilização apenas de código. Isso acontece porque, quanto maior for o nível do
reutilizável, maior será o ganho obtido, dado que os subprodutos gerados também
serão reutilizáveis. Portando, na reutilização de projetos, a reutilização de código ou
de módulos executáveis é uma conseqüência direta.
Nesse contexto, as especificações são empregadas para identificar as
partes de projeto que podem ser reutilizadas. Nesse caso, a análise de domínio é
imprescindível para que se possa reutilizar um projeto.

2.2.2.3.3 Especificações
Da mesma forma que ocorre com a reutilização de projetos, na reutilização
de uma especificação é obtida como conseqüência direta a reutilização do projeto e
do código-fonte.
2.2.2.3.4 Objetivos
Com a utilização da técnica de orientação a objetos, estes são considerados
a forma mais fácil de reutilização. As propriedades dos objetos, como a abstração, o
encapsulamento e a hierarquia, permitem que eles sejam reutilizados dentro de um
mesmo sistema ou até entre diversos sistemas.

2.2.2.3.5 Textos
Os textos gerados pelas documentações de sistemas também são um
importante artefato de reutilização. Atualmente, com o uso dos geradores de
documentação disponíveis, tornou-se simples a reutilização de documentos durante
o projeto. Os editores de texto também apresentam facilidades para criar hipertextos
ou referenciar outros documentos que ajudam esse tipo de reutilização.
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2.2.2.3.6 Arquiteturas
A arquitetura é uma das unidades mais relevantes de reutilização. Uma
arquitetura possui componentes, conectores, estrutura global e processo de
construção e cada um deles pode ser reutilizado [Garlan, 1995].

2.2.3 Método de Reutilização
Os métodos e processos diferem de acordo com os tipos de reutilização
apresentados na tabela 2-1 anterior.
A partir desses tipos de reutilização é possível identificar alguns métodos
mais utilizados, como: análise de domínio, classificação, armazenamento e procura.
A seguir, será conceituada a análise de domínio e as metodologias de
análise de domínio praticadas.

2.2.3.1 Análise de Domínio
No conceito de domínio da reutilização, o domínio é um conceito-chave para
o reuso sistemático. Pode ser definido como uma área de aplicação, ou melhor,
como um conjunto de sistemas que compartilham as decisões de projeto [Frake,
1994]. O domínio é, portanto, o contexto e o escopo onde se realiza a reutilização.
Chama-se de engenharia de domínio o conjunto de atividades de análise e
implementação desse domínio.
A análise de domínio é o processo de identificação, coleção, organização e
representação das informações relevantes em um domínio, com base no estudo de
sistemas atuais e seus históricos de desenvolvimento, conhecimento obtido de
especialistas de domínio e da tecnologia emergente dentro do domínio [Lee, 1998].
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Segundo [Iscoe, 1988], o desenvolvimento de sistemas é um trabalho de
mapeamento sucessivo de requisitos para a implementação através de diversos
domínios. A figura 2-3 mostra a seqüência em que ocorre esse mapeamento.

Figura 2-3 − Processo de mapeamento entre domínios [Iscoe, 1988]
A seguir, serão descritas algumas das metodologias existentes de análise de
domínio praticadas.
2.2.3.1.1 DSSA
O método de desenvolvimento da Arquitetura de Software Específica para
Domínio (DSSA) combina o modelo em cascata com o conceito de reutilização. O
DSSA é uma reunião de componentes de software; é especializado para um tipo de
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tarefa (domínio) e generalizado para uso efetivo através do domínio. Esses
componentes são concebidos dentro de uma estrutura (topologia) padronizada para
criar aplicações com sucesso [Trackz apud Lee, 1998]. Os cinco estágios no
processo de engenharia de domínio do DSSA são:
a) definir o escopo do domínio;
b) definir/refinar requisitos/conceitos específicos do domínio;
c) definir/refinar projeto específico do domínio e implementação de
restrições;
d) desenvolver arquitetura e modelos do domínio;
e) construir e unir os produtos reusáveis.

2.2.3.1.2 FODA (Feature Oriented Domain Analysis)
O método FODA, desenvolvido pelo Instituto de Engenharia de Software
(SEI), baseia-se na identificação das características que determinado domínio de
sistemas de software possui.
Uma característica, nesse contexto, é um aspecto distinguível de um sistema
que é percebido pelo usuário. Essas características são usadas para definir um
domínio em termos de características obrigatórias, opcionais e alternativas para os
sistemas relacionados.
O método FODA consiste em três fases:
a) Análise de Contexto: define a área de domínio e estabelece o escopo
correto da análise. O produto gerado nessa fase é o diagrama de
contexto.
b) Modelagem

do

Domínio:

criação

do

domínio

e

modelo

de

características, usando várias origens de informação, como os artefatos
resultantes da análise de contexto. Os modelos de características de um
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domínio são usados para identificar e parametrizar componentes
reusáveis em um domínio e disponibilizá-los para o desenvolvimento de
aplicações.

Os

características,

produtos
dicionário

gerados
do

nessa

domínio,

fase
modelo

são:
de

modelo de
entidade

e

relacionamento, modelo funcional e modelo comportamental.
c) Modelagem da Arquitetura: criação da arquitetura de software que
soluciona os problemas de um domínio. Essas arquiteturas conduzem ao
desenvolvimento de componentes reusáveis e mapeiam o modelo de
domínio. Os produtos gerados nessa fase são o de iteração do processo
e o diagrama de estrutura de módulo.

2.2.3.1.3 JODA
O JIAWG (Joint Integrated Avionics Working Group) Subcomitê de Reuso
demonstrou que atividades de reutilização podem suportar esse programa
eficientemente, criando artefatos essenciais de reuso. O JODA (JIAWG Object
Oriented Domain Analysis) se baseia nos conceitos da Análise Orientada a Objetos
de Coad e Yourdon (CYOOA) [Holibaugh, 1993].
O objetivo do JODA é definir um modelo de domínio que possa ser usado
para produzir objetos de software e requisitos reusáveis. Está dividido em três fases:
1. Preparar Domínio: esta tarefa requer acesso às informações de um
especialista de domínio, artefatos de sistemas existentes, material de
referência do domínio e o conhecimento das tecnologias emergentes e
as futuras tendências de mudanças do domínio. Essa fase gera dois
resultados: os documentos de origem e o mapeamento do conhecimento
do domínio.
2. Definição do Domínio: realiza a definição e delimita a área de domínio.
Esses produtos são entregues e atualizados em um repositório.
3. Modelar o Domínio: esta fase é uma extensão do método CYOOA. Os
resultados também são armazenados no repositório.
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2.2.3.1.4 Técnica de Análise de Domínio de Prieto-Diaz
Com base nas experiências do Raytheon e do projeto Common Ada Missile
Package (CAMP), Prieto-Diaz apresentou uma técnica de análise de domínio que se
divide em:
1. Preparo da Informação do Domínio
1.1 Definir a abordagem de análise de domínio
1.2 Limitar o domínio
1.3 Definir o domínio
1.4 Selecionar as fontes de conhecimento
1.5 Definir os requisitos de domínio
2. Análise do Domínio
2.1 Identificar as características em comum
2.2 Selecionar funções e objetos específicos
2.3 Abstrair funções/objetos
2.4 Definir relacionamentos específicos
2.5 Abstrair relacionamentos
2.6 Classificar
2.7 Definir a linguagem de domínio
3. Produção de Reutilizáveis
3.1 Selecionar candidatos a reutilizáveis
3.2 Encapsular produtos reutilizáveis
3.3 Definir roteiros de uso dos reutilizáveis
3.4 Criar padrões de domínio
2.2.3.1.5 Técnica de Análise de Domínio de Jaworski
No trabalho realizado por Jaworsky, foi desenvolvida uma abordagem de
análise de domínio que utiliza as técnicas de orientação a objetos do COAD
[Coad;Yourdon, 1991] para identificar e descrever as entidades e suas operações
num domínio [Prieto-Dias, 1993].
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Esse processo de análise de domínio consiste em quatro etapas:
1. Definição do domínio: define seus limites.
2. Análise de viabilidade: verificação da relação custo/benefício de criação de
reutilizáveis.
3. Criação da base de conhecimento: criação de uma base de reutilizáveis
com artefatos úteis aos desenvolvedores.
4. Definição dos requisitos canônicos: também conhecidos como requisitos
genéricos, servem para especificar os reutilizáveis.

2.2.3.2 Classificação, Armazenamento e Procura
Classificação é o agrupamento de coisas, em que cada grupo possui pelo
menos uma característica em comum que outros grupos não possuem [Prieto-Dias,
1993].

Na

literatura

são

encontrados

muitos

esquemas

de classificação.

Geralmente, os reutilizáveis são classificados de acordo com sua funcionalidade (o
objetivo), com a forma como é executada essa função (o meio) e com os detalhes de
sua implementação.
Existem duas formas comuns de classificação: enumerada e por facetas. A
classificação enumerada divide os reutilizáveis em classes mutuamente exclusivas e
geralmente hierárquicas. Na classificação por facetas são identificadas várias
perspectivas, segundo as quais os reutilizáveis são classificados, e as perspectivas
não precisam ser mutuamente exclusivas.
Uma vez definida a forma de classificação, os reutilizáveis devem ser
armazenados numa biblioteca. Muitas organizações fazem a certificação deles antes
do armazenamento, para assegurar sua qualidade e evitar a redundância [Lim,
1998]. Essas bibliotecas utilizam gerenciadores de base de dados ou mesmo o
próprio sistema de arquivos para o armazenamento dos reutilizáveis.
O processo de procura nessas bibliotecas geralmente se faz por meio da
busca direta ou por similaridade. Outro mecanismo utilizado é o de pontuação, que
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recupera os reutilizáveis que possuem as características mais próximas daquelas
procurados.

2.2.3.3 Método de Reuso Orientado a Características
O FORM (Feature Oriented Reuse Method) é um método sistemático que
foca na captura de semelhanças e diferenças de aplicações num domínio, em
termos de características, e usa a análise de resultados para desenvolver o domínio
de arquiteturas e componentes. O modelo de captura de semelhanças e diferenças,
é chamado de modelo de características e é usado para auxiliar tanto a engenharia
de artefatos de domínios reusáveis como o desenvolvimento de aplicações
empregando esses artefatos. Uma vez descrito o domínio e explicado em termos de
semelhanças e diferenças de unidades de computação, os artefatos do domínio são
usados para a construição de diferentes configurações viáveis de arquiteturas
reusáveis [Kang, 1998].
No contexto do FORM, a identificação de características envolve a abstração
de conhecimento do domínio obtido de especialistas (por exemplo, analistas de
sistemas, usuários) e outras fontes, tais como livros, manuais do usuário,
documentos de projeto e códigos-fonte de programas. Dessa maneira, no FORM as
características são identificadas sob quatro perspectivas diferentes: capacidade,
ambiente operacional, tecnologia do domínio e técnica de implementação.
A figura 2-4 apresenta o conceito de desenvolvimento de aplicação através
do reuso de artefatos da engenharia de domínio por meio da seleção de
características.
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Figura 2-4 – Aplicação do FORM
A característica capacidade caracteriza um serviço distinto, uma operação,
função ou performance que uma aplicação deve possuir e pode ser classificada
como funcionais e não-funcionais.
A característica ambiente operacional representa os atributos do ambiente
no qual uma aplicação é usada e operada. Exemplos típicos dessa característica
incluem: plataforma de hardware, sistema operacional, base de dados ou sistema de
arquivos e redes de comunicação.
As características, quanto ao domínio da tecnologia e à técnica de
implementação, representam detalhes de implementação a níveis mais baixos e
mais técnicos. A diferença entre esses dois grupos de características é que a
tecnologia é mais específica para um dado domínio (por exemplo, métodos de
navegação num domínio de aviação) e podem não ser usuais em outros domínios,
enquanto a implementação técnica é mais genérica e pode ser usada em outros
domínios.
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Portanto, um modelo deve abranger todas as quatro categorias de
características para um domínio e as aplicações economicamente viáveis para
agregar a maior quantidade de características e valores de características possíveis.

2.2.3.4 Engenharia de Linha de Produto
Analisando processos de software que incorporaram as práticas da
reutilização, neste tópico serão tratados a definição e os fundamentos do Processo
da Engenharia de Linha de Produto.
Uma linha de produtos de softwares é um conjunto de sistemas de software
compartilhando um conjunto de características comuns e gerenciais que satisfazem
as necessidades de um segmento particular de mercado e são desenvolvidas a
partir de um conjunto de artefatos principais [apud Jones, 2002]. Segundo Kang, “a
engenharia de software de linha de produto é um paradigma que ajuda as
organizações a desenvolverem seus produtos a partir dos artefatos principais, ao
invés de criarem do zero” [Kang, 2002].
No contexto de uma linha de produtos, a arquitetura é a idéia central dentro
do conjunto de artefatos principais usados para construir e envolver um produto
dentro da linha. Essa arquitetura de software comum da linha de produtos capitaliza
semelhanças na implementação da linha e fornece a robustez estrutural que
possibilita a derivação de produtos de software a partir dos artefatos de software
economicamente viáveis.
Cada produto, numa linha, é criado utilizando-se componentes aplicáveis de
uma base de componentes principais, modificando-os o quanto for necessário por
meio de mecanismos de variação pré-planejados, tais como parametrização ou
herança, adicionando novos componentes que possam ser necessário e reunindo a
coleção de acordo com as regras da arquitetura da linha de produto.
Para a prática da linha de produto, é necessário usar os artefatos de
software para juntar, instanciar, gerar ou modificar os múltiplos produtos que a
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constituem. Desenvolvendo um novo produto (sistema), tem-se um problema mais
de montagem ou geração do que de criação. Para cada software da linha de produto
há um guia predefinido chamado de plano de produção, no qual é especificado o
exato contexto da construção do produto.
A prática da linha de produtos, portanto, envolve estratégia e alto grau de
reuso, que viabiliza o negócio. Os conceitos-chave desse processo são:
•

usar uma base de artefatos comum (sendo a arquitetura o artefato
principal);

•

produção (de acordo com um plano de produção documentado e
predefinido);

•

conjunto de produtos relacionados (no qual o escopo tenha sido bem
definido e validado como um caso de negócio).

A essência da linha de produtos de software envolve as atividades de
desenvolvimento dos artefatos principais, o desenvolvimento de produto a partir
desses artefatos e o gerenciamento para orquestrar e coordenar toda a linha de
produtos.

Figura 2-5 – Atividades essenciais na prática da linha de produtos [Clements,
2002]
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A meta da atividade de desenvolvimento dos artefatos principais,
apresentado à esquerda na figura 2-5, é definir a capacidade de produção para os
produtos. Os artefatos de entrada para o desenvolvimento dos artefatos principais
são: as regras de produtos encontrados pela análise das similaridades e diferenças
entre os produtos novos e os projetados (já existentes); as regras de produção, tal
como aquelas encontradas na arquitetura técnica; uma estratégia de produção para
os artefatos; um catálogo de artefatos preexistentes; padrões e estrutura da
arquitetura. Os produtos resultantes dessa atividade são: os artefatos principais,
uma lista preliminar dos produtos a que será dado suporte (escopo da linha de
produto); o plano de produção para descrever como os artefatos principais serão
usados no desenvovimento ou na aquisição de produtos.
No lado direita da figura 2-5, produtos individuais são desenvolvidos
utilizando-se os artefatos principais e o plano de produção definido. Os requisitos do
produto são desenvolvidos e refinados com os atuais artefatos principais; os
produtos que sistematicamente reusam os artefatos principais são os artefatos de
saída.
Há uma significativa relação entre os artefatos principais e os produtos. Os
primeiros são atualizados quando novos produtos são desenvolvidos; estes também
podem ser a origem dos artefatos principais que serão utilizados no início da criação
de outros produtos. O valor de um artefato principal é atribuído conforme são criados
produtos a partir dele. Como resultado, os artefatos principais são mais genéricos,
considerando-se seu possível reuso em futuros produtos. Esse fator é imprescindível
para realizar um forte gerenciamento para investir os recursos no desenvolvimento
de artefatos principais e realizar a mudança cultural necessária para enxergar novos
produtos, fazendo-se primeiro um filtro dos artefatos principais.
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2.3

Aplicação do SPEM na Configuração de Processos de Software
Neste item é apresentado o meta-modelo de engenharia de processo de

software SPEM da OMG. Este meta-modelo foi utilizado para auxiliar na modificação
do Processo Unificado proposta pelo método de reuso de artefatos.

2.3.1 Definição
O SPEM é um meta-modelo usado para descrever um processo de
desenvolvimento de software ou uma família de processos de relacionados. Mas
aprovar e validar um processo de software não faz parte do contexto do SPEM.
Esse metamodelo utiliza a abordagem da orientação a objetos para modelar
uma família de processos de software relacionados e utiliza a notação UML para
descrever um processo de desenvolvimento de software, seus respectivos
componentes e os relacionamentos existentes entre eles.
A figura 2-6 mostra os quatro níveis da arquitetura de modelagem definidos
pela OMG.

Figura 2-6 - Níveis de modelagem definidos pela OMG
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Como mostra a figura 2-6, a realização do processo, ou seja, sua
configuração real é aprovada no nível M0. A definição correspondente do processo
encontra-se no nível M1. Nesse contexto, o SPEM está focado no nível de metamodelo, que pertence ao nível M2 e serve como modelo para o nível M1.

2.3.2 Modelo Conceitual
O SPEM conceitua a idéia de que um processo de desenvolvimento de
software possui elementos comuns que requerem seqüências de atividades, as
quais são realizadas por responsáveis (pessoas ou equipes) para produzir artefatos
ou produtos [SPEM, 2002]. Esse conceito é apresentado através da classe
Responsável, mostrada na figura 2-7 a seguir.

Figura 2-7 – Modelo conceitual

A idéia do SPEM é que múltiplos responsáveis interajam ou colaborem
trocando produtos (artefatos) e disparando a execução ou aprovação de certas
atividades. O propósito real de um processo é trazer um conjunto de produtos de
trabalho (artefatos) para um estado bem definido. Essa relação é mostrada na figura
2-8.
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Figura 2-8 – Redefinindo o modelo conceitual do SPEM

Na figura 2-8, o SPEM determina que cada atividade incluída poderá
produzir mais de um (1) artefato, que poderá ser usado em várias atividades. Cada
atividade deverá ser realizada por um (1) responsável (papel). Este poderá realizar
várias atividades e responderá pela criação de vários artefatos. Cada um destes
artefatos será de responsabilidade de apenas um (1) responsável (papel).

2.3.3 Componentes do Processo

Na visão do SPEM, cada elemento (componente) do processo é
representado como uma classe e é associado a um pacote respectivo (utilizando a
notação UML). Esses pacotes podem tanto possuir como importar elementos de
definição do processo. Eles podem ser usados para implementar uma categorização
genérica de descrição de elementos do processo. Um pacote é criado para
representar cada categoria, e todos os elementos associados por uma categoria de
dependência dentro deles para representar um membro dessa categoria. Um pacote
representa uma categoria quando é a origem de pelo menos uma dependência de
categoria. Dessa forma, é dado à categoria o mesmo nome atribuído ao pacote.
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A figura 2-9 apresenta a relação entre pacotes e os componentes do
processo.

Figura 2-9 – Pacote de componentes do processo
Como mostra a figura 2-9, a classe Processo para o SPEM é derivada da
classe ComponenteProcesso e pode representar também uma família de processos,
na qual é um componente em que múltiplas instâncias de processos podem ser
definidas. A classe Disciplina é uma especialização particular da classe Pacote e
divide as atividades (classe Atividade) entre o processo de acordo com um assunto
em comum. A inclusão de uma atividade numa disciplina é representada pelo SPEM
por uma dependência categorizada, com a adição de uma restrição que garante que
cada atividade esteja categorizada a exatamente uma disciplina [SPEM, 2002].

2.3.4 Ciclo de Vida do Processo
No contexto do SPEM, é introduzida a definição de elementos do processo
que ajudam a estabelecer como ele será executado. Dessa forma, é descrito todo o
comportamento da execução do processo e como auxiliar no planejamento, na
execução e no monitoramento.
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Um processo pode ser visto como uma colaboração entre responsáveis para
atingir uma meta ou um objetivo. Para conduzir a esse objetivo, é restringida uma
ordem na qual as atividades devem ou podem ser executadas. Também há a
necessidade de definir a formato do processo durante o tempo e a estrutura do ciclo
de vida em termos de fases e iterações.
A descrição do ciclo de vida do processo no contexto do SPEM é mostrada
na figura 2-10.

Figura 2-10 – Pacote ciclo de vida
Na figura 2-10, a classe Fase é uma especialização da classe
DefinicaoTrabalho, de tal forma que sua precondição define o critério de entrada da
fase e seus objetivos, o critério de saída dela. As fases são definidas com uma
restrição adicional de seqüencialidade, ou seja, sua aprovação é executada com
uma série de datas de início, durante o tempo de execução, e freqüentemente
assume mínima sobreposição de suas atividades no tempo.
Ainda na figura 2-10, o processo Ciclo de vida (classe CicloVida) é definido
como uma seqüência de fases (classe Fase) que cumprem um objetivo específico.
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Isso define o comportamento de um processo completo para ser aprovado em
determinado projeto ou programa.
A cada definição de trabalho (classe DefinicaoTrabalho) pode ser associada
uma precondição (classe Precondicao) e um objetivo (classe Objetivo). As classes
Precondicao e Objetivo são regras, expressas em forma de relação binária
(falso/verdadeiro).

2.4

Justificando a Reutilização de Artefatos no Processo Unificado

Nas disciplinas existentes no Processo Unificado não são contempladas
atividades voltadas para a reutilização de artefatos de software gerados em projetos
de sistemas anteriores.
Dessa forma, a comunidade de software tem apresentado inúmeros
trabalhos que contribuíram para a introdução das práticas do reuso no processo de
software. Esses estudos se limitaram, no início, à reutilização apenas de códigosfonte de programas ou partes de programas (componentes de software).
No trabalho de [Jones, 2002] foi definido um processo de software
fundamentado na construção de produtos, seguindo os mesmos princípios utilizados
pela linha de produção de uma indústria. Essa abordagem chamada de Processo de
Linha de Produto de Software, mencionada no item 2.2.3.4 deste trabalho.
A partir desse fundamento foram utilizados os conceitos para introduzir a
reutilização de software no Processo Unificado, seguindo a mesma abordagem do
Processo da Linha de Produto de Software. Entretanto, para atingir esse objetivo, é
necessária a introdução de novas atividades para a prática do reuso nas disciplinas
existentes do Processo Unificado, conseguindo-se, dessa forma, alterá-lo sem
modificar a quantidade de disciplinas ou fases que apresenta.
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3

MÉTODO DE REUSO APLICADO AO PROCESSO UNIFICADO

A partir dos fundamentos expostos no capítulo anterior, será apresentado,
neste capítulo o método de reuso de artefatos de software aplicado ao Processo
Unificado, com o objetivo de introduzir ao workflow da fase de concepção da
disciplina de requisitos do Processo Unificado as novas atividades que possibilitam a
identificação e o reuso de artefatos de software já existentes num repositório de
artefatos para otimizar, de forma eficaz, o tempo de desenvolvimento de software no
decorrer do ciclo de vida de um projeto de sistemas, evitando a redundância de
trabalho.
Na primeira etapa, serão apresentadas as regras que o método de reuso de
artefatos aplicado ao Processo Unificado utiliza para modificar o fluxo de atividades
da disciplina de requisitos e, na segunda etapa, será apresentado o fluxo de cada
atividade que compõe o método. Para auxiliar na aplicação desse método, serão
expostos os requisitos necessários para a aquisição de um repositório que permita o
gerenciamento dos artefatos de software gerados durante o ciclo de vida de um
projeto, possibilitando a recuperação e obtenção dos existentes, assim como o
armazenamento de novos artefatos.
É importante destacar que não faz parte do contexto deste método de reuso
criar um sistema automatizado de repositório, e sim definir requisitos para a
utilização de um repositório já existente no mercado, que possua as características
necessárias para viabilizar a aplicação do método apresentado neste trabalho. Na
seção 3.1 será apresentada a estrutura macro do método de reuso e como ele será
introduzido no Processo Unificado.
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3.1

Estrutura do Método de Reuso de Artefatos

Neste tópico será apresentada a estrutura conceitual do método de reuso de
artefatos de software. Esse método é composto por um conjunto de atividades que
serão adicionadas dentro da disciplina de requisitos do Processo Unificado, para
possibilitar a identificação e a reutilização de artefatos de software existentes no
repositório.
A figura 3-1 a seguir apresenta a visão conceitual do método de reuso de
artefatos. As linhas pontilhadas que ligam a disciplina de requisitos ao quadrado
maior significam que o método será aplicado na fase de concepção do Processo
Unificado. Esse método está dividido em duas etapas: na primeira será realizada a
modificação do Processo Unificado para a devida aplicação do método de reuso; na
segunda serão especificadas as respectivas atividades de reuso de artefatos que
serão incluídas.
Na primeira etapa desse método, representada no retângulo superior
(número 1), será realizada a modificação necessária no Processo Unificado para
incluir as atividades de reuso na disciplina de requisitos. Para auxiliar nessa
modificação, será utilizado o meta-modelo de processo SPEM, cuja linguagem
descreve processos de software e define regras de relacionamento que devem ser
respeitadas entre os elementos de um processo. Dessa forma, essa etapa terá o
objetivo de modificar o Processo Unificado, mas sem desrespeitar sua estrutura de
fases e disciplinas.
Na segunda etapa, representada pelo retângulo inferior (número 2), é
apresentado o fluxo de atividades de reuso de artefatos incluídas no Processo
Unificado. Nela serão detalhados os respectivos produtos gerados e os participantes
envolvidos em cada uma dessas atividades.
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Figura 3-1 – Visão conceitual do método de reuso de artefatos
A seguir será descrita cada etapa do método de reuso de artefatos proposto.
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3.1.1 Etapa 1 – Modificação do Processo Unificado
Essa etapa do método de reuso é responsável por garantir a integridade de
relacionamento entre os elementos do processo de software envolvidos na
modificação que será realizada na disciplina de requisitos, na fase de concepção do
Processo Unificado. Cada nova atividade incluída nessa disciplina deverá respeitar a
relação de associação entre seus respectivos artefatos gerados e os profissionais
(papéis) que participam dessa atividade.
Para realizar as modificações necessárias no Processo Unificado para a
aplicação do método proposto neste trabalho, será utilizado o meta-modelo de
processo de software SPEM [SPEM, 2000].
O método de reuso utilizará os fundamentos da descrição de elementos de
processo definidos pelo SPEM, propondo uma pequena modificação na estrutura da
disciplina de requisitos, mas sem alterar as atividades já existentes.

Figura 3-2 – Aplicação do SPEM para modificação do Processo Unificado
Como apresentado na figura 3-2, essa etapa do método proposto terá o
objetivo de garantir que a modificação do Processo Unificado seja realizada
respeitando as regras de relacionamento e restrições existentes entre os elementos
de um processo de software [Alhir, 2002]. A figura mostra que o Processo Unificado
atual (caixa da esquerda), que não possui atividades definidas para o reuso de
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artefatos, passará por uma pequena modificação na disciplina de requisitos
(representado na caixa central), sendo introduzidas novas atividades para
contemplar a reutilização de artefatos de software. Desse processo resultará a
inclusão de atividades de reutilização de artefatos, que passará a ser contemplada
no Processo Unificado (representado na caixa da direita).
Na caixa central da figura 3-2, as setas que saem da caixa SPEM indicam
que serão extraídas dele as regras que definem o comportamento e o
relacionamento que devem ser respeitados entre os elementos (componentes)
existentes em um processo de software para auxiliar em sua modificação. Seguindo
essas regras, será proposta a inclusão de novas atividades para a reutilização de
artefatos representados na caixa Atividades de reuso, que serão introduzidas no
fluxo de atividades existentes da disciplina de requisitos do Processo Unificado
representado no retângulo superior.

3.1.1.1 Aplicação das regras do SPEM
Segundo a definição do SPEM, uma disciplina é classificada como um
componente do processo, e a inclusão de uma atividade em uma disciplina é
representada por uma relação de dependência, com a adição de uma regra que
determina que cada atividade seja relacionada a exatamente uma disciplina [SPEM,
2002]. Nesse contexto, as atividades novas que serão incluídas no Processo
Unificado serão relacionadas à disciplina de requisitos.
A inclusão dessas atividades de reuso estará fundamentada na estrutura de
processo descrita pelo modelo SPEM, conforme mostra o diagrama de classes da
figura 3-3.
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Figura 3-3 – Estrutura de processo do modelo SPEM
No contexto do SPEM, a estrutura de um processo segue o modelo
apresentado na figura 3-3, em que as atividades são representadas pela classe
Atividade, que herda as propriedades da classe DefiniçãoTrabalho e determina que
cada atividade do processo pode ser composta de vários passos, como mostra a
relação de composição entre a classe Atividade e a classe Passo. Essas atividades
poderão ter vários responsáveis associados a elas, representados na relação pela
classe Responsável, e eles poderão estar relacionados a vários produtos (artefatos)
de trabalho gerados, o que é demonstrado na relação de associação com a classe
ProdutoTrabalho.
Como

mostra

a

figura

3-4,

o

SPEM

conceitua

o

processo

de

desenvolvimento de software como uma colaboração entre uma entidade chamada
papel (Profissional), que realiza operações chamadas atividades (Atividade), e
entidades chamadas produtos de trabalho (Artefato). Nesse contexto, o método de
reuso de artefatos deverá respeitar essa definição de relacionamento durante a
inclusão das novas atividades na disciplina de requisitos.
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Figura 3-4 – Refinamento da relação entre Atividade, Profissional e Artefato
A figura 3-4 mostra, portanto, que as atividades de reuso incluídas na
disciplina de requisitos poderão estar associadas a mais de um artefato de software
e estes artefatos poderão ser usados em várias atividades. As novas atividades
deverão estar associadas a um profissional envolvido no projeto, que poderá realizar
várias atividades e também deverá estar relacionado (associado) aos artefatos
gerados pela atividade de que é responsável.
Dessa forma, de acordo com o modelo SPEM, as atividades do método de
reuso de artefatos serão incluídas na disciplina de requisitos, como apresentado no
diagrama de objetos da figura 3-5, respeitando os seguintes critérios:
1. Cada nova atividade poderá estar associada a um (1) ou mais artefatos.
2. Cada nova atividade poderá ser composta de um (1) ou mais passos
(subatividades).
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3. Cada nova atividade deverá ser associada a um (1) profissional
responsável por executá-la.
4. Cada profissional poderá ser responsável por mais de um (1) artefato.

Figura 3-5 – Modelo de inclusão das atividades de reuso na disciplina
requisitos
Respeitando essa regra, será possível alterar o Processo Unificado, mas
sem perder a integridade de relacionamento existente entre elementos do processo
de software envolvidos na disciplina de requisitos.

3.1.1.2 Modificações Necessárias na Disciplina de Requisitos
Antes de descrever o método de reuso de artefatos em si, serão abordados
a seguir, as modificações que serão realizadas na fase de concepção do Processo
Unificado, quando o método será aplicado. Dessa forma, serão descritos a seguir o
fluxo atual e o fluxo proposto da disciplina de requisitos, assim como a justificativa
para essa modificação.
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A fase de concepção do Processo Unificado tem como objetivo mapear o
domínio do sistema a ser desenvolvido e obter uma visão macro, delimitando
fronteiras, limites, atores envolvidos e as funcionalidades do sistema [Jacobson,
1999].
Essas tarefas iniciais de especificação do domínio do sistema são
contempladas nas disciplinas de modelagem de negócio e requisitos do Processo
Unificado. Nesta última, é destacada como atividade inicial e relevante para a
aplicação do método proposto neste trabalho a de identificação de atores e casos de
uso, em que serão são gerados alguns artefatos importantes que serão utilizados no
método proposto neste trabalho. Na tabela 2 são listadas as subatividades e os
artefatos gerados pela atividade de identificar atores e casos de uso da disciplina de
requisitos.

Tabela 3-1 - Atividades e artefatos da disciplina requisitos

A figura 3-6 a seguir mostra o fluxo principal da atividade de identificar atores
e casos de uso. A pessoa responsável por ela é o analista de sistema. Na figura são
mostrados também os artefatos principais utilizados e aqueles resultantes dessa
atividade.
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Figura 3-6 – Workflow atual da atividade identificar atores e casos de uso
Conforme mostrado na figura 3-6, a proposta atual da disciplina de requisitos
do Processo Unificado inicia-se pela obtenção do modelo de negócio ou modelo de
domínio, elaboração da lista de características e da lista de requisitos não-funcionais
do sistema. Com esses artefatos inicia-se a atividade de identificação de atores e
casos de uso. Na seqüência, em paralelo, começam as atividades para gerar modelo
de casos de uso e o glossário de termos do sistema a ser desenvolvido.
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Neste workflow da atividade de identificar atores e casos de uso da disciplina
de requisitos será proposta a aplicação do método de reuso de artefatos de
software, com o objetivo de utilizar os artefatos gerados nessa atividade (modelo de
casos de uso e lista de características) para pesquisar e buscar no repositório todos
os artefatos de software existentes que sejam semelhantes ao domínio do sistema
solicitado.
Dentro desse contexto, a figura 3-7 mostra o novo fluxo proposto para essa
atividade com a aplicação do método de reuso de artefatos adicional:

Figura 3-7 – Workflow proposto com a aplicação do método de reuso
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3.1.1.2.1 Justificando a Aplicação do Método de Reuso na Disciplina Requisitos
A inclusão do método de reuso de artefatos na disciplina de requisitos se
justifica pela necessidade de aumentar a produtividade em um projeto por meio da
identificação e reutilização de artefatos de software durante a fase de concepção.
Com a identificação de artefatos reutilizáveis ainda na fase de especificação do
projeto, é possível diminuir o custo e a quantidade de horas gastas durante as fases
de elaboração e construção por meio do reaproveitamento desses artefatos.
Para isso, é necessário aplicar os fundamentos da reutilização no processo
de desenvolvimento de software durante a fase inicial do projeto, mas depois de ter
sido delimitado o escopo (domínio) inicial do problema e obtidos os casos de uso, a
lista de requisitos e o glossário de termos. Uma vez que esses artefatos tenham sido
obtidos, na próxima etapa é necessária a execução de atividades que realizem o
trabalho de identificar, em um repositório ou base de histórico de projetos, os
artefatos que foram criados a partir de um domínio (requisitos) semelhante ao do
projeto a ser desenvolvido. Com isso, podem ser identificados os artefatos que serão
reutilizados nas demais fases do projeto.
Essa etapa de identificação dos artefatos reutilizáveis num repositório, após
terem sido definidos os requisitos iniciais do sistema, está embasada na prática de
reuso aplicado no processo de linha de produto [Kang, 2002]. No contexto desse
processo, é necessário comparar entre os produtos já existentes na linha de
produtos e os novos produtos que serão desenvolvidos e identificar as semelhanças
entre eles.
A aplicação do método de reuso, portanto, deve ocorrer após ter sido
conhecido o domínio do problema a ser tratado e terem sido obtidos os requisitos
iniciais desse domínio, para a posterior pesquisa no repositório com vistas à
identificação de artefatos semelhantes.
A aplicação do método de reuso será dividida em várias atividades, as quais
serão incluídas na disciplina de requisitos, respeitando as regras de relacionamento
entre elementos do processo definidos pelo SPEM, conforme apresentado nas
figuras 3-4 e 3-5.
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A seguir serão explicados os principais itens que compõem o método de
reuso de artefatos.

3.2

Etapa 2 – Atividades de Reuso de Artefatos

Neste tópico serão apresentadas as atividades do método de reuso de
Artefatos, assim como os participantes e os artefatos gerados em cada uma delas.
Na figura 3-8 é apresentada a visão operacional do método de reuso de
artefatos, onde são mostradas as seguintes atividades: identificação de artefatos,
executar pesquisa de artefatos, análise de semelhanças, customizar artefatos de
software, integrar artefatos novos.
As linhas pontilhadas, na figura 3-8, indicam que o método de reuso será
adicionado ao worflow da disciplina de requisitos da fase de concepção do Processo
Unificado. Dentro do quadro maior é detalhado o método de reuso, em que será
utilizada a regra do SPEM apresentada na figura 3-5 para garantir a integridade de
relacionamento durante a inclusão de cada atividade do método, representado nos
retângulos menores. As setas entre os retângulos indicam a seqüência em que as
atividades serão realizadas para obter a reutilização dos artefatos.

No quadro

inferior da figura 3-8 encontra-se o repositório de artefatos que será utilizado pelo
método como ferramenta de suporte e será administrado por uma área responsável
pelo gerenciamento dos artefatos.
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Figura 3-8 – Visão operacional das atividades do método de reuso

Nos itens a seguir, cada atividade do método de reuso de artefatos será
explicada com mais detalhes.
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3.3

Detalhamento das atividades do método

Cada etapa do método de reuso de artefatos de software possui atividades
que geram seus próprios artefatos. A execução deste conjunto de atividades terá
como objetivo aplicar as práticas de reuso que possibilitarão a reutilização de
artefatos de software existentes no repositório.
A introdução dessas atividades do método está fundamentada na prática do
reuso aplicado no processo de linha de produto, em que, para desenvolver um novo
produto, primeiro são identificadas as características essenciais dele produto e
depois é realizada a atividade de comparação e identificação de semelhanças entre
as características do novo produto e as de outros produtos da linha de produtos
[Kang, 2002]. Essa prática é realizada com a meta de identificar, logo no início de
um projeto, todos os produtos que podem ser reutilizados, aumentando, dessa forma
a produtividade e evitando a redundância.
A criação das atividades de reuso proposta nesse método também está
fundamentada no trabalho de [Laguna, 2003], em que é proposta a introdução de
atividades de reutilização através da criação de um processo baseado nos
fundamentos do processo de linha de produtos.
No trabalho de [Alexander, 2002] foi proposta a obtenção de uma melhoria
na especificação de requisitos revisando o desenvolvimento de artefatos a partir de
sistemas similares. Esse trabalho contribuiu para o método de reuso, através da
idéia de criar atividades que possibilitem a reciclagem de requisitos extraídos de um
repositório para serem reutilizados durante a especificação de novos requisitos.
A seguir serão apresentados os objetivos de cada uma das atividades do
método de reuso de artefatos.
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3.3.1 Atividade de Identificação de Artefatos
Nessa primeira atividade serão introduzidas subatividades (passos) de
obtenção dos artefatos iniciais gerados pela fase de concepção do Processo
Unificado, tais como: modelo de domínio, lista de características e os requisitos
funcionais e não-funcionais. A partir desses artefatos serão gerados documentos
padronizados com as informações necessárias para serem utilizados pelo
administrador do repositório de artefatos para pesquisar artefatos que satisfaçam a
pesquisa solicitada. Essas tarefas serão realizadas pelo analista de domínio ou de
sistemas.

3.3.2 Atividade Executar Pesquisa de Artefatos
Nessa atividade, o analista de sistemas deverá preencher um documento
definindo quais os tipos de artefatos que deseja obter do repositório e passar esse
documento para o administrador do repositório de artefatos, cuja tarefa será
preencher a interface de pesquisa do sistema de repositório para obter o resultado
que satisfaça a solicitação do analista de sistemas.

3.3.3 Atividade Análise de Semelhanças
Na atividade de análise de semelhanças, o analista de domínio deverá
realizar as atividades de comparação das características entre o domínio dos
artefatos encontrados no repositório (classificadas de acordo com o tipo de
informação que representam) e o domínio do novo sistema que será desenvolvido,
com o objetivo de identificar o grau de semelhanças existentes entre ambos para
viabilizar, dessa forma, quais serão os artefatos candidatos à reutilização.

3.3.4 Atividade Customizar de Artefatos de Software
Uma vez identificados na atividade anterior os artefatos que podem ser
reutilizados, o analista de domínio, junto com um analista de sistemas, deverá
realizar a customização necessária desses artefatos encontrados no repositório para
adaptá-los de acordo com os requisitos (características) do domínio do sistema em
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que serão utilizados. Para concluir, nessa atividade deverá ser gerada também a
respectiva documentação dos novos artefatos gerados. Estes deverão, então, ser
revisados e passados para a atividade de integração de artefatos novos.

3.3.5 Atividade de Integração de Artefatos Novos
Nessa atividade final, o analista de sistemas enviará para o administrador do
repositório de artefatos a documentação necessária, junto com os artefatos novos
gerados, para que seja executada a tarefa de documentação e, por fim, a inserção
desses novos artefatos no repositório.

3.4

Fluxo das atividades do método de reuso de artefatos

Neste tópico, conforme citado nos itens anteriores, será apresentado o fluxo
do método de reuso, detalhando os passos de cada atividade, os participantes
envolvidos e os respectivos artefatos gerados em cada uma.
Para a inclusão de cada atividade do método de reuso no fluxo de trabalho
da disciplina de requisitos, foi aplicada a regra do SPEM apresentada na figura 3-5.
Nesse contexto, cada atividade do método foi incluída respeitando as seguintes
regras:
1. Cada atividade produz um ou mais artefatos.
2. Cada atividade contém vários passos (subatividades).
3. Cada atividade está associada a um profissional responsável.
4. Cada profissional do projeto está responsável por um ou mais artefatos
gerados pela atividade em que atua.
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Na figura 3-9 é apresentada a visão operacional do fluxo de atividades do
método de reuso, especificando quais são os responsáveis pela realização de cada
atividade do método.

Figura 3-9 – Fluxo de atividades do método de reuso

Nos itens a seguir será apresentado, em detalhes, o fluxo dessas atividades
do método de reuso de artefatos de software. Para cada uma dessas atividades
serão apresentados os artefatos de entrada, as atividades (passos) a serem
realizadas, as respectivas ferramentas a serem utilizadas e os artefatos de saída.
Essas atividades fazem parte de um fluxo maior, regido por um fluxo iterativo
representado por uma seta que interliga as entradas, as atividades e as saídas da
atividade em questão.
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3.4.1 Fluxo da Atividade 1: Identificar Artefatos
A figura 3-10 apresenta a atividade identificar artefatos. Essa atividade terá
como objetivo utilizar os artefatos glossário de termos, lista de características e os
casos de uso obtidos pelas atividades iniciais da disciplina de requisitos e, a partir
desses artefatos, executar a atividade de identificar as características essenciais
desse domínio de aplicação. Essas características serão obtidas através da
aplicação do método de reuso orientado a características, sendo gerado o modelo
de características a ser empregado para refinar o modelo de domínio da aplicação
[Kang, 2002]. Esse modelo de características será classificado de acordo com os
seguintes tipos de informação: capacidade da aplicação, ambiente operacional,
tecnologia do domínio e técnicas de implementação [Laguna, 2003]. Com isso, será
identificado o tipo de domínio de aplicação a ser pesquisado no repositório de
artefatos. Para finalizar, deverá ser preenchido o documento de pesquisa de
artefatos, que conterá as informações do domínio da aplicação a ser pesquisado no
repositório, as palavras-chave para otimizar a pesquisa e a lista com os artefatos
que se deseja encontrar no repositório. O analista de domínio será o responsável
pela realização dessas atividades.

Figura 3-10 – Fluxo da atividade identificar artefatos
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3.4.2 Fluxo da Atividade 2: Executar Pesquisa de Artefatos
O objetivo dessa atividade será escolher quais tipo de artefatos deverão ser
pesquisados no repositório. Para isso, o administrador do repositório de artefatos
deverá receber do analista de sistemas o documento gerado na atividade 1 anterior,
com a definição do domínio e das características essenciais a serem pesquisadas.
Nessa atividade, será necessário, ainda, definir a interface a ser utilizada para
realizar a busca no repositório, devendo ser especificados quais artefatos se deseja
obter com o resultado da pesquisa realizada. Após executar a pesquisa no
repositório de artefatos, deverá ser retornada uma lista de artefatos que satisfaça o
critério de busca. Como resultado, serão gerados a documentação do domínio de
aplicação do artefato encontrado (modelo de domínio) e os artefatos propriamente
ditos (diagramas UML).

Figura 3-11 – Fluxo da atividade executar pesquisa de artefatos

Na subatividade de escolher interface de busca, o repositório de artefatos
deverá apresentar uma interface de busca em que o administrador possa escolher o
tipo da pesquisa e os artefatos que deseja encontrar. A figura 3-12 mostra o tipo de
interface que deverá ser disponibilizado pelo repositório.
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Figura 3-12 – Interface de busca do repositório
A interface de busca do repositório deve apresentar uma estrutura de
pesquisa semelhante aquela mostrada na figura 3-12, para que o administrador
realize a pesquisa por tipo de domínio desejado e/ou pelas características do
domínio, e também deve oferecer uma lista com os artefatos que se deseja obter
como resultado. Portanto, o objetivo da pesquisa no repositório é a obtenção de
artefatos que possam ser reutilizados em outras aplicações cujos domínios sejam
semelhantes (domínio horizontal).

3.4.3 Fluxo da Atividade 3: Analisar Semelhanças
Nessa atividade, o objetivo será analisar as semelhanças entre os artefatos
encontrados no repositório e os artefatos (requisitos) do sistema que será
desenvolvido. Para isso, o analista de domínio iniciará a atividade de comparação e
identificação de semelhanças entre os artefatos de requisitos, como: casos de uso,
modelo de domínio e lista de características. Essa comparação será feita utilizandose a técnica de análise de domínio e através do método de reuso orientado a
características (FORM) para comparação de características de ambos os domínios.
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Com essa tarefa, o analista de domínio determinará quais são os artefatos mais
semelhantes e, portando, candidatos a serem reutilizados. Os produtos gerados
nessa atividade serão o relatório com o grau de semelhança dos artefatos e os
próprios artefatos obtidos. O passo seguinte dessa atividade será passar esses
artefatos encontrados no repositório para o analista de sistemas, para que possa
reutilizá-los no refinamento dos requisitos para o sistema que será desenvolvido.

Figura 3-13 – Fluxo da atividade analisar semelhanças

3.4.4 Fluxo da Atividade 4: Customizar Artefatos
Essa atividade terá como objetivo executar a customização dos artefatos
encontrados no repositório e classificados como semelhantes pela atividade anterior,
para que sejam adaptados e reutilizados durante a especificação de uma nova
aplicação. Ela será realizada pelo analista de sistemas, junto com o projetista de
sistemas. O analista de domínio terá a responsabilidade de analisar e revisar os
novos artefatos e aprová-los. Como resultado dessa atividade, serão gerados os
artefatos novos (que foram desenvolvidos reutilizando os artefatos obtidos no
repositório) e sua respectiva documentação.
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Figura 3-14 – Fluxo da atividade customizar artefatos
3.4.5 Fluxo da Atividade 5: Integrar Artefato Novo
Essa última atividade do método de reuso de artefatos terá a função de
receber os artefatos novos, junto com sua respectiva documentação, e também o
formulário

de

pedido

de inserção

de

artefatos

no

repositório.

Será

de

responsabilidade do administrador do repositório verificar se a documentação está
coerente e armazenar os respectivos artefatos no repositório. O administrador do
repositório também deverá atualizar o catálogo de domínios de sistema e extrair
relatórios de gerenciamento do repositório.

Figura 3-15 – Fluxo da atividade integrar artefato novo
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Na seção 3.5 a seguir serão mencionados os requisitos necessários a serem
considerados para a aquisição de um repositório de artefatos que atenda às
necessidades para armazenamento e obtenção de artefatos de software.

3.5

Requisitos do Repositório de Artefatos

Este tópico terá como objetivo definir os requisitos considerados essenciais
que o repositório de artefatos deverá possuir para auxiliar na aplicação do método
de reuso apresentado no capítulo 3.
Um repositório de artefatos de software precisa ser definido num contexto
em que seja possível identificar, por meio de um domínio de aplicação, todos os
produtos gerados em cada fase do ciclo de desenvolvimento de software, desde os
requisitos iniciais, como modelo de domínio, lista de características, casos de uso,
passando por diagrama de classes, seqüência, especificação de componentes, até
os componentes de software gerados.
Esse repositório deve possuir interface de busca com métodos de pesquisa
eficientes, para a obtenção de uma lista de artefatos gerados a partir de um domínio
de sistema. Essa interface deverá fornecer várias opções de pesquisa de artefatos,
permitindo escolher quais tipos de artefatos se deseja obter.
A figura 3-16 mostra como deve ser estruturada a dependência de
relacionamento entre os artefatos de software que foram gerados a partir de
determinado domínio de aplicação para que o método de pesquisa do repositório de
artefatos consiga identificá-los e recuperá-los com facilidade e segurança.
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Figura 3-16 – Relacionamento entre artefatos de software no repositório

A figura 3-16 apresenta como o repositório deve organizar a dependência
entre os artefatos que foram gerados nas fases de concepção, elaboração e
construção a partir de um domínio de aplicação. O repositório de artefatos deverá,
portanto, mapear todos os artefatos que foram criados durante o ciclo de vida do
processo de software. Na figura 3-16, as setas internas de cada fase indicam a
seqüência em que os artefatos foram criados, ou seja, demonstra de qual artefato ou
requisito foram criados. As setas externas entre as fases indicam a seqüência
normal do ciclo de desenvolvimento do processo de software, iniciando pela fase de
concepção e seguindo pelas fases de elaboração e construção.
Dentro das características citadas acima, existem, no meio científico, alguns
trabalhos realizados para a automação de sistemas de repositórios de domínios que
satisfazem os requisitos apresentados, acima como os trabalhos de [Henninger,
2002], [Lima Reis, 2002], [Lee, 1998] e que podem ser utilizados pela indústria de
software para viabilizar a aplicação do método de reuso apresentado neste trabalho.
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3.6

Conclusão do Método

Conforme apresentado no capítulo 3, a utilização do método de reuso de
artefatos aplicado ao Processo Unificado possibilitará à indústria de software obter
melhores

resultados

em

seus

projetos,

como

a

redução

do

tempo de

desenvolvimento, a diminuição dos custos e, principalmente, a melhoria do
gerenciamento dos artefatos de software existentes, para evitar a redundância de
trabalho.
A aplicação do reuso no Processo Unificado torna o processo de
desenvolvimento de software iterativo ainda mais ágil, devido ao reaproveitamento
de boa parte dos produtos/artefatos gerados em projetos anteriores de domínios de
aplicação semelhantes, possibilitando a reutilização desses artefatos desde a fase
de levantamento de requisitos até a de codificação do ciclo de desenvolvimento de
um projeto de sistemas. Esse método também possibilita às empresas que
desenvolvem software dimensionar e avaliar melhor a qualidade de seus processos
e produtos gerados.
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4
4.1

EXPERIMENTO DO MÉTODO
Introdução
Este capítulo terá o objetivo de apresentar a aplicação do método de reuso

de artefatos através da realização de um experimento realizado durante o
desenvolvimento do sistema de transferência de custódia de debêntures de uma
instituição financeira que utiliza o Processo Unificado em seus projetos.
No

contexto

desse

experimento,

foram

escolhidas

apenas

as

funcionalidades e os requisitos mais relevantes do sistema de transferência de
custódia de debêntures para a aplicação do método de reuso de artefatos.
Neste tópico será descrito o processo de software utilizado pela instituição
financeira, em que são introduzidas as atividades do método de reuso. Na
seqüência, será apresentado o escopo de negócio do sistema de transferência de
custódia de debêntures e detalhados os requisitos, o glossário de termos e os casos
de uso principais. Depois de conhecido o escopo do projeto é então realizado o
experimento deste trabalho.
Nessa instituição financeira, foi utilizado como repositório de artefatos um
software que gerencia e controla a versão de todos os artefatos criados durante um
projeto para auxiliar na aplicação do método de reuso de artefatos.

4.2

Cenário do Experimento

Uma empresa que deseja captar recursos financeiros pode disponibilizar a
emissão de debêntures (título privado) para serem negociados no mercado
financeiro. Essas debêntures podem ser negociadas por empresas (clearings) que
realizam os serviços de negociação e a custódia delas. Existindo a opção de o
investidor (detentor das debêntures) mudar de clearing para que suas debêntures
sejam negociadas em outro mercado que consiga maior valorização, foi requisitada
pelo mercado financeiro a criação de um sistema automatizado que possibilitasse a
transferência de custódia de debêntures entre clearings on-line.
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Dessa forma, foi requisitado à instituição financeira do experimento (Clearing
de São Paulo) o desenvolvimento de um sistema que automatizasse o processo de
transferência de custódia de debêntures para outra Clearing do Rio de Janeiro que
negocia títulos privados no país. Iniciou-se, desse modo, este projeto, para viabilizar
o desenvolvimento de uma aplicação de software que permitisse que essa
transferência se realizasse em tempo real, tendo como objetivo garantir que fosse
mais rápida e segura, comparada com a forma manual. A infra-estrutura necessária
para a realização dessas operações utilizou a RSFN (Rede do Sistema Financeiro
Nacional), que permite que as transferências sejam realizadas através da troca de
mensagens existentes no SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro), conforme ilustra
a figura 4-1.

Figura 4-1 – Fluxo de transferência de debêntures entre Clearings
Os investidores poderão solicitar a seus respectivos agentes de custódia
(participantes que executam as ordens dos investidores no mercado de negociação)
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que a transferência de debêntures seja executada. Do ponto de vista dos fluxos das
transferências, estas podem ocorrer tanto da Clearing do Rio para a de São Paulo,
e vice-versa.
No caso das transferências de debêntures da Clearing do Rio para a de São
Paulo denominadas operações de depósito, a da segunda cidade receberá uma
mensagem de depósito da primeira ordenando a transferência de custódia de
determinada quantidade de debêntures para a posição de custódia da Clearing de
São Paulo. Esse depósito poderá ser destinado a vários investidores. Dessa forma,
o agente de custódia que realizou a transferência deverá realizar a distribuição de
saldos entre os investidores no sistema de transferência de custódia da Clearing de
São Paulo. Ou seja, para um depósito recebido nessa Clearing, o agente de
custódia deverá informar quais são os investidores e a respectiva quantidade a ser
creditada na conta de cada investidor.
No caso das transferências de debêntures da Clearing de São Paulo para a
do Rio, denominada operações de retirada, o agente de custódia executará a ordem
de transferência de debêntures para a do Rio e, nesse caso, será enviada uma
mensagem de solicitação de retirada.
A figura 4-2 a seguir mostra o fluxo da transferência de custódia de
debêntures realizada entre as Clearing de São Paulo e do Rio, conforme citado
acima.
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Figura 4-2 – Transferência de custódia de debêntures entre Clearings
4.2.1 O Sistema de Transferência de Custódia de Debêntures
A Clearing de São Paulo é responsável pelos serviços de custódia de títulos
privados como ações e debêntures. No caso das debêntures, ela controla as
operações através do Bovespa Fix, um ambiente integrado para negociação,
liquidação e custódia de títulos de renda fixa privada. Dessa forma, visando
aumentar o volume de negociações de debêntures na Bovespa Fix e oferecer um
serviço que facilite ao investidor interessado em transferir a custódia de suas
debêntures para a Clearing de São Paulo a serem negociadas no Bovespa Fix, foi
desenvolvido um sistema que garante rapidez e segurança durante a realização
dessas transferências.
Esse sistema de transferência de custódia foi disponibilizado para os
agentes de custódia ligados à Clearing de São Paulo e pode, por estratégia de
negócio, passar a realizar a transferência de custódia também com outras clearings
existentes no mercado, além da Clearing do Rio de Janeiro.
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4.2.2 Requisitos da Arquitetura

O requisito do departamento de tecnologia da informação da Clearing de
São Paulo é o desenvolvimento de sistemas utilizando a tecnologia Microsoft, em
que esses sistemas deverão ser desenvolvidos em camadas e para o ambiente
Web. Portanto, foi definida, para essa arquitetura padrão, a utilização de servidores
Web (WebServices), a componentização de programas em três camadas e banco de
dados relacional.
Os sistemas desenvolvidos nesse ambiente serão acessados tanto por
usuários internos da Clearing de São Paulo como por agentes de custódia externos.
Para esse serviço, os sistemas serão disponibilizados para acesso no ambiente de
intranet da empresa, utilizando a estrutura de redes atual.

4.2.3 Requisitos Funcionais

O sistema de transferência de custódia entre a Clearing de São Paulo e a do
Rio de Janeiro terá como requisitos principais: a automatização das mensagens de
transferência de depósito e retirada, a definição de uma interface de comunicação
com o sistema de custódia da Clearing de São Paulo (no ambiente Mainframe),
além de outros sistemas legados da empresa que estão na plataforma baixa
(Webservices). O sistema também deverá disponibilizar os serviços de distribuição
de depósito dos investidores, de validação de agentes de custódia e de conciliação
diária de movimentos e saldos.
Para o melhor entendimento do contexto do sistema de transferência de
custódia, será descrito, nos itens a seguir, o glossário de termos, assim como os
casos de uso principais do sistema. Como o objetivo desses artefatos é auxiliar o
entendimento, eles não serão detalhados.
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4.2.4 Glossário de Termos do Sistema
O glossário de termos é um artefato importante gerado pela atividade de
identificar atores e casos de uso da disciplina de requisitos do Processo Unificado.
Os termos encontrados nos casos de uso devem estar devidamente explicados no
glossário de termos, para auxiliar no entendimento do domínio do sistema. Com
essa lista de termos é possível compreender com mais detalhes o domínio do
sistema e auxiliar na identificação das características desse sistema.
A seguir é apresentado o glossário de termos identificados para o sistema de
transferência de custódia de debêntures.
Debênture – é um valor mobiliário (título privado), em geral resgatável a
longo prazo, com condições e características estabelecidas em escritura de
emissão, tendo por origem um contrato de mútuo celebrado entre a emissora dos
títulos e os futuros adquirentes (debenturistas, representados na escritura pelo
agente de custódia).
Investidor – aquele que possui debêntures da empresa emissora do título.
Clearing de São Paulo – sociedade anônima de capital fechado, com sede
na capital do estado de São Paulo, que provê serviços de compensação, liquidação
e controle de risco de operações. Também presta o serviço de custódia fungível de
ativos e administra o banco de títulos BTC. É uma organização auto-reguladora,
supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Agentes de Custódia – instituição auxiliar do sistema financeiro que opera
no mercado de capitais com títulos e valores mobiliários, em especial no mercado de
ações. É a intermediária entre os investidores nas transações tanto em bolsas de
valores como em outros mercados com títulos privados.
Clearing do Rio de Janeiro – câmara de custódia e liquidação para registro
e negociação de títulos e valores mobiliários de renda fixa. Essa clearing presta
serviços integrados de custódia; negociação on-line, registro de negócios e
liquidação financeira.
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LC – sistema de liquidação e custódia da Clearing de São Paulo que
controla os saldos dos papéis negociados, separados por contas contábeis e contas
de investidores.

4.2.5 Casos de Uso
A figura 4-3 apresenta os principais casos de uso do sistema de
transferência de custódia. Neste experimento serão utilizados apenas os casos de
uso em negrito.

Figura 4-3 – Modelo de Caso de Uso do experimento
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4.2.5.1 Caso de Uso Receber Depósito
Esse caso de uso representa o serviço do sistema que recebe uma
mensagem de depósito da Clearing do Rio de Janeiro (via mensageria do SPB). O
agente de custódia solicita junto a essa clearing a transferência de determinada
quantia de uma debênture para ser depositada na Clearing de São Paulo.
Esse processo deverão ser executados os seguintes passos:
• O sistema recebe a mensagem de depósito da Clearing do Rio de Janeiro.
• O sistema identifica se o código do agente de custódia que veio na
mensagem de depósito está cadastrado no sistema de cadastro de
agentes de custódia e pega o código correspondente desse agente
cadastrado na Clearing de São Paulo.
• O sistema verifica se o código da debênture está cadastrado e se é um
papel permitido nas transferências.
• A Clearing de São Paulo classifica esse depósito como válido para que os
agentes de custódia possam realizar a distribuição desse depósito
(Distribuir saldo de investidores).

4.2.5.2 Caso de Uso Distribuir Saldo para Investidores
A distribuição de saldo é um serviço que pode ser realizado tanto pelos
usuários da Clearing de São Paulo quanto pelos agentes de custódia. Essa
operação tem o objetivo de distribuir a quantidade de determinada debênture
recebida pela mensagem de depósito entre os investidores que solicitaram a
transferência da Clearing do Rio de Janeiro para a de São Paulo. Portanto, o agente
de custódia ou a própria Clearing de São Paulo deverá especificar qual é a conta do
investidor e a quantidade da debênture a ser creditada. Nesse caso, um único
depósito pode ser distribuído entre vários investidores.
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Nesse processo, deverão ser executados os seguintes passos:
• O agente de custódia ou a Clearing de São Paulo seleciona o depósito
recebido da Clearing do Rio de Janeiro que está classificado como
válido.
• O agente de custódia ou a Clearing de São Paulo informa a conta do
investidor que será creditada, a quantidade, o código da debênture e o
código da carteira do investidor.
• O agente de custódia ou a Clearing de São Paulo confirma a operação.
• O sistema de transferência de custódia envia a solicitação de distribuição
de depósito para o sistema de LC (Mainframe) para efetivar o depósito
devido nas contas do investidor e na conta lastro (conta contábil).
• O sistema LC (Mainframe) devolve mensagem de confirmação de depósito
para o sistema de transferência de custódia.

4.2.5.3 Caso de Uso Solicitar Retirada de Debêntures
Esse caso de uso representa o serviço contrário de depósito. O agente de
custódia ou Clearing de São Paulo solicita o serviço de retirada (transferência) de
custódia de debêntures de um investidor para a Clearing do Rio de Janeiro. Essa
operação também será realizada via mensageria SPB, através do envio de uma
mensagem de retirada. Após o envio dessa mensagem, a Clearing de São Paulo fica
aguardando uma mensagem de resposta da Clearing do Rio de Janeiro confirmando
se a operação foi realizada.
Nesse caso de uso, são realizados os seguintes passos:
• O usuário informa a conta do investidor.
• O sistema valida o investidor no cadastro de investidor.
• O usuário informa de qual carteira do investidor será feita a retirada.
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• O usuário informa o código da debênture e a quantidade a ser retirada.
• O sistema informa para qual conta do agente de custódia na Clearing do
Rio de Janeiro será transferida a debênture.
• O usuário da Clearing de São Paulo ou agente de custódia confirma a
retirada.
• O sistema envia as informações: conta do investidor, carteira, ativo e
quantidade para o sistema LC (Mainframe), requisitando a retirada para
Clearing do Rio de Janeiro.
• O sistema LC devolve mensagem confirmando que a retirada pode ser
realizada.
• O sistema de transferência de custódia envia mensagem de solicitação de
retirada para Clearing do Rio de Janeiro.
• O sistema de transferência de custódia aguarda mensagem de resposta
da Clearing do Rio de Janeiro confirmando a operação.
4.3

Aplicação do Método
Neste item será demonstrado como aplicar o método de reuso de artefatos

no processo de software atual da empresa. Como premissa para a implementação
do método, primeiro será necessário modificar o processo atual da empresa, com a
ajuda das regras do SPEM e na segunda fase será apresentado como realizar as
atividades de reuso de artefatos que serão adicionadas na disciplina de requisitos.

4.3.1 Modificação do Processo de Software Atual
A figura 4-4 apresenta o fluxo de atividades da disciplina de requisitos da
fase de concepção do processo de software utilizado na Clearing de São Paulo. O
fluxo de atividades da disciplina de requisitos tem como objetivo executar as
atividades mais relevantes dentro das necessidades da empresa. Nessa figura
também é destacado que o método de reuso de artefatos será aplicado após a
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atividade de desenho da arquitetura do negócio. O método será aplicado após essa
atividade porque é somente nessa etapa do fluxo que são especificadas as
características do domínio da aplicação e os casos de uso relevantes para o método
de reuso.

Figura 4-4 – Fluxo da fase de concepção com aplicação do método de reuso
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4.3.2 Identificando os Artefatos Essenciais
Essa primeira atividade do método tem como objetivo identificar, em um
sistema que será desenvolvido, as características essenciais que esse sistema
possui, para, nas etapas seguintes do método, passar essas características como
parâmetros a serem pesquisados no repositório de artefatos.

1. Definir Escopo do Domínio
O modelo de domínio abaixo apresenta quais as entidades fundamentais
que serão utilizadas para pesquisa no repositório.
1.1 Modelo de Domínio Desejado

2. Identificar Características Essenciais

Nessa atividade, é necessário definir quais características da aplicação
serão consideradas essenciais. Essas características poderão ser identificadas
utilizando os casos de uso ou gerando o modelo de características a partir da lista de
características, que deve ser organizado em quatro níveis: nível de capacidade,
ambiente operacional, tecnologia do domínio e técnicas de implementação. Após
identificar essas características, elas devem ser relacionadas no documento de
pesquisa de artefatos.
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2.1 Casos de Uso Essenciais

Nesse caso, os casos de uso solicitar retirada de debêntures e distribuir
saldo de investidores foram identificados como os mais relevantes e serão utilizados
como referência para se realizar a pesquisa no repositório.
2.2 Modelo de Características
Para refinar as características do sistema de transferência de custódia, será
gerado o modelo utilizando a lista de características e o glossário de termos.
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3. Preencher Documento de Pesquisa
Nessa atividade, um formulário de pesquisa de artefatos deverá ser gerado e
enviado para o administrador do repositório, para que execute a busca para
identificação de artefatos que sejam semelhantes ao domínio e características dos
artefatos informados nesse documento.
Para esse caso, o formulário deverá conter as seguintes informações:
•
•

•

Domínios: Retirada, Distribuição de Saldo.
Características:
Ambiente Operacional: WebServices, Componentes, Mensageria SPB,
RSNF;
Tecnologia Domínio: Distrib. Automática, Ver. Saldo, Aviso On-Line;
Técnica de Implementação: Componentes de Acesso Mainframe, BizTalk,
MSMQ.
Artefatos Desejados: Casos de Uso, Modelo de Domínio, Diagrama de Classes.

4.3.3 Executando a Pesquisa de Artefatos
Nessa atividade do método de reuso, o objetivo será enviar o formulário de
pesquisa para o administrador do repositório, a fim de que ele execute a pesquisa
para tentar identificar possíveis artefatos candidatos à reutilização.
Para esse experimento, foi utilizado um software que armazena todos os
artefatos de um projeto desde os requisitos até o código-fonte gerado, e permite
também o controle de versão dos itens armazenados.
1. Escolher Interface de Busca
Nessa atividade, o administrador deverá preencher a interface de pesquisa
do repositório que permita realizar a busca através de palavras-chave do domínio
informadas no documento de pesquisa.
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2. Escolher Interface de Busca
Nessa atividade, o administrador deverá executar a pesquisa utilizando uma
interface do repositório que permita realizar a busca através de palavras-chave do
domínio informadas no documento de pesquisa.
A interface executará a procura pelas palavras-chave do domínio:
- “Custodia”, “Retirada”, “Distribuição”;

2.1 Artefatos Encontrados
Casos de Uso Obtidos

Esse caso de uso do sistema de custódia (baixa plataforma) foi obtido no
repositório de artefatos, devido aos itens identificados como semelhantes no
glossário de termos, no modelo de domínio encontrado na descrição desses casos
de uso.
Esse domínio de aplicação também apresentou características similares pois
também foi desenvolvido na plataforma WebServices.
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Diagrama de Classes Obtido

Esse diagrama de classes do sistema de custódia também foi obtido pelo
repositório satisfazendo a palavra-chave “Retirada”.
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4.3.4 Analisando as Semelhanças entre Artefatos
Essa atividade de comparação de semelhanças tem como meta identificar
se os artefatos encontrados no repositório podem ser realmente reutilizados. Para
isso, serão comparados o modelo de domínio e a lista de características entre esses
artefatos.
3. Analisar Semelhanças
Nessa atividade, será analisado o modelo de domínio entre o sistema de
transferência de custódia e o sistema de custódia.
Modelo de Domínio do Sistema Transferência de Custódia:

Modelo de Domínio do Sistema de Custódia:
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3.1 Grau de Semelhança
Na comparação de semelhanças entre os dois domínios pode-se notar
grande similaridade entre eles, porque ambos possuem classes para o tratamento
do serviço de retirada (classe Retirada). No caso do sistema de transferência de
custódia, a classe Operação possui o mesmo serviço de retirada que o sistema
custódia.

3.2 Artefatos Candidato para Reuso:
A seguir são listados os artefatos do sistema de custódia que foram
considerados canditados a serem reutilizados pelo sistema de transferência de
custódia.
Classe Retirada

Caso de Uso Retirada
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4.3.5 Customizando os Artefatos de Software
Nessa atividade, após obter a lista dos artefatos classificados com grau de
semelhança elevado e obtidos aqueles que podem ser reutilizados, inicia-se a
atividade de customizar estes artefatos encontrados pelo repositório. Esse processo
de customização deverá reutilizar os requisitos desses artefatos encontrados no
repositório que são semelhantes aos requisitos novos. Com isso, será adicionado,
na especificação dos artefatos novos, quais funcionalidades serão reutilizadas e
que artefato será reutilizado durante o restante do projeto.

1. Customizar artefatos novos
No caso de uso do sistema transferência de custódia para solicitar retirada
de debêntures para a Clearing do Rio de Janeiro será adicionada a funcionalidade
do caso de uso do sistema de custódia.

1.1 Caso de Uso Solicitar Retirada de Debêntures reutilizando Caso de Uso Retirada
do Sistema de Custódia.
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4.3.6 Integrando os Artefatos Novos
Nessa

atividade,

será

enviada

ao

administrador

do

repositório

a

documentação que define as características do domínio da nova aplicação e os
novos artefatos gerados nessa aplicação, para que sejam inseridos no repositório de
artefatos. Como resultado dessa atividade, o administrador deverá disponibilizar um
catálogo atualizado na Web (intranet) que apresente todos os sistemas cadastrados
no repositório, classificados por domínio de aplicação.
1. Incluir Artefatos Novos
Nessa atividade, o administrador deverá inserir no repositório os artefatos
gerados pela nova aplicação e informar o domínio e as características dessa
aplicação.
Portanto, serão inseridos os seguinte artefatos gerados na fase de
concepção do sistema de transferência de custódia:
•
•
•
•

Modelo de Características do Domínio
Glossário de Termos
Modelo de Domínio (já customizado)
Casos de Uso (já customizados)
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4.4

Análise dos Resultados Obtidos
Neste item será feita uma análise da aplicação do método de reuso de

artefatos com base nos resultados obtidos no experimento do sistema de
transferência de custódia de debêntures entre a Clearing de São Paulo e a do Rio de
Janeiro.
Quanto ao impacto da inclusão das atividades de reuso na fase de
concepção da disciplina de requisitos do projeto, foi observado que o tempo gasto
durante esta fase do projeto foi 22% maior que o estimado pelo cronograma feito
pela equipe de análise para concluir essa fase do projeto, devido à ausência de uma
ferramenta para automatizar a atividade de comparação de características e
identificação de semelhanças entre os artefatos.
Com relação ao grau de reutilização obtido no projeto, foi possível verificar
algumas funcionalidades de características semelhantes necessárias ao projeto do
experimento, como: o processo de retirada, a distribuição de depósito, o serviço de
envio de correio eletrônico, o serviço de infra-estrutura para envio e recebimento de
mensagens do SPB. A atividade de pesquisa de artefatos por tipo de domínio
utilizando o modelo de características comprovou ser eficiente e viável para atingir
os objetivos dessa etapa do projeto.
Os resultados deste estudo comprovaram a diminuição no tempo do projeto
nas fases de elaboração e construção na ordem de 30%. Foi possível reutilizar
componentes de software de sistemas de domínios de aplicação semelhantes
identificados a partir dos casos de uso que se assemelharam com as características
e o domínio do experimento.
No entanto, foi possível constatar a necessidade de adquirir uma ferramenta
de identificação e obtenção de artefatos de software que seja eficiente, conforme os
requisitos apresentados no item 3.5. O uso de um repositório não-adequado
dificultou o processo de identificação de artefatos executado pelo administrador do
repositório.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo, serão especificadas, no item 5.1, as principais conclusões

desta dissertação, e analisados os pontos importantes deste trabalho, contribuindo,
assim, para um entendimento melhor das abordagens apresentadas nos capítulos
anteriores.
Finalmente, no item 5.2, serão apresentadas algumas propostas para futuros
trabalhos, tendo como objetivo contribuir para a melhoria da aplicação da
reutilização em processos de software.
5.1

Conclusões
As conclusões deste trabalho serão apresentadas a partir dos seguintes

aspectos: utilização do SPEM na modificação da disciplina requisitos do Processo
Unificado, aplicabilidade da reutilização no Processo Unificado, aplicabilidade do
método e a implementação do repositório de artefatos.
O meta-modelo de processos SPEM foi utilizado como guia para realizar as
modificações na disciplina de requisitos do Processo Unificado, pois possui uma
linguagem que auxilia a definir processos e seus componentes. Dessa linguagem,
expressa através da notação UML, foram utilizadas as regras que descrevem o
relacionamento existente entre os elementos de processo: artefato, atividade e
papel. A aplicação dessas regras garantiu a introdução das novas atividades na
disciplina de requisitos sem mudar a integridade de relacionamento entre seus
elementos.
Quanto à aplicabilidade da reutilização no Processo Unificado foi
demonstrado que existe a necessidade de adicionar atividades que definam como
aplicar as técnicas de reuso durante a execução das atividades existentes em suas
disciplinas para diminuir tempo e custos. Nesse contexto, é relevante a introdução
das técnicas de reuso praticadas no processo da engenharia de linha de produto,
onde são aplicados técnicas de comparação de características existentes entre os
produtos existentes numa base de produtos reutilizáveis, antes de iniciar a
construção de um novo.
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Quanto à aplicabilidade do método, foi possível introduzir técnicas que
ajudam a identificar e reutilizar algumas funcionalidades de aplicações de softwares
cujos domínios são semelhantes, mas para isso, é necessário realizar pequenos
ajustes nos artefatos encontrados para se adequar aos requisitos da aplicação em
que serão reutilizados. Durante a execução das atividades do método foi observado
ser importante à figura de um analista de domínio ou um analista de sistemas que
conheça bem o domínio do sistema, assim como os termos desse domínio para
elaborar o modelo de características.
Uma conclusão importante é que a execução das atividades do método
aumenta o tempo gasto durante a fase de concepção do projeto devido a introdução
de novas atividades, entretanto, contribui para a diminuição do tempo e custos do
projeto nas fases de elaboração e construção do projeto devido a identificação
prévia na fase anterior, quais artefatos serão reutilizados. Com isso, foi demonstrada
a viabilidade da aplicação do método proposto.
Um tópico essencial na conclusão desta dissertação é quanto a escolha do
repositório de artefatos, que precisa atender aos requisitos apresentados neste
trabalho, para possibilitar que a execução da pesquisa seja realizada de forma
rápida e de fácil operação pelo administrador do repositório. As atividades de
procura de artefatos podem ser realizadas manualmente, porém tem impacto direto
no aumento do tempo gasto na fase de concepção do projeto.
Finalmente, o sucesso da aplicação deste método depende da participação
de um analista de domínios que possua forte conhecimento nos domínios de
aplicação existentes na empresa, na escolha de um repositório de artefatos
adequado, e o gerenciamento desses artefatos existentes na empresa para futura
reutilização.
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5.2

Continuidade da Pesquisa

Esta dissertação contribuiu para a evolução das pesquisas sobre a prática
do reuso em processos de software propondo novas técnicas e métodos que
ampliem o entendimento de como executar atividades de reutilização de artefatos
que permitam o aperfeiçoamento da qualidade dos processos de software
existentes.
Dessa forma, para a continuidade da pesquisa deste trabalho, ressalta a
necessidade de aprofundamento nas técnicas utilizadas para identificar domínios de
aplicações semelhantes e também a proposição de uma forma automatizada que
diminua o tempo gasto durante a realização da tarefa de comparação das
semelhanças existentes entre as características de um domínio de aplicação.
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