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RESUMO
O reuso de software, há muito tempo, tem sido um dos principais assuntos discutidos
pela engenharia de software. Todavia, observa-se que o nível de reuso atingido por grande
parte das empresas que desenvolvem software encontra-se ainda aquém do desejado. Há
pouca automação nos métodos de desenvolvimento utilizados atualmente. Os produtos são
construídos, na maioria das vezes, a partir do mesmo ponto de partida, de forma artesanal,
sem o suporte de um processo sistemático de reuso.
O presente trabalho versa sobre o reuso e propõe a adoção de uma da abordagem que
visa aumentar o seu nível e eficiência em Linhas de Produtos de Software (LPS), por meio do
uso de ferramentas de Modelagem de Domínio Específico (MDE). Essa proposta é avaliada
em um ensaio prático, no qual é criado o protótipo de uma ferramenta de MDE, para o
domínio da Automação Bancária.
A análise dos resultados obtidos nesse experimento indica que existem ganhos
significativos em termos do nível de reuso, produtividade e qualidade do produto gerado, que
justificam a utilização dessa estratégia em outros domínios.

Palavras-Chave: Modelagem de Domínio Específico (MDE), Linhas de Produtos de Software
(LPS), Reuso de Software, Linguagens de Domínio Específico (LDE), Automação Bancária.
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ABSTRACT
Domain Specific Modeling for Software Product Lines Aiming the Reuse
Software reuse has been for a long time one of the main subjects discussed in software
engineering. However, it can be observed that the reuse level achieved by most of the
companies that develop software is still unsatisfactory. There is little automation in the
software development methods used nowadays. The products are always built from the
beginning, in a handmade way, without the support of a systematic reuse process.
This work examines reuse and suggests an approach aiming at the increase of its level
and efficiency applied to software product lines (SPL), by using domain specific modeling
(DSM) tools. This proposal is evaluated in practice by creating a prototype of a DSM tool, for
a Banking Automation domain
The results analysis of this experiment points out that there are meaningful benefits in
terms of reuse level, productivity and quality of the product that justify the usage of this
strategy in others domains.

Keywords: Domain Specific Modeling (DSM), Software Product Lines (SPL), Software
Reuse, Domain Specific Languages (DSL), Banking Automation.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A questão do reuso de software, há muito tempo, tem sido uma das principais pautas
nas discussões da engenharia de software. Métodos eficazes para se promovê-lo, justificativas
para a sua adoção e métricas para medi-lo, foram objetos alvos de muitos estudos.
Conseqüentemente, o progresso obtido nesse campo nas últimas décadas foi
considerável. A evolução das técnicas e ferramentas, o surgimento de paradigmas como a
Orientação a Objetos, a Componentização, os Aspectos e mais recentemente, o
Desenvolvimento Dirigido por Modelos (DDM), permitiram que a indústria de software
atendesse, satisfatoriamente, às demandas do mercado. Contudo, o índice de reuso dos ativos1
existentes é ainda muito baixo se comparado às outras indústrias (GREENFIELD, 2004),
como a automobilística e a construção civil, por exemplo. Além disso, verifica-se que há
pouca automação nos processos adotados. Os produtos são criados, na maioria das vezes,
sempre do mesmo ponto de partida, de forma artesanal.
O aumento da demanda por software, observado nos últimos anos, requer que a
maneira como se desenvolve software seja reavaliada. As técnicas e métodos existentes não
são suficientes para suportar o aumento de escala, que segundo especialistas, deverá continuar
em ascensão nos próximos anos (GREENFIELD, 2004). É necessário automatizar as tarefas
repetitivas que, invariavelmente, consomem uma parcela significativa do tempo e esforço do
ciclo de vida do desenvolvimento de software.
Analisando o caminho trilhado por outras indústrias, que passaram pela mesma
transformação e conseguiram aumentar a produtividade de forma a suportar as demandas em
maior escala, verifica-se que um dos fatores determinísticos para o sucesso obtido foi a
adoção de um modelo baseado em economia de escopo. Nesse modelo os produtos criados
são muito similares, apesar de possuírem características únicas que os diferenciam. Eles são
construídos por meio do reuso de materiais, ferramentas, padrões e processos existentes.
Diante dessa constatação sugere-se que essa mesma estratégia, a de Linhas de Produtos, seja
utilizada na indústria de software.
Algumas empresas como Hewlett-Packard, Nokia e Motorola adotaram a abordagem
de Linhas de Produtos de Software (LPS) para a construção de softwares e obtiveram uma

1

Nesse contexto, entende-se por ativo todo e qualquer artefato gerado no ciclo de desenvolvimento de software, como por
exemplo, especificações, modelos, código fonte, componentes, planos de testes, planejamento, entre outros.
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melhoria considerável em termos de qualidade, custo, produtividade e satisfação do cliente
(NORTHROP, 2002). Segundo (MCGREGOR et al, 2002), há três fatores importantes que
devem ser levados em consideração na adoção de uma Linha de Produtos:
•

Exploração das características comuns e das variações entre produtos,

•

Desenvolvimento focado na Arquitetura,

•

Definição de papéis explícitos e distintos para os que desenvolvem ativos
reutilizáveis e aqueles que consomem esses ativos dentro de seus produtos.

Esses itens caracterizam, objetivamente, uma metodologia que permite, dentre outras
coisas, definir os requisitos e a sua granularidade funcional, planejar e projetar, de forma próativa, os componentes de software, além de prescrever o uso de componentes existentes no
contexto de novos produtos.
Além da adoção de uma estratégia baseada em Linhas de Produtos, o uso de
ferramentas de Modelagem de Domínio Específico (MDE) ou Domain Specific Modeling
possibilita a elevação do nível de produtividade da indústria de software (POHJONEN;
KELLY, 2002). A idéia central dessa abordagem consiste em permitir que uma grande parcela
da aplicação seja construída a partir de modelos, definidos em um nível de abstração superior
ao código.
Uma ferramenta baseada em MDE mapeia conceitos e elementos de um domínio
particular diretamente para dentro de um modelo, permitindo que as aplicações sejam
construídas a partir dessas abstrações. Além disso, permite que os usuários, nesse caso os
desenvolvedores de aplicativos, concentrem-se no negócio no qual estão inseridos, agregando
mais valor ao produto final, ao invés de lidar com as idiossincrasias das linguagens de
programação e das ferramentas de desenvolvimento existentes. Um exemplo de ferramenta de
MDE no domínio da telefonia, descrito por (TOLVANEN, 2006), é a geração de programas
em CPL (Call Processing Language), uma linguagem utilizada para definir o roteamento de
chamadas em telefonia sobre IP (VOIP). A partir de elementos gráficos que descrevem
conceitos específicos tais como proxy, local e ações de sinalização, é possível criar modelos
que contenham fluxos complexos de redirecionamento de chamadas telefônicas, sem a
necessidade de ater-se à semântica e à sintaxe da linguagem em questão.
A motivação principal para esse trabalho vem da possibilidade de aumentar os níveis
atuais de reuso e de produtividade no processo de construção de software, por meio da adoção
de ferramentas de MDE para suportar o desenvolvimento de uma Linha de Produtos de
Software.
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O primeiro passo nessa empreitada é estabelecer um domínio específico no qual seja
possível aplicar, de forma inequívoca, essa metodologia. Nesse sentido, verifica-se que o
segmento bancário, em especial o de Automação Bancária, é um forte candidato. Essa
consideração deve-se ao fato de que grande parte dos aplicativos construídos nesse setor é
variante de softwares existentes. Essa afirmação pode ser facilmente constatada por meio da
análise dos serviços disponibilizados pelos canais eletrônicos dos bancos. Há um grande
substrato comum de funcionalidades por de trás das aplicações de ATM, Internet Banking e
atendimento automático por telefone (URA). Apesar de fazerem uso de interfaces com
usuário (GUI) bem distintas, os conceitos e as abstrações manipuladas são os mesmos.

1.2 Objetivos
O presente trabalho tem como objetivo principal propor e investigar a adoção da
técnica de Modelagem de Domínio Específico (MDE) na construção de uma Linha de
Produtos de Software (LPS), como uma alternativa para facilitar e aumentar o nível de reuso
de ativos existentes.
O objetivo secundário desse trabalho é especificar e construir um protótipo de uma
ferramenta de MDE, que é utilizado em um ensaio que visa ilustrar e avaliar a adoção das
práticas sugeridas.

1.3 Resultados esperados e contribuições
Há dois resultados esperados com o estudo iniciado aqui:
1. Avaliação da adoção de ferramentas de MDE para LPS, no sentido de facilitar e
aumentar o nível do reuso de componentes existentes,
2. Construção de um protótipo de uma ferramenta de MDE para suportar o
desenvolvimento de uma LPS, no domínio da Automação Bancária.
Apesar de existirem diversos trabalhos que versam sobre o reuso (BROWN, 1996),
(CRNKNOVIC, 2000), (GST, 2003), (JACOBSON et al, 1997), (SILVA, 2003) e Linhas de
Produtos de Software (BIRK, A. et al, 2003), (CZARNECKI, 2004), (MCGGREGOR et al,
2002), (NORTHROP, 2002), (KRUEGER, 2000), a iniciativa baseada em Modelagem de
Domínio Específico é considerada recente e há poucos experimentos e pesquisas que
comprovam a sua eficácia. Nesse sentido, acredita-se que a principal contribuição desse
trabalho seja correlacionar essa abordagem com a metodologia de LPS, ao redor da temática
do reuso. A outra contribuição desse estudo é a proposta de adoção dessa metodologia nos
segmentos de mercado nos quais o desenvolvimento de software seja caracterizado por
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esforços repetitivos e os aplicativos construídos compartilham um conjunto de
funcionalidades comuns, como é o caso da Automação Bancária.

1.4 Metodologia
O estudo proposto inicia-se com uma breve revisão das técnicas de reuso existentes, o
estado da arte e os problemas ainda não resolvidos. Em seguida é apresentada a iniciativa
conhecida como Desenvolvimento Dirigido por Modelos (DDM), com ênfase na vertente
MDE. Nessa mesma etapa do trabalho, procura-se relacionar os prós e contras da utilização de
uma ferramenta de MDE, além de compor uma estratégia para a construção de tal ferramenta,
que integra os aspectos positivos das técnicas de reuso discutidas ao longo do trabalho.
O próximo passo do estudo resume-se na análise dos conceitos, metodologias e
técnicas relacionadas às LPS. São discutidos os resultados obtidos com essa abordagem em
outros domínios e as justificativas para a sua adoção. Nesse estudo, tenta-se descrever as
principais dificuldades e restrições para a adoção de uma LPS, além de sugerir como a
estratégia descrita no passo anterior, que se baseia no uso de ferramentas de MDE, pode ser
utilizada para suportar uma LPS. Nesse sentido, são esmiuçados e discutidos outros aspectos
relacionados à técnica de MDE. Nesse ponto do estudo, os principais conceitos discutidos ao
longo do trabalho são consolidados e revisados, por meio da investigação da metodologia
denominada Fábrica de Softwares.
A etapa seguinte do estudo consiste na especificação dos requisitos para a construção
de um protótipo de uma ferramenta de MDE, o iBankDoc, para suportar o desenvolvimento
de uma LPS. Na seqüência, é construído o protótipo da ferramenta de MDE para o domínio de
Automação Bancária, que é brevemente apresentado e discutido sob a ótica do
desenvolvimento de software.
Finalmente, para propósito de validação, é realizado um ensaio experimental com o
protótipo construído. Nesse esforço são especificados e desenvolvidos dois aplicativos que
compõem a família de produtos BankCapture. Nessa mesma fase, são analisados os resultados
obtidos com a prova de conceito e apresentados os problemas endereçados, restrições e
dificuldades encontradas.
Na etapa final do trabalho, consolidam-se a síntese das técnicas estudadas, as
conclusões finais e as sugestões para continuidade do trabalho.
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1.5 Organização do trabalho
O capítulo atual apresenta o contexto no qual esse trabalho está inserido, a motivação
e os objetivos a serem atingidos, além dos resultados esperados bem como a metodologia
proposta para o estudo. O restante do trabalho está organizado da seguinte forma:
O capítulo 2, Reuso de Software, versa sobre reuso e contém um breve resumo das
técnicas existentes. São esboçados o progresso atingido e alguns dos problemas ainda não
solucionados. Nesse mesmo capítulo serão apresentados alguns dos conceitos básicos
relacionados à Engenharia de Domínio, Componentização e Orientação a Objetos, que serão
úteis para a compreensão dos próximos capítulos.
No capítulo 3, Modelagem de Domínio Específico, são apresentadas as técnicas de
geração de código a partir de modelos (DDM) e o conceito de Linguagens de Domínio
Específico (LDE).
O capítulo 4, Linhas de Produtos de Software, discute algumas das técnicas recentes
que visam o aumento do reuso. Nesse sentido, são apresentados os conceitos relacionados a
LPS, bem como os resultados obtidos como essa iniciativa em outras áreas e os principais
obstáculos para a sua adoção. Nesse mesmo capítulo é realizado o estudo da abordagem
conhecida como Fábrica de Softwares, que serve de apoio a LPS. Ao longo da discussão
busca-se inserir a técnica de MDE na estratégia para desenvolvimento de uma LPS.
O capítulo 5, Protótipo de uma Ferramenta de MDE para suportar uma LPS, descreve
o domínio da Automação Bancária, mais especificamente o Tratamento de Documentos
Bancários Provenientes de Agências, além de conter a especificação funcional dos produtos
da LPS BankCapture, que é construída por meio da ferramenta iBankDoc. Nesse mesmo
capítulo, o projeto da ferramenta em questão é detalhado e são comentados os seus principais
aspectos técnicos. Esse capítulo traz também o ensaio da utilização dessa ferramenta, além da
análise dos resultados obtidos com o experimento.
O capítulo 6 apresenta o resumo do estudo, as conclusões finais, além das perspectivas
de trabalhos futuros.
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2. REUSO DE SOFTWARE
2.1 Introdução
Na engenharia de software o termo reuso significa reutilizar ativos de software
existentes para construir um novo aplicativo ou modificar algum já existente. Como já é
sabido, espera-se que o reuso reduza o custo, o tempo e o esforço empregados na construção
de software, bem como aumente a qualidade do produto final. Conforme mencionado
anteriormente (item 1.1), diversas pesquisas foram realizadas nesse campo ao longo dos
últimos anos, propiciando o progresso significativo das técnicas e processos atuais.
Todavia, o nível de reuso em grande parte das empresas encontra-se aquém do
desejável, o que dificulta a realização dos ganhos prometidos (SILVA, 2003). Segundo
(JACOBSON et al, 1997), a causa do baixo nível de reuso nas empresas tem quatro origens e
podem ser sintetizados da seguinte maneira:
•

Engenharia: Uso de técnicas e ferramentas deficientes,

•

Processo: As metodologias de desenvolvimento utilizadas pelas empresas não
criam oportunidades reais para o reuso,

•

Organização: As empresas concentram o foco, num determinado momento, em
um único projeto apenas. Não vislumbram as oportunidades de reuso em projetos
futuros. De acordo com (JACOBSON et al, 1997), o reuso requer foco mais
abrangente.

•

Econômico: O custo inicial do reuso é alto, uma vez que é necessário construir um
repositório de artefatos reutilizáveis. Segundo (SILVA, 2003), esse é um dos
principais motivos que impede a adoção de uma abordagem de reuso. Há pesquisas
nesse sentido que apontam as seguintes métricas:


Um artefato construído para ser reutilizada, custa de 1,5 a 3 vezes mais
caro do que desenvolver o mesmo artefato para uma única aplicação
(CRNKOVIC, 2000),



Esse mesmo artefato deve ser utilizado de três a cinco vezes (no mínimo)
para amortizar os custos relacionados ao desenvolvimento, manutenção e
suporte,



É necessário, aproximadamente, três anos (de dois a três ciclos de
produtos) para que os benefícios do reuso mostrem-se significativos.
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Nesse mesmo trabalho, (JACOBSON et al, 1997) afirma que as empresas que
obtiveram altos índices de reuso (próximo de 90%) adotaram um processo sistemático que
abrange os aspectos técnicos, organizacionais e de negócio. O reuso é, comprovadamente,
mais eficaz em empresas nas quais a estratégia de negócios motiva o uso de uma abordagem
de reuso para o desenvolvimento de uma linha de produtos.
Cronologicamente, os primeiros indícios de reuso de software foram registrados nos
primórdios da computação, ocasião em que os programadores agrupavam funções e
procedimentos de propósito geral em um artefato denominado “Biblioteca de Funções”. Essas
bibliotecas eram, a grosso modo, arquivos contendo o código fonte das rotinas codificadas e
testadas, que poderiam ser reutilizadas para a criação de novos aplicativos. Com o passar dos
anos constatou-se que essa forma de reuso apresentava um problema: as bibliotecas tornavamse muito complexas obrigando os programadores a compreenderem aspectos internos da
implementação a fim de utilizá-las.
Nos anos seguintes, surgiram várias tecnologias com ampla aceitação pelo mercado,
que tinham como objetivo principal favorecer o reuso. Dentre elas, serão tratadas nesse
trabalho a Orientação a Objetos, a Componentização e suas variantes.
O presente capítulo tem como objetivo descrever o estado da arte das técnicas de
reuso, ressaltando-se os aspectos de maior relevância, tais como os problemas endereçados e
as dificuldades ainda não superadas. Busca-se criar uma linha de raciocínio evolutiva e
gradual, que possa conduzir a discussão para os tópicos abordados nos próximos capítulos,
mais especificamente a MDE e as LPS, mantendo a correlação com a questão do reuso.

2.2 Orientação a Objetos
A teoria da Orientação a Objetos (OO) teve seu início na década de 60, com o
surgimento da linguagem de programação Simula, considerada a primeira linguagem
orientada a objetos (ERWIN, 2002).
A principal característica desse paradigma é o uso do conceito de “objetos” para
designar as abstrações do mundo real, que constituem o domínio alvo do sistema que deve ser
construído. Diferentemente da abordagem estruturada, que trata os dados e as funções para
manipulação desses dados como entes discretos, a Orientação a Objetos propõe que os dados
(estado) e as funções (comportamento) sejam encapsulados numa mesma entidade, o “objeto”.
Para os defensores da Orientação a Objetos, essa é a maneira mais natural de visualizar e
compreender um conceito, dentro do domínio de um problema analisado.
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Por muitos anos a programação OO foi a principal vertente do paradigma da
Orientação a Objetos. Todavia, tem-se verificado que a tecnologia de OO produz melhores
resultados quando aplicada ao longo de todo o ciclo da engenharia de software. Dessa forma,
práticas de OO estão sendo estendidas às disciplinas de requisitos, análise, projeto e testes.
O presente trabalho não pretende esmiuçar os conceitos relativos à teoria de OO, haja
vista a existência de vasta gama de publicações a respeito (COAD, 1982), (GOLDBERG,
RUBIN, 1982), (HUFNAGEL, 1992), (LEAD, 1993), (LEWIS et al, 1991), (MEYER, 1998).
O foco da discussão concentra-se no processo de engenharia orientado a objetos, destacandose os prós e contras dessa abordagem.

2.2.1 Engenharia de Software Orientada a Objetos (ESOO)
De acordo com o próprio (JACOBSON et al, 1997), a Programação Orientada a
Objetos (POO) somente não é suficiente para produzir reuso. Faz-se necessário, nesse esforço,
um processo de engenharia de software que norteie a análise do problema, a validação e
modelagem da solução proposta, a implementação e os testes do produto final, sob a luz da
teoria dos objetos.
A ESOO é um processo sistemático que contempla todos esses aspectos,
possibilitando transformar a descrição formal de um problema do mundo real (requisitos) em
diagramas e documentos (modelos de classes) e finalmente em código fonte (implementação
dos modelos). Assim como todo processo de software, a ESOO prescreve quais artefatos
devem ser construídos, quem deve construí-los, como e quando. Além disso, ela traz
elementos adicionais tais como métricas, padrões, guias e modelos que podem ser utilizados
de forma a facilitar a definição, implementação e testes das classes de um sistema.
Há no mercado diversas implementações comerciais de ESOO. Dentre eles, destacamse a OOSE (JACOBSON et al., 1992) e o RUP2. A primeira é considerada a precursora da
segunda e tem como base os seguintes conceitos:
•

Interativo: Utiliza um método incremental para entregar o produto final. Através
de vários ciclos, incrementos do software construído são adicionados à versão
inicial.

•

Requisitos expressos por casos de uso: As definições formais do problema alvo
são capturadas em digramas de Casos de Uso3. De acordo com (JACOBSON et al,

2

Apesar de se tratar de uma instância de um Processo Unificado, o RUP traz uma disciplina específica que descreve uma
metodologia de análise e projeto orientado a objetos.
3
É um dos principais diagramas da UML. Descreve cenários que devem ser modelados no sistema. É composto por
elementos gráficos que ilustram quem interage com o sistema (ator) e como se dá essa interação (caso de uso).
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1997), o modelo de Caso de Uso é o modelo mais próximo dos requisitos e que
possui a menor quantidade de detalhes. Segundo ele, o propósito principal desse
modelo é descrever o que o sistema deve fazer, além de servir como língua franca
entre a equipe de desenvolvimento e os usuários.
De uma forma simplificada, as etapas da OOSE resumem-se em:
•

Construção do modelo de análise: Definição das classes e relacionamentos entre
elas, em um nível de abstração mais alto, a partir das informações contidas nos
requisitos (casos de uso) e dos conceitos do próprio negócio. A principal
característica desse modelo é não estar vinculada a nenhuma implementação ou
plataforma específica.

•

Projeto das classes e componentes: Refinamento do Modelo de Análise, no qual
as interfaces são claramente definidas e o estado e o comportamento de cada classe
são detalhados. Além disso, são inseridas no modelo, construções específicas da
plataforma ou linguagem na qual as classes serão implementadas, tais como
persistência dos objetos no banco de dados, segurança, ativação de objetos
remotos, dentre outros. A característica peculiar dessa etapa é descrever, com mais
precisão, como o modelo deve ser implementado.

•

Implementação e testes: É a construção propriamente dita do modelo definido
nas etapas anteriores, em uma linguagem de programação específica. Define
também como o sistema resultante deve ser inspecionado e testado, a fim de se
verificar a sua aderência aos requisitos pré-estabelecidos.

O RUP, a exemplo da OOSE, contempla todas essas atividades além de aprofundar na
discussão de outros temas. Dentre eles pode-se citar:
•

Construção e validação dos Casos de Uso,

•

Definição da arquitetura utilizada (organização das classes e componentes),

•

Modelagem do banco de dados que será utilizado para armazenar os objetos,

•

Modelagem de aspectos de Run-Time das classes, tais como concorrência,
processos, threads e distribuição do processamento.

Os dois processos citados aqui são, em essência, muito similares. Representam
exemplos bem conceituados de metodologias que prescrevem uma seqüência de passos bem
definidos para a construção de um modelo de classes, consoante com os requisitos do negócio
subjacente. Observa-se que quando esses passos são executados, sistematicamente, o modelo
resultante é construído de forma direta e natural (KROLL; KRUTCHEN, 2003). Além disso,
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verifica-se que nos modelos produzidos os elementos existentes são pouco acoplados e muito
coesos, aumentando-se consideravelmente a possibilidade de se reutilizar esses ativos em
projetos futuros.
Vale ressaltar que o uso de ferramentas Case (Computer Aided Software Engineering)
para a modelagem de classes é fundamental para o sucesso da adoção de um processo OO
como a OOSE e o RUP.

2.2.2 Lições aprendidas com a OO
Por muitos anos o paradigma da OO vem sendo empregado na construção de
softwares. No mercado há disponíveis diversas soluções, que variam de ambientes de
desenvolvimento e ferramentas de modelagem às ferramentas de automação de testes,
empregadas para apoiar a adoção de processos OO como a OOSE e o RUP. No que tange à
padronização, verificou-se uma grande convergência das notações existentes na década de 90,
para a linguagem de modelagem UML, criada em 1997 e mantida pelo OMG.
Apesar do aparente grau de maturidade atingido pela tecnologia dos objetos, não há
um consenso entre as empresas que a adotaram, no que tange aos benefícios reais obtidos.
Existem casos de sucesso com grande notoriedade no cenário mundial, como o projeto AXE
10 da Ericsson, um importante sistema de telecomunicações desenvolvido na Suíça. É
considerado um dos maiores produtos já construídos utilizando a tecnologia OO, no qual
aproximadamente 90% de todo o código foi reutilizado (JACOBSON et al, 1997). Por outro
lado, grande parcela das empresas que adotou a OO nas suas frentes de desenvolvimento não
conseguiu elevar o nível de reuso para o patamar que desejavam. Não restam dúvidas de que
construções como o encapsulamento do estado e comportamento em uma mesma entidade,
além da herança e o polimorfismo, facilitam o desenvolvimento de aplicativos que são mais
extensíveis e componentizados e, portanto, mais reutilizáveis. Todavia, há ainda vários
obstáculos que impedem a promoção do reuso, em maior escala, no mundo dos objetos. No
contexto desse trabalho, esses fatores podem sintetizados por duas afirmações:
•

No mercado observa-se que a adoção de uma linguagem de programação OO
raramente é acompanhada pela adoção de um processo de engenharia OO. Verifica-se
nesses casos que há considerável desperdício de recursos na construção de esquemas
sofisticados de objetos que são pouco ou raramente utilizados.

•

Construir sistemas baseados em objetos é uma tarefa árdua: Para se definir um modelo
de classes completo é necessário encontrar os objetos pertinentes, fatorá-los em
classes utilizando a granularidade correta, estabelecer os relacionamentos entre elas e
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definir as interfaces que serão utilizadas. Além disso, há a complexidade adicional
para se manter e testar as hierarquias de objetos, construídas por meio do mecanismo
de herança.
Diante desse cenário, conclui-se que é necessária a utilização de mecanismos de apoio,
que permitam a aplicação dos conceitos de OO já conhecidos e que oferecem alternativas para
os obstáculos citados ao longo do texto. No próximo tópico, serão apresentadas duas
iniciativas importantes nesse sentido.

2.2.3 Outros tópicos de pesquisa em OO
Dentre os métodos e práticas derivados da Orientação a Objetos, dois merecem
destaque nesse trabalho. O primeiro denomina-se Padrões de Projeto4 e foi criado em 1995
por (GAMMA, E. et al, 1995). Sugere que soluções existentes e já testadas, baseadas em
Objetos, para problemas recorrentes sejam reutilizadas sempre que possível. O segundo
método propõe, em linhas gerais, que conceitos complementares, tais como log, segurança,
sincronização, tratamento de erros, dentre outros, sejam separados do código principal de uma
aplicação e encapsulados em componentes denominados Aspectos. Atribui-se a Gregor
Kiczales (KICZALES, G. et al, 1997) o título de criador da técnica batizada de Programação
Orientada por Aspectos (AOP).

2.2.3.1

Padrões de Projeto

O termo Padrão de Projeto já é utilizado há muito tempo em outras disciplinas. O
arquiteto Cristopher Alexander foi o primeiro a propor o uso de uma linguagem de padrões
para descrever a arquitetura de prédios e cidades (ALEXANDER, C. et al, 1977). Dessa
forma, ele esperava que as partes de um projeto de arquitetura existente poderiam ser
reutilizadas por outros arquitetos, em outras situações.
Na Engenharia de Software, o propósito de um Padrão de Projeto é o mesmo sugerido
por Cristopher Alexander, ou seja, permitir que uma solução adotada para um problema
recorrente possa ser reutilizada em diversos projetos. De acordo com (GAMMA, E. et al,
1995), a principal diferença é que as soluções nesse contexto são expressas em termos de
objetos e interfaces, ao invés de paredes e portas.
Os Padrões de Projeto catalogados por (GAMMA, E. et al, 1995) resolvem problemas
específicos da fase de projeto de sistemas baseados em objetos, permitindo que as soluções
construídas sejam mais flexíveis, elegantes e principalmente, mais reutilizáveis.
4

Do Inglês, Design Patterns.
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Um Padrão de Projeto geralmente é identificado por um nome e possui três outros
elementos importantes, a saber:
•

A descrição do problema no qual o Padrão de Projeto se aplica,

•

A solução proposta, descrita por elementos tais como objetos, interfaces,
colaborações e relacionamentos. Vale ressaltar que apesar de cada Padrão de
Projeto endereçar um problema bem específico, a solução não está atrelada a
nenhum cenário ou implementação particular. Ao contrário, a solução provê uma
definição abstrata e um arranjo genérico de objetos e classes, que podem ser
utilizados em outros cenários nos quais exista o problema em questão.

•
O

As conseqüências, expressas em função do custo e benefício da adoção do Padrão.
exemplo

mais

conhecido

de

Padrões

de

Projeto

é

o

MVC

(Modelo/Visão/Controlador), utilizado amplamente pela linguagem Smalltalk para construir
interfaces gráficas para usuário. O MVC é composto por três tipos de objetos
(TROWBRIDGE, 2003):
•

Modelo: É o objeto que gerencia os dados manipulados pelo aplicativo e notifica
os outros objetos (geralmente a Visão) quando o seu estado é alterado,

•

Visão: É o objeto que representa a camada de apresentação, que no caso de um
aplicativo pode ser a tela gráfica ou um relatório impresso, por exemplo.

•

Controlador: É o objeto que define como o objeto Visão deve reagir às entradas
do usuário, atualizando quando necessário o estado do objeto Modelo.

O MVC permite desacoplar a lógica da interface gráfica da lógica de manipulação e
validação dos dados da aplicação. Dessa forma, as alterações realizadas em um elemento
(Visão, por exemplo, que é geralmente alterado com maior freqüência), não interferem no
outro (Modelo) e vice versa. Além disso, o padrão MVC facilita o reuso do Modelo em outros
tipos de interfaces com o usuário. Nos tempos atuais, é muito comum uma aplicação ser
concebida para atender as necessidades de usuários que utilizam dispositivos móveis, como
telefone celular, PDA, Tablet PC, além do tradicional computador pessoal. Nesse caso, o uso
do MVC permite que o objeto que representa os dados (Modelo) seja reutilizado no mesmo
aplicativo, nas diferentes Visões. Um outro benefício da adoção do MVC é a possibilidade de
alterar o modo como a aplicação reage aos estímulos do usuário, substituindo-se apenas o
objeto Controlador.
Atualmente há vários frameworks disponíveis no mercado que incorporaram o Padrão
de Projeto MVC, com a finalidade de facilitar a construção e a manutenção da interface com o
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usuário. Dentre eles destacam-se o ASP.NET (TROWBRIDGE, 2003) e o Structs (APACHE,
2006), para as plataformas Dot Net e Java (Sun, 2006), respectivamente.

2.2.3.2

Aspectos

Apesar dos Aspectos serem considerados, tecnicamente, um tipo especial de
Componente, optou-se por tratá-los nesse tópico pelo fato de endereçarem um dos principais
obstáculos da OO: A dificuldade de se manter e modificar uma hierarquia de Objetos.
Nesse sentido, os Aspectos possibilitam que construções comuns para uma hierarquia
de classes possam ser adicionadas ao código fonte de forma direta e transparente,
minimizando-se os esforços com a manutenção. Exemplos típicos dessas construções são
funções específicas para tratamento de erros, compactação de dados, geração de log e trilha de
auditoria, monitoramento do uso de recursos como memória e CPU, contextos para execução
de transações e persistência de objetos, dentre vários outros. Ao contrário das técnicas
clássicas da OO, que requerem que novas funcionalidades sejam inseridas nas classes básicas
ou em métodos que serão redefinidos nas classes derivadas, os Aspectos podem ser inseridos
dinamicamente no código fonte, através da técnica de instrumentação5. Dessa forma, um
código de propósito geral como uma rotina para tratamento de erros, por exemplo, pode ser
injetado automaticamente em todos os métodos das classes de uma hierarquia, com mínimo
esforço, evitando-se que alterações e erros nas classes básicas sejam propagados por toda a
hierarquia.
O conceito de Aspectos está muito correlacionado ao termo Crosscuting, cunhado por
(KICZALES, G., 2003) e que significa, nesse contexto, uma implementação de propósito
geral que se aplica a todas as classes de uma hierarquia e que pode, portanto, ser inserida
dinamicamente em todas elas. Há vários outros conceitos associados aos Aspectos não
mencionados aqui por questões de simplificação, como os pontos de ligação, por exemplo,
que permitem que os Aspectos sejam utilizados de forma declarativa.
Vale ressaltar que os Aspectos, apesar de facilitarem a manutenção de hierarquias de
Objetos, adicionam considerável complexidade na implementação e na revisão de código, que
é uma atividade realizada exaustivamente em processos ágeis como o XP6. Uma outra
preocupação, apontada por (POLLICE, G., 2004), é a ocorrência de efeitos colaterais em
testes automatizados por ferramentas, como os testes de unidade. Nesse caso, um teste poderia
5

Funcionalidade disponível nas plataformas Java e .Net que possibilita a inserção de código, em tempo de execução, em
locais específicos do programa indicados por atributos ou notação parecida.
6
Do inglês, Extreme Programming. Processo de software ágil proposto por Kent Beck, em 2001, cujo foco principal é a
geração do código executável. A revisão de código é um dos seus pilares.
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comportar-se diferentemente quando o código testado fosse executado conjuntamente com um
Aspecto.
Observa-se na atualidade que os Aspectos são utilizados, com maior freqüência,
embutidos em frameworks para construção de aplicativos corporativos, como o Java SDK e o
Net Framework. Há também frameworks específicos para facilitar a criação e a utilização de
Aspectos diretamente na aplicação. Dentre eles destacam-se o AspectJ para a plataforma Java
(Sun, 2006), criado e mantido pela Fundação Eclipse7 (ECLIPSE, 2001).
Segundo (KICZALES, G. et al, 1997), o estado atual das pesquisas sobre Aspectos é o
mesmo da Orientação a Objetos há algumas décadas atrás.

2.3 Componentização
A Componentização é uma técnica amplamente utilizada na engenharia de software,
cujo propósito principal é possibilitar a construção de aplicações pela composição de partes
existentes. Ao longo dos tempos foram criadas várias tecnologias e padrões para fomentar o
desenvolvimento de componentes, como CORBA8, COM+, JavaBeans e .Net Components,
por exemplo. Além disso, observou-se que a Componentização foi adotada em escala superior
à própria Orientação a Objetos, na grande maioria das empresas que desenvolvem softwares
(FURIA, 2003).
Antes de prosseguir com a discussão sobre essa abordagem, faz-se necessário a
definição de dois conceitos chave:
•

Componente: Dentre as várias definições existentes para componentes, optou-se
pela estabelecida por (BROWN, 1996), que após adaptada pode ser resumida da
seguinte maneira:
“Componente é uma parte substituível e quase independente de um software, que
possui um papel bem definido no contexto de arquitetura no qual está inserido.”

Em complemento à definição anterior, pode-se afirmar que um componente
implementa uma ou mais interfaces bem definidas.
•

Interface: Segundo (BOOCH, 1999), uma interface no contexto em questão, é
uma coleção de operações que são utilizadas para especificar os serviços
oferecidos por um componente ou classe. (VILLELA, 2000) afirma que para cada
uma dessas operações, sua semântica deve ser especificada e esta especificação
tem uma finalidade dupla, que é servir tanto para os componentes que

7

Comunidade sem fins lucrativos que promove projetos Open Source para a plataforma Java.

8

Apesar de se tratar de uma especificação, a citação no texto refere-se aos produtos baseados nesse padrão.
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implementam esses serviços (servidores) quanto para os clientes que utilizarão
esses componentes. As interfaces são comparadas, com freqüência, a um contrato
legal, no qual toda e qualquer alteração deve ser feita com a anuência de todas as
partes.
Além da montagem de novos softwares a partir da composição de componentes
existentes, a Componentização trata da construção desses componentes. Nos próximos tópicos
esses assuntos serão tratados com maiores detalhes.

2.3.1 Engenharia de Software Baseado em Componentes (ESBC)
Assim como a ESOO (descrita no item 2.2.1), a Engenharia de Software Baseada em
Componentes é um processo sistemático para a construção de software, que compreende
várias etapas e cujo objetivo principal é possibilitar a construção de software por meio do
reuso de componentes existentes. Apesar das similaridades com a ESOO, a ESBC impõe uma
etapa adicional, na qual se buscam justificativas para o uso de componentes existentes como
alternativa à construção dos mesmos. Nesse sentido, procuram-se respostas para algumas
questões, tais como:
•

Há no mercado componentes de prateleira (COTS) que podem ser adquiridos e
utilizados para implementar um requisito em particular?

•

Existem componentes desenvolvidos internamente para essa mesma finalidade?

•

Caso existam componentes que possam ser reutilizados, suas interfaces estão
compatíveis com a arquitetura do novo sistema que será construído?

Para as situações nas quais não há componentes que endereçam os requisitos, a ESBC
prescreve os passos para a construção de novos componentes, de forma muito similar à
ESOO.
Nos casos em que há a possibilidade de se reutilizar componentes existentes,
(BROWN, 1996) ressalta que a ESBC agrega outras atividades, tais como a avaliação dos
componentes existentes, a adaptação dos mesmos a fim de se removerem as eventuais
incompatibilidades e até mesmo a atualização, em decorrência de mudanças nos requisitos.
A avaliação dos componentes permite qualificá-los, em termos de seu alinhamento
com os requisitos do produto que será construído. Para isso são analisadas as funcionalidades
(serviço implementado), além dos outros aspectos não funcionais, tais como o desempenho, a
disponibilidade e a usabilidade. Os componentes que não atendem aos requisitos são
descartados.
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No caso da adaptação de componentes existentes, se a necessidade é apenas ajustar as
interfaces incompatíveis, os Padrões de Projetos discutidos no item 2.2.3.1 podem ser
utilizados com a finalidade de facilitar essa tarefa.
(PRESSMAN, 2001) sugere a divisão da ESBC em dois grandes sub-processos:
•

Engenharia de Domínio,

•

Desenvolvimento Baseado em Componentes.

2.3.1.1

Engenharia de Domínio (ED)

Um grande problema com o desenvolvimento baseado em Componentes é a
dificuldade de construir componentes que sejam efetivamente reutilizáveis em outros projetos,
além daqueles para os quais foram concebidos.
Segundo (PRIETO-DIAZ, 1991), uma possível solução para esse problema é a
definição de um método sistemático para a criação de componentes, em um domínio
específico.
Entende-se por Engenharia de Domínio o processo executado com a finalidade de
identificar, catalogar e publicar um conjunto de componentes existentes, de um domínio
particular, que têm potencial para serem reutilizados em outros projetos.
A Engenharia de Domínio inclui três etapas principais:
•

Análise, na qual são determinados os requisitos comuns a uma família de produtos,

•

Projeto, para identificar e generalizar soluções para os requisitos definidos na
análise,

•

Construção, por meio da transformação das oportunidades de reutilização
identificadas no projeto, em um modelo implementacional.

Dentre essas etapas, a Análise é a de maior importância no contexto desse trabalho.
(FIRESMITH, 1993) define a Análise de Domínio como sendo a identificação, análise e
especificação dos requisitos comuns de um domínio particular, para reuso em diversas
aplicações desse mesmo domínio. Um exemplo de domínio de aplicação é a Automação
Bancária, que será explorada com maiores detalhes nos próximos capítulos.
(BERARD, 2003) sugere que os seguintes passos sejam realizados durante a Análise
de Domínio:
•

Definir o domínio alvo da investigação,

•

Categorizar os itens extraídos desse domínio, utilizando-se a taxonomia que for
mais conveniente,
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•

Identificar a família de aplicações existentes que se encaixam nessa classificação,

•

Analisar, minuciosamente, o conjunto de aplicativos selecionados, a fim de
identificar os potenciais componentes para reuso bem como as adaptações que
serão necessárias,

•

Desenvolver um modelo de análise, que capture o contexto e a abrangência do
domínio. Geralmente esse modelo é um esboço que contem a estrutura
arquitetônica que será utilizado pelas outras aplicações desse mesmo domínio.

Vale ressaltar que a análise de domínio se aplica a qualquer paradigma de
desenvolvimento, da abordagem estruturada à Orientação a Objetos.

2.3.1.2

Desenvolvimento Baseado em Componentes (DBC)

Segundo (PRESSMAN, 2001), o Desenvolvimento Baseado em Componentes é uma
atividade da ESBC que pode ocorrer paralelamente à Engenharia de Domínio. Enquanto a ED
visa, primeiramente, identificar os requisitos comuns bem como os componentes reutilizáveis
dentro de um domínio de aplicativos, o DBC tem como objetivo a construção do software a
partir dos componentes apontados pela ED ou por meio de novos componentes, cujos
requisitos podem ter sido também extraídos na ED. Nesse sentido, nota-se que os produtos da
ED servem como entradas para o DBC.
Conforme mencionado anteriormente (item 2.3.1), o ponto de partida para o DBC é a
resposta à indagação: Existe algum componente que implemente um requisito específico e
que pode ser utilizado na construção do software em questão? Em caso afirmativo, o próximo
passo é a analise da sua interface a fim de determinar se é necessário realizar alguma
adaptação. Caso não exista tal componente, é necessário construí-lo a partir dos requisitos
definidos, ou adquiri-lo de um terceiro.
De uma forma geral, as etapas mais importantes no processo que permeia o DBC
podem ser sintetizadas da seguinte maneira:
•

Qualificação dos componentes: Quando se reutiliza componentes é necessário
verificar se o componente existente, seja ele construído internamente ou fornecido
por terceiros, atende aos requisitos do software que está sendo construído. A
primeira avaliação é, via de regra, realizada a partir da interface, que provê
informações sobre a operação implementada e o seu uso. Todavia é necessário
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avaliar outros aspectos que vão além da descrição funcional. (BROWN, 1996)
sugere que os seguintes itens sejam verificados9:


API disponibilizada para uso,



Plataforma e linguagem de desenvolvimento utilizado,



Requisitos de execução, tais como quantidade de memória necessária, uso
de CPU, espaço em disco, protocolos de rede, dentre outros,



Dependências existentes com outros componentes e interfaces com o
sistema operacional,



Aspectos relativos à segurança, como permissões necessárias para
execução, autenticação e criptografia,



Tratamento de erros,



Estratégia empregada na implementação, como uso de algoritmos e
estruturas especialistas.

•

Adaptação de componentes: Nem sempre um componente qualificado para reuso
é totalmente compatível e aderente à arquitetura do software que está sendo
construído. Os conflitos mais comuns são de origem estrutural, tais como
assinatura dos métodos que compõem a interface, os tipos de dados utilizados,
além de comportamental como sincronismo de chamada e concorrência, por
exemplo. Nesses casos, é necessário realizar pequenas modificações nos
componentes a fim de torná-los apropriados para o reuso. Nos casos nos quais o
código fonte não está disponível, uma técnica utilizada é o Wrapping (FOWLER,
2003), que consiste em construir uma nova interface, que encapsula e abstrai o uso
do componente incompatível. O uso de Padrões de Projetos estruturais, tais como o
Bridge e o Adapter (GAMMA, E. et al, 1995), é uma alternativa complementar ao
Wrapping.

•

Composição de componentes: Uma vez qualificados e adaptados, os
componentes são montados na arquitetura proposta para o software que está sendo
construído. Opcionalmente, pode-se utilizar um Modelo de Objetos ou
Middleware, que possibilite a interoperabilidade de componentes construídos em
plataformas distintas.

•

Construção e aquisição de componentes: Apesar da ESBC motivar o uso de
componentes existentes, há situações em que esses componentes não atendem às

9

No caso da utilização de componentes de prateleira (COTS), nem todos os aspectos mencionados podem ser
avaliados. Alguns fornecedores não disponibilizam as informações necessárias para a análise dos componentes.
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necessidades demandadas. Nesse caso, uma provável solução é optar pela
construção do componente, internamente, ou pela aquisição de um componente
fornecido por terceiros. Na primeira alternativa, a abordagem adotada é a mesma
da ESOO, descrita no item 2.2.1. Ressalta-se ainda a importância do componente
construído ser específico o suficiente para realizar a tarefa que motivou a sua
concepção, bem como genérico o bastante para possibilitar o seu reuso em outros
projetos.

2.3.2 Lições aprendidas com a Componentização
Os componentes são vistos por muitos como uma evolução natural do paradigma da
OO. Conforme mencionado anteriormente (item 2.2.2), um dos principais problemas da OO é
a complexidade imposta pelo mecanismo de herança. No caso da Componentização não há
esse problema, uma vez que a estratégia adotada se baseia, principalmente, na composição de
componentes existentes. Dessa forma, a Componentização dispõe dos mesmos benefícios
provenientes do encapsulamento e polimorfismo10, sem incorrer com os custos impostos pela
OO.
Uma ilustração do uso dessa técnica está presente em tecnologias como o COM Component Object Model da Microsoft, que provê um padrão de interoperabilidade baseado
em interfaces, possibilitando a interação de componentes independentemente da linguagem de
programação utilizada (KIRTLAND, 2000).
Por outro lado, há certo consenso de que o principal obstáculo na adoção da
Componentização em larga escala é a dificuldade de se organizar e administrar os
componentes existentes. Sabe-se que para gerenciar uma coleção de componentes
eficazmente, são necessários mecanismos que facilitem a seleção e a recuperação dos
mesmos. Outra dificuldade enfrentada pelas empresas que fazem uso da Componentização, é
a inexistência de métodos que permitam a avaliação de componentes de terceiros, utilizados
na construção de novos aplicativos.
Ressalta-se ainda, conforme foi explorado no item 2.3.1.1, que a Engenharia de
Domínio é uma importante atividade da Componentização. Além disso, ela introduz dois
conceitos de extrema relevância no contexto desse trabalho: domínio específico e famílias de
produtos. Quando utilizados na ESBC, essas técnicas norteiam a atividade de análise de
domínio e a construção de componentes, propriamente dita, permitindo que os componentes
10

No caso dos componentes, o polimorfismo se dá por meio da implementação de uma mesma interface por diversos
componentes.
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criados para atender uma necessidade específica atual possam ser reutilizados no futuro. Esses
conceitos serão trabalhados com mais profundidade nos capítulos seguintes.

2.4 Conclusões
Ao longo desse capítulo foram discutidos os principais métodos de reuso, o estado da
arte dessas abordagens, além de relacionados os seus prós e contras. Nesse estudo foi
constatada uma significativa evolução das técnicas, ferramentas e processos utilizados para se
promover o reuso (Figura 2-1).

Figura 2-1 - Evolução das Técnicas de reuso

Observou-se ainda a existência de vários elos entre essas técnicas, que se
complementam mutuamente e convergem para um mesmo cenário, em que a principal força
motriz é a automação dos processos repetitivos e manuais, existentes no ciclo de
desenvolvimento de software.
Todavia é importante mencionar que há um consenso que o nível atual de reuso
encontra-se ainda aquém do desejado, apesar de existir um esforço incessante para
incrementá-lo (GST, 2006). Nesse sentido, o foco desse trabalho é direcionado para o estudo
das novas abordagens que visam ampliar as fronteiras do reuso, como a geração de código a
partir de modelos, por exemplo. Contudo, é necessário destacar que todas as técnicas
existentes servem como o arcabouço no qual se constituem os novos métodos. Por exemplo, a
geração de código a partir de modelos depende diretamente dos componentes criados e
adaptados por meio da técnica de DBC. Ainda nessa linha, a utilização de Padrões de Projeto
e Aspectos simplifica, significativamente, o reuso de componentes existentes ou frameworks
nas próprias ferramentas de MDE, que serão discutidas no próximo capítulo.
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3 MODELAGEM DE DOMÍNIO ESPECÍFICO
3.1 Introdução
Nos capítulos anteriores (item 2) foi apresentado o progresso obtido pela Engenharia
de Software na questão do reuso. Os pontos fortes das principais técnicas utilizadas e os
obstáculos ainda não superados foram ressaltados e discutidos. Nesse intuito, destaca-se o
aspecto relacionado à engenharia, que abrange o uso de ferramentas de modelagem e de
desenvolvimento no geral.
Não há dúvidas que para se construir software em escala superior é necessário elevar
os níveis de reuso e de produtividade. Um dos caminhos para atingir esse objetivo é a
automatizar as tarefas manuais e repetitivas, como a geração de código, por exemplo.
O uso de ferramentas para automatizar o desenvolvimento de software teve início nas
décadas de 80 e 90, onde se observou a proliferação de ferramentas denominadas CASE, cujo
objetivo principal era auxiliar o engenheiro de software durante o ciclo de vida de
desenvolvimento. Os exemplos mais comuns dessas ferramentas são as utilizadas para a
modelagem de banco de dados e classes, criação de diagramas para especificação de sistemas
e, mais recentemente, automação de testes. Apesar de automatizarem algumas das tarefas
corriqueiras nas etapas de projeto e construção de sistemas, essas ferramentas não
possibilitaram o aumento desejado da produtividade. Segundo (Cook, 2004), a principal causa
do fracasso dessas ferramentas foi a impossibilidade de se realizar transformações
bidirecionais, isto é, do modelo para o código e vice-versa. As únicas transformações
suportadas eram do modelo para o código, sendo dessa forma consideradas irreversíveis. Ele
ressalta ainda que a descrença do passado em relação ao uso de ferramentas CASE afeta a
aceitação de técnicas mais recentes, que têm o modelo como o elemento central e estratégico,
como é o caso da iniciativa denominada Desenvolvimento Dirigido por Modelos (DDM) ou
Model Driven Development.
Atualmente há no mercado uma nova geração de ferramentas CASE, que permitem a
geração parcial do código da aplicação a partir de modelos existentes, como o IBM Rational
XDE (IBM, 2006b) e o Enterprise Architect (SparxSystems, 2006) dentre vários.
Além de suportarem transformações bidirecionais, a maioria dessas ferramentas
incorpora algumas das características definidas pelo padrão MDA - Model Driven
Architecture, que será esmiuçado no próximo tópico.
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Todavia, observa-se que a maioria das empresas que adotou essas ferramentas não
conseguiu elevar o nível de reuso para o patamar desejado (Cook, 2004), mesmo fazendo-se
valer da automação proporcionada pela geração de código. Essa constatação vem de encontro
à argumentação de (JACOBSON et al, 1997), citada no item (2.1), sobre as causas do baixo
reuso. Os críticos da MDA argumentam que esse padrão é de propósito geral, não está focado
em um domínio específico, além disso, não facilita o reuso de ativos existentes (Cook, 2004).
A alternativa sugerida, segundo eles, é a abordagem denominada Modelagem de Domínio
Específico (MDE) ou Domain Specific Modeling.
Nesse capítulo são discutidos os conceitos relativos à geração de código a partir de
modelos, por meio do uso de ferramentas. O objetivo dessa discussão é destacar como essa
técnica pode trazer ganhos efetivos ao processo de desenvolvimento, principalmente no que
tange ao reuso de ativos existentes. Nesse sentido destaca-se a abordagem MDE, que será
apresentada e analisada no contexto das LPS nos capítulos seguintes.

3.2 Arquitetura Dirigida por Modelos (ADM)
A Arquitetura Dirigida por Modelos, pode ser definida como um framework para o
desenvolvimento de software, criado e mantido pelo OMG (OMG, 2002), que se baseia no
uso de modelos e técnicas para geração de código. Ela estabelece padrões para a criação de
modelos, bem como o armazenamento e compartilhamento de meta-dados, além de regras
para a transformação dos modelos.
(KLEPPE, 2003) define a ADM como um processo de desenvolvimento centrado na
atividade de modelagem de sistemas, cuja principal diferença, em relação aos processos
convencionais, reside na natureza dos artefatos gerados, que são essencialmente modelos.
Todavia, verifica-se que a ADM não prescreve um processo de software formal a ser seguido.
Dessa forma, qualquer processo de software existente pode fazer uso das práticas sugeridas
pela ADM, a fim de automatizar a geração de código. Ainda em relação à conceituação,
(COOK, 2004) ressalta que o termo arquitetura empregado não é muito apropriado, uma vez
que se trata apenas de uma abordagem para o DDM
Segundo (KLEPPE, 2003), a ADM endereça dois problemas principais da engenharia
de sistemas, a saber:
•

Documentação: A documentação gerada pela maioria dos processos de software
não agrega valor efetivo ao produto final. A distância entre a documentação e o
código fonte aumenta à medida que o projeto progride e atinge a etapa de
codificação. De acordo com o autor, a criação de documentos não garante que o
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desenvolvimento seja mais produtivo. Além disso, o grande problema, segundo
ele, é a falta de sincronismo entre o código e os modelos subjacentes, conforme foi
apontado no item 3.1.
•

Compatibilidade:

O

número

de

tecnologias

emergentes

tem

crescido

expressivamente. Java, UML, DHTML, XML, XSL, SOAP, Web Services, .Net,
SOA e AJAX, dentre outros, são exemplos de tecnologias que surgiram na última
década. Contudo, há empresas que as adotaram em um curto intervalo de tempo11,
pelo fato dessas tecnologias trazerem benefícios diretos e tangíveis que
justificaram os investimentos. Por outro lado, essas mesmas empresas enfrentam,
invariavelmente, o problema da incompatibilidade que surge com o passar dos
anos. Nesse caso, novos investimentos são demandados a fim de se promover a
compatibilidade com os sistemas do passado, agora denominados legados.

Antes de descrever como esses problemas são resolvidos pela ADM, é fundamental a
compreensão de alguns conceitos básicos:
•

Modelo: Segundo (LARMAN, 1998), um sistema é algo geralmente complexo.
Para facilitar o seu entendimento e o gerenciamento da sua complexidade, é
necessário decompô-lo em partes menores. Esses pedaços podem ser representados
por diagramas ou por uma linguagem de notação equivalente, que descreve os
aspectos essenciais do sistema em questão. Nessa linha de raciocínio, essas
representações são consideradas modelos.

•

Linguagem de Notação: (KLEPPE, 2003) a define como sendo uma linguagem
com sintaxe e semântica bem definida e que é adequada à interpretação
automatizada por computador.

No caso da ADM, a linguagem de notação adotada para definir todos os modelos é a
UML 2.0, exceto o código fonte, nesse contexto considerado como um modelo, que é descrito
na linguagem de programação escolhida para o aplicativo.
Além desses conceitos básicos, a ADM se baseia em três fundamentos que são
considerados os seus pilares:
•

PIM: Modelo independente da plataforma (Platform Independent Model), ou em
outras palavras, modelo que descreve o sistema sem qualquer conhecimento ou
dependência da plataforma que será utilizada.

11

No mercado essas empresas são denominadas Early Adopters.
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•

PSM: Modelo específico da plataforma (Platform Specific Model), analogamente,
modelo que representa o sistema em termos dos conceitos da plataforma
subjacente.

•

Transformação: Conjunto de regras que descreve como um modelo, expresso em
uma linguagem de notação qualquer, pode ser transformado em um outro modelo,
definido também por uma outra linguagem de notação. Um exemplo típico de
transformação são as regras que permitem a transformação de uma classe, contida
em um diagrama UML, por exemplo, no código C#12 equivalente, contendo as
definições exatas dos elementos que compõem essa classe.

Retornando à questão dos problemas apontados no início desse tópico, segundo a
ADM, eles são endereçados da seguinte maneira:
•

Documentação: Na ADM o PIM é a própria documentação, além da
representação exata do código que será gerado. Há informações (meta-dados)
disponíveis tanto nos modelos PIM quanto nos PSM, que possibilitam as transições
bidirecionais do código para o modelo, evitando dessa forma a falta de
sincronismo citada anteriormente (item 3.1). Um outro benefício proveniente do
uso de ferramentas que suportam a ADM é a possibilidade dos desenvolvedores
tratarem os aspectos de negócio de forma mais concisa e completa, já que os
modelos de nível mais baixo (PSM) e o próprio código fonte são gerados
automaticamente.

•

Compatibilidade: A partir de um único PIM, podem ser gerados vários PSM.
Dessa forma, um mesmo modelo pode ser portado para plataformas distintas.
Além disso, a interoperabilidade entre plataformas é facilitada por meio do uso de
bridges, que funcionam como pontes entre PSM diferentes, permitindo a conexão
de elementos representados por linguagens de programação distintas.

Em linhas gerais, uma ferramenta que suporta ADM dispõe de mecanismos para
transformações bidirecionais de modelos PIM para PSM, e finalmente desse último para o
código fonte, conforme ilustrado na Figura 3-1 (KLEPPE, 2003). Além disso, os modelos
utilizados são descritos pela UML ou por uma outra linguagem compatível com a MOF, que é
a metalinguagem padrão da OMG, utilizada para descrever linguagens de notação.

12
Linguagem de programação Orientada a Objetos, derivada da linguagem C++ e compatível com a plataforma Microsoft
.Net.
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Figura 3-1 - Representação das transformações de modelos suportadas pelo padrão ADM

De acordo com a análise feita recentemente, a respeito das ferramentas existentes
compatíveis com a ADM (RILEY, 2006), observa-se que a maioria dessas suporta
parcialmente as especificações desse padrão. Além disso, são comuns os casos em que é
necessário fazer alterações no PSM e código fonte gerado, a fim de adaptá-los aos requisitos
do aplicativo que está sendo construído. Um outro ponto importante mencionado nessa
análise é a falta de interoperabilidade entre as ferramentas, supostamente proporcionada pelo
PSM. Ainda nessa mesma temática, (FRANCE, 2006) afirma que as ferramentas atuais têm
suporte limitado às transformações de modelos e restringem seus usuários a uma plataforma
de implementação específica, como o Java (Sun, 2006), por exemplo.
Como exemplos de ferramentas compatíveis com a ADM podem-se citar13:
•

IBM Rational Software Architect (IBM, 2006),

•

Compuware OptimaJ (Compuware, 2006).

Um dos elementos catalisadores das críticas existentes ao padrão ADM é a falta de
alinhamento da UML ao DDM (MELLOR, 2002). (GREENFIELD, 2004) ressalta que a UML
é uma linguagem de modelagem de propósito geral, para sistemas OO, portanto inadequada
para modelar aspectos específicos de um problema. Segundo (KLEPPE, 2003), a UML é
apropriada para especificar os aspectos estruturais de um modelo, como as classes e os seus
relacionamentos. Porém, no que tange ao aspecto comportamental, a UML não é concisa e
completa o suficiente. (FRANCE et al, 2006), complementa a discussão afirmando que o
conceito de profile, que é uma maneira de especializar a UML para uma plataforma
específica, é incompleto do ponto de vista semântico, dificultando o uso da UML para a
modelagem de abstrações de um domínio específico. Além disso, ele aponta a dificuldade
para se navegar na estrutura de meta-dados dos modelos, como outro obstáculo à adoção do
padrão ADM.
Em resposta às críticas, o OMG criou extensões da UML para facilitar a modelagem de
comportamento, como a Executable UML e a OCL, além de adicionar novos diagramas, como
os diagramas de comunicação, na versão 2 da UML (OMG, 2005).

13

No site do OMG (OMG, 2004b) há uma relação completa de ferramentas que suportam ADM.
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3.3 Modelagem de Domínio Específico (MDE)
A Modelagem de Domínio Específico, como já foi mencionado anteriormente (item
1.1), é uma abordagem de DDM muito similar à ADM. Em termos conceituais, a principal
diferença entre elas é o nível de abstração utilizado para se criar os modelos. No caso da MDE
são utilizados conceitos específicos do domínio da aplicação, ao invés de construções
relacionadas diretamente à linguagem de programação. No contexto desse trabalho, em que o
domínio específico alvo de estudo é a Automação Bancária, um exemplo de terminologia
adequada à MDE, é composto pelos termos transação bancária, transferência, débito em
conta, conta corrente, autenticação, pagamento, dentre outros. Nesse mesmo cenário, uma
aplicação para processamento de pagamentos, por exemplo, poderia ser modelada de forma
mais concisa e rápida utilizando-se esses conceitos, específicos do próprio domínio da
aplicação.
Uma característica importante da MDE é o tipo da linguagem de modelagem
subjacente. Diferentemente do padrão ADM, que se baseia em uma linguagem de propósito
geral (item 3.2), a MDE está apoiada em linguagens de domínio específico (LDE) ou Domain
Specific Languages. Essas linguagens, diferentemente das linguagens de propósito geral
(GPL14), permitem que conceitos de um domínio específico sejam utilizados para descrever
uma aplicação. (HUDAK, 2005) afirma que uma LDE tende a ser menor do que uma
linguagem de propósito geral. Ele cita exemplos LDE para vários domínios, conforme pode
ser visto na Tabela 3-1:
Tabela 3-1 - Exemplos de Linguagens de Domínio Específico (LDE)

LDE
Lexx, Yacc
PERL
TeX, Latex
Tcl/Tk
VRML, OpenGL e DirectX
Mathematica e Maple
AutoLisp
Haskell e ML
HTML e SGML
SQL

Domínio
Interpretação de programas
Manipulação de texto
Formatação de documentos
Criação de interface com o usuário (GUI)
Manipulação de gráficos 3D
Matemática computacional
Desenho auxiliado por computador
Linguagens funcionais
Linguagens de marcação
Linguagem para manipulação de dados em
bancos de dados relacionais

Segundo (TOLVANEN, 2005), os elementos utilizados na MDE representam objetos
do mundo real e não construções do mundo da linguagem de programação. Além disso, a
14

Do inglês General Purpose Language. Exemplos de GPL, são as linguagens de programação como Java, C++ e C#.
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linguagem de modelagem deve seguir as mesmas abstrações e semânticas do domínio do
problema, permitindo que os projetistas trabalhem diretamente com conceitos reais.
Além de facilitar a criação de modelos por meio da utilização de abstrações de nível
mais alto, a MDE traz outros benefícios diretos ao ciclo de vida de desenvolvimento
(TOLVANEN, 2005):
•

Facilidade na realização de manutenção: Uma vez que as solicitações de
mudanças geralmente são expressas em termos dos conceitos do próprio sistema,
alterar modelos representados por esses mesmos conceitos é mais simples do que
modificar o código diretamente.

•

Aumento da qualidade do produto construído: A MDE permite a inclusão de
consistências e verificações nos modelos, impedindo que o usuário utilize
construções inadequadas, tal como ausência de relacionamentos e elementos
obrigatórios, por exemplo. Dessa forma, grande parte dos erros de origem
semântica é eliminada durante a fase de modelagem. Um outro aspecto
interessante nesse mesmo sentido, segundo (TOLVANEN, 2005a), é a
possibilidade de encapsular o conhecimento de um especialista de um determinado
domínio na própria linguagem de modelagem, garantindo que os usuários utilizem,
transparentemente, as soluções mais apropriadas no contexto do aplicativo
modelado.

•

Redução da complexidade: No contexto da MDE, para se criar um modelo é
necessário conhecer apenas o domínio do problema em questão. Detalhes como
sintaxe, semânticas de relacionamentos entre elementos, tipos de dados e etc. são
totalmente irrelevantes. Além disso, como todos os modelos são criados
utilizando-se os conceitos do próprio domínio do usuário, o entendimento e a
comunicação entre as pessoas envolvidas nesse processo são facilitados.

Assim como a ADM, o conceito de transformação (3.2) é um dos principais alicerces
da MDE. Como o objetivo final é a geração do código da aplicação, os modelos são
transformados da Linguagem de Domínio Específico que os suporta, para o código fonte. Da
mesma forma que na ADM, é possível que o código produzido seja alterado e o modelo
sincronizado automaticamente.
No que tange à questão da especificidade do domínio do problema modelado e do
conseqüente aumento do nível de abstração, a MDE representa uma solução alternativa à
ADM. Não há dúvidas de que é mais produtivo e menos enfadonho modelar uma aplicação
valendo-se dos seus próprios conceitos e terminologia, do que utilizar uma linguagem de
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modelagem de propósito geral, como é o caso da UML (3.2). Todavia, esse aumento de
produtividade tem um custo adicional. De acordo com (TOLVANEN, 2005a), a construção
de uma linguagem de Modelagem de Domínio Específico não é uma atividade corriqueira
para a grande maioria das empresas. É difícil definir uma linguagem quando não se sabe, a
priori, quais os tipos de aplicativos serão modelados com ela. Além disso, o esforço
necessário para o desenvolvimento de uma ferramenta com essas características é
significativo e, na maioria das vezes, impeditivo, levando as empresas optarem por uma outra
estratégia para aumentar a produtividade. Segundo (TOLVANEN, 2005a), é desejável que se
utilizem os ambientes existentes no mercado, que permitam desenhar os modelos, além de
definir a Linguagem de Domínio Específico utilizada e as regras para a geração do código. Há
no mercado vários produtos que já oferecem essas funcionalidades, possibilitando que os
desenvolvedores construam suas próprias LDE e geradores de código para um domínio
específico (MDEFORUM, 2005).
(KELLY, 2005) sugere que o cenário ideal para a aplicação da MDE é aquele no qual
há, nitidamente, esforços de desenvolvimento repetitivos, como as linhas de produtos de
software. Além disso, ele afirma que a evolução desse cenário é a definição de uma
plataforma de produtos comum, em que as variações de um produto, ou famílias de produtos,
são desenvolvidas com maior produtividade.
Nesse intuito, o domínio da Automação Bancária, mais especificamente o
processamento de documentos provenientes de agências, é um forte candidato. Os aplicativos
desse domínio, conforme mencionado no item 1.1, compartilham grande parte das
funcionalidades tais como validação de usuário, digitalização de documentos, transmissão de
dados, reconhecimento das informações contidas nos documentos por meio da imagem,
conferência e validação das informações, dentre outras.
Há no mercado diversos casos de sucesso da adoção da abordagem de MDE, nos quais
foram constatadas significativas melhorias no processo de desenvolvimento, como aumento
da produtividade e qualidade, além da redução do time-to-market. (KELLY, 2002) cita
empresas como Nokia, Lucent, USAF, Nasa, dentre outras, que conseguiram reduzir em até
10 vezes o tempo de desenvolvimento de seus produtos com o uso de ferramentas que
suportam MDE.

3.3.1 Linguagens de Domínio Específico (LDE)
Conforme descrito no item anterior (3.3), as linguagens de domínio específico estão
posicionadas, estrategicamente, como a base da abordagem denominada MDE. As principais
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diferenças das LDE em relação às linguagens de propósito geral (GPL) são o nível de
abstração e os tipos de conceitos manipulados. As LDE tratam de conceitos do próprio
domínio do problema, como aqueles mencionados nos exemplos do item 3.3. Ao contrário, as
GPL utilizam elementos de nível de abstração inferior, tais como estruturas de controles, tipos
de dados primitivos e até mesmo objetos, para representar os programas. (HUDAK, 2005)
afirma que a característica típica de uma LDE é a habilidade de construir uma aplicação
completa, dentro de um domínio específico, de forma rápida e efetiva. Para tanto é
fundamental que ela capture, precisamente, as principais semânticas desse domínio.
As LDE são conhecidas também como linguagens de Modelagem de Domínio
Específico. Nessa conotação, as construções disponíveis na linguagem têm representações
gráficas, que podem ser utilizadas para criar modelos (item 3.3).
Além dos benefícios provenientes da adoção de uma LDE, em especial os ganhos de
produtividade e qualidade, há também a possibilidade de realizar análises em tempo de
geração de código, como avaliação de falhas de segurança e instrumentação, por exemplo
(THIBAULT et al, 1999).
Por outro lado, é importante ressaltar os custos associados à adoção das LDE. Em
complementação à colocação de (TOLVANEN, 2005a) sobre essa questão, citada
anteriormente (item 3.3), (HUDAK, 2005) afirma que o custo inicial para desenvolver
aplicativos utilizando-se uma LDE é alto, se comparado às metodologias convencionais,
baseadas em GPL. Segundo ele, o principal componente desse custo é o esforço inicial
necessário para construir a LDE propriamente dita. Contudo, à medida que novos aplicativos
do mesmo domínio são desenvolvidos com essa LDE, o custo é amortizado e reduzido
significativamente, atingindo um patamar inferior ao desenvolvimento baseado em GPL. O
gráfico da Figura 3-2 ilustra a evolução comparativa desses custos:

Figura 3-2 - Custo para criação de aplicativos: LDE x Convencional
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Há várias outras implementações de LDE, para diversos domínios além dos exemplos
relacionados no item anterior (3.3), dentre os quais se destacam:
•

GAL: LDE utilizada na criação de uma família de device drivers de vídeo
(THIBAULT et al, 1999).

•

MAWL: Permite a geração de aplicações baseadas em formulários Web (ATKINS
et al, 1999).

•

HYCCON: Utilizada na construção de aplicações de hipermídia (RISI, 2001).

•

CLICK: Usada para desenvolver aplicações de rede para a plataforma FPGA Field Programmable Gate Array (KULKARNI, 2004).

Um outro aspecto importante na discussão sobre LDE, diz respeito às metodologias
existentes para construí-las e validá-las. (THIBAULT et al, 1999), propõe um framework para
construção de LDE que utiliza um interpretador para gerar o código. A idéia central do
interpretador proposto por ele, é baseada na técnica de geração de código denominada
Avaliação Parcial. Esse método consiste, basicamente, na transformação de parte do código
em um outro código mais especializado para um determinado contexto, com tamanho e tempo
de execução reduzidos. Além do interpretador, a metodologia estabelece quatro etapas, a
saber:
•

Análise da família de produtos: Essa fase prevê o levantamento das
funcionalidades que são comuns a um grupo de aplicativos, de um mesmo
domínio, e suas variações. Uma técnica de apoio para essa atividade é a análise de
domínio, descrita no item 2.3.1.1.

•

Projeto da máquina abstrata: Nessa etapa é definido o arcabouço da solução,
baseado nos componentes, objetos e métodos relacionados na fase anterior. Esse
modelo de computação serve como a fundação para todos os demais aplicativos
dessa família de produtos.

•

Projeto da linguagem: Com base na terminologia e nas funcionalidades
levantadas na etapa de análise, são definidos os elementos que compõem a LDE,
em termos da máquina abstrata construída na etapa anterior. Basicamente, a LDE
atuará como um wrapper da máquina virtual, elevando o nível de abstração para o
seu uso. A principal diferença entre a LDE e a máquina abstrata, nesse contexto, é
que a primeira descreve quais operações a aplicação deve realizar e a última como
a aplicação, efetivamente, implementa essas operações.
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Para validar esse framework, foi construída a linguagem GAL. Comparando os device
drivers gerados por essa LDE com os mesmos construídos na linguagem C, ficou constatada
uma redução de 70% do número de linhas de código Entretanto, o desempenho dos programas
gerados pela LDE foi 20% inferior aos equivalentes em C. Segundo o autor, essa perda de
desempenho é decorrente do uso de interpretador, cujo desempenho é consideravelmente
inferior ao de um compilador.
Há outras metodologias sugeridas para o desenvolvimento de LDE, tais como a
proposta por (HUDAK, 2005), classificada por ele mesmo de modular e a conhecida como
GOOD (Grammar Oriented Object Design), que faz uso dos fundamentos de OO e
Componentização para definir uma LDE.
(FOWLER, 2005) sugere uma taxonomia para as LDE composta pelas seguintes
categorias:
•

Externa: É também conhecida como Autônoma (CZARNECKI, 2000). Segundo
(FOWLER, 2005), uma LDE externa é aquela cuja sintaxe suportada é diferente da
linguagem de programação utilizada para construí-la (host language). O principal
benefício dessa modalidade de LDE é a liberdade para expressar as abstrações do
domínio do problema da forma mais conveniente e fácil. Em contrapartida, há a
necessidade de construir um tradutor que possibilite a transformação do código
expresso nessa LDE para a linguagem da aplicação. Todavia, o principal ponto
negativo apontado por (FOWLER, 2005) é a falta de integração com a linguagem e
o ambiente utilizados para construir a LDE. Como os ambientes integrados de
desenvolvimento (IDE) atuais são ricos em funcionalidades, tais como editores
sensíveis à sintaxe das linguagens, depuradores e ferramentas de apoio ao ciclo de
desenvolvimento, as LDE externas não podem compartilhar e usufruir dessas
facilidades. (GREENFIELD, 2004) ressalta que para utilizar esse tipo de LDE, são
necessárias algumas ferramentas, tais como editores (textual ou gráfico),
compiladores ou ambientes de geração de código equivalentes, depuradores e
ferramentas que automatizam a execução de testes, o gerenciamento de
configuração e a distribuição do aplicativo final.

•

Interna:

Definida

por

alguns

autores

como

Embutida

ou

Estendida

(CZARNECKI, 2000). A característica principal dessas LDE é o fato delas usarem
a mesma sintaxe e a estrutura da própria linguagem utilizada para construí-las.
Resumidamente, essas LDE estendem a sintaxe da linguagem subjacente
(language host), adicionando-a construções que mapeiam os conceitos do domínio
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em questão. Ao contrário das Externas, as LDE Internas estão limitadas aos
recursos disponíveis na linguagem básica. Por outro lado, essas LDE podem
utilizar todo o ferramental disponível no IDE da linguagem básica, reduzindo
dessa forma o esforço para desenvolvê-las. (FOWLER, 2005) salienta que pelo
fato dessas LDE serem, sintaticamente, muito próximas às linguagens básicas,
pode haver dificuldade para representar os conceitos que não têm mapeamento
direto na linguagem de programação.

3.4 Conclusões
Ao longo do presente capítulo foram apresentadas e discutidas as técnicas que visam
automatizar o ciclo de desenvolvimento de software, principalmente o que tange à geração
automática de código.

Dentre os métodos estudados destaca-se a MDE, cuja estratégia

principal baseia-se na organização dos modelos em torno dos conceitos de um domínio
específico, definidos em um nível de abstração superior. Nesse sentido a MDE é uma força
motivadora do reuso, uma vez que os elementos de modelagem utilizados são representados,
no nível do código, por componentes e ativos existentes. Nesse contexto, todas as técnicas de
reuso discutidas anteriormente (itens 2.2.3.1, 2.2.3.2 e 2.3.1.2) são amplamente aplicáveis.
Por outro lado, nota-se que o custo demandado na construção de uma ferramenta de
MDE é relativamente alto. Dessa forma é fundamental definir um modelo de negócio que
viabilize e justifique esse investimento. Nesse intuito, o uso de ferramentas de MDE no
contexto de LPS permite que o esse investimento inicial seja amortizado, ao longo do ciclo de
vida dos produtos da própria LPS.
No próximo capítulo são apresentados e discutidos os conceitos relacionados às LPS.
O intuito principal desse estudo é organizar as justificativas para correlacionar as técnicas de
MDE e LPS em torno do tema reuso.
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4 LINHAS DE PRODUTOS DE SOFTWARE
4.1 Introdução
No capítulo atual são apresentadas e discutidas algumas das técnicas recentes que
visam, primeiramente, elevar o nível de reuso de forma a propiciar a industrialização do
processo de construção de software. Segundo (CZARNECKI, 2004), para atingir tal objetivo
é necessária uma mudança de paradigma, na questão do reuso, concentrando os esforços na
modelagem e no desenvolvimento de famílias de aplicativos, ao invés de aplicativos
individuais.
Dentre esses métodos, destacam-se no contexto desse trabalho, Linhas de Produtos de
Softwares (LPS) e Fábricas de Software (FS). O primeiro tem como objetivo principal a
redução do esforço necessário para produzir uma coleção de aplicativos similares
(KRUEGER, 2000) e apóia-se, principalmente, em algumas das práticas de engenharia já
discutidas, como a Componentização, a geração de código a partir de modelos e a análise de
domínio. O ponto focal dessa técnica é a exploração das características comuns e o
gerenciamento da variabilidade, existentes dentro de uma família de produtos, de modo a
elevar o nível de reuso dos ativos existentes e orientar a construção de componentes que
sejam, efetivamente, reutilizáveis. Nesse sentido, há uma grande correlação desse processo
com a Engenharia de Domínio, discutida no item 2.3.1.1. Por se tratar de uma abordagem que
requer grandes mudanças na maneira como se desenvolve software atualmente, a sua adoção
causa, invariavelmente, impactos significativos em toda a organização. Dessa forma, faz-se
necessário a discussão de outros aspectos que estão além das fronteiras tecnológicas, como os
fatores organizacionais, econômicos e do próprio negócio.
Ainda nesse sentido, o segundo método estudado nesse capitulo, Fábricas de
Softwares, pode ser definido de forma simplificada, como uma abordagem que suporta e
viabiliza o desenvolvimento de uma Linha de Produtos. A estratégia central dessa iniciativa é
a automação das tarefas manuais e repetitivas do ciclo de desenvolvimento, por meio do uso
de ferramentas e processos configurados de forma a explorar o modelo conhecido como
economia de escopo. Nesse esforço, algumas das técnicas discutidas ao longo do trabalho,
especialmente a Modelagem de Domínio Específico (MDE) e LDE, serão revisitadas e
discutidas nesse contexto.
Ao longo de toda a discussão, busca-se reposicionar o reuso dentro dessa nova
perspectiva, bem como endereçar alguns dos pontos críticos mencionados nos tópicos
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anteriores. Outros aspectos de grande relevância, nessa etapa do trabalho, são a organização e
a fundamentação das justificativas que visam suportar a construção do protótipo que será
apresentado no próximo capítulo.

4.2 Linhas de Produtos de Softwares (LPS)
Segundo o SEI, uma Linha de Produtos de Software ou Família de Produtos pode ser
definida, de forma genérica, como um grupo de softwares que compartilham um conjunto
gerenciado de funcionalidades comuns, que satisfazem às necessidades específicas de um
seguimento de mercado em particular e que são construídos de uma maneira pré-definida, a
partir de uma base de ativos existentes (MCGREGOR et al, 2002).
As LPS foram inspiradas nas linhas de produtos existentes em outras indústrias, como
a automobilística (MCGREGOR et al, 2002) que é uma das mais notórias e representativas.
Nesse ambiente, as partes que compõem um veículo são padronizadas e intercambiáveis,
permitindo que o produto final, nesse caso o automóvel, seja produzido por meio da
montagem das peças existentes.
No âmbito da indústria de software, há várias empresas que obtiveram sucesso
adotando práticas derivadas dessa iniciativa, como as citadas no item 1. Nesse contexto, os
softwares são construídos a partir da configuração de elementos existentes, como requisitos,
componentes, modelos e outros artefatos que já foram testados. Por se tratar de uma situação
típica de reuso, as técnicas discutidas nos capítulos anteriores são aplicáveis e servem de
apoio na adoção dessa metodologia. Não obstante, a técnica de LPS pode ser considerada
como um método sistemático de reuso, específico para o desenvolvimento de uma família de
aplicativos.

4.2.1 Definições
A fim de facilitar a compreensão dos fundamentos relacionados às LPS, nos tópicos
que se seguem são definidos alguns dos principais conceitos:

4.2.1.1

Requisitos: Características comuns e variabilidade

Um dos itens de grande relevância na criação de uma LPS é a definição das
características ou funcionalidades que serão compartilhadas por uma gama de aplicativos. A
própria definição do SEI (item 4.2) baseia-se na existência das propriedades comuns entre
produtos.
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Em termos quantitativos, o nível de reuso em uma LPS é diretamente proporcional ao
percentual das características comuns entre os aplicativos que a compõem. Nesse sentido
entende-se por característica comum todo e qualquer requisito ou artefato existente, que faça
parte do escopo de mais de um aplicativo dessa mesma LPS.
(EBERT, 2003) sugere que os requisitos dos produtos candidatos a integrar uma LPS
sejam catalogados sistematicamente e analisados, de forma a facilitar a construção de
artefatos reutilizáveis. As etapas que fazem parte dessa atividade são, a rigor, as mesmas da
Engenharia de Domínio, discutida anteriormente (item 2.3.1.1). Segundo o autor, há
segmentos em que os produtos das LPS existentes apresentam de 5 a 20% de variação, em
relação à totalidade das funcionalidades existentes.
Uma abordagem utilizada no mapeamento das características comuns é a criação de
uma base de dados contendo os requisitos dos produtos que compõem a LPS (EBERT, 2003).
Essa base deve inclui informações tais como:
•

Descrição dos requisitos (funcionais e não funcionais),

•

Status da implementação de cada requisito,

•

Priorização,

•

Estimativas de custo e prazo,

•

Associação de cada requisito à versão do produto correspondente.

Além de permitir organizar as características de cada produto e agrupar as
funcionalidades compartilhadas, essa base serve como ferramenta importante para a análise de
impactos de mudanças e rastreabilidade.
A variabilidade das características dos produtos é um outro aspecto de grande
importância na adoção de uma LPS. Uma técnica utilizada para gerenciar essa variabilidade é
a definição de pontos de variação (variation points) em vários níveis de abstração (requisitos,
arquitetura e executáveis) de uma LPS (MCGREGOR, 2002). Esses pontos de variação
possuem duas dimensões principais:
•

Tempo: Representa a evolução dos artefatos que compõem uma LPS ao longo
do tempo.

•

Espaço: Corresponde ao comportamento diferenciado que um determinado
artefato possui, dentro do contexto de um produto específico.

A análise dessas dimensões possibilita mapear e controlar, com maior precisão, as
diferenças existentes entre os produtos de uma LPS.
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4.2.1.2

Economia de escopo

A exploração da similaridade entre produtos está diretamente associada à adoção de
um modelo de produção no qual prevalece a existência de poucas variantes de um mesmo
item, porém com uma grande gama de funcionalidades em comum. Os principais benefícios
dessa abordagem são a redução do custo direto de desenvolvimento e o aumento da qualidade
do produto final.
Esse modelo é muito usual na indústria automotiva e é conhecido como Economia de
Escopo. Nesse contexto, os veículos são construídos pela composição de partes, como chassis,
eixos, motor, carroceria e acabamento, dentre outros. A diferenciação desses produtos se dá
pela potência do motor utilizado, pelo número de portas e opcionais existentes e etc.
(GREENFIELD, 2004) ressalta que a principal característica desse modelo é a reutilização
das mesmas práticas, processos, ferramentas e materiais existentes para projetar e construir
vários produtos distintos, que possuem um alto grau de similaridade. Um cenário muito
similar é observado na construção civil, no qual pontes e prédios, por exemplo, são
construídos com os mesmos materiais, técnicas e ferramentas, apesar de serem considerados
projetos de engenharia distintos.
Observa-se que esse modelo pode ser utilizado concomitantemente à Economia de
Escala, na qual as unidades produzidas são idênticas e o processo é geralmente executado por
máquinas e mão de obra de baixo custo.
Na indústria de software há cenários típicos para a adoção dos dois modelos de
produção. Nos mercados nos quais a característica dominante é a produção de um grande
número de cópias de um mesmo produto, como no mercado de editores de texto e planilhas
(home-office), por exemplo, observa-se a presença da Economia de Escala. Já nos segmentos
em que prevalece a atividade de customização do software para atender um cliente específico,
como ocorre nos pacotes comerciais de ERP e CRM, a Economia de Escopo é o modelo mais
usual. Todavia é necessário destacar que não se podem comparar, por analogia direta, as
outras indústrias, principalmente no que tange à adoção do modelo de Economia de Escala,
com a indústria de software. (GREENFIELD, 2004) lembra que nas indústrias de bens de
consumo, a principal componente do custo de produção é o material utilizado para construir
os produtos, ao contrário do software, cujo custo está concentrado nas atividades de projeto e
desenvolvimento. Além disso, como o software é lógico e não materialmente tangível como
um veículo, por exemplo, a confiabilidade do produto limita-se às características como
corretude e robustez, ao invés de propriedades físicas como peso, dureza e maleabilidade.
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Dessa forma, com exceção das peculiaridades do software, principalmente o seu caráter
lógico, a indústria de software é fundamentalmente como qualquer outra indústria e os
modelos de produção existentes são totalmente compatíveis e aplicáveis.
O gerenciamento das características comuns em uma LPS é o principal agente
facilitador para a adoção do modelo de Economia de Escopo. Nesse cenário o reuso de ativos
de software é planejado proativamente, permitindo que os mesmos sejam utilizados na
construção de outros produtos similares.

4.2.2 Justificativas para a adoção de uma LPS
As principais justificativas para a implantação de uma LPS são, indubitavelmente, a
redução do custo total de desenvolvimento e o aumento da qualidade do software produzido.
Nesse sentido, entende-se por custo todo o investimento financeiro empregado na construção
e evolução do software, além do tempo gasto para a sua elaboração.
A utilização dos métodos convencionais de desenvolvimento de produtos, sem a
sustentação de um programa sistemático de reuso, acarreta diversos problemas de natureza
técnica. O mais notório deles é a proliferação desorganizada de variantes de um mesmo
código, que requer maior complexidade e esforço para manutenção, além de tempo de
desenvolvimento, na maioria das vezes, inadequado ao time-to-market. Não são raros os casos
em que o custo para se realizar uma mudança no software, em resposta a uma solicitação de
origem legal, por exemplo, é ampliado significativamente em virtude dessa desorganização
estrutural.
Em uma pesquisa realizada pelo instituto Fraunhofer para avaliar a adoção de uma
linha de produtos na indústria de software, foram relacionados outras motivações
(KNAUBER, et al, 2000), a saber:
•

Obter versões consistentes dos produtos ao longo do tempo,

•

Endereçar as necessidades de grupos de usuários distintos,

•

Reintegrar produtos divergentes,

•

Diversificar um produto existente,

•

Definir uma arquitetura comum para todos os produtos,

Esse último item será analisado com maior profundidade no item 4.2.5.

4.2.3 Outros aspectos importantes
Além dos aspectos mencionados anteriormente (item 4.2.2), há outros fatores de
grande importância:
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4.2.3.1

Custo

Para atingir a economia citada anteriormente (4.2.2) é necessário um investimento
inicial cujo retorno é obtido apenas em longo prazo. Segundo (EBERT, 2003), a redução de
custos com a adoção de uma LPS é geralmente obtida somente a partir da segunda iteração do
desenvolvimento dos produtos que a compõem, na qual cada iteração pode ser considerada
como o intervalo de tempo necessário para a construção de uma nova versão de um produto.
(MCGREGOR et al, 2002) lembra que o custo inicial para a implantação de uma LPS
varia de acordo com a abordagem escolhida. Nas empresas que optam pelo esquema
denominado por ele de “heavyweight”, o esforço inicial necessário é significativo, já que
parte dos ativos de software que comporão a LPS terão que ser construídos ou adquiridos. Por
outro lado, nas empresas que escolheram o esquema “lightweight”, cuja base de ativos
reutilizáveis é constituída, principalmente, por componentes extraídos de produtos existentes,
o custo inicial é inferior ao esquema anterior.

4.2.3.2

Organizacional

A introdução de uma LPS em uma empresa impacta, significativamente, toda a
organização. A mudança maior reside na estrutura da própria equipe de desenvolvimento.
Dentre os modelos organizacionais existentes, os mais utilizados nas empresas que adotaram
LPS são (BIRK, A. et al, 2003):
•

Utilizar um único time para desenvolver os produtos e a base de ativos que
comporão a LPS,

•

Separar a equipe de desenvolvimento em dois grupos, um responsável pelo
desenvolvimento e evolução da base de ativos e o outro encarregado de utilizar os
ativos desenvolvidos, na construção dos produtos propriamente ditos.

Essa reorganização do time de desenvolvimento implica em mudanças nas práticas de
desenvolvimento, na hierarquia funcional, na atribuição de tarefas e, fundamentalmente, na
satisfação e motivação pessoal dos membros da equipe. Dessa forma, (BIRK, A. et al, 2003)
ressalta a importância da análise e planejamento prévios, a fim de se evitarem possíveis
efeitos adversos nesse processo. Nesse mesmo trabalho, o autor destaca que poucas empresas
mantêm equipes de desenvolvimento distintas para a criação de ativos e produtos, ao
contrário, preferem evitar os riscos provenientes de uma mudança estrutural mais profunda e
optam pelo modelo composto por um único time. Nesse último caso, uma alternativa de apoio
é a criação de uma força tarefa temporária para o desenvolvimento do núcleo da LPS.
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Ainda na questão da organização da equipe de desenvolvimento, (EBERT, 2003)
sugere que as pessoas sejam agrupadas em times focados em um conjunto específico de
funcionalidades ou módulos, situados no mesmo ambiente físico e alocados exclusivamente
para esse propósito.
No que tange ao relacionamento com outros departamentos, há áreas na organização
que contribuem, decisivamente, para o sucesso da adoção de uma LPS e necessitam,
prioritariamente, estar alinhadas à mesma estratégia. Nesse sentido, as áreas de marketing e
produtos são as que merecem atenção especial. Sem um plano de marketing contendo a
previsão de vendas, a estratégia de divulgação e convencimento dos clientes e, sobretudo, um
portfólio centrado nos mercados nos quais atuam, dificilmente os produtos de uma LPS terão
sucesso comercial.

4.2.3.3

Gerencial

A prática de LPS requer o comprometimento e o envolvimento da alta gerência da
corporação que a adota. Segundo (NORTHROP, 2002) há registros de vários esforços, no
sentido de implementação de LPS, que falharam por falta de engajamento dos níveis
hierárquicos que estão acima da esfera técnica.
Há dois níveis de gerência que devem estar envolvidos, obrigatoriamente, no processo
de adoção de uma LPS:
•

Técnico: Responsável pelo projeto cuja função principal é planejar as atividades
de desenvolvimento dos ativos e produtos que compõem a LPS, bem como
supervisionar a execução das tarefas, garantindo que o processo definido para a
criação da linha de produtos seja seguido a contento. Nesse contexto, enquadramse todas as práticas para gerência de projetos como aquelas prescritas pelo
PMBOK do Project Management Institute (PMI, 2004).

•

Corporativo/Executivo: Responsável por prover os recursos necessários para a
implementação da LPS e a evolução dos seus ativos. A formalização e a defesa do
plano de negócios no qual se apoiará a LPS é uma de suas atribuições.
Adicionalmente, atua como o maestro na orquestração das atividades relativas à
evolução iterativa dos produtos e dos ativos, além da comunicação entre as áreas
envolvidas e mitigação dos riscos que possam ameaçar a linha de produtos.
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4.2.4 Evolução de uma LPS
Gerenciar e controlar a evolução das versões dos produtos de uma LPS que atinge
mercados com peculiaridades distintas é uma tarefa árdua. Nem sempre uma necessidade de
um mercado, que é incorporada em uma versão específica de um produto, pode ser adicionada
às demais customizações desse mesmo produto.
Para vencer esse obstáculo faz-se necessário uma cooperação mútua com a área de
marketing, que é o responsável pelo lançamento das versões dos produtos. Além disso, é
fundamental a existência de um rigoroso plano de gerenciamento de configuração para
garantir a consistência de uma linha de produtos. Esse plano deve incluir processos e
ferramentas de suporte para controle de configuração, gestão de mudanças e gerenciamento de
requisitos, além de roteiro para sincronizar as correções efetuadas, bem como analisar o
impacto dessas nos demais produtos (EBERT, 2003).
Finalmente, deve haver um planejamento confiável para as futuras versões, que
garanta que o intervalo de tempo entre duas versões seja suficiente para a estabilidade dos
produtos e hábil para a estratégia comercial adotada pela empresa. Nesse esforço, (EBERT,
2003) sugere alguns passos, dos quais se destacam:
•

Identificar as dependências e os pontos em comum entre as versões para mercados
específicos de um mesmo produto,

•

Avaliar as novas funcionalidades que serão incorporadas, de acordo com o custo,
complexidade e valor agregado,

•

Definir um roteiro que permita, gradualmente, agrupar as funcionalidades
relacionadas,

•

Estabelecer, em total concordância com a área de marketing e vendas, quais
requisitos e funcionalidades devem evoluir.

4.2.5 O papel da arquitetura
Um dos pilares técnicos que sustenta a adoção de uma LPS é a possibilidade de
utilizar uma arquitetura comum para todos os produtos. Nesse cenário, todo produto deve
seguir, a rigor, os padrões arquitetônicos definidos para a LPS. Segundo (BIRK, A. et al,
2003), a ausência de um modelo arquitetônico padrão para uma LPS causa problemas tais
como, redundância de implementação, gasto desnecessário de recursos e, principalmente, a
criação de uma plataforma cujas capacidades são subutilizadas.
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(MCGREGOR et al, 2002) ressalta a importância da arquitetura no processo de adoção
de uma LPS e lembra que uma arquitetura que abrange as principais funcionalidades dos
produtos facilita a identificação das características comuns e dos pontos de variações,
contribuindo dessa forma para aumentar os níveis de reuso. De acordo com ele, a arquitetura
específica para um produto pode ser obtida a partir da especialização da arquitetura padrão da
LPS, a fim de endereçar os requisitos funcionais peculiares do produto em questão.
Uma boa prática recomendada é a documentação da arquitetura proposta para a LPS.
Alguns processos de software como o RUP (KROLL; KRUTCHEN, 2003), por exemplo,
estabelece um artefato específico para descrever a arquitetura dos produtos que serão
construídos. (BIRK, A. et al, 2003) sugere que essa especificação contenha as características
da plataforma e as interfaces mais comuns, a fim de facilitar o mapeamento dos ativos
existentes que têm potencial de reuso. Ainda nesse sentido, (MCGREGOR et al, 2002) afirma
que o grau de formalismo empregado na construção desse documento varia de acordo com
abordagem utilizada pela empresa. Por exemplo, a utilização de uma arquitetura de referência
pode servir como um ponto de partida para a LPS, além de fornecer suporte nos casos em que
a arquitetura da LPS não seja suficientemente completa.

4.2.6 Metodologia
De acordo com (NORTHROP, 2002), utilizar um conjunto de componentes para
construir produtos requer planejamento, investimento e pensamento estratégico que
ultrapassam as fronteiras de um produto único. Nesse sentido existem diversas técnicas para
orientar a implantação e a manutenção de uma LPS. A maioria desses métodos foi avaliada e
testada, exaustivamente, em experimentos no próprio mercado. Dentre as abordagens
estudadas, destacam-se o framework de LPS proposto pelo SEI e a metodologia Pulse,
estabelecida pelo instituto Fraunhofer (FRAUNHOFER, 2007).
A proposta do SEI para auxiliar a adoção de LPS é um framework composto por três
atividades principais, que unem as práticas tecnológicas e de negócios:
•

Desenvolvimento dos ativos que compõem a LPS (núcleo): Essa atividade
consiste, basicamente, em criar os ativos que servem de base para a construção
dos produtos. Nesse esforço os ativos são desenvolvidos, extraídos de produtos
existentes ou adquiridos de terceiros. Nota-se que esses componentes evoluem
no ritmo da própria LPS. Há outros resultados produzidos nessa etapa, além
dos ativos propriamente ditos, como o escopo e o plano da LPS. Esse último
descreve como os produtos serão construídos a partir dos ativos existentes.
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•

Desenvolvimento dos produtos: A partir dos resultados produzidos pela
atividade anterior e dos requisitos de cada produto, os membros da linha de
produtos são construídos. Nesse momento, entram em cena as sub-atividades
presentes em outros processos de software, como análise, projeto, construção e
testes. Devido à forte correlação dessa atividade com o desenvolvimento de
ativos, é possível que impactos sejam causados reciprocamente.

•

Gerenciamento: A gestão da LPS ocorre tanto no nível técnico (projeto)
quanto organizacional. Esses papéis são os mesmos descritos anteriormente
(item 4.2.3.3). A principal missão dos gerentes nesse processo, é garantir que
as demais atividades e sub-atividades sejam executadas a contento, em prol do
sucesso da LPS. Além disso, devem atuar na resolução de possíveis conflitos
de interesse, que são muito comuns nas organizações que implantam LPS. Essa
atividade prescreve ainda a definição de um plano de adoção da LPS que deve
conter os objetivos desejados pela empresa e uma estratégia para atingir tais
metas.

Por traz dessas atividades básicas estão outras sub-atividades, denominadas áreas
práticas. Essas áreas são atividades mais granulares, que apóiam as atividades maiores do
processo e, portanto, são mais gerenciáveis. Apesar de existir uma grande similaridade com
outros processos e frameworks de gerenciamento como o PMBOK (PMI, 2004), por exemplo,
algumas atividades desse framework têm uma conotação particular nesse cenário. Um
exemplo típico é a gerência de configuração, que é comum nos processos de software, porém
apresenta um nível de complexidade superior quando abrange uma família de produtos.
Como não é o intuito desse trabalho esmiuçar esse framework, serão citadas as
principais áreas práticas, agrupadas em três blocos:
•

•

Engenharia de Software:


Definição e avaliação da arquitetura,



Desenvolvimento e aquisição de componentes,



Extração de ativos existentes,



Gerência de requisitos,



Integração,



Teste,



Entendimento dos domínios relevantes.

Gestão Técnica:
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•



Gerência de configuração,



Coleta e análise de dados e métricas,



Análise e decisão de construção, extração ou aquisição de ativos,



Definição do processo,



Definição do escopo,



Planejamento técnico,



Gerenciamento de riscos,



Suporte de ferramentas.

Gestão Organizacional:


Construção do plano de negócios,



Desenvolvimento de uma estratégia de aquisição,



Suporte financeiro,



Análise de mercado,



Planejamento organizacional,



Gerência de riscos organizacionais,



Institucionalização do processo,



Treinamento.

O outro processo mencionado, o Pulse, é uma metodologia customizável, criada para
suportar todo o ciclo de vida de uma linha de produtos, compreendendo a sua concepção,
construção, uso e evolução (KNAUBER, et al, 2000). O método foi proposto, inicialmente,
com o objetivo de viabilizar o uso de linhas de produtos em pequenas e médias empresas.
Esse processo é organizado ao redor de um documento denominado análise de
funcionalidades comuns, que relaciona e descreve os requisitos para a construção de uma
família de produtos. O processo é, inicialmente, configurado para uma organização específica
e a infra-estrutura da LPS é construída e em seguida utilizada. Ao longo da evolução da LPS e
da própria organização as fases desse processo são constantemente revisitadas.
Para facilitar a compreensão, diz-se que as abordagens descritas aqui podem ser
comparadas, dentro dos devidos limites, aos processos de software formal e ágil,
respectivamente.

4.2.7 Dificuldades e obstáculos
As práticas e idéias que sustentam a abordagem de LPS, discutidas ao longo desse
capítulo, são essencialmente simples e não representam nenhuma proposta inovadora ou
revolucionária, ao contrário, foram inspiradas nos modelos adotados por outras indústrias
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(item 4.2). Todavia, a implementação dessa técnica nas organizações depara-se, via de rega,
com os mais diversos obstáculos. A causa raiz dos problemas na maioria das vezes está
relacionada à mudança do modus operandi da própria organização e à escassez de recursos.
Nesse sentido, o aspecto econômico é o mais preponderante e, freqüentemente, o maior
obstáculo encontrado (item 4.2.2).
Não obstante, a dificuldade mais relevante no escopo desse trabalho diz respeito à
incapacidade das ferramentas existentes de suprir às necessidades de uma LPS, mais
precisamente, o suporte para manter, automatizar e controlar, ao longo do ciclo de
desenvolvimento, os artefatos como o modelo e o próprio código fonte (KRUEGER, 2000).
Nesse mesmo sentido, (NORTHROP, 2002) confirma que a escassez de ferramentas
específicas para apoiar a implantação de uma linha de produtos representa uma grande
barreira para a sua adoção. Esse problema em especial é o objeto alvo desse trabalho e será
abordado nos próximos tópicos.
A falta de uma visão clara da evolução dos produtos da empresa e da estabilidade do
próprio domínio de negócios é considerada, nesse contexto, como uma grande restrição para a
operacionalização de uma linha de produtos.
Quanto ao aspecto estratégico, verifica-se que as empresas necessitam de mais
informações quantitativas para suportar a adoção de uma LPS. Direcionar o esforço de
desenvolvimento para linhas de produtos é, sem sombra de dúvida, um investimento. Dessa
forma, os tomadores de decisão necessitam de justificativas plausíveis, materializadas em
números, em seus planos de negócio.
Não obstante, a ausência de um processo de software bem definido foi apontada por
(KNAUBER, et al, 2000) como um dos problemas enfrentados em algumas experiências reais
de adoção de LPS. Segundo o autor, o esforço necessário para introduzir esse conceito na
cultura corporativa da empresa pode ser elevado, além de representar um risco adicional.

4.3 Fábricas de Software
4.3.1 Introdução
Uma Fábrica de Software (FS), segundo (GREENFIELD, 2004), é uma linha de
produtos suportada por ferramentas extensíveis, processos e roteiros que utilizam um modelo
de fábrica de software, que permite a automação do desenvolvimento e manutenção das
variantes de um produto, por meio do reuso, adaptação, montagem e configuração de
frameworks baseados em componentes.
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O termo Fábrica de Software, de acordo com (AAEN; MATHIASSEN, 97), sugere
um comprometimento no esforço integrado, de longo prazo, para aperfeiçoar os métodos e
práticas de desenvolvimento de software para um grupo de produtos.
Os elementos centrais dessa abordagem são a template e o esquema da Fábrica de
Software. O papel da template é definir a configuração das ferramentas e processos, de
maneira a propiciar a produção de uma linha de produtos. A template de uma FS baseia-se no
esquema, que é uma maneira de organizar os artefatos e ativos existentes.
Outro aspecto importante relacionado à metodologia de FS, é a importância dada ao
modelo, que é um dos elementos centrais dessa abordagem.

4.3.2 Principais conceitos
4.3.2.1

Esquema

Um esquema de FS pode ser definido, de forma simplificada, como uma relação de
artefatos, ferramentas e processos necessários para a construção de uma família de produtos.
A criação de um esquema de FS decorre da necessidade de categorizar e organizar os
artefatos utilizados no desenvolvimento de software, tais como modelos, scripts, roteiros de
testes, requisitos, arquivos de configuração e o próprio código fonte, de forma a manter a
consistência e os relacionamentos existentes entre eles. A maneira mais usual de definir esse
esquema é por meio de uma tabela (Tabela 4-1) (GREENFIELD, 2004), na qual as linhas
representam o nível de abstração e as colunas os assuntos.
Nessa tabela, cada célula representa um ponto de vista ou visão dos aspectos do
software que será construído. Com base nessa configuração, os demais artefatos de
desenvolvimento são estabelecidos e relacionados com cada item das células. Apesar de essa
abordagem ser usual em alguns processos de software como o RUP (KROLL; KRUTCHEN,
2003), por exemplo, a sua aplicação em uma família de produtos é uma iniciativa recente.
Nesse contexto, são identificados os ativos de software associados a cada célula e em seguida
criados os mapeamentos entre eles.
O aspecto mais importante do esquema de uma FS é o relacionamento entre as células.
(GREENFIELD, 2004) ressalta que apesar do esquema ser representado de forma tabular, não
há nenhuma restrição para a criação de relacionamentos entre os itens de células não
adjacentes. Um exemplo de relacionamento é o existente entre os modelos que descrevem o
esquema do banco de dados e a estrutura das classes e objetos. Nesse caso é comum que um
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modelo seja originado a partir do outro. Portanto, uma alteração realizada em um modelo
deve ser refletida no outro, a fim de que as consistências sejam mantidas.
Nesses cenários, em que um artefato pode ser gerado a partir de outro, é necessário
que a semântica do relacionamento defina os mapeamentos e as regras que descrevem essa
derivação, permitindo dessa forma que os mesmos sejam mantidos ao longo da evolução da
linha de produtos.
Ainda nessa questão, ressalta-se que os relacionamentos definidos em um esquema de
FS não são imutáveis, podendo ser customizados para atender uma necessidade específica.
Um exemplo típico dessa customização ocorre nos casos em que o modelo de um esquema de
banco de dados, criado a partir de um modelo de classes, deve seguir uma estratégia
específica que visa o aumento de desempenho na recuperação dos registros, diferentemente
daquela prevista no esquema original da FS.
Tabela 4-1- Representação de um esquema de Fábrica de Software

•

Nível de Abstração

•
•
•

•

Casos de Uso
e Cenários,
Objetivos de
negócio.
Modelos do
Workflow,
Definição dos
Papeis.

•

Especificação
do Processo.

•

•

•

Assuntos
Entidades e
• Processos de
Relacionamentos.
Negócio,
• Fatoração dos
serviços.
• Especificação
Esquemas e
dos serviços,
Especificações
das Mensagens.
• Interação
entre serviços,
• Modelo de
Objetos.
Esquema do
Banco de Dados,
Estratégia para
acesso a dados.

•
•

Detalhes do
Projeto,
Aspectos
dependentes
de tecnologia

•
•
•
•

•
•
•

Distribuição
de serviços,
Qualidade do
serviço.
Tipos de
servidores,
Alocação dos
serviços nos
servidores.

Servidores
Físicos,
Topologia de
rede,
Instalação do
Software.

De um modo geral, pode-se dizer que a organização da FS ao redor dos artefatos e dos
relacionamentos existentes entre eles motiva a criação de mecanismos para automatizar várias
atividades do processo de desenvolvimento, tais como a criação dos roteiros de testes,
protótipo de interfaces gráficas e a geração de código a partir de modelos. No contexto desse
trabalho esse último item tem maior relevância e é endereçado por ferramentas de MDE.
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4.3.2.2

Template

A template de uma FS define como os produtos serão criados efetivamente, a partir do
esquema definido anteriormente.
A estratégia adotada para essa finalidade inclui a criação de ferramentas de MDE,
frameworks e configurações, que são organizados e disponibilizados para os desenvolvedores
de produtos. Uma template de FS dispõe ainda de código e meta-dados, que podem ser
integrados em ferramentas de desenvolvimento a fim de automatizar a criação e manutenção
dos membros da família de produtos.
(GREENFIELD, 2004) ressalta que assim como o esquema, a template da FS pode ser
especializado para a construção de um produto específico. No caso do esquema, essa
configuração representa a descrição da própria FS, ao passo que na template implica na
customização de ferramentas e de outros elementos utilizados na construção da LPS.

4.3.3 Implementação
A implementação de uma FS é um processo similar à adoção de uma LPS. A principal
diferença reside na utilização de ferramentas para automatizar as tarefas do ciclo de
desenvolvimento, como a geração de código a partir de modelos, por exemplo. As principais
atividades dessa empreitada são:
•

Construção do esquema da FS: Conforme discutido anteriormente (item 4.3.2.1),
essa atividade produz a descrição da FS propriamente dita e resume-se,
basicamente, na análise da LPS, na qual os requisitos da linha de produtos são
organizados. Além disso, é definida a arquitetura no qual se basearão os produtos e
os relacionamentos entre os pontos de vista do esquema. Há outros artefatos
produzidos nessa etapa, como o plano de uso de ferramentas para automatizar a
construção dos produtos, por exemplo.

•

Definição da template da FS: Essa atividade representa a instanciação da LPS.
Todos os ativos construídos para a LPS são organizados e disponibilizados para o
desenvolvimento. Após definido, a template da FS deve ser configurada. Um
exemplo de configuração é a especificação de como determinados subsistemas e
componentes devem ser desenvolvidos. Nesse sentido, são definidos quais padrões
de projeto (item 2.2.3.1) devem ser utilizados e como o framework existente deve
ser estendido, para suportá-los.
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Além dessas atividades, todas as demais etapas relativas à criação de um produto, tais
como a especificação, projeto, construção, teste e distribuição, são executadas
sistematicamente. (GREENFIELD, 2004) ressalta que essas atividades não são exclusivas da
metodologia de FS, porém dentro do contexto de uma FS esses passos são executados de uma
maneira organizada, controlados por um framework e apoiados por ferramentas de automação.
A evolução de uma FS ocorre de forma contínua. Após o desenvolvimento dos
membros da família de produtos, são coletadas informações e comentários sobre o reuso dos
ativos produzidos e a utilização das ferramentas. Esse feedback é utilizado para refinar a
definição e a implementação da própria FS.
Quanto à automação do processo de desenvolvimento, há uma gama de mecanismos
que podem ser adotados, de acordo com o tipo de produto construído e a variabilidade
existente entre os produtos. Segundo (GREENFIELD, 2004), a metodologia de FS permite
mover gradualmente, do cenário caracterizado pela codificação manual livre, que é a base do
desenvolvimento atual, para o cenário no qual as formas de especificação do software são
mais dirigidas e orientadas, em um nível de abstração superior. A Figura 4-1 (CZARNECKI,
2004) define o espectro de mecanismos de variabilidade que podem ser aplicados para
automatizar uma FS.

Figura 4-1– Mecanismos de variabilidade aplicáveis em uma FS

Na ilustração (Figura 4-1), os mecanismos são classificados de acordo com o grau de
liberdade imposto no processo de desenvolvimento. Nesse sentido, variam de configuração
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fixa, como os implementados em wizards, por exemplo, à construção criativa cujos
representantes são as ferramentas de MDE, passando pela configuração baseada em
características.
(GREENFIELD, 2004) ressalta ainda que nesse modelo de desenvolvimento, 75% do
código fonte pode ser gerado automaticamente. Dessa forma, uma LPS pode ser construída
com auxílio de ferramentas de geração de código que visam facilitar o reuso de componentes
existentes, reduzindo dessa forma o custo de desenvolvimento.

4.3.4 O papel da MDE
A MDE desempenha um papel fundamental dentro da metodologia de FS. De fato, o
principal diferencial dessa técnica em relação às demais metodologias de LPS é o
automatismo proporcionado por uso de ferramentas, principalmente de MDE.
As ferramentas de MDE, entretanto, não são utilizadas no contexto das FS apenas para
geração de código. (GREENFIELD, 2004) cita que as interações entre as visões de uma FS
podem ser automatizadas por modelos. Por exemplo, o conhecimento acerca da infra-estrutura
onde um determinado serviço ou aplicativo será executado pode ser embutido no próprio
modelo da aplicação. Dessa forma evita-se que ocorram erros na distribuição dos aplicativos,
como a falta de suporte de um servidor para um protocolo específico. Os ambientes de
desenvolvimento mais recentes, como o Microsoft Visual Studio 2005 (MICROSOFT,
2007a), por exemplo, tem disponíveis ferramentas de MDE para suportar esse automatismo,
denominado de “Projetar visando a Distribuição” (GREENFIELD, 2004). A Figura 4-2
(MICROSOFT, 2007a) ilustra como essa abordagem é contemplada no ambiente do Visual
Studio:
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Figura 4-2 – Ferramenta de MDE para distribuição de aplicativos disponível no ambiente do
Microsoft Visual Studio 2005

Na Figura 4-2, a ferramenta de MDE embutida no próprio ambiente de
desenvolvimento permite que os aplicativos modelados sejam associados às configurações
dos servidores utilizados, em tempo de projeto, eliminando dessa forma quaisquer
eventuais incompatibilidades que possam existir nos servidores.

4.4 Conclusões
Ao longo de todo o capítulo foi apresentada e discutida a iniciativa de LPS que
visa, primeiramente, o aumento da produtividade no processo de construção de produtos
similares. Essa técnica, conforme descrição anterior, apóia-se em alguns métodos de reuso
estudados no capítulo 2, como a Engenharia de Domínio (item 2.3.1.1) e a
Componentização (item 2.3), por exemplo. Ainda nesse mesmo capítulo, foi apresentada a
abordagem de FS, que é um método alternativo para a implementação de uma LPS. A
principal diferença dessa metodologia em relação às demais é o uso de ferramentas para
automatizar o processo de desenvolvimento. Nesse cenário, destacam-se as ferramentas de
MDE.
Ainda na questão da MDE, (POHJONEN; TOLVANEN, 2003) propõem o uso de
uma LDE para definir o espaço de variações existentes em uma família de produtos,
conjuntamente com geradores de código, utilizados para automatizar a construção desses
produtos. Segundo os autores, o uso de uma LDE é um mecanismo importante para guiar
o desenvolvimento de uma LPS. Essa linguagem e as ferramentas de suporte adjacentes,
como o ambiente de MDE, por exemplo, aumentam o nível de abstração, tornam os
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conceitos da família de produtos explícitos para os desenvolvedores, além de reduzirem o
tempo gasto na criação de variantes de um mesmo produto.
Segundo (POHJONEN; TOLVANEN, 2003) a Engenharia de Domínio é uma
técnica eficaz para mapear as características comuns e a variabilidade existente entre
produtos, todavia oferece pouco suporte para projetar uma LDE. Para atingir esse
propósito, os autores sugerem que a técnica de Engenharia de Métodos deve ser utilizada.
De acordo com (KELLY;TOLVANEN, 2000), essa técnica pode ser definida como uma
prática para projetar, construir e adaptar métodos de desenvolvimento e ferramentas para
uma necessidade específica.
Uma outra questão importante relacionada ao desenvolvimento de uma família de
produtos é o investimento inicial necessário para se construir as ferramentas de apoio,
como as de MDE, cujo custo é tradicionalmente elevado. Há no mercado ferramentas que
dispõem de linguagens de modelagem personalizáveis e geradores de código, como a
ferramenta metaCASE (METACASE, 2006) e o ambiente de desenvolvimento Microsoft
Visual Studio 2005 (MICROSOFT, 2007a). Por meio de ferramentas dessa categoria, a
questão econômica deixa de ser um fator impeditivo na adoção de ferramentas de MDE
para suportar uma LPS.
Não obstante, vale ressaltar a existência de outros benefícios diretos provenientes
do uso de ferramentas MDE em LPS:
•

Aumento do nível de reuso: As ferramentas de MDE, mais especificamente
os geradores de código, baseiam-se na adaptação e no reuso de ativos,
facilitando dessa forma a utilização e configuração de componentes existentes.

•

Aumento da qualidade do produto final: Pelo fato dos ativos existentes já
terem sido validados e testados, reduz-se significativamente a possibilidade de
ocorrência de erros e falhas. Além disso, boas práticas e padrões de codificação
podem ser embutidos, automaticamente, no código gerado.

•

Aumento da segurança: Da mesma forma que no item anterior, boas práticas,
normas de seguranças e verificação podem ser inseridos, sem intervenção
manual, no código gerado.

No próximo capítulo, as questões práticas referentes ao uso de ferramentas de MDE,
no contexto das LPS, serão tratadas e analisadas com mais detalhes.
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5 PROTÓTIPO DE UMA FERRAMENTA DE MDE PARA
SUPORTAR UMA LPS
5.1 Introdução
Nos capítulos anteriores foram discutidas as técnicas usuais de reuso (capítulo 2),
destacando-se os benefícios obtidos bem como os obstáculos ainda não superados. Nesse
estudo, observou-se que há uma grande correlação entre os métodos existentes (item 2.4),
além da convergência do paradigma de desenvolvimento de software atual, para o cenário
caracterizado pela automação do processo de desenvolvimento e pelo foco na criação de
famílias de produtos (capítulo 4). Acredita-se que o binômio MDE e LPS, aplicado
sistematicamente em um domínio relevante, represente uma alternativa viável para a questão
do reuso e da produção de software em larga escala.
Nesse capítulo é apresentado o ensaio que visa, primeiramente, avaliar os ganhos em
termos de reuso e produtividade, proporcionados pela adoção das técnicas de MDE na criação
de uma LPS. A estratégia central dessa proposta consiste no desenvolvimento do protótipo de
uma ferramenta de MDE para o domínio da Automação Bancária. Denominada inicialmente
de iBankDoc, essa ferramenta servirá como fundação para o processo de construção dos
produtos de uma LPS, a BankCapture. O iBankDoc possibilita a modelagem visual de
aplicativos, a partir dos conceitos do domínio em questão (item 5.6.3), e a geração do código
fonte. Grande parte do esforço demandado pela reutilização de componentes é automatizada
pela própria ferramenta.
Para avaliar o iBankDoc, são especificados e construídos dois aplicativos,
CAPCONTR e CAPBOL, pertencentes à família de produtos BankCapture. Os produtos
dessa LPS permitem a digitalização dos documentos provenientes de agências bancárias, tais
como boletos de pagamentos e contratos de financiamento, além da automação de algumas
tarefas associadas ao processamento desses documentos, tais como identificação, consistência
e transcrição de dados. Os resultados obtidos no experimento, tais como benefícios, restrições
e dificuldades encontradas são tabulados e analisados. Um aspecto importante dessa análise
diz respeito ao nível de reuso obtido.

5.2 Objetivos
O objetivo da implementação proposta nesse capítulo é apontar os benefícios
provenientes da prática de MDE no contexto das LPS, principalmente o que tange à economia
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de reuso, sem omitir as questões relativas ao esforço envolvido, dificuldades e limitações. A
abordagem adotada visa endereçar as dificuldades existentes no desenvolvimento de uma
LPS, principalmente aquelas que impactam diretamente o custo e a qualidade do produto
final:
•

Reuso de ativos existentes: As regras impostas para se reutilizar um determinado
componente representam um obstáculo para o desenvolvedor de aplicativos,
principalmente quando esse componente foi construído por outra pessoa. Alguns
exemplos desses obstáculos são as dependências de configurações específicas,
bibliotecas de terceiros e a própria interface utilizada pelo componente. A ausência
de documentação adequada, que visa orientar a utilização efetiva desses ativos, é
um outro fator agravante.

•

Padronização: O uso de guias que prescrevem boas práticas de desenvolvimento,
tais como nomenclatura de elementos de programação, organização do código
fonte, particionamento de componentes, uso de construções visando segurança e
desempenho, dentre outros, é usual nas empresas que desenvolvem software.
Apesar da existência desses padrões e até mesmo de ferramentas que avaliam o
código fonte, com base nas regras pré-estabelecidas, e apontam eventuais não
conformidades (Compuware, 2007), é muito comum a não observância dessa
padronização no código final. Dentre os problemas acarretados pela não adequação
a essas regras as falhas de segurança são as mais críticas.

Nesse esforço, o domínio da Automação Bancária servirá como o ambiente de
negócios no qual a abordagem de MDE será aplicada e avaliada. A escolha dessa área devese, primeiramente, ao alinhamento dos requisitos de desenvolvimento de software desse setor
à teoria de LPS. Como já mencionado no capítulo 1, há uma grande gama de aplicativos
criados ao redor de um mesmo conjunto de conceitos especializados para atender cenários
correlatos e que têm várias características em comum.

5.3 Síntese do método proposto
A fim de possibilitar que a abordagem apresentada ao longo desse estudo e ilustrada
no presente capítulo possa ser aplicada, sistematicamente, em outras áreas de conhecimento,
nesse tópico é detalhado o roteiro para a sua adoção:
1. Contextualização do domínio escolhido: O primeiro passo no processo de
adoção de uma ferramenta de MDE é a definição do domínio no qual ela será
aplicada. Nesse sentido é necessário estabelecer as fronteiras do problema em
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questão, caracterizá-lo e relacionar as dificuldades existentes. No ensaio tratado
nesse capítulo essa atividade está descrita nos itens 5.4 e 5.5.
2. Definição da LPS que será construída: Uma vez estabelecido o domínio, faz-se
necessário definir a linha de produtos que será automatizada pela ferramenta de
MDE. Nessa atividade o esforço concentra-se no mapeamento das características
comuns dos produtos, bem como da variabilidade existente entre eles (itens 5.6 e
5.6.1). Essa análise conduzirá a criação do modelo de domínio e a estratégia
adotada para a reutilização dos componentes existentes.
3. Especificação dos requisitos dos produtos: Nessa etapa são definidos todos os
requisitos funcionais e não funcionais dos produtos, além das características
comuns que foram estabelecidos no passo anterior. A especificação produzida
nessa atividade pode incluir quaisquer artefatos utilizados pela engenharia de
requisitos, como modelos de casos de uso, por exemplo (item 5.6.4.1). Essa
documentação será utilizada tanto na definição do modelo de domínio quanto, na
construção dos produtos propriamente ditos.
4. Definição do Modelo de Domínio: A partir das características comuns e da
especificação funcional dos produtos, é criado o modelo que representa os
conceitos e abstrações do domínio em questão (item 5.6.3). Esses elementos
definem a ontologia que é suportada pela ferramenta e utilizada pelos usuários, a
fim de construir os produtos da LPS.
5. Implementação do Modelo de Domínio: Uma vez definido o modelo de domínio
o próximo passo é a implementação desse modelo. Essa atividade resume-se na
representação dos elementos e conceitos relacionados anteriormente, na própria
ferramenta de MDE (item 5.7.5). Nesse esforço existem duas sub-atividades
importantes:
a. Configuração da sintaxe da linguagem de modelagem: Independente do
ambiente ou framework de apoio utilizado para a construção da ferramenta de
MDE, deve-se haver uma relação unívoca entre as entidades do modelo de
domínio e os elementos da linguagem de modelagem subjacente.
b. Construção do gerador de código: Além de disponibilizar os conceitos do
domínio em questão na própria ferramenta de MDE (item 5.7.5.5), é necessário
que o gerador de código (item 5.7.5.7) suporte as construções da linguagem de
modelagem. Esse esforço traduz-se na implementação da lógica de reuso dos
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componentes de software que implementam, efetivamente, a ontologia definida
no modelo de domínio.
Nos tópicos que se seguem esses passos são detalhados e discutidos, além de
ilustrados no decorrer da construção do protótipo, apresentado no final do capítulo.

5.4 O domínio da Automação Bancária
A Automação Bancária brasileira, como é sabido, têm papel de destaque no cenário
global e é um dos grandes propulsores do mercado de TI. Estima-se que 20% do mercado de
TI são absorvidos pelo setor financeiro, sendo que os bancos respondem por 72% desse
volume (TIAGO, 2006). Em 2005 os bancos gastaram 11% do seu patrimônio líquido com TI,
o que representa 18 bilhões de reais, aproximadamente.
A demanda por software na área de Automação Bancária é considerada crítica.
Diferentemente de outras indústrias, o software tem propiciado diferencial competitivo aos
bancos e tem papel decisivo na sobrevivência dos seus negócios. O número de usuários dos
canais de atendimento eletrônico, mais notoriamente o Internet Banking, vem crescendo
significativamente nos últimos anos (FEBRABAN, 2006a). Nesse mesmo sentido, os bancos
vêm adicionando às suas cestas de serviços mais opções para a realização de operações e
transações nos meios eletrônicos, como é o caso do Mobile Banking. Segundo (TIAGO,
2006), somente o Banco do Brasil tem 250 mil usuários que acessam os serviços bancários
pelo celular e realizam, aproximadamente, 1,5 milhões de transações por mês.
No que tange à questão do desenvolvimento do software propriamente dito, há alguns
pontos que merecem destaque nesse contexto:
•

A segurança é uma das principais preocupações no ciclo de desenvolvimento dos
produtos,

•

A escalabilidade das aplicações é fator preponderante para o sucesso do negócio,
face ao grande volume de transações que as mesmas devem suportar,

•

Há uma variedade de normas e padrões estabelecidos, que regem vários aspectos
do software, tais como a integração e troca de dados entre aplicações e instituições
(SPB, 2002),

•

A questão da integração com hardwares especialistas, tais como ATM, leitores
óticos e magnéticos, classificadoras de documentos e scanners, dentre outros, é um
requisito recorrente para um grande número de aplicativos,

•

Sob a ótica do fornecedor, é comum a existência de uma impedância entre a
arquitetura que suporta a sua linha de produtos e a arquitetura corporativa dos seus
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clientes. Na maioria das vezes, o próprio fornecedor tem o ônus de realizar os
ajustes nos seus produtos, a fim de alinhá-los à arquitetura corporativa estabelecida
pelos seus clientes.
É importante ressaltar que a escolha desse domínio, no contexto desse trabalho, tem
propósito meramente ilustrativo. A metodologia aqui discutida estende-se aos demais
segmentos do mercado onde o software desempenha papel relevante.
Para a implementação em questão foi escolhida uma subárea desse domínio que trata
do manuseio de papéis e documentos em geral, provenientes de agências. A digitalização de
documentos bancários é um assunto discutido pelos bancos há alguns anos, além de ser tema
de congressos internacionais como o CIAB (CIAB, 2006b). No escopo desse trabalho não
serão abordados os aspectos polêmicos, em pauta atualmente nas instituições bancárias, tais
como a validade legal da imagem do documento, certificação digital, dentre outros. Ao
contrário, a proposta limita-se ao aspecto operacional relacionado a esse assunto, que se
resume nas etapas de digitalização do documento nas agências bancárias e o envio das
imagens para processamento e armazenamento em um ponto remoto.

5.5 Tratamento de documentos bancários
As agências bancárias no Brasil recebem e produzem, diariamente, milhares de
documentos para processamento (FEBRABAN, 2006c). Exemplos típicos desses documentos
são cheques, fichas de compensação, tributos municipais, estaduais e federais, arrecadações
de concessionárias de serviços públicos, contratos de financiamento e propostas de abertura
de conta, dentre vários outros. De fato, a maioria dos processos de negócio suportada nas
agências bancária baseia-se em documentos de papel.
O tratamento de alguns desses documentos têm características bem peculiares. Por
exemplo, os cheques recebidos nas agências são enviados, por meio de empresas de transporte
de valores, para as câmaras de compensação, onde são efetivamente compensados. As fichas
de compensação e arrecadações são processadas e autenticadas na própria agência, por um
operador de caixa. Há outros documentos, como os formulários de abertura de conta, que
existem apenas durante um curto intervalo de tempo. Eles são descartados após as
informações contidas neles serem digitadas nos sistemas de retaguarda dos bancos. Nesse
mesmo sentido, há documentos que necessitam ser liquidados no mesmo dia, como os
cheques e os títulos de compensação. Além disso, há regulamentações que estabelecem como
e por quanto tempo os documentos bancários devem ser armazenados (MJ, 1996).
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De uma forma geral, pode-se dizer que o processamento de documentos bancários tem
custo elevado em termos de:
•

Mão de Obra: O processamento de documentos é de natureza manual. Apesar de
serem utilizados sistemas computacionais e dispositivos para automatizar a
extração das informações dos documentos, é necessária a intervenção humana em
todo o ciclo de vida do documento, desde a recepção e tratamento dos documentos
nas agências, o armazenamento físico, até a recuperação e disponibilidade do
documento para a consulta.

•

Transporte: Esse é considerado o item de maior peso na composição de custos.
Alguns documentos como os cheques, por exemplo, são transportados por vias
terrestre e aérea, em todo o território nacional.

•

Operacional: O tempo legal estabelecido para o processamento de determinados
documentos compensáveis é em geral muito curto e representa um fator de risco
para a organização. Além disso, a recuperação dos documentos armazenados é
morosa e requer esforço considerável.

Ressalta-se ainda que há um esforço conjunto, por parte dos bancos brasileiros, para
adotar o modelo utilizado em outros países, como Estados Unidos, França, Portugal e
Singapura, que substituíram o cheque em papel pela imagem digitalizada correspondente
(Murphy, 2007). Espera-se que esse modelo, denominado inicialmente de Truncagem, possa
reduzir os custos citados anteriormente.
Apesar da diversidade de regras existentes para tratamento de documentos bancários,
pode-se afirmar que esse processo é, em geral, composto pelas seguintes atividades:
1. Recepção e preparo dos documentos,
2. Digitação das informações existentes nos documentos,
3. Integração com os sistemas de retaguarda do Banco,
4. Impressão dos comprovantes de pagamentos,
5. Transporte, guarda física e recuperação de documentos, conforme legislação
vigente.
Nos tópicos seguintes, será detalhada a LPS que visa endereçar parte do processo de
tratamento dos documentos bancários, mais especificamente as três primeiras atividades
citadas anteriormente.
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5.6 Definição da LPS BankCapture
No presente tópico busca-se definir o escopo do domínio no qual se baseará a LPS
BankCapture, bem como especificar as características funcionais dos produtos que a
comporão. O principal propósito dessa linha de produtos é automatizar o tratamento de
documentos bancários, descrito no item 5.5. Nesse sentido, os produtos CAPBOL e
CAPCONTR permitem que boletos de cobrança e contratos de financiamento,
respectivamente, sejam digitalizados Dentre os benefícios proporcionados pela digitalização
desses documentos, destacam-se:
1. Redução de custo operacional, principalmente mão de obra e logística,
2. Redução do tempo necessário para processamento dos documentos,
3. Aumento da agilidade e qualidade do processo.

5.6.1 Características comuns e variabilidade
Conforme discutido anteriormente (item 4.2.1.1), um dos pontos fundamentais na
concepção de uma LPS é o mapeamento das características comuns entre os produtos que a
compõem. Nesse sentido destacam-se os seguintes requisitos, comuns aos produtos da LPS
que será construída:
•

Suporte à etapa de captura de documentos, constituída das seguintes subatividades:


Aquisição da imagem, por meio de uso de leitores do tipo scanner
padrão TWAIN,



Extração automática de informações dos documentos, por meio de
técnicas de OCR e código de barras,



Indexação do documento digitalizado utilizando as informações que
foram reconhecidas ou informadas pelo usuário.

•

Possibilidade de enviar as imagens digitalizadas para um ponto remoto e
disponibilizar as informações extraídas dos documentos para outros sistemas,

•

Exibição das imagens digitalizadas para o usuário, em tempo de digitalização,

•

Possibilidade de realizar operações nas imagens digitalizadas, tais como ajustes de
brilho e contraste, rotação e exibição da imagem de verso.

Ressalta-se ainda que esses requisitos, limitados ao escopo do presente trabalho,
cobrem apenas os principais aspectos funcionais dos aplicativos da LPS BankCapture. Em um
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cenário mais realista, outras características não funcionais tais como segurança, usabilidade,
disponibilidade, integração e desempenho são freqüentemente consideradas.
Por outro lado, existem funcionalidades particulares nesses produtos que as
caracterizam unicamente. Dentre os requisitos existentes que possibilitam tal diferenciação,
são relacionados:
•

Os tipos de documentos suportados pelos aplicativos e sua características
associadas, tais como dimensão, gramatura, cor e conteúdo (texto, figura e etc.),
além das especificações das imagens associadas, em termos da resolução e
formato, principalmente. Nesse contexto, o termo suporte compreende a
compatibilidade entre o dispositivo utilizado para a digitalização e o documento
propriamente dito, além da extração automática das informações desses
documentos,

•

Os requisitos e premissas necessários para a automação dos processos de negócio
que se baseiam no documento, tais como número de itens digitalizados por dia,
fluxo de trabalho associado (envio das imagens para centrais de processamento,
aprovação, conferência e etc.) e controles que devem ser realizados.

Resumidamente, pode-se dizer que os produtos da LPS esboçada no presente estudo
assemelham-se na maneira como contemplam a etapa de captura de documentos dos IDMS –
Integrated Document Management System. Ao mesmo tempo, diferenciam-se pelos tipos de
documentos suportados e pelos processos que utilizam esses documentos.
É importante destacar que o escopo bem como os requisitos definidos para essa LPS
tem caráter meramente ilustrativo. O objetivo principal desse esforço é avaliar a adoção da
abordagem MDE em LPS, ressaltando as questões relacionadas ao reuso.

5.6.2 Principais características dos produtos
Para a LPS em questão, a BankCapture, foram definidos dois produtos para atender
aos requisitos de Digitalização de Documentos provenientes de Agências bancárias:

5.6.2.1

CAPCONTR: Captura remota de contratos bancários

O CAPCONTR é um aplicativo para digitalização de contratos de financiamentos,
provenientes das agências bancárias. Ele deve contemplar todos os requisitos comuns
definidos no item 5.6.1, além das seguintes funcionalidades específicas:
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•

Permitir a digitalização de documentos do tamanho A4 contendo texto apenas,
identificados por um número de cinco dígitos no formato “9999-9”, pré-impressos
no formulário,

•

Reconhecer por OCR o número de identificação do contrato,

•

Gerar arquivos no formato XML contendo o número de identificação do contrato e
o caminho das imagens associadas ao documento em questão.

•

Enviar os documentos digitalizados, após a captura, para um ponto de
processamento remoto. Para esse propósito as imagens dos documentos deverão
ser convertidas para o formato TIFF.

5.6.2.2

CAPBOL: Captura remota de boletos bancários

O CAPBOL é uma aplicação para a digitalização de cobranças bancárias, conhecidas
como fichas de compensação, contendo código de barras. Além das características comuns da
LPS, o CAPBOL deve suportar os seguintes requisitos:
•

Permitir a digitalização de cobranças do tamanho A4 e A5, identificados pelo
código de barras padrão FEBRABAN do tipo 2 intercalado de 5,

•

Reconhecer o código de barras contido na imagem do documento,

•

Gerar arquivos no formato XML contendo a informação contida no código de
barras, o valor e a data de vencimento da cobrança, além do caminho das imagens
associadas ao documento em questão.

5.6.3 Modelo de domínio
O primeiro passo na especificação de uma linha de produtos é a criação do modelo de
domínio, no qual os principais conceitos e abstrações do domínio em questão são definidos
bem como estabelecidos os seus relacionamentos. Todos esses elementos definem a ontologia
que será utilizada pela ferramenta de MDE.
Dentro da ontologia definida para ilustrar o domínio da digitalização de documentos
bancários, destacam-se os seguintes conceitos:
•

Aplicação de Captura: É a entidade que está no nível de abstração mais alto da
hierarquia dos conceitos mapeados. Todos os aplicativos que compõem a LPS em
questão são considerados especializações desse aplicativo. Um aplicativo de
captura suporta um ou mais tipos de documentos. Além disso, pode-se utilizar um
ou mais tipos de dispositivos de captura.
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•

Documento: É a entidade central da linha de produtos. Todos os produtos são
construídos ao redor desse conceito, que representa o documento de papel
manipulado pelas pessoas, nos processos de negócio existentes. Um dos principais
objetivos da linha de produtos em questão é a possibilidade de digitalizar e extrair
os dados desses documentos, evitando-se dessa forma o seu manuseio.

•

Propriedades: Designam as características físicas do documento, tais como
dimensão, gramatura, cor e acabamento. Além disso, podem descrever
informações acerca da imagem gerada a partir do documento, tais como resolução,
formato e tamanho ocupado em disco. Um documento possui uma ou mais
propriedades.

•

Meta-dados: No conceito dessa LPS, os meta-dados contém a descrição das
propriedades dos documentos e as informações sobre as respectivas imagens. Um
documento digitalizado possui um arquivo contendo os meta-dados e os
respectivos valores associados.

•

Dispositivo de captura: Conhecidos também como scanner, são os equipamentos
utilizados para digitalizar os documentos. Haja visto a grande diversidade de
dispositivos existentes no mercado serão considerados, no escopo desse trabalho,
apenas os modelos compatíveis com o padrão TWAIN, que suportam papel do
tamanho A4.

•

Motor de reconhecimento: É um componente de terceiro, encarregado de realizar
a extração automática das informações contidas na imagem digitalizada. Na
implementação em questão serão utilizados os reconhecimentos por meio do
código de barras e OCR. O módulo de captura pode utilizar um ou mais motores de
reconhecimento para um documento específico.

•

Visualizador de imagens: As imagens são exibidas, em tempo de digitalização,
na tela do usuário. O visualizador de imagens contempla algumas funcionalidades
adicionais, tais como rotação, alteração de contraste e brilho, além de inversão da
frente e verso da imagem exibida. O módulo de captura utiliza, opcionalmente, um
ou mais visualizadores de imagens.

•

Transmissor de imagens: Responsável por conectar ao servidor remoto,
autenticar a aplicação cliente e enviar os arquivos das imagens capturadas, por
meio do protocolo TCP, utilizando Sockets (Figura 5-1).
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Alguns desses conceitos são agrupados e representados no modelo de domínio como
uma única entidade. Essa composição ocorre em virtude da forte correlação semântica que
existe entre alguns elementos. Exemplos típicos desse agrupamento são os conceitos
propriedades e meta-dados, ambos representados na abstração documento.
Cada uma das entidades do modelo de domínio possui propriedades que definem o
comportamento do gerador de código, subjacente à ferramenta de modelagem. O modelo de
domínio criado é composto pelas entidades e propriedades listadas na Figura 5-1.

Figura 5-1 - Modelo esquemático da topologia da Captura de Documentos
Tabela 5-1 – Descrição das propriedades das entidades do modelo de domínio

Entidade

Propriedade

Descrição

Aplicação de

Nome

Nome da aplicação construída

Captura

Logo

Caminho do arquivo que representa o logo
da aplicação

Título

Título que será exibido na janela principal

Cor da Janela

Cor de fundo da janela principal

Principal
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Diretório das

Diretório onde as imagens digitalizadas

Imagens

são armazenadas

Nome

Nome que descreve o documento
manipulado pela aplicação

Documento

Tipo

Tipo do documento que será digitalizado.
Inicialmente são suportados os tipos
Cobrança Bancária e Contrato

Região de

Coordenadas do retângulo que define a

Reconhecimento

região onde o reconhecimento (OCR ou
Código de Barras) deverá ser aplicado a
fim de extrair as informações do
documento (Ex: Código do contrato,
Linha digitável da cobrança bancária).

Nome

Nome do dispositivo utilizado pela
aplicação

Dispositivo de

Iniciar

Se ‘true’, o dispositivo será iniciado

Captura

Automaticamente

automaticamente com a aplicação, sem a
necessidade de intervenção manual.

Exibir janela de

Se ‘false’, o diálogo de configuração do

configuração

scanner (padrão TWAIN) não será
exibido. Nesse caso, a aplicação assumirá
os valores padrões para as configurações.

Formato da imagem

Formato utilizado para armazenamento da
imagem digitalizada. Inicialmente são
suportados os formatos JPEG e TIF

Modo emulador

Se ‘true’, a aplicação utilizará um
diretório contendo imagens de
documentos para simular um scanner. Ao
invés de obter as imagens provenientes do
scanner, são utilizadas, para esse
propósito, as imagens do diretório de
emulação.
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Diretório de

Diretório que contem as imagens

emulação

utilizadas na emulação do scanner

Tipo de

Tipo de reconhecimento que será utilizado

Reconhecimento

para extrair dados dos documentos
digitalizados. São suportados os
reconhecimentos por OCR e Código de
Barras

IP Destino

Endereço IP do ponto remoto que
receberá as imagens digitalizadas

Motor de

Porta Destino

Porta TCP do ponto remoto

Infra-estrutura

Controlar

Se ‘true’, a aplicação controlará a

para transmissão

Retransmissão

retransmissão e o restabelecimento da

Reconhecimento

de imagens

conexão, nas situações de queda da
conexão com o ponto remoto.
Exibir Verso

Se ‘true’, a imagem de verso do
documento

digitalizado

será

exibida,

juntamente com a imagem frontal.
Exibir Menu

Se ‘true’, o menu contendo as opções para
manipulação da imagem (ajuste de brilho
e contraste, rotação e etc.) será exibido

Visualizador de Exibir Lista

Se ‘true’, as imagens digitalizadas serão

Imagens

armazenadas, durante a sessão de captura,
em uma lista que contem miniaturas das
imagens (thumbnail).

A Figura 5-2 ilustra o diagrama do modelo de domínio criado, no qual se observam os
atributos utilizados para se definir cada uma das entidades. Esses atributos permitem
organizar os componentes existentes bem como estabelecer o comportamento do gerador de
código, que é discutido nos tópicos posteriores.
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Figura 5-2- Modelo de Domínio da Linha de Produtos

5.6.4 Interação entre as entidades
Tanto o CAPBOL quanto o CAPCONTR (item 5.6.2) fazem uso da mesma ontologia
definida para a LPS em questão (item 5.6.3). A semântica dos relacionamentos e interações
entre as entidades desse domínio, nos dois produtos, é basicamente a mesma. A única exceção
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ocorre no CAPCONTR, que contempla o envio das imagens para um ponto remoto. A Figura
5-3 ilustra esse comportamento.

Figura 5-3- Interação entre as entidades do domínio

5.6.4.1

Cenários de uso

As seqüências de passos que descrevem a interação entre o usuário e a aplicação, em
ambos os produtos, são muito similares. O cenário de uso que abrange essa iteração,
denominado de Usuário Captura Documentos, pode ser ilustrado pelo diagrama de caso de
uso da Figura 5-4, composto por cinco casos de uso, a saber:

Figura 5-4 - Cenário “Usuário Captura Documentos”

I. Usuário digitaliza documentos:
Pré-Condição:


Documentos prontos para a digitalização.
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Fluxo normal de eventos:
1. O Usuário inicializa o dispositivo de captura,
2. A aplicação retorna “Ok”, caso o dispositivo esteja disponível,
3. O usuário seleciona a opção “Iniciar Digitalização”,
4. A aplicação inicia o processo de digitalização de documentos.
Pós-Condição:


Imagens disponíveis para visualização.

II. Usuário visualiza a imagem do documento:
Pré-Condição:


Imagens disponíveis, após a digitalização.

Fluxo normal de eventos:
1. A aplicação exibe a primeira imagem proveniente do scanner,
2. O usuário seleciona a opção de visualizar a próxima imagem,
3. A aplicação exibe a próxima imagem digitalizada,
4. O usuário visualiza a imagem do documento em questão.
Pós-Condição:


Imagens visualizadas pelo usuário.

III. Usuário ajusta a imagem do documento:
Pré-Condição:


Imagens em visualização.

Fluxo normal de eventos:
1. O usuário seleciona uma das opções para ajuste da imagem visualizada:
rotacionar, trocar frente/verso, ajustar tamanho, brilho e contraste.
2. A aplicação realiza o ajuste selecionado pelo usuário e exibe a imagem
atualizada,
3. O Usuário visualiza a imagem como os ajustes aplicados.
Pós-Condição:


Imagens ajustadas pelo usuário.

IV. Usuário digita informações do documento:
Pré-Condição:
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O motor de reconhecimento não conseguiu extrair as informações da
imagem do documento,

Fluxo normal de eventos:
1. A aplicação exibe a imagem do documento que não foi reconhecido,
2. A aplicação exibe uma janela para o usuário digitar a informação
(identificador ou código de barras) presente na imagem do documento,
3. O usuário preenche o campo de identificação/código de barras,
4. A aplicação consiste os dados digitados, e em caso afirmativo grava as
informações no arquivo de meta-dados.
Pós-Condição:


Arquivo de meta-dados contendo o identificador do documento, informado
pelo usuário.

V. Usuário envia imagem para ponto remoto:
Pré-Condição:


Todos os documentos da sessão de captura foram digitalizados,
reconhecidos e digitados,

Fluxo normal de eventos:
5. O usuário seleciona a opção “Enviar Documentos”,
6. A aplicação conecta no servidor do ponto remoto e realiza a autenticação
do usuário,
7. A aplicação lê todos os arquivos de imagens correspondentes à sessão de
captura e envia-os para o ponto remoto, individualmente,
8. A aplicação obtém o resultado da transmissão e em caso de sucesso, exibe
a mensagem para o usuário, indicando que a transmissão foi concluída.
9. A aplicação atualiza os arquivos de meta-dados dos documentos com o
resultado da transmissão.
Pós-Condição:


Imagens enviadas para o ponto remoto e arquivos de meta-dados
atualizados.
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5.7 Proposta de uma ferramenta de MDE para suportar a LPS
BankCapture
5.7.1 Definição
O iBankDoc é um protótipo de uma ferramenta de MDE, construído no Microsoft
Visual Studio 2005 (MICROSOFT, 2007a), que incorpora os conceitos do domínio da
Automação Bancária definidos no item 5.4 e que possibilita a construção dos produtos da LPS
BankCapture, especificada anteriormente (item 5.6).

5.7.2 Justificativas
A justificativa principal para a construção de uma ferramenta de MDE para
automatizar a construção de uma LPS é a necessidade de endereçar os problemas que existem
no ciclo de vida de desenvolvimento de uma família de produtos, tais como os relacionados
no item 5.2, em especial a dificuldade de se reutilizar os ativos existentes.
Ressalta-se ainda que, no contexto da pesquisa no qual está inserido esse trabalho, não
foi identificado nenhum produto comercial ou publicação acadêmica que contemple uma
ferramenta de MDE para o domínio da automação bancária.

5.7.3 Limitações
Face ao propósito principal do trabalho, que é investigar e avaliar o uso de ferramentas
de MDE em LPS visando maximizar o reuso, e à inexistência de experiências similares, o
protótipo em questão foi concebido sabendo-se, a priori, de algumas limitações:


Não é funcional o suficiente para suportar um cenário real de negócio. O modelo
de domínio implementando trata apenas de um subconjunto de conceitos da
Automação Bancária, uma vez que os produtos construídos com essa ferramenta
têm caráter meramente ilustrativo, não são produtos completos em termos de
usabilidade,



Não foram levados em consideração os aspectos relacionados à robustez, tais como
segurança, desempenho, disponibilidade e confiabilidade.

5.7.4 Template de uma FS para a LPS BankCapture
A metodologia de Fábricas de Software, discutida anteriormente (item 4.3.2.1), pode
ser empregada para suportar o desenvolvimento dos produtos da LPS utilizada nesse estudo.

70

Nesse esforço, o esquema que estabelece os artefatos gerados e as ferramentas utilizadas ao
longo do ciclo de vida dos produtos, é ilustrado na Figura 5-5.

Figura 5-5 - Esquema da Fábrica de Software para suportar a LPS

Nesse diagrama (Figura 5-5), cada retângulo representa um ponto de vista ou visão do
produto construído, em um determinado nível de abstração. As ferramentas utilizadas nessa
FS são a ferramenta de Modelagem de Domínio Específico, o iBankDoc, e o gerador de
código, além do ambiente de desenvolvimento (omitido na figura). Os requisitos de cada
produto representam as entradas para o projeto dos aplicativos. Nessa fase, a ferramenta de
MDE é utilizada para criar o modelo que descreve as características do produto, em termos
dos conceitos do domínio subjacente. A partir do modelo construído, o código do aplicativo
final é gerado, reutilizando-se os ativos existentes, tais como componentes, serviços,
interfaces e configurações. Ressalta-se que o código produzido pelo gerador de código pode
ser alterado pelo desenvolvedor e finalmente compilado e distribuído para o usuário final.
O esquema proposto prevê a automação de várias atividades, tais como a construção
do plano de testes, a geração de código e a própria distribuição do aplicativo. No escopo desse
trabalho, o esforço será concentrado na geração de código a partir do modelo criado na
ferramenta de MDE.
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5.7.5 Projeto do iBankDoc
Nesse tópico são discutidos os aspectos relacionados ao projeto e à implementação do
iBankDoc, incluindo a estratégia e arquitetura adotadas.

5.7.5.1

Escolha das ferramentas de apoio

O primeiro passo na construção do iBankDoc é a seleção do ambiente de
desenvolvimento, nesse caso uma ferramenta de mercado, que suporta os seguintes requisitos
estabelecidos a priori:


Facilidade de uso e esforço de aprendizado reduzido,



Compatibilidade com o framework de componentes existente, utilizado na
construção dos produtos da LPS,



Suporte à definição de modelos de domínio,



Suporte à criação de linguagens visuais, por meio do uso de editores gráficos,



Disponibilidade de mecanismos, tais como frameworks, que permitam definir
geradores de código baseados em templates e transformações textuais.

Dentre as ferramentas existentes, foram analisados o MetaEdit+ (MetaCase, 2006) e o
DTVS - DSL Tools for Visual Studio 2005 (MICROSOFT, 2007b). O primeiro dispõe de um
ambiente completo, que permite a construção de LDE e ferramentas de MDE, incluindo a
documentação e o repositório de modelos, além de possuir geradores de código para C++,
Java, Smalltalk, CORBA IDL e Delphi. O segundo produto avaliado é um módulo adicional,
integrado ao ambiente de desenvolvimento Visual Studio 2005, que possibilita a construção
de ferramentas de MDE e suporta nativamente as linguagens C#, C++ e Visual Basic.Net.
Quanto

ao

aspecto

funcional,

ambas

as

ferramentas

avaliadas

atendem,

satisfatoriamente, às premissas estabelecidas. Todavia, há dois pontos que motivam a escolha
da ferramenta da Microsoft (DSL Tools for Visual Studio 2005- DTVS):


Facilidade de uso: Pelo fato do autor da presente pesquisa trabalhar,
profissionalmente, com a ferramenta de desenvolvimento em questão desde a sua
criação, em 1997, a adoção de um framework para criação de ferramentas de
MDE, integrado nesse mesmo ambiente, requer esforço consideravelmente
inferior, em termos de aprendizado, comparando-se à utilização de uma outra
ferramenta, como o MetaEdit+.



Compatibilidade com os ativos existentes: Todos os componentes existentes,
utilizados na construção dos produtos da LPS BankCapture foram construídos na
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plataforma Microsoft .Net, utilizando-se a linguagem C#. Nesse sentido, a adoção
de um ambiente que suporta nativamente essa plataforma reduz a possibilidade da
ocorrência de problemas relacionados à compatibilidade e à integração desses
componentes.
De uma forma geral pode-se dizer que o critério de escolha do ambiente, privilegia o
esforço necessário para a implementação proposta, principalmente a questão do tempo.
Portanto o processo de seleção utilizado é específico para o contexto desse trabalho e não
pode ser considerado como um estudo comparativo de adoção de ambientes para construção
de ferramentas de MDE. Ainda nessa questão, não há restrições técnicas que impeçam que o
protótipo proposto seja construído com o auxílio de outras ferramentas tais como o
MetaEdit+ ou outro ambiente que suporte os requisitos mencionados.

5.7.5.2

Principais requisitos

Os principais requisitos funcionais e não funcionais da ferramenta de MDE iBankDoc,
construído no escopo desse trabalho, são relacionados a seguir:
•

Integração com o ambiente de desenvolvimento: A ferramenta de MDE será
executada no próprio ambiente do Microsoft Visual Studio (MICROSOFT, 2007a),
adotado para construir os produtos da LPS. Dessa forma deverá haver mecanismos
de integração da ferramenta ao próprio ambiente de desenvolvimento, que permita
ao usuário a experiência de utilizar um único ambiente para modelar, gerar e
depurar os aplicativos,

•

Suporte à base de ativos existentes: Os componentes existentes, construídos na
plataforma Microsoft .Net, serão utilizados para o desenvolvimento dos produtos
da LPS. Nesse caso, a ferramenta de MDE deverá possibilitar o reuso desses
ativos, de forma transparente para o desenvolvedor,

•

Possibilidade de geração de código em C#: A ferramenta deverá permitir a
geração de código em C#, para todos os aplicativos modelados,

•

Suporte à barra de ferramentas: Todos os conceitos mapeados do modelo de
domínio (item 5.6.3) deverão ser representados por ícones disponíveis na barra de
ferramentas. Esses ícones serão arrastados e inseridos, pelo usuário, nos modelos
criados,

•

Realização de validações semânticas: A ferramenta de MDE deverá realizar, de
forma automática, validações semânticas, tais como verificação da presença de
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entidades que são obrigatórias em todos os aplicativos, bem como validar a
dependência existente entre entidades.

5.7.5.3

Arquitetura proposta

O modelo arquitetônico adotado para o projeto em questão é descrito na Figura 5-6. A
ferramenta de MDE compreende dois módulos principais, o editor gráfico e o gerador de
código. O arcabouço para a construção do editor gráfico, que contempla os conceitos da LPS
BankCapture, especificada anteriormente (item 5.6.1), é fornecido pelo framework para
criação de ferramentas de MDE. Por meio do editor gráfico o usuário cria os modelos que
descrevem os produtos da LPS. Com base nos modelos criados, o gerador de código, que é
um componente construído no escopo desse trabalho e integrado à ferramenta de MDE,
produz o código final com auxílio da base de ativos existentes. De fato, o gerador cria todo o
código necessário para configurar e instanciar os componentes existentes, garantindo que os
mesmos sejam utilizados de maneira adequada. O código produzido pelo gerador pode ser
personalizado pelo usuário final, que tem a liberdade de incorporar novos componentes e
construções ao produto final.
Ressalta-se que os elementos estruturais da arquitetura proposta na Figura 5-6 podem
ser considerados independentes da plataforma subjacente. A adoção de uma plataforma
específica, no contexto desse trabalho, deve-se primeiramente aos fatores relacionados no
item 5.7.5.1. Todavia, não há qualquer impedimento técnico ou restrição de projeto que
inviabilize a implementação dessa arquitetura em outra plataforma, como o Java (Sun, 2006),
por exemplo.

5.7.5.4

Estratégia de implementação

A estratégia de implementação tem como premissas a reutilização de componentes
existentes, que foram construídos em um contexto que não faz parte desse trabalho, e a
exploração das funcionalidades disponíveis no ambiente de desenvolvimento escolhido. Nesse
sentido, a primeira etapa no processo de desenvolvimento do iBankDoc é o estudo e
investigação do framework para criação de ferramentas de MDE.
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CAPCONTR

iBankDoc

CAPBOL
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MDE

Gerador de Código

Framework para criação de MDE

Ativos Existentes
Transmissão

Novos
Ativos

Interface com Scanners

OCR

Visualização
Figura 5-6- Modelo Arquitetônico do iBankDoc

O primeiro passo dessa empreitada é a criação, no próprio ambiente de
desenvolvimento, do projeto inicial do iBankDoc, no qual é construído o modelo de domínio
que representa os conceitos da LPS BankCapture (item 5.6.1). Esse modelo faz uso de uma
notação própria, imposta pelo ambiente de desenvolvimento, que se assemelha ao diagrama
de classes da UML. Por meio dessa notação o modelo é organizado com a terminologia
mostrada na Tabela 5-2:
Tabela 5-2 – Terminologia utilizada no DTVS.

Elemento
Classes de Domínio

Descrição
Representam os conceitos do
domínio modelado que
comporão a LDE (Ex:
Documento, Visualizador,
Dispositivo e etc.).

Representação Gráfica
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Classe Raiz

É o principal conceito do
domínio representado. Todos os
outros elementos são
organizados ao redor desse
elemento.

Relacionamentos

Estabelece a relação entre dois
conceitos, incluindo a
cardinalidade e a obrigatoriedade
(Ex: Uma aplicação de Captura
pode ter um Visualizador de
Imagens).

Propriedades

Definem as características das
classes de domínio (Ex: A
propriedade IPDestino da classe
InfraTransmissáo estabelece o
ponto de rede destino, utilizado
na transmissão de imagens).

Figuras

Descrevem os elementos
gráficos (ícones), associados aos
conceitos definidos na LDE, que
serão disponibilizados na
ferramenta de modelagem. (Ex:
Ícone que representa o conceito
Documento)

Uma vez definido o modelo de domínio (item 5.6.3), o próximo passo é configurar e
organizar os elementos desse modelo, de forma que o domínio alvo dessa implementação, a
Captura de Documentos Bancários, seja devidamente representado. Basicamente, há duas
maneiras de efetuar essa configuração:


Definição de propriedades: O ambiente do DTVS permite que cada elemento
utilizado no modelo de domínio seja configurado, de forma declarativa, por meio
de uso de propriedades. Toda a estrutura do modelo é organizada hierarquicamente

76

e pode ser visualizada no DSL Explorer (Figura 5-7). Nessa janela, o usuário
seleciona o item que deseja configurar e, em seguida, define os valores para as
propriedades. As informações e os valores dessas configurações são armazenados
em um arquivo XML, mantido pelo próprio ambiente de desenvolvimento.

Figura 5-7 - DSL Explorer



Programação: O DTVS disponibiliza uma interface de programação, baseada em
um modelo de objetos, pela qual é permitido personalizar e definir todo o
comportamento do ambiente. É possível executar todas as ações realizadas por
meio de propriedades, além de outras funcionalidades das quais se destacam:
1. Determinar a aparência visual e o comportamento de cada elemento do modelo
de domínio e figuras utilizadas para representá-los,
2. Adicionar, remover e modificar os elementos e relacionamentos do modelo de
uma aplicação baseada no iBankDoc,
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3. Alterar os valores das propriedades e dos elementos do modelo, bem como
criar novas propriedades calculadas a partir de valores existentes de outras
propriedades,
4. Responder, por meio de eventos, às modificações realizadas no modelo, tais
como adição e remoção de elementos que compõem o modelo,
5. Realizar consistências no modelo criado, tais como obrigatoriedade de valores
e validações semânticas em geral,
6. Acessar os meta-dados (XML) utilizados para armazenar as informações do
modelo,
7. Criar janelas de diálogo para interação com o usuário, integradas no próprio
ambiente de desenvolvimento,
8. Gerar parte do código da aplicação modelada por meio de transformações de
texto e do próprio modelo criado pelo usuário.
A abordagem utilizada no presente estudo consiste em empregar ambos os métodos
para configurar o ambiente e criar, efetivamente, a ferramenta de MDE. Nesse intuito, o
método declarativo é usado para estabelecer a configuração do modelo de domínio, a
aparência visual dos elementos gráficos e os relacionamentos entre os conceitos. O método
programático, que é o mais evidenciado nesse trabalho, é utilizado nas validações semânticas
do modelo construído e na própria geração de código.

5.7.5.5

Elementos da linguagem de modelagem

Em se tratando de uma linguagem de modelagem visual, para o domínio específico
que compreende a Digitalização de Documentos Bancários provenientes de agências, é
necessário que a sua sintaxe incorpore os conceitos desse domínio, conforme discutido
anteriormente (item 5.6.3). Nesse intuito, o iBankDoc reúne os elementos necessários,
representados por símbolos visuais, para a construção dos aplicativos da LPS BankCapture
especificados no item 5.6.2. A Figura 5-8 ilustra a barra de ferramentas do iBankDoc com os
elementos da sua sintaxe. A partir desses itens, o usuário modela as aplicações da LPS e gera
o código final dos aplicativos.
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Figura 5-8 - Elementos da sintaxe do iBankDoc

No que diz respeito aos relacionamentos existentes entre a entidade raiz, objeto
Aplicação, e as demais entidades, a própria ferramenta é responsável por criá-los, em tempo
de edição dos modelos. A Tabela 5-3 ilustra os relacionamentos criados, automaticamente,
quando o usuário arrasta qualquer entidade da barra de ferramentas (Figura 5-8) para o
modelo:
Tabela 5-3 – Relacionamentos da Aplicação com as demais entidades

Relacionamento

Entidade Destino

Digitaliza

Documento

Usa

Motor de Reconhecimento

Utiliza

Infra-estrutura para transmissão

Composto por

Visualizador de Imagens

Suporta

Scanner

No processo de construção de uma ferramenta de MDE é importante certificar-se de
que todos os itens do modelo de domínio proposto sejam realizados pela linguagem de
modelagem. Dessa forma, busca-se evitar incompatibilidades semânticas, tais como ausência
de funcionalidades e comportamentos inconsistentes. Exemplos dessas inconsistências podem
ser encontrados em um modelo de uma aplicação de Digitalização de Notas Fiscais que não
suporta scanners ou que não permite digitalizar documentos desse tipo. A Tabela 5-4 traz o
mapeamento entre as entidades do modelo de domínio e os elementos da sintaxe do
iBankDoc.
Tabela 5-4 – Mapeamento entre o modelo de domínio e a linguagem de modelagem

Modelo de Domínio
Aplicação de Captura
Documento

Linguagem de Modelagem
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Motor de Reconhecimento
Infra-estrutura para transmissão
Visualizador de Imagens
Scanner

5.7.5.6

Validações semânticas

A fim de garantir a consistência do modelo criado pelo usuário, o iBankDoc dispõe de
mecanismos ativos para a verificação dos seguintes aspectos semânticos:


Obrigatoriedade: Alguns elementos, tais como o documento e o dispositivo de
captura, por exemplo, são obrigatórios nos modelos de todos os aplicativos da LPS
BankCapture.



Dependências: No domínio em questão, existem dependências semânticas entre
alguns conceitos. Por exemplo, se for estabelecida uma região de reconhecimento
para algum documento representado no modelo, é necessário que exista o objeto
motor de reconhecimento associado, que é encarregado de aplicar o OCR na região
definida.

A Figura 5-9 ilustra o trecho de código do IBankdoc que aplica as consistências
citadas anteriormente.

Figura 5-9 - Trecho de código que ilustra as validações semânticas aplicadas pelo iBankDoc

Nesse trecho de código (Figura 5-9), a verificação da presença dos elementos
documento e motor de reconhecimento, respectivamente, é realizada automaticamente,
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quando o usuário solicita gravar o modelo ou validá-lo, por meio do menu de opções do
próprio ambiente de desenvolvimento.

5.7.5.7

Geração de código

O componente de geração de código é o item do projeto que demanda o maior esforço
de codificação. A integração desse componente com o ambiente do DTVS ocorre por meio do
framework de transformação de texto, que possibilita utilizar o gerador de código a partir do
próprio ambiente de desenvolvimento, além de notificá-lo com as informações do modelo
criado pelo usuário. De fato, o gerador recebe do DTVS os meta-dados contendo a descrição
do modelo da aplicação e produz o código fonte do aplicativo. A Figura 5-10 elucida o
funcionamento do gerador de código do iBankDoc:

Figura 5-10 - Esquema de funcionamento do gerador de código do iBankDoc

O DTVS dispõe de uma LDE baseada em transformações de texto. Por meio de
diretivas de código, o framework de transformação obtém o arquivo texto de entrada,
denominado template, e o transforma no arquivo texto de saída. O arquivo de entrada contém
declarações, estruturas de controle e expressões da linguagem de programação suportada pelo
DTVS, nesse caso o C#, além de diretivas, tais como include e output extension, que indicam
ao motor de transformação o que deve ser incluído na geração de código e a extensão do
arquivo gerado, respectivamente. Além das diretivas nativas, o DTVS permite criar novas
diretivas para executar ações específicas, tais como acessar uma fonte de dados externa, como
um banco de dados, por exemplo. A Figura 5-11 é um fragmento da template utilizada pelo
iBankDoc.
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Figura 5-11- Fragmento de código da template utilizada para geração de código

Nesse fragmento (Figura 5-11) os códigos entre as diretivas <# e #> são construções
na linguagem C#. Todas as informações acerca do modelo criado pelo usuário, incluindo os
relacionamentos e os valores das propriedades, estão disponíveis por meio do objeto
ModeloCaptura, que é utilizado pelo gerador de código (representado no exemplo pelo objeto
Engine). O método Generate() é encarregado da geração do código final. Nesse método está
toda a lógica responsável pelo reuso dos componentes existentes e pela adequação aos
padrões de codificação estabelecidos.
Um outro aspecto importante relacionado à geração de código diz respeito à base de
componentes reutilizados. A implementação em questão faz uso de um conjunto de ativos
existentes, cujo código fonte totaliza quase 15.000 linhas de código, e que realizam as
seguintes atividades:


Comunicação com o driver do scanner, por meio do protocolo TWAIN,



Visualização, em tempo real, da imagem produzida pelo scanner,



Envio, recepção e controle de retransmissão dos arquivos das imagens, por meio
do protocolo TCP (Sockets),



Extração automática do código de barras e texto presentes na imagem do
documento, por meio de OCR,



Gerenciamento dos meta-dados associados às imagens dos documentos.
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Para cada funcionalidade relacionada há um ou mais componentes existentes que
desempenham esse papel. O código necessário para configurar, instanciar e utilizar esses
componentes é produzido, automaticamente, pelo gerador de código do iBankDoc. Essa
abordagem permite que todos os componentes existentes sejam reutilizados de forma
transparente para o desenvolvedor. A Figura 5-12 ilustra o trecho do código fonte, produzido
pelo gerador de código, que usa o componente de visualização de imagens.

Figura 5-12 - Código produzido para reutilizar o componente de visualização

Nesse exemplo (Figura 5-12) todas as propriedades do componente de visualização
são definidas de acordo com as informações existentes no modelo da aplicação criada pelo
usuário. Por meio desse automatismo, as dificuldades de reuso usuais tais como, referências
para os arquivos executáveis do ativo utilizado, dependências de outros componentes,
propriedades e parâmetros obrigatórios, além da sistemática de utilização em geral, são
superadas e tornam-se invisíveis para o desenvolvedor.
A estratégia de implementação utilizada no gerador de código do iBankDoc, baseia-se
na geração dinâmica de código. No ambiente de desenvolvimento utilizado, essa tecnologia é
conhecida como CodeDom (Code Document Object Model) (MICROSOFT, 2007d). Essa
técnica permite construir um programa que pode produzir código fonte e até mesmo compilar
o código produzido, em tempo de execução. Nessa abordagem o código fonte é representado
por um grafo composto por elementos que simbolizam estruturas de programação, tais como
métodos, variáveis, parâmetros, propriedades e etc.
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No projeto do gerador de código, o CodeDom foi utilizado para produzir código fonte
na linguagem C# (Figura 5-13). Todavia é possível que o mesmo gerador seja adaptado para
produzir código em outras linguagens, tais como JavaScript e Visual Basic.net. , por exemplo.
O fragmento de código da Figura 5-13 mostra a criação da classe de formulário da
janela principal da aplicação por meio da técnica de CodeDom. Observa-se nesse exemplo
que todos os elementos que compõem a classe, tais como membros privados, construtor e
métodos, são manipulados por meio de um modelo de objetos. Para cada elemento da sintaxe
da linguagem utilizada (C#), há um objeto correspondente com a mesma semântica.
O componente que encapsula o gerador de código é composto por duas classes
principais (Figura 5-14). A classe Engine atua como um wrapper da classe que usa o
CodeDom e é instanciada diretamente no próprio ambiente do DTVS. A classe
CodeDOMGenarator é responsável por utilizar a biblioteca do CodeDom e interagir com os
objetos que representam o modelo da aplicação, criado pelo usuário no iBankDoc.

Figura 5-13 - Fragmento de código do Gerador que ilustra o uso da técnica CodeDom
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Figura 5-14 - Digrama com as principais classes do componente de Geração de Código

5.7.6 Utilizando o iBankDoc
Uma vez definidas a arquitetura, a estratégia de implementação e a sintaxe da
linguagem de modelagem, é possível demonstrar como os aplicativos da LPS, BankCapture
(item 5.6.2), são construídos.
O primeiro passo para utilizar o iBankDoc é iniciar o ambiente de desenvolvimento,
onde é possível acessar a barra de ferramentas que contém os elementos da linguagem de
modelagem (Figura 5-15).

Figura 5-15 - Barra de ferramentas do iBankDoc integrada ao ambiente de desenvolvimento

85

A partir dos itens dessa barra de ferramentas (Figura 5-15) o usuário modela a
aplicação, conectando e configurando os objetos que representam os conceitos do domínio da
Digitalização de Documentos Bancários. É necessário configurar, por meio de propriedades,
cada elemento da sintaxe da linguagem de modelagem, tais como documento, scanner e motor
de reconhecimento, dentre outros (Figura 5-16).

Figura 5-16 - Configuração e organização de um modelo no iBankDoc

A Figura 5-16 mostra um modelo criado no iBankDoc. A janela central (fundo branco)
é o editor gráfico de modelos, no qual o usuário arrasta os componentes da barra de
ferramentas (janela da esquerda) e configura-os de forma a definir o comportamento da
aplicação. A janela da direita é o local onde o usuário define as propriedades de cada um dos
elementos utilizados do modelo.
Após o usuário definir as propriedades e organizar o modelo, é necessário solicitar à
ferramenta de desenvolvimento que execute a transformação da template de geração de
código. Antes de realizar essa ação, todas as consistências semânticas (item 5.7.5.6) são
aplicadas e os eventuais erros são informados ao usuário (Figura 5-17).

Figura 5-17 - Janela contendo os erros semânticos encontrados na validação do modelo
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Uma vez garantida a consistência do modelo, o componente de geração de código é
acionado, conforme descrito no item 5.7.5.7. Nesse momento as informações sobre o modelo,
representadas por uma estrutura de objetos em memória, tornam-se acessíveis para o
componente de geração, que por sua vez produz o código final do aplicativo (Figura 5-18).

Figura 5-18 - Exemplo do código gerado pelo iBankDoc

Observa-se que o produto final gerado pelo iBankDoc é um conjunto de arquivos que
compõem uma estrutura de projeto compatível com o próprio ambiente de desenvolvimento
adotado, cujo código produzido (Figura 5-18) contempla os requisitos definidos para os
produtos da LPS BankCapture (item 5.6), e pode ser modificado a qualquer momento pelo
usuário final, para acréscimo de novas funcionalidades e manutenção em geral. A última etapa
do ciclo de criação dos produtos da LPS compreende a compilação do código fonte e a
execução propriamente dita da aplicação (Figura 5-19).
Ressalta-se que durante todo o ciclo de construção dos aplicativos, no âmbito do uso
do iBankDoc, a intervenção do usuário resume-se à seleção e configuração dos conceitos
representados pelos elementos de modelagem, hospedados no próprio ambiente de
desenvolvimento.
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Figura 5-19 – Interface gráfica da aplicação para Captura de Contratos (CAPCONTR)

5.8 Análise dos resultados obtidos
De uma forma geral, pode-se dizer que a principal contribuição desse experimento é a
avaliação da abordagem proposta nos capítulos iniciais, que visa maximizar o nível e a
eficiência do reuso de ativos em linhas de produtos de software, por meio de técnicas de
geração de código a partir de modelos, como a MDE. Por meio dessa abordagem constatou-se
que as ferramentas de MDE podem ser empregadas de forma a reduzir o esforço necessário
para construir uma família de produtos, automatizando tarefas que são enfadonhas para o
desenvolvedor e sensíveis a erros, que é o caso da própria geração de código.
O experimento realizado nesse trabalho baseia-se na construção da ferramenta de
MDE iBankDoc, esmiuçada ao longo desse capítulo, bem como dos aplicativos da LPS
BankCapture (item 5.6).
No que tange à avaliação dos resultados obtidos, procura-se manter a imparcialidade
bem como ressaltar os aspectos relacionados ao reuso de software, objeto alvo desse trabalho.
A fim de avaliar a eficácia da ferramenta construída em termos de reuso, os produtos
da LPS especificados anteriormente, CAPBOL e CAPCONTR, respectivamente, são
construídos manualmente e em seguida, implementados com o auxílio da ferramenta. Os
resultados obtidos em ambos os métodos são confrontados. No método manual, utiliza-se um
ambiente de desenvolvimento (MICROSOFT, 2007a), porém sem o auxílio de ferramentas
extras para geração de código. Todos os requisitos dos produtos em questão (item 5.6.2) são
implementados e testados. Quando os mesmos produtos são desenvolvidos por meio da
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ferramenta de Modelagem de Domínio Específico, o iBankDoc, faz-se uso de recursos de
geração de código a partir do próprio modelo da aplicação, criado pelo usuário no iBankDoc.
Em ambos os cenários é disponibilizada uma base de componentes existentes, testados
e usados em diversos projetos de software (Recognition, 2007). Estima-se que o conjunto
total de ativos possua algo em torno 15.000 linhas de código.
Na construção dos aplicativos da LPS é empregado o mesmo recurso, um
desenvolvedor com proficiência na linguagem de programação (MICROSOFT, 2006a) e no
ambiente de desenvolvimento utilizado. Os dois aplicativos construídos possuem,
conjuntamente, 2.000 linhas de código, sem contabilizar o código dos componentes
reutilizados. Ao término do desenvolvimento, foram tabulados os seguintes resultados:
Tabela 5-5 – Resultados obtidos na construção dos aplicativos da LPS BankCapture

Aplicativo
CAPCONTR
CAPBOL

Método Convencional
Esforço (HH) Defeitos Reuso (%)
36
5
57
28
2
71

Método baseado no iBankDoc
Esforço (HH) Defeitos Reuso (%)
0,4
0
100
0,3
0
100

Observam-se nessa avaliação (Tabela 5-5) que foram utilizadas três métricas, para
auxiliar a comparação dos métodos empregados:
1. Esforço de desenvolvimento, expresso em homem-hora,
2. Qualidade do código gerado, em termos do número de defeitos encontrados,
3. Eficiência do reuso, calculado em função do percentual de componentes existentes
que foram efetivamente reutilizados.
Nessa comparação, constata-se que a construção dos aplicativos com a ferramenta de
MDE iBankDoc é, aproximadamente, 90 vezes inferior ao esforço para desenvolvê-los sem o
apoio da mesma ferramenta. Utilizando-se o método tradicional foram contabilizados 7
defeitos durante o processo de testes, ao passo que com a ferramenta de MDE os aplicativos
não apresentaram defeitos. Além disso, foram observadas 4 não conformidades em relação
aos padrões de codificação estabelecidos, nos aplicativos desenvolvidos com a primeira
técnica.
Todavia ressalta-se que o esforço empregado na construção da ferramenta de MDE
iBankDoc é significativo no contexto desse experimento. Estima-se que foram gastos,
aproximadamente, 180hh nas atividades de especificação, implementação e testes do
ambiente de modelagem e do gerador de código. Nesse sentido, conclui-se que o investimento
inicial será amortizado somente quando a LPS possuir pelo menos 6 produtos ou atingir a 3ª
iteração no seu ciclo de vida. Essa análise releva a aplicabilidade da técnica de MDE em LPS,
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que oferece um modelo econômico viável para o retorno de investimento, conforme discutido
anteriormente (item 3.4). Um outro aspecto relevante nessa análise é o custo referente ao
esforço necessário para incorporar, na ferramenta de MDE, os requisitos não funcionais do
domínio em questão. No presente ensaio esse componente de custo não foi considerado (item
5.7.3), contudo deve ser contemplado na análise de custo benefício de um cenário de uso real.
No que tange à questão do reuso, 100% dos componentes existentes foram
efetivamente reutilizados no método baseado no iBankDoc. Entretanto observou-se que o
desenvolvedor optou por não reutilizar 3 dos componentes existentes quando construiu os
aplicativos por meio da técnica convencional. Mesmo havendo especificação formal a cerca
dos requisitos dos produtos (item 5.6) e documentação da base de ativos, o desenvolvedor
concluiu que seria mais produtivo fazer uso dos seus próprios conhecimentos e habilidades
para realizar algumas das tarefas, classificadas por ele mesmo como simples, tais como a
exibição da imagem do documento digitalizado, a criação dos meta-dados associados aos
documentos e a transmissão dos arquivos das imagens por meio do protocolo TCP. Atribui-se
a essa falha, a ausência de um método sistemático de reuso, além do baixo nível de
maturidade do processo de desenvolvimento. Não obstante, entende-se que a situação
observada não constitui necessariamente uma regra geral nas corporações.
A principal constatação obtida nos resultados, diz respeito ao esforço necessário para
se reutilizar os ativos existentes. Aproximadamente 60% do tempo empregado na construção
dos aplicativos, no método manual, devem-se às dificuldades na reutilização dos
componentes, mais especificamente:
•

Uso das propriedades e métodos de forma adequada,

•

Seqüência correta de invocação dos métodos,

•

Parâmetros informados e retornados,

•

Arquivos necessários e dependências de outros componentes.

Nesse mesmo sentido, observa-se que 85% dos defeitos verificados decorrem do uso
inadequado dos componentes existentes. Dessa forma, conclui-se que apesar de existir um
conjunto de componentes documentados, que já foram testados e utilizados em outros
produtos, há um grande obstáculo para o seu reuso efetivo, que se traduz em esforço adicional
de desenvolvimento, testes e correção. Por meio do uso de ferramentas de MDE, tais como o
iBankDoc, todas as regras e formalismos necessários para se reutilizar um ativo existente são
encapsulados na própria geração de código, tornando o processo de reuso ágil, eficiente e
transparente para o desenvolvedor. À medida que novos componentes são integrados à
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arquitetura da ferramenta de MDE e novos produtos são criados para compor a LPS, o nível e
a eficiência do reuso são ampliados.
No que tange à qualidade do código gerado, verifica-se nesse experimento que a
definição formal de padrões para codificação, tais como nomenclatura, documentação do
código fonte, boas práticas que visam segurança e desempenho, não são suficientes para se
garantir a total conformidade do código produzido por um desenvolvedor. Nesse caso, para
atingir tal objetivo, é necessário o uso de ferramentas de auditoria e análise de código
(Compuware, 2007). Por outro lado, utilizando-se técnicas de geração de código, que se
baseiam no reuso de componentes, como as empregadas no iBankDoc, é possível certificar
que o código gerado esteja em conformidade com os padrões estabelecidos. O aumento da
qualidade do código produzido ocorre tanto nas dimensões de manutenibilidade e
padronização quanto segurança e corretude. Uma vez que os componentes reutilizados já
foram testados e o código gerado utiliza, a rigor, construções seguras e padrões de codificação
definidos a priori, a probabilidade da ocorrência de falhas de segurança e defeitos nos
aplicativos desenvolvidos é sensivelmente menor (Tabela 5-5). Esse ganho de qualidade tem
impacto diretamente na análise de custo benefício, uma vez que eventuais perdas financeiras
decorrentes de erros nos aplicativos podem ser minimizadas.
Não obstante, verifica-se que por meio do uso de técnicas de geração de código,
apoiadas no reuso sistemático de componentes, como as utilizadas no iBankDoc, é possível
estabelecer uma arquitetura comum para todos os produtos, reduzindo significativamente o
esforço necessário para suportar a manutenção e a evolução da própria LPS.
Finalmente, é importante ressaltar que a abordagem de MDE para LPS, discutida ao
longo desse trabalho, bem como a técnica adotada para a avaliação do experimento realizado,
pode ser estendida para outros domínios. As métricas sugeridas para a tabulação dos
resultados obtidos, bem como a estratégia adotada para comparação, que se baseia na
construção dos aplicativos por meio dos métodos manual e automatizado por ferramentas de
MDE, são as mesmas discutidas anteriormente. A principal diferença existente entre o
presente estudo e os demais cenários, são os conceitos mapeados do domínio subjacente e os
requisitos dos produtos da LPS especificada.

5.8.1 Dificuldades e restrições
Ao longo do desenvolvimento da ferramenta iBankDoc, deparou-se com algumas
dificuldades e problemas que, apesar de terem sido superados, representaram um obstáculo
significativo para a conclusão do trabalho. Dentre esses, destacam-se:
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•

Escolha do domínio: O domínio no qual se constitui a implementação deve ser
representativo o suficiente para se demonstrar e validade da metodologia proposta
e ao mesmo tempo acessível ao autor. Nesse sentido, um esforço considerável é
empregado na seleção e adequação do domínio alvo, a Automação Bancária, aos
objetivos do trabalho.

•

Definição do escopo: O escopo da LPS especificada bem como do domínio
escolhido devem ser completos, do ponto de vista funcional, além de factíveis no
contexto desse trabalho. Nesse esforço é necessário adequar as funcionalidades
sugeridas inicialmente ao prazo estabelecido para o projeto, minimizando os riscos
que podem comprometer a implementação proposta.

•

Construção da base de ativos: Em se tratando de reuso, é fundamental que
existam ativos passíveis de serem reutilizados. No estudo em questão, opta-se por
extrair a base de componentes reutilizáveis de um cenário de desenvolvimento
real, no qual o autor faz parte. Todavia a seleção desses componentes demanda
tempo, além de requer uma análise criteriosa e precisa.

•

Uso do framework para construir a ferramenta de MDE: Essa é a principal
dificuldade encontrada ao longo do trabalho. Em virtude dos ambientes de
desenvolvimento para a construção de ferramentas de MDE existentes no mercado
serem ainda incipientes, aliado ao fato de haver pouca publicação acerca desse
assunto, o aprendizado das técnicas e da própria ferramenta utilizada, nesse caso o
DTVS, é empírico e iterativo. Grande parte do esforço envolvido nesse estudo é
dedicado à implementação e à depuração dos programas que compõem o
iBankDoc, além das resoluções de problemas provenientes do próprio ambiente de
desenvolvimento. Ao longo do ciclo de desenvolvimento duas versões da
ferramenta utilizada, o DTVS, foram publicadas, ocasionando ajustes e correções
nos programas existentes.
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6 CONCLUSÕES
Nesse capítulo é consolidado o resumo do estudo apresentado nos capítulos anteriores,
bem como os resultados obtidos e as sugestões para a continuidade do mesmo.

6.1 Resumo
O presente trabalho versou sobre o reuso de software, apresentou e avaliou uma
abordagem baseada em Modelagem de Domínio Específico (MDE) para o desenvolvimento
de Linhas de Produtos de Software (LPS), que visa ampliar o nível de reuso de ativos
existentes.
O estudo iniciou-se com uma discussão sobre o progresso atingido pela engenharia de
software na questão do reuso, a evolução das técnicas e das ferramentas existentes, além do
surgimento de paradigmas como o Desenvolvimento Dirigido por Modelos (DDM). Nessa
mesma introdução foi apresentada a visão de alguns autores sobre a necessidade de se
reavaliar os métodos atuais de desenvolvimento, a fim de possibilitar o aumento de escala na
produção de software. A estratégia sugerida por essa corrente baseia-se na automação de
tarefas manuais e repetitivas, como a geração de código, por exemplo, e a adoção do modelo
de produção conhecido como economia de escopo.
Ao longo do trabalho foram investigadas as técnicas de reuso mais usuais, tais como a
Orientação a Objetos e suas variantes, além dos métodos baseados em Componentização.
Nesse estudo foram destacadas as questões mais relevantes pertinentes ao reuso, tais como os
problemas endereçados e os obstáculos ainda não superados. Observou-se que há uma grande
correlação entre os métodos existentes, que se complementam mutuamente e servem como o
arcabouço no qual se constituem as novas técnicas. Além disso, verificou-se convergência do
paradigma atual de desenvolvimento para o cenário caracterizado pela automação do ciclo de
desenvolvimento e pelo foco na criação de famílias de produtos.
Concluiu-se nesse estudo acerca do estado da arte, que o nível de reuso atingido por
grande parte das empresas, que desenvolvem software, encontra-se aquém do desejado. No
sentido de buscar soluções para essa questão, o foco desse trabalho foi direcionado para a
discussão de novas abordagens que visam ampliar as fronteiras do reuso, como a geração de
código a partir de modelos, por exemplo. Nessa investigação, os principais conceitos
relacionados à técnica conhecida como Desenvolvimento Dirigido por Modelos (DDM) foram
comentados e as suas principais vertentes, a Arquitetura Dirigida por Modelos (ADM) e a
Modelagem de Domínio Específico (MDE), respectivamente, foram esmiuçadas e
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comparadas. Tentou-se mostrar como o emprego dessas técnicas, mais especificamente as
ferramentas de MDE, pode trazer ganhos efetivos ao processo de desenvolvimento,
principalmente em termos de reuso. Nessa mesma discussão foi constatado que o
investimento inicial para construir ferramentas de MDE é elevado e a escolha de um modelo
de negócio adequado, que viabilize e suporte essa abordagem, é fundamental. Nesse intuito,
foi sugerido o ambiente de LPS como o contexto apropriado para a adoção de ferramentas de
MDE.
Na etapa final da investigação teórica foram detalhadas as metodologias de LPS e FS,
que têm como objetivo o aumento da produtividade na construção de produtos similares. A
questão da automação do processo de desenvolvimento por meio do uso de ferramentas, que é
a estratégia central do método FS, foi novamente revisitada e discutida. Alguns aspectos
importantes abordados nesse estudo foram a exploração das características comuns e o
gerenciamento da variabilidade dentro de uma família de produtos, que estão relacionados
diretamente com a questão do reuso. Nesse estudo verificou-se que o uso de ferramentas de
MDE, apoiadas em técnicas de geração de código, traz benefícios diretos ao desenvolvimento
de uma LPS, dentre os quais se destacam o aumento do nível de reuso e da qualidade do
produto final.
A parte experimental do trabalho teve como objetivo principal a avaliação da
abordagem apresentada no decorrer desse estudo, em um domínio específico selecionado, a
Automação Bancária. Buscou-se apontar, de forma imparcial, os benefícios obtidos bem
como o esforço envolvido, além das dificuldades e limitações encontradas.
Para esse ensaio, foi especificada uma LPS para endereçar uma área do domínio
selecionado, o Tratamento de Documentos Bancários, que foi brevemente apresentado e
caracterizado. Em seguida foi desenvolvido um protótipo de uma ferramenta de MDE, o
iBankDoc, utilizado para construir os produtos dessa LPS. Durante o experimento foram
coletadas algumas métricas, tais como o esforço total empregado, que contempla a construção
do iBankDoc e dos próprios produtos da LPS, por meio da ferramenta de MDE, expresso em
homem-hora, a qualidade do código gerado, em termos da quantidade de defeitos encontrados
e principalmente, o nível de reuso dos componentes existentes. Esses valores foram tabulados
e comparados com os obtidos a partir do método tradicional de desenvolvimento, sem apoio
de ferramentas de geração de código. Após a análise e discussão desses resultados, ficou
constatado que a abordagem baseada em ferramentas de MDE, proposta nesse trabalho, provê
ganhos significativos em termos de reuso e produtividade.
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6.2 Análise geral e contribuições
A principal contribuição do estudo apresentado nos capítulos anteriores é a proposição
da abordagem que visa aumentar o nível e a eficiência do reuso de ativos em LPS, por meio
do uso de ferramentas de MDE. Essa proposta foi avaliada no experimento prático descrito no
item 5.8. Nesse ensaio verificou-se que as ferramentas de MDE podem ser empregadas de
forma a reduzir o esforço necessário para construir uma família de produtos (Tabela 5-5).
A outra contribuição desse trabalho é justificada pelo próprio experimento, do qual se
concluiu que a adoção dessa abordagem no domínio da Automação Bancária é viável e
apresenta ganhos significativos, tais como a redução significativa do esforço empregado para
a construção dos produtos, além do aumento da qualidade do código produzido, uma vez que
os padrões de codificação estabelecidos são também embutidos na própria geração de código.
Acredita-se que os mesmos benefícios podem ser obtidos em outros domínios, nos quais os
aplicativos existentes compartilhem grande parte das funcionalidades, como é o caso das
famílias de produtos em geral.
Todavia, a principal constatação obtida da análise dos resultados desse ensaio diz
respeito ao reuso. Aproximadamente 60% do tempo empregado na construção dos aplicativos,
utilizando-se o método convencional, sem auxílio de ferramentas de geração de código,
devem-se ao esforço para reutilizar os componentes existentes. Ao contrário da técnica
baseada na ferramenta de MDE, na qual todas as regras necessárias para se reutilizar um
componente são encapsuladas na geração de código, tornando o processo de reuso
transparente para o desenvolvedor. Nesse último caso obteve-se praticamente 100% de reuso
dos componentes existentes.

6.3 Sugestões para futuras pesquisas
Nesse tópico são sugeridas algumas oportunidades para o desenvolvimento de futuras
pesquisas, a partir do estudo iniciado nesse trabalho.
A primeira proposta é abrangente e pode ser sintetizada como a investigação da
correlação entre a Arquitetura Orientada a Servidos ou Service Oriented Architecture (SOA) e
as LPS, mais especificamente como os Web Services podem suportar a construção de uma
LPS utilizando-se SOA.
A outra sugestão é mais específica e pode ser considerada a continuidade desse
trabalho. A proposta resume-se na definição de uma ontologia para a Automação Bancária,
implementada por uma ferramenta de MDE do tipo Open Source. Acredita-se que essa
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iniciativa possa ser útil em cenários reais, tal como a implantação de um modelo arquitetônico
que suporte projetos de âmbito nacional, como a Truncagem de Documentos Bancários, que
visa substituir o documento de papel pela imagem correspondente (CIAB, 2006b), (Murphy,
2007).
Por fim, propõe-se a construção de uma template de fábrica de software para a
Automação Bancária, que trate de outros aspectos do ciclo de desenvolvimento não
considerados nesse trabalho, tais como o gerenciamento de requisitos, os testes e a
distribuição dos aplicativos. Uma implementação dessa template seria composta por
ferramentas de apoio, que quando acopladas às ferramentas de MDE como o iBankDoc,
permitiriam a definição dos requisitos funcionais dos produtos de uma LPS, bem como a
geração automática dos planos de testes e dos scripts de distribuição dos aplicativos.
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