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RESUMO
O desenvolvimento de uma linha de produtos visa à redução dos custos
e o aumento da produtividade, por meio do reuso planejado dos artefatos de
software, como a arquitetura e componentes. As atividades de capturar e
modelar a variabilidade dos produtos de software são essenciais na atividade
de desenvolvimento de uma linha de produtos. Porém, apesar de existirem
técnicas para modelar a variabilidade dos aspectos funcionais, muitas destas
técnicas capturam a variabilidade relativa aos conceitos genéricos, como
funcionalidades ou decisões e não possibilitam focar também na variabilidade
relativa aos aspectos não funcionais como, por exemplo, os interesses
arquiteturais. Este trabalho visa propor uma infraestrutura para geração de
código fonte para linhas de produtos de software. É proposto neste trabalho
também usar o feature-model para modelar a variabilidade dos aspectos não
funcionais, além dos aspectos funcionais. Para complementar a infraestrutura
proposta foi desenvolvida uma ferramenta para produção de código fonte
baseada no MDA, POA e RM-ODP. Toda a infraestrutura apresentada foi
utilizada para produzir um dos módulos de um sistema de ERP e com base
nesse experimento foram extraídos os dados para análise e conclusão do
trabalho.
Palavras-chave: Linhas de Produtos de Software; Gerador de Código Fonte;
Feature-model; Model-Driven Architecture; Pattern-Oriented Architecture;
RM-ODP.

ABSTRACT
Infrastructure for development and production of source code for
software product lines
The development of a software product line aims at reducing costs and
increasing productivity through planned reuse of software artifacts, such as
architecture and components. Activities to capture and model the variability of
software products are essential during development of a product line.
However, though there are techniques to model the variability of the functional
aspects, many of these techniques capture the variability of generic concepts,
such as features and decisions and it is not possible to focus on variation of
non-functional aspects, for example, the architectural concerns. This paper
proposes an infrastructure for generating source code for software product
lines. It is also proposed in this paper to use the feature-model for modeling
the variability of the non-functional aspects, in addition to the functional
aspects. To complement the proposed infrastructure a tool was developed to
generate the source code based on MDA, POA and RM-ODP. All the
presented infrastructure was used to develop one module of an ERP system
and based on this experiment the data was extracted for analysis and to
conclude this paper.
Keywords: Software Product Lines; Source Code Generator; Feature-model;
Model-Driven Architecture; Pattern-Oriented Architecture; RM-ODP.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Motivação
Produtos de software são complexos e caros para serem desenvolvidos,

pois precisam acomodar e atender diversos requisitos de seus usuários. Uma
estratégia comum é empacotar centenas de funcionalidades, incluindo as
funcionalidades mais usadas juntamente com funcionalidades especiais
ajustadas para necessidades específicas de cada cliente. Este modelo de
empacotamento de software possui algumas implicações: os usuários
precisam aceitar um software com muitas funcionalidades, podendo conter
funcionalidades que nunca serão usadas, o que causa um custo extra; maior
tempo de aprendizado para dominar o uso de telas e fluxos complicados que
nem

precisariam

existir

e

erros

de

programação

causados

por

funcionalidades que os usuários não solicitaram (GUOZHENG, 2008).
Programas altamente customizados com base em requisitos específicos
de cada usuário é uma alternativa ao modelo de software que é previamente
empacotado com excessivas funcionalidades, o desenvolvimento de linhas
de produtos de software permite criar programas distintos e com alto grau de
customização para atender exatamente as necessidades dos clientes por
meio do reuso planejado de artefatos de software (SEI, 2012).
Para comprovar a efetividade do uso das técnicas de linhas de produtos
Boehm (1999) apresentou e verificou três estratégias para melhorar a
produtividade no desenvolvimento de software: trabalhar mais rápido,
utilizando ferramentas que automatizem ou aumentem a velocidade de
trabalhos manuais; trabalhar com mais inteligência, principalmente com
melhorias de processos que tornem possível evitar atividades que não
adicionem valor; por último, evitar trabalho desnecessário reutilizando
artefatos de software, ao invés de desenvolver cada projeto desde o início.
De acordo com o autor, a reutilização dos artefatos de software foi a
estratégia que representou o maior ganho de produtividade. Adoção de linhas
de produtos de software foi considerada um dos principais fatores de
sucesso.

13

Uma linha de produtos de software (Software Product Line – SPL) é um
conjunto de produtos que juntos atendem a um segmento de mercado ou
cumprem

uma

missão

em

particular

(SEI,

2012).

Estes

produtos

compartilham uma plataforma de desenvolvimento comum e variam de
acordo com o método de composição e implementação de funcionalidades.
O desenvolvimento de uma linha de produtos visa à redução dos custos e o
aumento da produtividade, por meio do reuso planejado das soluções e
artefatos de software, como a arquitetura, documentação, componentes e
código fonte.
As atividades de capturar e modelar a variabilidade dos produtos de
software são essenciais na atividade de desenvolvimento de uma linha de
produtos. Apesar de existirem técnicas para a modelagem da variabilidade,
muitas destas técnicas capturam a variabilidade relativa aos conceitos
genéricos como funcionalidades ou decisões e não focam na variabilidade
relativa à arquitetura da linha de produtos (HELLEBOOGH et al., 2010).
Visões arquiteturais tem sido a base para diversas técnicas para descrever
arquiteturas de sistemas como, por exemplo, o “4+1” (KRUCHTEN, 1995) e o
Reference Model of Open Distributed Processing (RM-ODP) (ISO/IEC CD
10746-1, 1994). Porém, não é claro como estas visões podem ser aplicadas
no desenvolvimento de uma linha de produtos de software.
Feature-model (KANG, K. et al., 1998) é utilizado para capturar os
aspectos comuns e também as diferenças dos produtos de uma SPL.
Segundo a definição de KANG et al. (1998), um feature-model, incluindo as
definições das funcionalidades e regras de composição, descreve um
domínio. Não só inclui os termos e conceitos padrões e suas definições como
também descreve como suas estruturas e composições se relacionam. Com
o feature-model é possível modelar a variabilidade e as partes comuns da
linha de produtos embutindo regras para a composição das funcionalidades.
A modelagem da variabilidade proporciona clareza na visualização das
dependências, restrições e o grau de decomposição de cada elemento do
modelo e ao mesmo tempo permite ter uma visão geral de todas as opções e
alternativas de produtos que podem ser criados. O uso deste modelo é
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motivado pelo fato de que os stakeholders e os engenheiros de software
referem-se normalmente às características de um produto em termos de
funcionalidades que os produtos possuem e/ou entregam, e também
funcionalidades são abstrações que tanto clientes e desenvolvedores
entendem, por isso devem ser tratadas como os itens principais do
desenvolvimento do software (MATINLASSI, 2004). Apesar do feature-model
ser claro para representar as variações das funcionalidades de uma SPL, não
é claro como este modelo pode ser utilizado para também representar a
variabilidade dos interesses arquiteturais de uma SPL utilizando padrões de
projetos e ainda serem organizados de acordo com as visões do RM-ODP.
A utilização das técnicas de desenvolvimento de linhas de produtos
permitem o planejamento e a modelagem da variabilidade para a criação de
produtos altamente customizados, no entanto, se os produtos de software,
arquivos de configuração e a integração de componentes e plataformas
forem criados manualmente, o aumento da produtividade e qualidade na
criação dos produtos da SPL não será efetivo.
Dentre todas as fases de um projeto a fase de construção de software
geralmente ocupa 80% (oitenta por cento) do tempo em projetos pequenos e
50% (cinquenta por cento) em projetos de tamanho médio, é também nesta
fase que surgem de 50% (cinquenta por cento) a 75% (setenta e cinco por
cento) dos erros dos projetos (McCONNEL, 2004).
A atividade de construção de software sem o auxílio de ferramentas que
automatizem a produção de código apresenta os seguintes problemas: baixa
produtividade dos desenvolvedores; baixa qualidade do código produzido e;
erros introduzidos durante a programação. Por estes motivos o aumento da
qualidade e produtividade na construção de uma linha de produtos pode ser
alcançado com a geração e combinação automatizada de código fonte
(McCONNEL, 2004).
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é apresentar um conjunto de práticas,

artefatos e ferramentas que juntos formam uma infraestrutura que possibilite
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efetuar a produção de código fonte para programas pertencentes a uma linha
de produtos de software a partir de um modelo de características chamado
de feature-model.
O objetivo principal da infraestrutura apresentada é propor uma forma
de representar também as características não funcionais da linha de produtos
no mesmo feature-model usando interesses arquiteturais e padrões de
projetos e finalmente produzir o código fonte do produto com base nos
requisitos funcionais e não funcionais presentes no modelo.
1.3

Contribuições
Neste trabalho é apresentada uma ferramenta para interpretar um

feature-model e produzir o código fonte usando técnicas de desenvolvimento
de linhas de produtos de software, nomeada como SPLTool, que após de
devidamente configurada, permite a criação de código fonte a partir de um
modelo feature-model e arquivos de templates baseado nas práticas do MDA.
O SPLTool recebe um feature-model como entrada e após combinar os
templates desenvolvidos e arquivos de configuração com as devidas
parametrizações, o código fonte é produzido.
A forma de produção de código fonte para linhas de produtos
apresentada no presente trabalho difere de outras abordagens similares, pois
o SPLTool possibilita representar a variabilidade e as partes comuns dos
aspectos funcionais e também não funcionais no mesmo feature-model.
Normalmente o feature-model é usado para representar somente a
variabilidade dos aspectos funcionais.
O desenvolvimento deste trabalho baseia-se no MDA, POA e RMODP. O MDA é usado para aplicar os conceitos de transformações de
modelos em programas-fonte, o POA serve como base para possibilitar
modelar e implementar a variabilidade de interesses arquiteturais usando
padrões de projetos e as visões do RM-ODP são usadas para organizar e
guiar as atividades de desenvolvimento da linha de produtos.
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Uma contribuição importante deste trabalho é a forma de integração
entre a ferramenta FeatureIDE (FEATUREIDE, 2014) e o SPLTool. A
interface gráfica do FeatureIDE é usada para criar e manipular o featuremodel da linha de produtos, então o SPLTool utiliza este modelo como um de
seus parâmetros obrigatórios para poder produzir o código fonte da aplicação
desejada.
Espera-se conseguir com este projeto apresentar uma infraestrutura
para o desenvolvimento de linhas de produtos que possibilite gerar de forma
automatizada diferentes produtos de software e diminuir o tempo de
desenvolvimento por meio da reutilização efetiva de código fonte, arquivos de
configuração, templates e padrões arquiteturais para um determinado
domínio, desde que a quantidade de produtos de software prevista para o
domínio compense o investimento inicial.
1.4

Método de trabalho
Este projeto de pesquisa considera as atividades a seguir:


Pesquisa bibliográfica.
o Pesquisa de referências sobre linhas de produtos de software,
feature-model, geração de código fonte, arquitetura de software
e reuso de código, componentes e arquitetura.



Estudo da ferramenta a ser utilizada.
o Estudo da ferramenta FeatureIDE (KASTNER et al., 2009) para
realização do experimento prático, a qual possibilita a FeatureOriented

Programming

(BATORY,

2004)

e

geração

automatizada do produto de software (GUOZHENG, 2008).


Documentação da infraestrutura.
o Documentar todos os passos, as entradas e saídas, os papéis
e as ferramentas associadas à infraestrutura apresentada.



Apresentação do SPLTool.
o Mostrar como o feature-model será usado para representar a
variabilidade da arquitetura e das funcionalidades dos produtos
da SPL. Apresentar os templates e como devem ser
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desenvolvidos e finalmente como a ferramenta de geração de
código processa o feature-model em conjunto com os
templates para produzir o produto final.


Definição dos requisitos do experimento.
o Definir quais os requisitos e funcionalidades são necessários
para a construção da linha de produtos.



Elaboração do feature-model da linha de produtos.
o Criação do feature-model representando toda a linha de
produtos do experimento juntamente com todos os pontos de
variação.



Codificação das funcionalidades.
o Codificação das funcionalidades especificadas no modelo
criado no item anterior.



Geração dos produtos de software.
o Geração de toda a linha de produtos e suas variações, de
acordo com as funcionalidades selecionadas.



Análise dos resultados.
o Análise dos resultados obtidos por meio da execução do
experimento, considerando sua aplicabilidade na prática em
linhas de produtos e também verificando suas limitações e
possibilidades de melhorias.



Restrições.
o Esta plataforma de geração de programas é limitada apenas ao
uso em linhas de produtos de software.

1.5

Organização do trabalho
Além da seção de introdução, este trabalho possui as seguintes seções:
A seção 2 “Fundamentos Conceituais” apresenta conceitos importantes

para o entendimento desta pesquisa. Os conceitos apresentados são: Linhas
de Produtos de software, Feature-Model, Reference Model of Open
Distributed Processing (RM-ODP), Model-Driven Architecture (MDA) e
Pattern-Oriented Architecture (POA).
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A seção 3 “Estado da Arte” apresenta as pesquisas que foram usadas
como, linhas de produtos de software e geração de código, que são
referências essenciais para o desenvolvimento deste trabalho. Alguns dos
trabalhos citados são: Boehm (1999), Leitner e Kreiner (2010), Guozheng
(2008), Cordeiro (2010) e Batory (2004).
Na seção 4 “Apresentação do SPLTool” será apresentado o SPLTool,
uma ferramenta para geração de código fonte para linhas de produtos de
software, seus requisitos e papéis e também a descrição detalhada de cada
passo para usar a infraestrutura para produção de código.
Na seção 5 “Exemplo de uso do SPLTool” apresenta um exemplo de
uso prático da ferramenta SPLTool para demonstrar como é possível gerar
produtos de software customizados reaproveitando diversos artefatos com
base nos requisitos de variabilidade específicos de seus usuários.
Na seção 6 “Análise dos Resultados” são apresentados os resultados
obtidos a partir do experimento realizado. São apresentados resultados
referentes à viabilidade de uso, qualidade e mão-de-obra.
Na seção 7 “Conclusão” é feita uma análise geral do trabalho e dos
resultados e também das dificuldades, restrições, contribuições e sugestões
para futuras pesquisas.
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2
2.1

FUNDAMENTOS CONCEITUAIS
Introdução
Neste capítulo são apresentados os conceitos utilizados como base para

o desenvolvimento da infraestrutura para produção de código fonte para
linhas de produtos de software.
2.2

Linhas de Produtos de Software
Uma linha de produtos de software é um conjunto de produtos que

juntos atendem a um segmento de mercado ou cumprem uma missão em
particular (SEI, 2012). Estes produtos compartilham uma plataforma de
desenvolvimento comum e variam de acordo com o método de composição e
implementação de funcionalidades. O desenvolvimento de uma linha de
produtos visa à redução dos custos e o aumento da produtividade, por meio
do reuso planejado das soluções e artefatos de software, como a arquitetura,
componentes e código fonte.
Segundo a definição de Clements e Northtrop (2001) uma linha de
produtos de software é um grupo de sistemas que compartilham um conjunto
comum e gerenciado de funcionalidades que satisfazem necessidades
específicas de um segmento, desenvolvido a partir de um conjunto comum de
artefatos base e de uma forma determinada. Essa técnica utiliza resultados
obtidos da Engenharia de Software no desenvolvimento de aplicativos
individuais em conjunto com boas práticas empíricas de desenvolvimento de
famílias de aplicativos (Pohl et al., 2005).
Ainda de acordo com Clements e Northtrop (2001) o conceito de linha
de produtos de software é relativamente novo e pode ser considerada uma
das mais promissoras abordagens de reuso de arquitetura que está sendo
amplamente adotada pela comunidade de reuso. O aumento pelo interesse
em linha de produtos de software se deve principalmente ao fato dos
desenvolvedores perceberem que podem se beneficiar mais com um reuso
de arquitetura de software mais planejado e direcionado a um domínio
específico, ao invés de continuar reusando componentes de software
individuais de forma oportunista e adaptando-se a diversas situações.
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A partir das definições citadas podem-se destacar duas características
importantes da linha de produtos de software: possuem um conjunto comum
de ativos e forma preestabelecida de produção. A seguir estes termos são
detalhados:
Conjunto comum de ativos: Os ativos (core assets) são a essência da
linha

de

produtos

e

correspondem

a

um

conjunto

de

elementos

customizáveis, utilizados na construção dos softwares produzidos (produtos).
Entre os ativos estão, por exemplo: componentes de software, modelos de
documentos utilizados, padrões de projetos utilizados pela equipe de
desenvolvimento, documentação dos requisitos comuns à família de
produtos, a arquitetura da linha de produtos (que será́ a base da arquitetura
de cada produto gerado), cronogramas entre outros.
Forma preestabelecida de produção: O processo de produção de
softwares de uma linha de produtos é realizado por meio de planos de
produção. Esses planos são definidos para cada software (produto) que será́
produzido pela linha. Ao definir um plano de produção, que dará́ origem a um
novo produto, devem-se relacionar quais ativos farão parte deste produto e
assim estabelecer um vínculo aos processos anexos de cada ativo utilizado.
Os processos anexos são pequenos processos de utilização contidos em
cada ativo e que definem o que o ativo faz, qual a sua flexibilidade e qual a
técnica de configuração do ativo. Essa natureza preestabelecida de produção
da linha de produtos é o que promove o ganho de tempo e maior qualidade
no desenvolvimento dos produtos.
O desenvolvimento de programas baseado na abordagem de linha de
produtos de software difere do processo tradicional de desenvolvimento
porque considera uma família de sistemas de software e não cada sistema
individualmente. Além disso, o foco passa a ser o desenvolvimento de
produtos a partir dos core assets ao invés de desenvolver cada produto
desde o início.
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Segundo Gomaa (2005), uma linha de produtos de software consiste de
uma família de sistemas de software que possui características comuns e
variáveis.
As características comuns são aquelas compartilhadas por todas as
aplicações da linha de produtos de software e a variabilidade representa a
capacidade de um sistema ser mudado ou customizado (KANG et. al., 1998).
Nas características comuns está incluída ainda, a funcionalidade comum para
todos os membros da linha de produtos de software, assim como, na
variabilidade está incluída a funcionalidade que é fornecida por alguns, mas
não por todos os membros da linha de produtos de software (GOMAA, 2005).
A partir das características comuns e variáveis é gerado um conjunto de
ativos principais (core assets) que consiste de itens reusáveis, tais como,
requisitos, modelos, componentes, arquitetura, planos de trabalho, planos de
testes, casos de testes, entre outros. Este conjunto é a base para a linha de
produtos de software e os seus itens podem ser reusados por diferentes
membros da família de produtos.
Outro conceito importante da linha de produtos de software é a feature.
Uma feature é um aspecto, qualidade ou característica de um software ou de
sistemas que é preeminente e visível ao usuário ou a outro sistema
(CZARNECKI; EISENECKER, 2005).
Toft et al. (2000) apresentaram em sua pesquisa os resultados que a
Hewlett-Packard obteve ao utilizar as práticas de desenvolvimento de linhas
de produtos, segundo os autores a quantidade de defeitos diminuiu em vinte
e cinco vezes com o uso de SPL. Dager (2000) apresentou os benefícios que
uma empresa de fabricação de motores obteve com o uso de SPL. De acordo
com o autor a empresa reduziu o esforço necessário para produzir o software
para um novo motor em torno de oitenta vezes.
Além dos pontos já citados, seguem outros motivadores para o
investimento e desenvolvimento de uma linha de produtos:


Aumento da qualidade.
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o Testes e correções de artefatos para vários produtos.


Redução do custo de manutenção.
o Alterações são propagadas para vários produtos.
o Baixo custo de aprendizado entre diferentes produtos.



Menor complexidade.
o Reuso de código diminui a quantidade de código a ser mantido.



Maior assertividade na estimativa de custo.
o Basta adaptar a plataforma para criar um novo produto.



Benefícios para os clientes.
o Interfaces são similares.
o Atualização de funcionalidades.
o Diluição dos custos.
o Produtos customizados.
Além dos pontos já citados, as contribuições do uso da linha de

produtos ainda podem ocorrer em quatro áreas: (i) negócios; (ii) arquitetura;
(iii) processo; e (iv) organização (van der Linden et al., 2007).
A área de negócios diz respeito ao planejamento estratégico da
instituição, que decide utilizar a linha de produtos para desenvolver
aplicativos em um domínio específico. Assim, a instituição deve tomar
decisões em muitos aspectos em função da linha de produtos, como escolha
de mercado e dos produtos.
A arquitetura é relativa à parte interna dos programas que serão
desenvolvidos. Com o uso da linha de produtos, os programas possuem uma
arquitetura comum e podem se beneficiar também de reuso de código.
Outra

influência

da

linha

de

produtos

é

no

processo

de

desenvolvimento, definindo como serão executadas as etapas de análise de
requisitos, implementação e outras. O reuso de arquitetura e processos de
desenvolvimento são mais indiretos para o programador quando trabalha em
uma linha de produtos, mas seus benefícios de economia de tempo e esforço
são consideráveis (Pohl et al., 2005).
Por fim, a linha de produtos também afeta a organização das pessoas
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que trabalham no projeto, definindo as tarefas pelas quais cada pessoa é
responsável.
Todas essas mudanças demandam um custo muito alto por parte da
instituição que adota a linha de produtos (van der Linden et al., 2007). Dessa
forma, para que as vantagens da adoção da linha de produtos sejam maiores
do que esse custo, vários produtos devem ser previstos para produção.
Estimativas dizem que entre três e quatro aplicativos desenvolvidos em uma
linha de produtos são suficientes para cobrir os custos iniciais (Clements e
Northrop, 2001).
O desenvolvimento de uma linha de produtos é dividida em três partes
(Figura 2.1): (i) a engenharia de domínio; (ii) a engenharia de aplicação; e (iii)
a evolução e gerenciamento da própria linha de produtos (Pohl et al., 2005).
Figura 2.1 - Atividades de uma SPL. Fonte: (SEI, 2012)

A

engenharia

de

domínio

é

responsável

pelo

domínio

de

funcionalidades, ou seja, as áreas de atuação dos integrantes da linha de
produtos, definindo quais os possíveis programas podem pertencer à família.
É também responsável pela criação e manutenção do núcleo da linha de
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produtos, que consiste no processo, arquitetura e código a serem
reaproveitados no desenvolvimento dos programas.
A engenharia de aplicação é responsável pela utilização desse núcleo
para a criação dos programas. Dessa forma, a engenharia de domínio produz
recursos para reuso, enquanto a engenharia de aplicação produz sistemas
pelo reuso desses recursos.
A evolução e gerenciamento da linha de produtos é responsável pelo
ciclo de vida da linha de produtos como um todo, da criação, crescimento e
amadurecimento e ao fim da sua vida útil.
Neste trabalho o conceito de linha de produtos é aplicado para produzir
programas com características variáveis pertencentes a um domínio em
comum. Além do reuso mais tradicional como código fonte, componentes e
arquivos de configuração, este trabalho propõe o reuso de padrões de
projetos para possibilitar que interesses arquiteturais também sejam tratados
como itens variáveis da linha de produtos.
2.3

Feature-Model
Um importante aspecto do desenvolvimento de linhas de produtos de

software é a identificação da variabilidade de todos os produtos pertencentes
ao domínio da família de sistemas que serão criados. Para conseguir os
resultados esperados, é crucial que as atividades de identificação da
variabilidade, atribuição de restrições e implementação da variabilidade
sejam definidas, realizadas e gerenciadas.
Antes de entrar em detalhes sobre o feature-model é necessário
entender os conceitos e definições sobre variabilidade, ponto de variação,
variante e mecanismo de variabilidade.
Segundo Bachmann e Clements (2005) a variabilidade é a habilidade
de um sistema, um artefato, ou um ambiente de desenvolvimento possibilitar
a produção de um conjunto de artefatos que se diferenciam entre si em uma
maneira previamente planejada. Ainda de acordo com os autores, a
variabilidade é a habilidade de certos artefatos, pertencentes ao core assets,
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serem adaptados ou se adaptarem para serem utilizados em diferentes
produtos da linha de produtos de software.
Ponto de variação também foi definido por Bachmann e Clements
(2005), a definição dos autores diz que o ponto de variação é o local do
sistema em que artefatos variáveis são relacionados com o restante do
sistema.
Parte variável é o lugar de um artefato que é permitido variar. Quando
um core asset é desenvolvido, é criado tudo que é necessário para as partes
comuns. A parte variável pode estar vazia, expressada como alternativa ou
então não instanciada. Eventualmente a parte variável também é produzida,
sua variação é vinculada ao artefato, e o artefato resultante é integrado ao
produto sendo criado. A realização de uma parte variável, sendo o resultado
do exercício dos mecanismos de variação, é chamada de variante
(BACHMANN; CLEMENTS, 2005). O mecanismo de variabilidade é aquele
que permite a criação e/ou seleção de variantes que estão de acordo com as
restrições de uma parte variável de um core asset.
Gomaa (2005) e Bachmann e Clements (2005) classificam as variantes
associadas a um ponto de variação como:


Mandatória: quando uma variante é obrigatória;



Opcional: quando uma variante pode ser necessária ou não;



Alternativa inclusiva: quando se deve escolher uma ou mais
variantes;



Alternativa exclusiva: quando somente uma das variantes é
necessária;



Alternativa mutuamente inclusiva: quando duas ou mais variantes
são sempre necessárias juntas;
As variações podem ser categorizadas conforme a situação em que

ocorrem (BACHMANN; BASS, 2001):


Variação em função: quando uma determinada função pode existir
em um produto e não existir em outros;
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Variação em dados: quando uma estrutura de dados pode variar de
um produto para outro;



Variação em fluxo de controle: quando uma interação padrão pode
variar de um produto para o outro;



Variação em tecnologia: quando a plataforma pode variar;



Variação em metas de qualidade: quando uma meta crucial de
qualidade pode variar de produto para produto;



Variação em ambiente: quando a forma de interação de um produto
com o ambiente pode variar;
Bachmann e Clements (2005) afirmaram que o objetivo da variabilidade

em uma linha de produtos é maximizar o retorno sobre o investimento para
construir e manter produtos em um determinado período de tempo ou uma
certa quantidade de produtos.
A modelagem de características (feature-modeling) é uma contribuição,
originária da área da engenharia de domínio para a engenharia de software;
a qual modela as propriedades comuns e variáveis de conceitos e suas
interdependências organizando-as em um modelo coerente. O feature-model
tem como objetivo fornecer uma representação abstrata, concisa e explícita
da variabilidade presente no software (CZARNECKI; EISENECKER, 2005).
O feature-modeling tornou-se uma técnica muito utilizada devido ao
trabalho de Kang et al. (1990), o Feature-Oriented Domain Analysis (FODA),
os autores propõe identificar e classificar as partes comuns e variáveis em
um domínio em termos de características de produtos (product features).
Então o resultado da análise das características é utilizado para desenvolver
os ativos reusáveis para o desenvolvimento de múltiplos produtos no
domínio.
Na Engenharia de Software para Linhas de Produtos (Product Line
Software Engineering – PLSE), o feature-modeling além de ser um prérequisito, é uma técnica que captura e representa as características comuns
e a variabilidade dos membros da linha de produtos. Esta técnica é
importante e muito utilizada, pois facilita a comunicação entre os diversos
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interessados envolvidos no desenvolvimento da linha de produtos. Muitas
vezes clientes e engenheiros referem-se às características que os produtos
possuem e/ou entregam. Estas características são usadas e identificadas
como os diferenciais entre cada produto ou então entre versões anteriores
dos produtos.
A imagem a seguir mostra um exemplo simplificado de um featuremodel que poderia ser usado para o desenvolvimento de uma loja virtual.
Figura 2.2 - Exemplo de um feature-model. Fonte: (WIKIMEDIA, 2014)

O exemplo apresentado na imagem mostra uma visão resumida de um
feature-model para representar as características principais de uma loja
virtual. Neste simples modelo é possível observar que Catálogo, Pagamento
e Segurança são itens obrigatórios em todos os produtos, enquanto Busca é
um item opcional da linha de produtos. Pagamento via transferência bancária
e cartão de crédito são alternativas inclusivas, isto quer dizer que um dos
itens pode ser selecionado isoladamente ou então em conjunto com o outro
item. Segurança alta ou padrão são alternativas exclusivas, somente uma
das opções pode ser selecionada. Também está descrito no modelo que a
seleção de pagamento via cartão de crédito implica no uso do item segurança
com nível alto.
Com um único feature-model é possível apresentar todas as
características que são externamente visíveis na linha de produtos que
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pretende-se desenvolver, isto implica que o domínio em que esta linha de
produtos vai atuar precisa ser cuidadosamente estudado e entendido para
então analisar e modelar as características obrigatórias e opcionais que
serão disponibilizadas na linha de produtos.
Neste trabalho, o feature-model será utilizado para modelar a linha de
produtos e, além disso, as características não funcionais como os interesses
arquiteturais e padrões de projetos também estarão presentes no mesmo
modelo, como por exemplo, os padrões de projetos disponíveis para os
interesses de persistência de dados e apresentação.
2.4

Reference Model of Open Distributed Processing (RM-ODP)
O modelo de referencia ODP (Open Distributed Processing) é um

padrão ISO/ITU (OMG 1995-1996). O RM-ODP define uma infraestrutura de
modelagem para sistemas de tecnologia da informação com processamento
distribuído e cria uma arquitetura que dá suporte a distribuição, interconexão
e portabilidade. Alguns dos objetivos do RM-ODP são: portabilidade de
aplicações entre plataformas heterogêneas, interconexão entre sistemas
ODP e transparência na distribuição (RAYMOND, 1995).
O RM-ODP consiste de:


Visão geral e guia de uso do modelo de referência (ISO/IEC CD
10746-1, 1994): contém a motivação do ODP dando o escopo,
justificação e explicação dos conceitos chaves, e algumas linhas
gerais da arquitetura ODP. Ele explica como o RM-ODP deve ser
entendido e aplicado pelos usuários.



Modelo descritivo (ISO/IEC DIS 10746-2, 1994): contém a definição
de conceitos, estruturação e notação para uma descrição normalizada
de sistemas de processamento distribuído. Este é apenas um nível de
detalhe para dar suporte ao modelo prescritivo e para estabelecer
requerimentos para novas técnicas de especificação.



Modelo prescritivo (ISO/IEC DIS 10746-3, 1994): contém as
especificações das características que qualificam um sistema de
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processamento distribuído como aberto. Nele estão os requerimentos
do modelo de referência ODP.


Semântica arquitetural (ISO/IEC CD 10746-4, 1994): contém a
formalização do conceito de modelagem ODP definido no modelo
descritivo. A formalização é atingida interpretando cada conceito em
termos da construção de diferentes técnicas de descrição formal
padronizadas.
O resultado deste modelo de referência possibilita a implementação de

sistemas ODP que podem operar consistentemente e confiavelmente
enquanto está permitindo a distribuição de objetos, recursos e atividades.
O RM-ODP estabelece um estilo e uma base para o projeto e deve
prover um modelo consistente, permitindo que a consistência possa ser
mantida entre múltiplos padrões desenvolvidos separadamente. Também
deve descrever um conjunto básico de ferramentas a serem usadas na
definição do modelo de referência e por fim, precisa prover um conjunto de
conceitos e terminologias comuns.
A modelagem da arquitetura de um sistema utilizando os conceitos do
RM-ODP deve ser organizada usando as visões: visão de negócio
(enterprise), visão informação (information), visão computação (computation),
visão engenharia (engineering) e visão tecnologia (technology).
Cada visão (Figura 2.3), ou ponto de vista, possui um conjunto de
conceitos, estruturas e regras que são utilizadas para especificar sistemas
ODP. A seguir cada ponto de vista do RM-ODP é detalhado:


Ponto de vista de negócio, que enfoca o escopo da empresa,
funções empresariais, políticas, procedimentos, objetos com propósito
comum, agrupamento de objetos de diferentes domínios e contrato
entre as partes.



Ponto de vista de informação, que enfoca a semântica das
informações, por meio da definição de: objetos de informação;
esquemas invariantes, estáticos e dinâmicos; e regras associadas.
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Ponto de vista da computação é utilizado para especificar as
funcionalidades de um sistema ODP por meio da definição de uma
estrutura de objetos distribuídos que interagem usando interfaces
específicas.



Ponto de vista da engenharia enfoca em como a interação entre
objetos ocorre e os recursos necessários para que isso se torne
possível. São definidos: a infraestrutura requerida, as regras para
estruturação dos sistemas e as regras para a estruturação dos canais
de comunicação.



Ponto de vista da tecnologia enfoca os detalhes da tecnologia
necessária para implementar o sistema especificado. Exibe quais
softwares e hardwares são utilizados para construir o sistema.
Figura 2.3 - Visões do RM-ODP. Fonte: (RAYMOND, 1995)

Especificar um sistema ODP usando cada ponto de vista do RM-ODP
permite separar uma especificação grande e complexa em partes menores e
mais coesas, cada uma focando nos problemas relevantes para as diferentes
pessoas e interesses envolvidos no desenvolvimento do sistema.
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Neste trabalho os pontos de vista do RM-ODP são usados para guiar o
desenvolvimento e organizar as funcionalidades, os interesses arquiteturais e
padrões de projeto disponíveis para a linha de produtos. A seguir é
apresentado como cada visão é aplicada neste trabalho.


Visão de negócio: desenvolver uma linha de produtos para
oferecer aos clientes produtos altamente customizados para cada
necessidade específica e desenvolvidos em menor tempo e com
alta qualidade.



Visão da informação: modelagem de toda a linha de produtos
usando o feature-model para representar as partes comuns e
variáveis dos aspectos funcionais e também não funcionais.



Visão da computação: especificação das funcionalidades e regras
de negócio da linha de produtos e também de suas interfaces.



Visão da engenharia: descreve todos os interesses arquiteturais
presentes na linha de produtos, como: persistência, auditoria,
monitoramento e apresentação.



Visão da tecnologia: apresenta todos os padrões de projetos
necessários e que serão disponibilizados para implementar cada
interesse arquitetural presente na linha de produtos. Um interesse
arquitetural pode ser implementado por um ou mais padrões de
projetos.

2.5

Model-Driven Architecture (MDA)
O MDA (Model-Driven Architecture), ou Arquitetura Orientada a

Modelos, foi criado pela OMG (Object Management Group) em 2001 e é um
conjunto de tecnologias e técnicas que possibilitam o desenvolvimento de
software a partir de modelos e propõe a criação destes modelos em
diferentes níveis de abstração, separando os interesses de implementação
da arquitetura a ser implementada.
O MDA utiliza o modelo conceitual de uma aplicação para geração de
outro em uma plataforma especifica, o que permite reduzir o número de
implementações de sistemas para o mesmo domínio de aplicação.
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O objetivo do MDA é separar o que o sistema necessita fazer de como o
sistema pode fazer, e para atingir este objetivo, o MDA divide o
desenvolvimento em três modelos diferentes: o modelo independente de
computação CIM (Computation Independent Model), o modelo independente
de plataforma PIM (Platform Independent Model) e o modelo específico de
plataforma PSM (Platform Specific Model).
O CIM é o modelo de mais alto nível do sistema, representando as
possibilidades e funcionalidades que não dependem de computação. Este
modelo é importante para o entendimento do problema e serve como fonte do
vocabulário a ser usado nos demais modelos.
O PIM descreve o sistema, porém não apresenta os detalhes da
tecnologia que será́

usada na implementação. Este modelo oferece

especificações formais da estrutura e funcionalidade do sistema, abstraindose detalhes técnicos.
O PSM combina a especificação do modelo PIM com detalhes de uma
determinada plataforma. Este modelo é o de mais baixo nível de abstração e
os seus elementos possibilitam geração automática de código fonte para uma
determinada plataforma. A figura 2.4 mostra as transformações de modelos
PIM em PSM.
Entre cada um destes modelos há uma série de transformações que
são aplicadas para que se possa chegar até uma plataforma específica. Os
modelos podem se relacionar por meio de mapeamentos realizados de forma
manual ou automática.
As regras de mapeamento definem a tradução de um ou mais modelos
de origem para um modelo de destino. Essas regras são escritas em metamodelos e aplicáveis a todos os modelos de origem que obedeçam às
especificações desses meta-modelos.
Para que seja possível a utilização de mapeamentos em modelos UML
é necessário importar o modelo em uma ferramenta que suporte o
desenvolvimento MDA por meio de um arquivo no formato XMI (XML
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Metadata Interchange). O XMI é um artefato gerado a partir das linguagens
XML (Extensible Markup Language), UML e MOF (Meta Object Facility). O
XMI é o mecanismo utilizado para permitir a interoperabilidade da arquitetura
e

combina

os

benefícios

do

XML

para

definição,

validação

e

compartilhamento de formatos de documentos com os benefícios da
linguagem de modelagem visual UML para especificação, visualização,
construção e documentação.
Figura 2.4 - Transformações dos modelos MDA. Fonte: (MDAGUIDE, 2003)

Apesar de este trabalho apresentar uma proposta para processar
modelos (feature-model), arquivos de configuração, templates e finalmente
produzir código fonte, a abordagem utilizada nessa pesquisa é diferente, pois
não efetuará a transformação destes modelos seguindo as técnicas e regras
usadas na criação do CIM, PIM e PSM.
Geradores de código fonte baseados em modelos MDA são específicos
para determinados domínios, como por exemplo: interface homem máquina,
banco de dados e aplicações web (GUOZHENG, 2008). Neste trabalho,
apesar dos templates de código, arquivos de configuração e o feature-model
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serem específicos para certo domínio de aplicações, a ferramenta para
criação do feature-model FeatureIDE, a linguagem dos templates e a própria
infraestrutura apresentada para geração de código fonte podem ser aplicados
e reusados em diferentes domínios.
2.6

Pattern-Oriented Architecture (POA)
Durante a concepção de um sistema de software, padrões de projeto

podem ser usados com o objetivo de maximizar o reaproveitamento, desde a
fase arquitetural do desenvolvimento até sua implementação.
Padrões de projeto encapsulam soluções conhecidas e testadas
extraídas da experiência de diversos desenvolvedores de software que
solucionam problemas recorrentes em um mesmo contexto ou domínio
(GAMMA et al., 1995).
O conceito do uso de padrões de projeto para disseminar e documentar
conhecimentos de design derivam do trabalho de Alexander et al. (1977) que
introduz sua noção de padrões de projeto para a arquitetura de software.
Um dos principais objetivos dos padrões de projeto é prover um
vocabulário comum que as pessoas possam usar para comunicar
sucintamente soluções conhecidas para problemas recorrentes.
Outra definição de padrões de projeto de software é: descrever de
forma padronizada um problema recorrente dentro de contextos específicos e
apresentar um esquema genérico para sua solução. A solução é especificada
por

meio

da

descrição

de

seus

componentes,

incluindo

suas

responsabilidades, relacionamentos e a forma com a qual colaboram uns
com os outros (BUSCHMANN et al., 1996).
A seguir são descritas as principais características dos padrões de
projeto de software:


Um padrão soluciona um problema recorrente que aparece em
situações específicas.
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Padrões documentam a experiência empregada em projetos de
software, tornando estas experiências disponíveis a outros projetistas.



Padrões identificam e especificam abstrações que estão acima do
nível de classes, instâncias ou componentes individuais. Normalmente
um padrão de software descreve vários componentes, classes ou
objetos e detalha suas responsabilidades, relacionamentos e suas
cooperações.



A descrição de um padrão de projeto de software normalmente segue
o formato Contexto-Problema-Solução, apresentando o contexto no
qual o problema deve ser tratado, o problema a ser resolvido e sua
solução.
Outro tipo de padrão usado no desenvolvimento de sistemas é o padrão

arquitetural. Padrões arquiteturais são relacionados à estruturação do
sistema de software, partindo-se da concepção de sua arquitetura.
A construção de um sistema de software parte da definição de uma
arquitetura que possa descrevê-lo em termos de seus componentes e de
seus conectores. Arquiteturas de software, quando bem definidas, fornecem
um nível de abstração no qual os projetistas podem analisar o
comportamento do sistema como um todo sem precisar focar nos detalhes de
implementação.
Segundo Shaw e Garlan (1996), arquitetura de software é um nível de
projeto que envolve a descrição de elementos a partir dos quais os sistemas
são construídos, as interações entre esses elementos, padrões que guiam
sua composição e restrições sobre estes padrões.
A definição de Bass et al. (2003) diz que a arquitetura de um programa
ou sistema de computação é a estrutura ou estruturas do sistema, as quais
compreendem elementos de software, as propriedades externamente visíveis
destes elementos, e os relacionamentos entre estes elementos.
Padrões arquiteturais, ou estilos arquiteturais, são modelos utilizados
para a definição de arquiteturas concretas. Expressam um fundamento
estrutural para

sistemas de

software, fornecendo

um

conjunto de

36

subsistemas pré-definidos, especificando suas responsabilidades e incluindo
regras para a organização dos relacionamentos entre eles (BUSCHMANN et
al., 1996).
De acordo com Shaw e Garlan (1996), estilos arquiteturais definem uma
família de sistemas em termos de uma organização estrutural padrão. Ou
ainda, um vocabulário de tipos de componentes e conectores e um conjunto
de restrições de como estes podem ser combinados. De acordo com os
autores, alguns dos estilos arquiteturais conhecidos são: pipes and filters,
layers, model-view-controllers (MVC) e cliente-servidor.
De acordo com a pesquisa de Cordeiro (2010), os padrões de projetos
podem ser organizados em três categorias: padrões arquiteturais definem
uma estrutura global para o software, orientando sua divisão em partes e
organizando o relacionamento entre elas; padrões de projeto definem a
organização interna de uma parte do software, como um subsistema, uma
camada, uma agregação de componentes ou um mecanismo para
comunicação entre componentes; padrões de código são padrões de baixo
nível específicos para uma linguagem a fim de implementar algum algoritmo.
Em Monroe et al. (1997), ou autores também afirmam que estilos
arquiteturais e padrões de projetos são relacionados diretamente, para um
determinado estilo arquitetural pode existir um conjunto de padrões de
projeto, também chamado de microarquitetura, que o implementem.
Neste trabalho são aplicados os conceitos de estilos arquiteturais e
padrões de projetos para serem representados no feature-model da linha de
produtos, possibilitando ao engenheiro da aplicação escolher diferentes
estilos arquiteturais e padrões de projetos que implementem o interesse
arquitetural desejado. Dessa maneira, um engenheiro de aplicação pode
decidir, por exemplo, se um produto vai ser gerado usando o estilo
arquitetural MVC e usando o padrão de projeto Front Controller,
possibilitando uma flexibilidade maior para que os produtos adequem-se as
diferentes necessidades de cada cliente promovendo um alto nível de
customização dos produtos.
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A figura 2.5 mostra um exemplo de uso do POA e como foi adaptado
para este trabalho. Fica claro como o interesse arquitetural é o nível mais
abstrato e qual é o racional para chegar até o padrão de código, o nível mais
concreto.
Figura 2.5 - Exemplo de uso do POA - Fonte: Elaborado pelo autor.

Interesse
Arquitetural

2.7

Persistência

Padrão de
Projeto

DAODB

DAOXML

Padrão de
Código

TemplateDAODB

TemplateDAOXML

Conclusão
Nesta seção foram apresentados os conceitos de Linhas de Produtos

de

Software,

Feature-Model,

Reference

Model

of

Open

Distributed

Processing (RM-ODP), Model-Driven Architecture (MDA) e Pattern-Oriented
Architecture (POA). Todos estes conceitos são aplicados no desenvolvimento
deste trabalho.
Na próxima seção serão detalhados os principais trabalhos utilizados
como referência para o desenvolvimento desta pesquisa.
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3
3.1

ESTADO DA ARTE
Introdução
Neste trabalho foram considerados os estudos de Boehm (1999), Leitner

e Kreiner (2010), Guozheng (2008), Cordeiro (2010), Batory (2004) e Elsner
et al. (2011) que pesquisam sobre linhas de produtos de software e geração
de código. Na sequência, cada trabalho será apresentado.
3.2

Linhas de Produtos de Software
Boehm (1999) apresentou e verificou três estratégias para melhorar a

produtividade do software: trabalhar mais rápido, utilizando ferramentas que
automatizem ou aumentem a velocidade de trabalhos manuais; trabalhar com
mais inteligência, principalmente com melhorias de processos que tornem
possível evitar atividades que não adicionem valor; por último, evitar trabalho
desnecessário reutilizando artefatos de software, ao invés de desenvolver
cada projeto desde o início.
De acordo com o autor, a reutilização dos artefatos de software foi à
estratégia que representou o maior ganho de produtividade com até 47%
(quarenta e sete por cento) de economia nos projetos. A adoção de linhas de
produtos de software foi considerada um dos principais fatores de sucesso.
Neste trabalho é usada uma abordagem similar, porém, além da
reutilização dos artefatos de software, também é utilizada a geração de
código fonte para possibilitar mais agilidade no desenvolvimento dos
produtos. Desta forma, o foco deste trabalho concentra-se em trabalhar mais
rápido, por meio da produção automatizada de código fonte e também
evitando o trabalho desnecessário, reutilizando código fonte e soluções
arquiteturais.
Em Leitner e Kreiner (2010) foi apresentado um estudo de viabilidade
para aplicar as técnicas da engenharia de linhas de produtos de software,
com objetivo de diminuir os custos de customização e atualização dos
módulos de um sistema Enterprise Resource Planning (ERP) já em produção
em uma determinada empresa.
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Foi criado um modelo de domínio contendo todas as funcionalidades e
restrições de configurações para refletir os processos de negócios
específicos da empresa. A partir do modelo de domínio criado, outros
modelos foram desenvolvidos: um feature-model para capturar todas as
funcionalidades do domínio e seus relacionamentos, um modelo de variação
(variant description model) para cada módulo do ERP, um modelo de família
(family model) contendo as configurações para cada plataforma e finalmente
um modelo de resultado da variação (variant result model), usado para
configuração concreta de uma plataforma.
No estudo, os autores utilizaram a ferramenta Pure::variants, um plugin
do Eclipse para o desenvolvimento de linhas de produtos e criaram três
extensões para executar a validação e transformação dos modelos.
Neste estudo, é utilizado somente o plugin FeatureIDE, que possibilita a
criação de um feature-model por meio de uma interface gráfica e já possui
mecanismos embutidos de validação do modelo, desse modo não é
necessário criar modelos adicionais, diminuindo o tempo de desenvolvimento
para produzir o feature-model e simplificando a tarefa de transformação do
modelo em código fonte.
Para validação prática deste trabalho foi desenvolvido um dos módulos
de um sistema de ERP com funcionalidades reduzidas usando as práticas da
engenharia de linhas de produtos. A ferramenta FeatureIDE foi usada para
criar o feature-model do experimento prático apresentado no trabalho.
3.3

Geração de Código
Guozheng (2008) desenvolveu uma plataforma chamada Rhizome, na

qual é possível gerar código fonte a partir do modelo de funcionalidade para
linhas de produtos de software.
Esta

plataforma

possui

uma

linguagem

para

modelagem

de

funcionalidades (FeatureML), uma linguagem de templates (MarkerML) e um
gerador de código baseado em templates. Usando o FeatureML, o projetista
do software cria o modelo de funcionalidade, e em seguida os templates que
foram previamente desenvolvidos utilizando o MarkerML são selecionados
automaticamente e, finalmente, o respectivo código fonte é gerado.
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Guozheng utilizou o conceito de Feature-Oriented Programming (FOP) e o
AHEAD Toolkit para desenvolver a plataforma Rhizome.
Neste trabalho é utilizado um mecanismo similar para desenvolver o
software usado como alvo do experimento prático, o qual é desenvolvido
utilizando a ferramenta FeatureIDE, que também é baseada no FOP e no
AHEAD Toolkit, permitindo a geração do código fonte.
Uma diferença importante da proposta apresentada no presente trabalho
é que o feature-model é criado com a ferramenta FeatureIDE, que fornece
uma interface gráfica para criar e manipular o modelo, facilitando o
entendimento e agilizando o tempo gasto nesta atividade. A plataforma
Rhizome somente permite a criação do feature-model em um arquivo XML, o
que dificulta o entendimento do modelo. Outra diferença deste trabalho, é que
foi desenvolvida uma ferramenta chamada SPLTool para interpretar o
feature-model e então após o processamento de arquivos de configuração e
templates o respectivo código fonte é produzido.
Cordeiro (2010) propôs um processo para geração automatizada de
software a partir de modelos UML, tendo como base o Model-Driven
Architecture (MDA), o Aspect-Oriented Programming (AOP) e o PatternOriented Architecture (POA).
O MDA foi usado para realizar a transformação de modelos em código
fonte e o AOD para especificar os interesses arquiteturais. O POA foi usado
para implementar as táticas arquiteturais. Para orientar o processo de
geração de código, foram usadas regras de marcação no modelo UML.
Essas regras indicam o interesse arquitetural e o padrão de projeto a ser
usado. Finalmente, o modelo é processado e interpretado por uma
ferramenta de geração de código fonte e o programa final é criado
automaticamente.
Apesar da proposta do autor visar à geração automatizada de código
fonte, as informações sobre decisões e padrões arquiteturais devem ser
inseridas manualmente no modelo UML, o que pode não ser claro para os
interessados no projeto, por abranger somente as visões de engenharia e
tecnologia do padrão RM-ODP e ser capaz de gerar somente programas
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únicos sem permitir a criação de uma família de produtos, onde diferentes
produtos são criados para atender necessidades específicas de cada cliente.
Batory (2004) explica o Feature-Oriented Programming (FOP), que é
baseado no conceito do desenvolvimento em passos (stepwise development)
ou refinamento sucessivo. O conceito aponta que programas complexos
podem

ser

construídos

usando

partes

mais

simples

ao

adicionar

funcionalidades de forma incremental.
Neste mesmo trabalho, o autor também apresenta as ferramentas
chamadas Algebraic Hierarchical Equations for Applications Design (AHEAD)
Tool Suite (ATS).
O ATS é um conjunto de ferramentas FOP que utiliza fundamentações
matemáticas para construir sistemas complexos a partir de fragmentos
simples.
Além dos pontos descritos anteriormente, o autor tenta ainda, integrar o
AOP com o FOP para modelar funcionalidades como aspectos.
Neste estudo, o FOP também é utilizado para descrever os interesses
arquiteturais disponíveis em uma linha de produtos e no momento da geração
de código são inseridos no programa final como adendos.
Em Elsner et al. (2011) foi apresentada uma infraestrutura para
composição e modelagem de sistemas de construção (build systems) para
linhas de produtos de software.
Os autores abordam o problema de entendimento e interpretação dos
scripts ad-hoc de construção, comuns na criação de linhas de produtos de
software.
O referido trabalho documenta as tarefas de construção, seus
parâmetros e suas composições usando uma abordagem baseada em
modelos. Desta forma, os modelos são formais e completos o suficiente para
possibilitar a composição e execução de tarefas de construção usando
somente modelos.
Para complementar a pesquisa, um arcabouço (framework) que
interpreta os modelos e executa as tarefas de construção foi desenvolvido
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pelos autores, elevando assim o nível de abstração entre o arcabouço e as
ferramentas de construção que são utilizadas, como por exemplo: o Apache
ant e GNU make.
Uma abordagem similar foi utilizada no presente trabalho, porém não são
somente os scripts de construção da linha de produtos que foram
substituídos por modelos. Toda a composição e construção da linha de
produtos é baseada em modelos, desde os aspectos funcionais e não
funcionais até a construção e compilação do produto selecionado na
linguagem de programação desejada.
3.4

Conclusão
Nesta seção foram apresentados trabalhos importantes relacionados à

produtividade, qualidade e geração de código fonte para linhas de produtos
de software, essenciais para a realização desta pesquisa.
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4
4.1

APRESENTAÇÃO DO SPLTOOL
Introdução
Nesta seção será apresentado o SPLTool, uma ferramenta que foi criada

para fazer parte da infraestrutura para geração de código fonte para linhas de
produtos de software, seus requisitos e papéis e a descrição detalhada de
cada passo.
O desenvolvimento com o SPLTool inicia com a criação do feature-model
para modelar e selecionar as funcionalidades usando o FeatureIDE, em
seguida é definido a arquitetura e os padrões arquiteturais para a linha de
produtos incluindo suas variações e restrições. A partir da arquitetura
projetada para a linha de produtos, são desenvolvidos os templates e
arquivos de configuração que serão usados para a geração do código fonte.
Se necessário, é acrescentado código fonte manualmente para então gerar o
programa executável.
Este projeto é baseado nos trabalhos de Guozheng (2008) e Cordeiro
(2010).
4.2

SPLTool
Uma linha de produtos normalmente é composta por diversos interesses

arquiteturais e requisitos de qualidade. Persistência, monitoração e
apresentação são alguns exemplos, e para programar cada interesse
arquitetural existem um ou mais padrões de projetos.
Em uma linha de produtos, por exemplo, pode ser requisitado para um
determinado produto que a camada de apresentação seja disponibilizada via
interface web ou desktop, dependendo da necessidade do cliente.
Neste caso, o interesse arquitetural de apresentação deve estar
presente no feature-model, e um nível logo abaixo deve apresentar duas
opções exclusivas para a interface de apresentação: interface web ou
interface desktop.
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Para a geração do código fonte, a ferramenta requer que sejam criados
templates para cada padrão de projeto disponível no feature-model, e no
momento de gerar o código fonte estes templates são combinados e
inseridos em pontos específicos da aplicação.
O SPLTool, tem como um de seus objetivos, permitir ao usuário
escolher os interesses e padrões arquiteturais a serem usados no produto a
ser gerado, com a mesma facilidade que as funcionalidades são
selecionadas em um feature-model. Isto possibilita que determinados
produtos de uma mesma linha sejam gerados utilizando diferentes
estratégias de implementação para atender diversos requisitos ou atributos
de qualidade, como, por exemplo: segurança, portabilidade, auditoria,
facilidade de testes, facilidade de uso e desempenho.
Os requisitos, a estrutura de funcionamento e os papéis envolvidos no
desenvolvimento usando o SPLTool serão detalhados nas próximas seções.
4.3

Requisitos do SPLTool
A seguir, para que atenda a proposta do presente estudo, são descritos

os requisitos mínimos do SPLTool:


O modelo a ser usado para representar as funcionalidades e padrões
arquiteturais disponíveis na linha de produtos deve ser o featuremodel.



O feature-model deve ser desenvolvido utilizando a ferramenta
FeatureIDE.



Possibilitar por meio de uma interface gráfica, a escolha das
funcionalidades e padrões arquiteturais disponíveis na linha de
produtos, validando as regras e restrições de cada ponto de variação.
A ferramenta FeatureIDE também deve ser usada para realizar a
escolha das funcionalidades e padrões arquiteturais.



Utilização do SPLTool para automatizar a atividade de geração de
programas fonte.
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Uso de interesses arquiteturais e padrões de projeto para atender
certos atributos de qualidade e possibilitar o reuso das soluções
arquiteturais.



Permitir que cada interesse arquitetural seja implementado por um ou
mais padrões de projeto.



Os interesses arquiteturais podem atravessar uns aos outros, por este
motivo, a ferramenta deve possuir mecanismos para combinar dois ou
mais interesses ou padrões arquiteturais.



Criação de um arquivo XML de configuração para realizar o
mapeamento de todos os elementos do modelo para seus respectivos
templates e orientar a geração do código fonte.



Criação de templates para implementar os padrões de projeto usados
na linha de produtos.



Os templates devem permitir que recebam parâmetros, estes
parâmetros devem estar definidos no arquivo XML de configuração da
linha de produtos.



A ferramenta SPLTool não deve limitar a escolha dos estilos
arquiteturais, quem define os estilos arquiteturais é o arquiteto da linha
de produtos.



Deve ser permitida a geração de código fonte utilizando a linguagem
da preferência do usuário, como por exemplo Java ou .Net.

4.4

Passos para utilização do SPLTool
Os passos para utilizar o SPLTool apresentado neste trabalho para

geração de código fonte para linhas de produtos de software são descritos a
seguir e cada um desses passos são explicados em detalhe na seção que
apresenta o exemplo de uso do SPLTool.
4.4.1 Passo 1 – Levantar requisitos
Definir os requisitos funcionais, não funcionais e técnicos da linha de
produtos a ser desenvolvida. Este trabalho não define como estes requisitos
devem ser criados, pois o foco desta pesquisa está nas atividades de
modelagem e geração de código fonte para linhas de produtos de software.
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Para o uso do SPLTool apresentado neste trabalho, a premissa inicial é
que as atividades de análise de domínio, identificação e documentação dos
requisitos funcionais e não funcionais já foram previamente concluídas e
documentadas.
4.4.2 Passo 2 – Criar o feature-model
Para criar o feature-model da linha de produtos é necessário definir
todas as funcionalidades, interesses arquiteturais, os relacionamentos e
restrições do modelo, conforme apresentado nos fundamentos conceituais.
O

modelo

é

desenvolvido

usando

a

ferramenta

FeatureIDE

(FEATUREIDE, 2014). FeatureIDE é um projeto de código aberto criado
como plugin do ambiente de desenvolvimento Eclipse (ECLIPSE, 2013) para
o

desenvolvimento

utilizando

o

conceito

Feature-Oriented

Software

Development (FOSD), que é um paradigma para construção, customização e
síntese de sistemas de software (APEL; KÄSTNER, 2009).
Foi escolhido o FeatureIDE por possuir uma interface gráfica rica em
detalhes, permitir definir regras para a combinação, composição e seleção
das funcionalidades e finalmente por gravar seu modelo em um arquivo XML,
o que possibilita ser interpretado por outras ferramentas.
A figura 4.1 mostra um exemplo de um feature-model criado com o
FeatureIDE. Nesta figura, podem-se observar quais padrões de projetos
estão disponíveis para atender os interesses arquiteturais de persistência e
auditoria.
O feature-model deve ser criado e organizado seguindo as visões do
RM-ODP: informação, computação, engenharia e tecnologia. No experimento
prático deste trabalho é detalhado como cada visão é usada em cada etapa
do desenvolvimento da linha de produtos.
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Figura 4.1 - Exemplo de um feature-model – Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4.3 Passo 3 – Projetar a arquitetura
Seguindo as práticas do MDA e baseada no feature-model criado no
passo anterior, a arquitetura inicial que será utilizada para acomodar toda a
linha de produtos deve ser projetada, também é necessário definir os pontos
de variações, mecanismos para variação de componentes, os interesses
arquiteturais e seus respectivos padrões de projetos.
A arquitetura deve ser previamente planejada e projetada para ser
genérica o suficiente para então ser reaproveitada em todos os produtos do
mesmo domínio gerados pela ferramenta.
Para o experimento prático deste trabalho a arquitetura escolhida para a
linha de produtos é o padrão Model-View-Controller (MVC), usado para criar
programas com interfaces gráficas que possui três camadas bem definidas
(modelo, visão e controle). Os produtos de software podem ser gerados
variando a camada de visualização, como por exemplo WEB ou Desktop e as
camadas de modelo e controle são reaproveitas com mais facilidade. Dessa
forma os módulos de interação com o usuário e as camadas de
processamento de dados podem evoluir independentemente, facilitando a
evolução da linha de produtos.
No momento de projetar a arquitetura devem ser definidas as interfaces,
classes e assinaturas dos métodos que permitirão a variabilidade dos
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aspectos funcionais e não funcionais da linha de produtos. Para cada item
presente no feature-model, deve ser desenvolvida pelo menos uma classe
concreta que implemente a interface referente a determinada característica
do software ou interesse arquitetural.
Para cada classe que possui pontos de variação, a classe deve ser
criada como um arquivo de template. Os templates são detalhados no
próximo passo.
4.4.4 Passo 4 – Desenvolver templates
A parte do SPLTool que efetua a geração de código fonte foi
desenvolvida usando a linguagem de templates ERB (Embedded Ruby)
(ERB, 2014). O ERB permite que sejam gerados qualquer tipo de texto, em
qualquer quantidade a partir de templates. Por este motivo, todos os
templates que serão usados com o SPLTool devem ser criados de acordo
com as especificações da linguagem ERB.
Cada funcionalidade e padrão de projeto disponível para uso na linha
de produtos deve ter pelo menos um template correspondente. Devem ser
criados templates específicos para a geração de código de páginas WEB,
classes, interfaces, métodos, arquivos de configuração e padrões de projetos.
Como mencionado no passo anterior, para cada classe que possua
pontos de variação deve ser criado um arquivo referente de template. Desta
maneira os templates são processados pelo SPLTool e cada ponto de
variação é substituído pela funcionalidade desejada no momento da geração
do produto de software.
Um template é um arquivo contendo código fonte com marcadores
especiais, também chamados de tags. Cada tag contém instruções e
parâmetros que orientam o gerador para produzir um bloco de código que
substitua a tag. Quando todas as tags são substituídas, o resultado é um
arquivo de código fonte completo.
A imagem 4.2 mostra um trecho de um template criado para o
experimento prático deste trabalho. No template desta classe, pode ser
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observado que o mesmo arquivo de template pode ser reusado para gerar
diferentes classes com nomes, atributos e métodos diferentes.
Figura 4.2 - Exemplo de um template - Fonte: Elaborado pelo autor.

Para associar cada funcionalidade da linha de produtos com seu
determinado template é necessário um arquivo de configuração que faça este
mapeamento. Neste caso é criado um arquivo XML com todas estas
informações, e então este arquivo é lido pelo SPLTool para gerar o produto
desejado.
4.4.5 Passo 5 – Criar arquivo de configuração
O

arquivo

XML

de

configuração

é

usado

como

entrada do

processamento e servirá para orientar a ferramenta de geração de código.
Neste arquivo são especificadas as classes que deverão ser geradas para a
linha de produtos, o mapeamento de cada funcionalidade, o padrão de
projeto para o seu respectivo template e definidos os parâmetros que serão
passados nos templates.
O arquivo XML inicialmente é baseado no arquivo que é gerado
automaticamente pela ferramenta FeatureIDE após a criação do featuremodel. É neste arquivo que são criadas e detalhadas todas as entidades da
linha de produtos como, por exemplo, classes e páginas web. Nele é possível
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detalhar os atributos, tipos de dados e métodos de cada classe, os elementos
visuais de cada interface com o usuário como tabelas, botões e campos de
texto.
A figura 4.3 mostra o trecho deste arquivo XML com a definição de uma
entidade chamada “Funcionário” e seu template correspondente. Neste
exemplo também é possível observar todos os atributos do objeto.
Figura 4.3 - XML com a definição da entidade funcionário - Fonte: Elaborado pelo autor.

Um exemplo de entidade para gerenciar funcionários que possui dois
pontos de variação é ilustrado na figura 4.4. O primeiro ponto de variação é
referente ao interesse arquitetural de persistência e o segundo de auditoria.
Figura 4.4 - Pontos de variação da entidade funcionário - Fonte: Elaborado pelo autor.

Para o interesse de persistência, pode ser utilizado o padrão de projeto
DAOXML, que é um padrão de armazenamento e acesso a dados em
arquivos do tipo XML. Esse padrão pode ser usado como demonstração e
avaliação para um cliente, não necessitando de um banco de dados completo
instalado e configurado.
Após o período de demonstração encerrado e o cliente decidindo usar a
versão do produto com suporte a banco de dados, precisaria somente
selecionar o padrão de projeto DAODB, que é um padrão de armazenamento
e acesso a dados em banco de dados e então gerar novamente o código
fonte do produto.
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Não está no escopo desta pesquisa definir como é feita a transferência
dos dados do arquivo XML para o banco de dados.
Métodos ou funções também podem ser implementados neste arquivo,
e no momento do processamento a ferramenta insere-os em seus
respectivos templates.
O arquivo XML deve conter as definições das entidades, todos os pontos
de variações e os valores que devem ser injetados para instanciar, em tempo
de execução, qual padrão de projeto deve ser usado para cada interesse
arquitetural.
A figura 4.5 mostra um trecho contendo alguns pontos de variação da
linha de produtos.
Figura 4.5 - Arquivo de definição dos pontos de variações - Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4.6 Passo 6 – Escolher as funcionalidades e padrões de projeto
As funcionalidades e padrões de projetos previamente definidos no
feature-model que serão usados no produto de software, são selecionados
por meio de uma interface gráfica disponibilizada pela ferramenta
FeatureIDE, esta seleção é armazenada em um arquivo texto que será lido
pelo SPLTool.
O arquivo contendo as funcionalidades e padrões de projetos
selecionados possibilita que diferentes produtos sejam produzidos a partir de
artefatos comuns e derivados do feature-model.
A figura 4.6 apresenta a interface gráfica do FeatureIDE para seleção
dos interesses arquiteturais e funcionalidades para o produto de software
desejado. Neste exemplo pode-se observar que o interesse arquitetural de
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persistências possui quatro opções de padrões de projeto que podem ser
selecionados, enquanto o interesse de auditoria possui somente duas
opções.
Figura 4.6 - Exemplo de seleção de padrões de projetos – Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a seleção dos interesses arquiteturais e as funcionalidades
desejadas para o produto, o próximo passo é a geração do respectivo código
fonte.
4.4.7

Passo 7 – Gerar o código fonte do produto escolhido
Neste passo é executado o SPLTool que efetuará a geração do código

fonte do produto de software desejado. O feature-model, o arquivo com a
seleção das funcionalidades e padrões de projetos, o arquivo XML de
configuração e parametrização e os templates são processados pelo
SPLTool, que irá criar o código fonte da aplicação.
O SPLTool desenvolvido neste projeto para criação de código fonte
para linhas de produtos de software usa a linguagem de programação Ruby
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(RUBY, 2014), no entanto a linguagem de programação do código fonte
produzido é independente da linguagem do SPLTool, e no trabalho prático
deste projeto é utilizado o Java (JAVA, 2014).
Para executar a geração do código fonte do produto desejado, alguns
parâmetros devem ser informados. A localização de todos os arquivos que
devem ser processados (arquivo com a seleção das funcionalidades e
interesses arquiteturais, arquivo com as definições de variabilidade e o
arquivo XML de configuração) e o diretório de saída onde o código fonte será
criado são os parâmetros necessários para a execução do SPLTool.
O SPLTool processa todos esses parâmetros de entrada, os armazena
em memória e em seguida começa a executar sequencialmente todos os
arquivos de templates substituindo todas as tags com blocos de código que
foram definidos no arquivo XML de configuração.
A figura 4.7 mostra a execução do SPLTool gerando um produto de
software de exemplo.
Figura 4.7 - Ferramenta gerando um produto de exemplo - Fonte: Elaborado pelo autor.

54

4.4.8 Passo 8 – Adicionar código fonte manualmente
Caso seja necessário, um programador pode inserir linhas de código
manualmente na aplicação após o SPLTool ter gerado o código fonte do
produto.
4.4.9 Passo 9 – Gerar o programa executável
Por fim o código gerado pelo SPLTool e o criado manualmente são
compilados de acordo com a linguagem desejada para finalmente gerar o
produto de software executável.
4.5

Papéis e conhecimentos envolvidos
Nesta seção são apresentados os papéis presentes durante o

desenvolvimento utilizando a infraestrutura do SPLTool e os conhecimentos
necessários em cada atividade.
Tabela 1 - Atividades e papéis para geração de um produto – Fonte: Elaborado pelo autor

Atividade

Papel / Conhecimento

Descrição

Levantar requisitos

Papel: Analista de

Define os requisitos de

requisitos

todos os produtos de
um determinado

Conhecimentos: Análise

domínio

e elicitação de
requisitos
Criar o feature-model

Papel: Engenheiro de

Responsável por

domínio

entender os requisitos
da linha de produtos e

Conhecimentos: Análise
de domínio, FeatureModel, Linhas de
Produtos de Software e
visões do RM-ODP

representá-los no
feature-model
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Projetar a arquitetura

Papel: Arquiteto da linha Define a arquitetura que

inicial

de produtos

será usada na linha de
produtos de modo que

Conhecimentos:
Arquitetura de sistemas,
Arquitetura de Software,
MDA e Linhas de

possibilite todas as
variações necessárias
de acordo com o
feature-model criado

Produtos de Software
Desenvolver templates Papel: Desenvolvedor

O desenvolvedor
implementa os

Conhecimentos:
Engenharia de
Software, MDA,

templates de acordo
com os requisitos de
variação

Linguagem de
templates ERB
Criar XML de

Papel: Desenvolvedor

configuração

O desenvolvedor cria o
XML contendo os

Conhecimentos:
Engenharia de Software
e sintaxe XML

requisitos necessários
para possibilitar a
geração dos diferentes
produtos

Escolher as

Papel: Engenheiro de

O engenheiro de

funcionalidades

produtos

produtos seleciona as
funcionalidades pela

Conhecimentos:
Engenharia de produtos

Gerar o código fonte

Papel: Desenvolvedor

do produto

interface gráfica do
FeatureIDE
Desenvolvedor executa
o SPLTool

Conhecimentos:
Engenharia de Software
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Adicionar código fonte Papel: Desenvolvedor

Caso seja necessário, o

manualmente

desenvolvedor pode
Conhecimentos:
Engenharia de Software

Gerar o programa

Papel: Desenvolvedor

executável

manualmente.
Desenvolvedor compila
o código fonte final para

Conhecimentos:
Engenharia de Software

4.6

adicionar código fonte

criar o programa
executável do produto

Conclusão
Nesta seção foi apresentado o SPLTool para geração de código fonte

para linhas de produtos de software e todos os artefatos que devem ser
criados para orientar seu processamento.
A imagem 4.8 apresenta de forma simplificada os passos descritos nesta
seção.
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Figura 4.8 - Resumo dos passos do SPLTool – Fonte: Elaborado pelo autor.

É importante mencionar que os passos de um ao cinco podem ser
executados somente uma vez, caso os mesmo não necessitem de
alterações. Estes primeiros passos são necessários para desenvolver os
artefatos base da linha de produtos e são estes artefatos que serão
reutilizados na criação de todos os produtos de software referentes ao
mesmo domínio.
Os passos de seis ao nove podem ser executados quantas vezes forem
necessárias de acordo com a necessidade de criação dos diversos produtos.
Desta forma é possível criar variações dos produtos de software que derivam
da mesma linha de produtos em poucos passos, já que os artefatos base são
reaproveitados. Em caso de uma possível manutenção nos artefatos base,
seria necessário apenas corrigir o artefato afetado e então executar
novamente os passos de seis ao nove para gerar novamente quantos
produtos forem necessários (figura 4.9).
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Figura 4.9 - Ciclo para gerar novos produtos - Fonte: Elaborado pelo autor.

A próxima seção apresentará um exemplo de uso prático do SPLTool
para a criação de uma aplicação.
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5
5.1

EXEMPLO DE USO DO SPLTOOL
Introdução
Esta seção apresentará um exemplo de uso prático da ferramenta

SPLTool para demonstrar como é possível gerar automaticamente produtos
de software customizados reaproveitando diversos artefatos com base nos
requisitos de variabilidade específicos de seus usuários. Para este exemplo
será desenvolvido um módulo pertencente a um sistema de ERP (Enterprise
Resource Planning) com suas principais funcionalidades.
Os sistemas ERP são pacotes comerciais de softwares desenvolvidos a
partir do software MRP II (Materials Requirement Planning). O MRP foi um
software desenvolvido na década de oitenta, tendo como base as aplicações
de gerenciamento e controle de inventário, permitindo o planejamento de
materiais mediante a previsão da demanda, o MRP II surgiu como uma
extensão do MRP com o propósito de atender as atividades de produção e de
distribuição. Nos anos noventa, o MRP II passou a suportar outras
aplicações, tais como as de finanças, contabilidade, recursos humanos,
vendas e marketing. Um sistema ERP usa uma base de dados única, que
permite a integração, em tempo real, de todos os sistemas de informações
transacionais e dos processos de negócios da organização como um todo e
não apenas de departamentos isolados como em pacotes tradicionais.
De acordo com Riccio (2001), os ERP’s são sistemas de informação
que visam à sincronização em tempo real dos processos de uma empresa,
pelo emprego de tecnologia da informação avançada. São conjuntos de
módulos pré-formatados, integrados, abrangendo todas as áreas da empresa
e que podem ser configurados para atender necessidades específicas.
Como mencionado, os sistemas ERP apresentam uma abordagem
modular, onde cada módulo especifica uma aplicação funcional da empresa e
seus respectivos dados são armazenados no banco de dados central, para
que o mesmo dissemine o fluxo da informação consolidada por toda a
organização. A tecnologia dos sistemas ERP propicia às organizações
industriais, em um primeiro momento, uma coordenação, por exemplo, entre
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as áreas de produção, vendas, operações e finanças automatizando e
otimizando os respectivos processos de negócios.
Existem diferentes módulos em um sistema de ERP para automatizar
processos de negócios de maneira facilitada, como por exemplo: gestão de
ativos, contas a receber, contas a pagar, recebimento fiscal, faturamento,
vendas, recebimento fiscal, controle de estoque e recursos humanos. Um dos
módulos que é amplamente implementado é o de Recursos Humanos (RH).
O módulo de RH promove o gerenciamento facilitado do departamento de
Recursos Humanos de uma organização.
O módulo de RH de uma determinada empresa é responsável por
monitorar de maneira eficiente todos os acontecimentos do departamento de
RH incluindo recrutamento, treinamento, pagamento, benefícios, reembolso e
aposentadoria. Ao mesmo tempo deve manter uma base de dados atualizada
com registros de todos os funcionários incluindo informações sobre horários
de entrada e saída, desempenho, avaliação de promoção, detalhes de
contato e detalhes de salário.
Os sistemas de ERP são compostos de diferentes módulos, cada
módulo

contém

funcionalidades

bem

especificas

para

determinados

domínios, cada módulo possui funcionalidades que podem ser reutilizadas
em outras partes do ERP e esses módulos precisam ser customizados para
atender diversos requisitos de variabilidade, como por exemplo: integrar com
sistemas legados das empresas, atender diferentes legislações de acordo
com

sua

localidade,

conectar-se

com diferentes

bases de

dados,

disponibilizar interface via WEB ou desktop, prover mecanismos de
segurança e auditoria de diferentes níveis.
Devido à necessidade de variabilidade dos módulos de ERP e ao alto
grau de customização e reuso pode-se observar que é possível aplicar as
técnicas de desenvolvimento para linhas de produtos de software para
sistemas do tipo ERP. E é com base nestas informações que a aplicação
prática deste trabalho será o desenvolvimento de um número reduzido de
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funcionalidades pertencentes ao módulo de RH de um sistema ERP usando o
SPLTool apresentado na seção anterior.
A seguir é detalhado o módulo de RH pertencente a um sistema de
ERP desenvolvido usando a infraestrutura apresentada e a ferramenta
SPLTool.
5.2

Contexto
Para a avaliação da infraestrutura descrita no presente trabalho e da

ferramenta SPLTool apresentada na seção anterior será desenvolvido como
exemplo um módulo de recursos humanos de um sistema ERP. Este módulo
será chamado de ModRH.
O desenvolvimento deste experimento é guiado pelas visões do RMODP. As visões do RM-ODP são usadas para demonstrar desde a
necessidade do desenvolvimento de uma linha de produtos e até para
organizar os níveis do feature-model como será apresentado a seguir.
Na visão de negócio é apresentada a necessidade de se desenvolver
uma linha de produtos. É nesta fase que deve ser feito um estudo para
comprovar a viabilidade da criação de uma linha de produtos. Como já foi dito
anteriormente o investimento inicial é alto se comparado com o investimento
necessário para criar um único sistema ou aplicação. Por isso deve ser
analisado se a quantidade de variações do produto compensará o
investimento. Um ponto forte de um sistema ERP é a necessidade de
variação das funcionalidades e facilidade de portabilidade para executar em
diferentes ambientes. Por este motivo fica clara a necessidade de
desenvolver o módulo do ERP como uma linha de produtos.
A visão da informação apresenta os requisitos da linha de produtos,
com o documento de requisitos criado então se inicia o desenvolvimento do
feature-model. O documento de requisitos fornece a base para criar o
feature-model, é neste momento que todos os requisitos funcionais e não
funcionais e pontos de variação devem ser analisados. Este trabalho mostra
como os requisitos não funcionais também são incluídos no feature-model
possibilitando a variação dos aspectos não funcionais, além dos funcionais.
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A visão da computação descreve todas as funcionalidades da linha de
produtos usando diversos modelos. Neste trabalho foram usados modelos
que descrevem a arquitetura da aplicação, diagramas de classes e também
diagramas de componentes. No diagrama de classes e componentes é
detalhado como os pontos de variações presentes no feature-model são
implementados na prática.
A visão da engenharia foi usada para agrupar todos os interesses
arquiteturais da linha de produtos no mesmo feature-model usado na visão
da informação. Isso permite analisar e modelar a variabilidade dos aspectos
funcionais e não funcionais em um único modelo.
A visão da tecnologia agrupa os padrões de projetos usados para
implementar os interesses arquiteturais presentes na linha de produtos. Um
interesse arquitetural pode ter mais de uma opção de padrão de projeto que o
implemente, e é no feature-model que é escolhido qual padrão de projeto
será usado para um determinado produto.
O experimento apresentado neste trabalho foi simplificado devido à
restrição de tamanho deste texto. Como foi mencionado anteriormente, um
sistema de ERP é composto de diversos módulos e cada módulo possui
dezenas de funcionalidades o que tornaria inviável programar tudo neste
trabalho.
O ModRH possui as características descritas a seguir:


Cadastro



Relatórios



Folha de Pagamento



Recrutamento e seleção



Ponto Eletrônico



Avaliação de Desempenho



Treinamento
Para chegar às características mencionadas foi necessário antes

realizar a análise de domínio.
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A seguir é detalhado o que é a análise de domínio e os sistemas que
foram analisados.
5.3

Análise de Domínio
Conforme mencionado

em

seções anteriores,

existem

features

obrigatórias, opcionais e alternativas. É importante descobrir principalmente
as features obrigatórias e também aquelas que têm grande chance de serem
necessárias posteriormente.
Em seguida, procura-se descobrir features mais incomuns. É necessário
impor um limite nesse processo de descoberta de features e isso é feito com
a definição do escopo. A definição do escopo define a abrangência da linha
de produtos, ou seja, quais features serão fornecidas e quais requisitos serão
atendidos inicialmente pela linha de produtos.
A análise de domínio tem atividades específicas para o estudo de
material existente. Dentre elas podem-se destacar as principais:
1) Leitura ou estudo de material sobre o domínio;
2) Entrevistas com especialistas do domínio;
3) Entrevistas com usuários dos sistemas;
4) Coleta de requisitos;
5) Estudo de sistemas do domínio;
Essas

atividades

não

são

todas

obrigatórias

e

durante

o

desenvolvimento deste trabalho foram consideradas as atividades um e
cinco. O analista de domínio pode decidir quais atividades e a profundidade
que irá realizá-las, dependendo das necessidades e recursos disponíveis no
momento. O objetivo da fase de análise de domínio realizada neste trabalho
foi o de levantar as informações necessárias para a criação dos requisitos e
posteriormente o feature-model da linha de produtos.
Devem ser escolhidos alguns sistemas existentes no domínio para
realizar o estudo. É interessante escolher sistemas que tenham amplo uso,
se possível, pois isso indica que o sistema é bem aceito e, sendo assim, tem
maior chance de se conseguir um bom modelo. A quantidade de sistemas
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que devem ser analisados depende do domínio apresentar ou não muita
diferença entre um sistema e outro. Quanto mais os sistemas forem
parecidos, menos sistemas precisam ser analisados. É esperado que os
sistemas tenham as principais funcionalidades em comum, já que pela
definição de domínio, são agrupados sistemas que abordam os mesmos
problemas.
Para este trabalho foram analisados diversos sistemas e módulos de
Recursos Humanos presentes no mercado. Alguns deles são:


WiseRH (http://www.wiserh.com.br/)



Martermaq (http://www.mastermaq.com.br/solucoes/empresas/erp/)



ADP (http://www.adp.com.br/solucoes/)
Após esta análise, foi possível definir os requisitos para o módulo de RH

desenvolvido neste trabalho.
A seguir são descritos os requisitos funcionais, não funcionais e
tecnológicos.
5.4

Requisitos
O desenvolvimento do ModRH inicia com o levantamento dos requisitos

funcionais, não funcionais e tecnológicos, que irão prover a base necessária
para a especificação da arquitetura e posteriormente o desenvolvimento dos
arquivos de configuração e templates.
5.4.1 Requisitos Funcionais
A seguir são apresentados os requisitos funcionais da aplicação
ModRH.
5.4.1.1 Cadastro
O ModRH deve permitir a formação do cadastro de funcionários com
todos os dados pessoais básicos para ingresso, como:


Número de matrícula



CPF
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Nome



RG



Data de nascimento



Sexo



Naturalidade



Nacionalidade



Filiação



Grau de instrução



Estado civil



PIS / PASEP



Dependentes



Endereço



Telefones



Título de eleitor



CNH



Endereço eletrônico



Situação militar



Cargo

5.4.1.2 Relatórios
O ModRH deve permitir a geração dos seguintes relatórios:


Relatório de Admissões;



Relatório de aniversariantes do mês;



Relatório de dados bancário;



Relatório de desligamentos realizados no período;



Relatório de funcionários afastados no período;



Relatório com percentual de funcionários por faixa etária e por sexo;

5.4.1.3 Folha de Pagamento
O ModRH deve prover as seguintes funcionalidades referentes a folha
de pagamento:
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Administração

de

diversos

vínculos:

CLT,

estagiário,

diretor,

comissionado, menor aprendiz;


Processamento da Folha de Pagamento para diversos períodos e tipos
de pagamentos: semanal, quinzenal, mensal, décimo terceiro salário,
distribuição de lucros, adiantamentos diversos e folha complementar;



Flexibilidade na parametrização de cálculos;



Administração de Afastamentos, com atualização automática de
informações na Folha de Pagamento, Ponto e Frequência, período
aquisitivo de férias e estabilidade nos processos rescisórios;



Administração de rescisões, com alerta automático em casos de
estabilidade e cálculo automático das verbas devidas.



Deve permitir o cadastro dos bancos que serão utilizados para
pagamento dos funcionários. Esse cadastro deve conter o código e o
nome do banco, bem como o código, o nome, o endereço e o telefone
de contato da agência referência e também, o número da conta
corrente referência;

5.4.1.4 Recrutamento e seleção
As funcionalidades do ModRH referentes a recrutamento e seleção são:


Parametrização dos fatores e critérios a serem adotados na seleção e
dos procedimentos e testes aplicados no processo de avaliação;



Permite

determinar

peso

ou

pontuação

para

os

fatores

e

procedimentos de seleção;


Controla e gerencia os motivos e tipos de contratação e os canais de
recrutamento;



Permite definir o perfil ideal para o cargo/vaga, inclusive registrar o
índice mínimo de aprovação nos testes;



Cadastro de candidatos. Banco de dados dos currículos, definindo o
perfil do candidato e testes efetuados;



Bloqueia a duplicidade de currículos no banco;



Pesquisa e seleciona automaticamente no banco o candidato com o
perfil ideal para preencher o cargo/vaga;
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Permite que o usuário limite o número de candidatos a ser
selecionado;



Seleciona o candidato ideal com o perfil do cargo a ser ocupado;



Permite que o candidato aprovado seja cadastrado na folha de
pagamento concretizando o processo de admissão;

5.4.1.5 Ponto Eletrônico
As funcionalidades do ModRH referentes ao ponto eletrônico são:


Incluir faltas para férias, cadastro de irregularidade e importa o
resultado gerado para a folha de pagamento automaticamente;



Possibilitar controlar Prestadores, Temporários, Estagiários;



Controlar funcionários com horário móvel;



Possibilitar o pagamento de horas extras somente se autorizada;



Controlar compensação anual de horas, por ocasião das pontes de
feriado;



Permitir programar troca de tabela de horário por dia ou período;



Gerenciar banco de horas em conformidade com acordo celebrado
pela empresa;



Controlar dias de compensação anual;



Gerar e integrar de forma automática a apuração para demitir
funcionários;

5.4.1.6 Avaliação de Desempenho
As funcionalidades do ModRH referentes a avaliação de desempenho
são:


Usuário define os quesitos e itens a serem avaliados e o intervalo da
classificação final apurada;



Permitir criação de vários avaliadores, cada um com o peso
diferenciado das notas na avaliação final;



Permitir que subordinados avaliem os superiores, gerando uma
avaliação única de todos os subordinados;



Registrar e manter histórico das avaliações;
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Permitir comparativo entre avaliações;



Relatórios com avaliações por avaliador;

5.4.1.7 Treinamento
As funcionalidades do ModRH referentes a treinamento são:


Permitir registrar de forma detalhada toda descrição de cargos, cursos
necessários, habilidades, experiência e instrução exigidas;



Permitir que o usuário defina categorias de treinamento, registre
programação de cursos, participantes, programa dos cursos, recursos
necessários, instrutores e entidades capacitados para ministrar o
curso, formas de avaliação, carga horária e custo previsto;



Gerenciar e catalogar cursos/treinamento necessários ou específicos
por centro de custo ou por cargo;



Permitir gerenciar os treinamentos previstos e ou realizados;



Integrar

o

curso/treinamento

realizado

com

o

histórico

educacional/profissional do colaborador, com opção de integrar
apenas os aprovados, definir o custo real e avaliar o participante;


Emitir lista de presença e certificado de conclusão;



Manter todo histórico profissional e educacional do colaborador, com
os cursos, idiomas, empresas anteriores e outros;

5.4.2 Requisitos Não Funcionais
O ModRH deve atender os seguintes requisitos não funcionais:


Funcionalidade:
o Acurácia – as informações sobre salários e pagamentos devem
ser calculadas e apresentadas com duas casas decimais.
o Interoperabilidade – o módulo pode ser integrado com demais
módulos de um sistema ERP.
o Segurança – deve existir um controle de acesso baseado em
papéis, de modo que somente pessoas autorizadas acessem
determinados tipos de informações.



Confiabilidade:
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o Recuperabilidade – funcionalidades críticas como pagamento
dos funcionários não podem permanecer mais de 12 horas sem
operar.


Usabilidade:
o O sistema será utilizado por todos os funcionários da empresa,
por este motivo precisa ter uma interface amigável e
informações

para

os

usuários

aprenderem

sobre

as

funcionalidades.


Manutenibilidade:
o Analisabilidade – o código fonte gerado deve ser legível para
que

seja

possível

investigar

possíveis

problemas

de

implementação.
o Modificabilidade – devido a criticidade deste requisito a maioria
das modificações devem ser feitas preferencialmente no modelo
ou então nos templates.


Portabilidade:
o Adaptabilidade – o módulo deve ser configurável para cada
ambiente onde o sistema seja instalado.

5.4.3 Requisitos Tecnológicos
O ModRH deve atender os seguintes requisitos tecnológicos:

5.5



Compatibilidade com os principais bancos de dados relacionais.



Utilização de um banco de dados centralizado.



Ser programado em Java.



Usar a tecnologia JSF para construção de toda interface WEB.



Executar em um servidor de aplicações compatível com Java.
Desenvolvimento do feature-model
Para o desenvolvimento do feature-model são usadas as informações

coletadas na fase de análise de domínio e levantamento de requisitos.
O feature-model agrupa as características do sistema em forma de
dependências hierárquicas. Os níveis das características são classificados da
seguinte forma: o nível zero corresponde à característica que representa o
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sistema; o nível um corresponde às características imediatamente abaixo da
característica inicial; os outros níveis seguem a ordem crescente até as
características que não possuem nenhum filho, que são chamadas de folhas.
Uma característica nível um também pode ser uma característica folha.
Para este trabalho as características do feature-model foram divididas
em dois grupos: características funcionais e características não funcionais.
As características funcionais referem-se às próprias funcionalidades que o
ModRH disponibiliza. As características não funcionais são agrupadas em
interesses arquiteturais (nível pai) e padrões de projeto (nível filho) e são
aplicadas para todas as características funcionais do produto. A seguir é
descrito o agrupamento das características.


ModRH
o Características funcionais






Cadastro


Inserção de novos funcionários



Visualização dos funcionários existentes



Atualização dos funcionários existentes



Remoção de funcionários existentes

Relatórios


Relatório de Admissões



Relatório de aniversariantes do mês



Relatório de dados bancário



Relatório de desligamentos



Relatório de afastamentos

Folha de Pagamento


Administração
o Dados de pagamento
o Afastamentos
o Rescisões



Processamento de pagamento
o Salário
o Bônus
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o Reembolso


Histórico
o Movimentação de pessoal
o Pagamento



Administração de férias
o Individuais
o Coletivas



Recrutamento e seleção


Parametrização dos critérios de seleção



Cadastro
o De vagas
o De candidatos
o De candidatos na folha de pagamento



Busca
o De vagas
o De candidatos



Ponto Eletrônico


Inclusão de faltas
o Descontar na folha de pagamentos



Controlar horários
o De prestadores
o De temporários
o De estagiários
o De funcionários com horário flexível





Informar horas extras para a folha de pagamento



Controlar compensação de horas

Avaliação de Desempenho


Cadastro
o De itens que serão avaliados
o De avaliadores





Histórico de avaliações



Comparar avaliações

Treinamento
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Cadastro de treinamentos



Visualizar treinamentos
o Previstos
o Realizados



Registrar lista de presença



Integrar informações de treinamento com o
cadastro dos funcionários

o Características não funcionais (interesses arquiteturais e
padrões de projeto)


Persistência


DAOJDBC – Padrão de persistência usando JDBC
(Java Database Connectivity)



DAOJPA – Padrão de persistência usando o JPA
(Java Persistence API)



DAOMEMORY – Padrão de persistência de dados
em memória



Auditoria


LOGTXT – Padrão de trilha de auditoria em
arquivo de texto



LOGDB – Padrão de trilha de auditoria em banco
de dados



Apresentação


MVCWEB – Padrão de arquitetura em três
camadas disponibilizando interface para WEB



Segurança (Autenticação / Autorização)


ROLEBASED – Padrão de segurança baseada em
papéis



Monitoração


MONXML – Parâmetros monitorados são exibidos
em formato XML



MONTXT – Parâmetros monitorados são exibidos
em formato texto
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A imagem 5.1 mostra o feature-model utilizado neste experimento com
as características não funcionais.
Figura 5.1 - Feature-model com as características não funcionais – Fonte: Elaborado pelo autor.

Abaixo se encontra a imagem 5.2 do feature-model com as
características funcionais.
Figura 5.2 - Feature com as características funcionais – Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o feature-model criado então é possível selecionar quais
características estarão presentes no produto de software a ser gerado, o
FeatureIDE armazena estas informações em um arquivo separado. O arquivo
contendo as características selecionadas é um dos itens que fazem parte da
infraestrutura apresentada neste trabalho. O SPLTool utiliza este arquivo
para decidir quais funcionalidades serão produzidas. Abaixo segue um
exemplo desta seleção (figura 5.3).
Como mencionado anteriormente, o feature-model foi criado utilizando a
ferramenta FeatureIDE.
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Figura 5.3 - Seleção das características – Fonte: Elaborado pelo autor

5.6

Modelo de Domínio
Esta seção apresenta o modelo de domínio da aplicação ModRH. O

modelo é composto dos domínios Cadastro e Relatórios, desenvolvidos para
validar o uso da infraestrutura apresentada neste trabalho. Auditoria,
Persistência e Monitoração são interesses arquiteturais com pontos de
variação que atravessam todos os domínios.
Os domínios Cadastro e Relatórios são referentes às características
funcionais já definidas no feature-model, ou seja, são características externas
visíveis pelos usuários da aplicação. Os interesses arquiteturais de
Persistência, Auditoria e Monitoração são referentes às características não
funcionais do feature-model e normalmente não são externamente visíveis,
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mas são percebidas pelos usuários. São percebidos por meio dos atributos
de qualidade que promovem, como por exemplo: portabilidade, facilidade de
manutenção, rastreabilidade e desempenho.
No domínio Cadastro estão as entidades associadas à funcionalidade
de Gerenciamento de Funcionários e possui as seguintes operações:
Visualizar funcionários, Cadastrar novo funcionário, Atualizar funcionário
existente e Remover funcionário. A seguir cada classe do domínio é
explicada em detalhe:


GerenciarFuncionarioMB – Esta classe atua como um Front
Controller (GAMMA et. al., 1995) e é responsável por atender todas as
requisições

referentes

a

funcionalidade

de

gerenciamento

de

funcionários.


Funcionario – Esta classe é utilizada para representar um funcionário
e possui os atributos para armazenar todos os dados pessoais como,
por exemplo: nome, CPF, endereço e data de nascimento.
O domínio Relatórios possui as entidades que possibilitam extrair os

seguintes relatórios: Relatório de admissões, Relatório de Aniversariantes e
Relatório de dados bancários. A seguir cada classe do domínio é explicada
em detalhe:


RelatorioMB - Esta classe atua como um Front Controller e é
responsável

por

atender

todas

as

requisições

referentes

a

funcionalidade de relatórios.
O interesse arquitetural de persistência é responsável por armazenar e
prover todos os dados utilizados pela aplicação. Como foi definido no featuremodel, devem ser providas três opções de persistência de dados: utilizando
JDBC, JPA e persistência em memória.
A opção de utilizar o JDBC é útil em casos onde a aplicação precise
executar em um servidor de aplicação sem suporte a tecnologias mais novas
como, por exemplo, o JPA. Ao utilizar o JDBC diretamente o programador
precisa tratar todas as transações e exceções manualmente e também
popular as classes manualmente com os resultados retornados do banco de
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dados. Com isso, a complexidade do código desenvolvido aumenta afetando
negativamente a facilidade de manutenção.
O JPA pode ser usado quando for necessário portar a aplicação para
usar diferentes fabricantes de banco de dados com mais facilidade, isso
porque a tecnologia abstrai o acesso aos dados sem precisar executar
comandos SQL manualmente e ainda independe do fabricante. O JPA ainda
mapeia e popula as classes da aplicação com os dados retornados do banco
de dados de forma automática. Com isso, as classes de acesso a dados
podem ser programadas com menos linhas de código, o que facilita o
entendimento do código fonte.
A opção de persistência em memória pode ser utilizada, por exemplo,
quando houver a necessidade de disponibilizar a aplicação para o cliente
testar antes de comprar. Dessa forma não é necessário o investimento para
utilizar um banco de dados.
Abaixo as classes que compõe o interesse arquitetural de persistência
são descritas:


ModRhDao – Interface que define todas as operações de acesso a
dados que estão disponíveis na aplicação. É por meio desta interface
que todos os domínios efetuam o acesso e a persistência dos dados e
sem a necessidade de referenciar diretamente as classes concretas,
assim é possível programar a variabilidade que é requisitada sem
precisar alterar outras partes da aplicação.



JdbcBaseDao – Classe abstrata que implementa a interface
ModRhDao com funcionalidades comuns para o acesso via JDBC,
como abertura e fechamento de conexões com o banco de dados.
Deve ser estendida pela classe concreta JdbcDao.



JdbcDao – Classe concreta que estende a classe JdbcBaseDao e
implementa todas as operações definidas na interface ModRhDao
utilizando conexão JDBC diretamente.
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JpaDao – Classe concreta que implementa todas as operações
definidas na interface ModRhDao e executa as operações com o
banco de dados usando JPA.



InMemoryDao – Classe concreta que implementa todas as operações
definidas na interface ModRhDao. A diferença desta classe é que os
dados não são armazenados em um banco de dados e sim em
memória.
O interesse arquitetural de auditoria é responsável por prover os

mecanismos para geração de trilha de auditoria da aplicação. Como foi
definido no feature-model, devem ser providas duas opções de trilha de
auditoria: trilha de auditoria armazenada em arquivo de texto e trilha de
auditoria armazenada em banco de dados.
Trilha de auditoria armazenada em arquivo de texto pode ser usada em
situações onde desempenho seja um requisito importante, e ainda possui
baixa complexidade para ser utilizado, pois não necessita de nenhum outro
programa ou servidor instalado.
Trilha de auditoria armazenada em um banco de dados pode ser uma
opção válida caso seja necessário analisar os dados e extrair relatórios das
informações posteriormente. Porém a complexidade desta alternativa é
consideravelmente superior do que a opção de salvar a trilha em arquivo de
texto, pois é necessário possuir um banco de dados instalado e operacional,
com a estrutura de dados criada e ainda podem-se ter problemas de
conectividade caso aconteça algum problema no banco de dados ou no
servidor.
Em seguida são descritas as classes que fazem parte do interesse
arquitetural de auditoria:


ILog – Interface que define as operações disponíveis para realizar a
trilha de auditoria.



LogTxt – Classe concreta que implementa as operações definidas na
interface ILog permitindo a geração da trilha de auditoria em arquivo
de texto.
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LogDb - Classe concreta que implementa as operações definidas na
interface ILog permitindo a geração da trilha de auditoria em banco de
dados.
O interesse arquitetural de monitoração é responsável por contabilizar e

medir pontos importantes da aplicação e expor estas informações de modo
que seja possível ser interpretado por alguma pessoa ou por outra aplicação.
Como foi definida no feature-model, a aplicação deve permitir exibir as
informações de monitoração em formato XML ou formato texto.
A seguir as classes do interesse arquitetural de monitoração são
descritas:


ModRhStats – Classe responsável por armazenar em memória todos
os contadores dos pontos monitorados da aplicação.



IModRhStats – Interface que define a operação disponível para exibir
as informações de monitoração.



ModRhStatsTxt – Classe que implementa a operação definida na
interface IModRhStats e exibe as informações de monitoração em
formato de texto puro.



ModRhStatsXml - Classe que implementa a operação definida na
interface IModRhStats e exibe as informações de monitoração em
formato XML.



ModRhStatsFactory – Classe que implementa o padrão de projeto
chamado de Factory, que possibilita instanciar classes passando como
parâmetro somente um identificador da classe que se deseja utilizar.
Neste caso esta classe reconhece apenas dois identificadores: XML e
TXT. Caso seja passado o identificador XML então é retornado uma
instância da classe ModRhStatsXml e caso seja usado o identificador
TXT então é retornado uma instância da classe ModRhStatsTxt.



MonitoringServlet – Classe responsável por exibir os parâmetros de
monitoração. Esta classe utiliza a ModRhStatsFactory para recuperar
a instância desejada de acordo com o que foi selecionado no featuremodel.
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Além do padrão de projeto Factory (GAMMA et. al., 1995) utilizado no
interesse arquitetural de monitoração, outro padrão de projeto foi muito
importante para possibilitar atingir o grau de variabilidade desejado no
experimento. Para permitir alternar a implementação dos interesses
arquiteturais em todos os domínios da aplicação de acordo com o que foi
selecionado no feature-model foi usado o padrão de projeto chamado de
Injeção de Dependência (FOWLER, 2014).
O uso da injeção de dependência permite que as dependências de uma
determinada classe sejam construídas separadamente e depois injetadas nas
classes que as utilizem. Este padrão separa a criação das dependências do
seu próprio comportamento, o que possibilita criar classes com baixo
acoplamento entre si e ainda seguir o princípio de responsabilidade única,
que promove a criação de classes altamente coesas.
O benefício da injeção de dependência pode ser observado no modelo
de domínio deste experimento. Todas as classes dos domínios da aplicação
ModRH conhecem apenas as interfaces disponibilizadas pelos interesses
arquiteturais. Dessa forma é possível alterar e incluir novas funcionalidades à
medida que o feature-model for evoluindo sem a necessidade de alterar a
arquitetura base da linha de produtos.
O modelo de domínio apresentado a seguir também demonstra o
mecanismo de variabilidade adotado neste experimento, o uso de herança de
classes e interfaces é um mecanismo de variabilidade clássico usado na
engenharia de linhas de produtos de software (CZARNECKI; EISENECKER,
2005). As interfaces ILog e ModRhDao e suas sub-classes concretas
executam este mecanismo.
A imagem 5.4 apresenta o modelo de domínio com as entidades e
operações principais descritas nesta seção:
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Figura 5.4 - Modelo de Domínio da aplicação ModRH – Fonte: Elaborado pelo autor

5.7

Projeto da Arquitetura
Nesta seção é apresentada a arquitetura utilizada no desenvolvimento

do ModRH utilizando o SLPTool.
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Para o desenvolvimento da aplicação ModRH foi escolhido o padrão de
arquitetura em camadas (BUSCHMANN et. al., 1996).
Arquitetura em camadas foca no agrupamento de funcionalidades
relacionadas em uma aplicação em camadas distintas que são empilhadas
verticalmente no topo de cada uma. As funcionalidades em cada camada são
relacionadas por um papel ou responsabilidade em comum. A comunicação
entre as camadas é explicita e com baixo acoplamento. Dividir uma aplicação
em camadas de maneira apropriada ajuda a promover a separação de
preocupações (separation of concerns), que por sua vez promove a
flexibilidade e a facilidade de manutenção da aplicação.
O estilo arquitetural em camadas permite agregar em cada nível as
responsabilidades e abstrações da camada diretamente abaixo. Usando uma
separação rígida de camadas os componentes em uma camada podem
interagir

somente

com

componentes

da

mesma

camada

ou

com

componentes na camada diretamente abaixo. Em uma separação menos
rígida os componentes de uma camada podem interagir com os componentes
da mesma camada ou com componentes de qualquer camada abaixo.
As camadas em uma aplicação podem estar localizadas no mesmo
computador físico ou podem estar distribuídas entre computadores
separados, e os componentes em cada

camada comunicam com

componentes em outras camadas por meio de interfaces bem definidas.
Alguns benefícios ao se usar o estilo arquitetural em camadas são:


Abstração – Camadas permitem que mudanças sejam feitas em um
nível abstrato, quanto mais acima às camadas no nível hierárquico
mais abstratas elas são.



Isolamento – Permite isolar a atualização de tecnologias em camadas
individuais, diminuindo os riscos e minimizando o impacto no sistema
como um todo.



Gerenciamento – A separação de preocupações ajuda a identificar
dependências e organizar o código em seções menores e mais
gerenciáveis.
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Desempenho – Distribuir as camadas fisicamente permite aumentar a
escalabilidade, tolerância a falhas e desempenho.



Reuso – Ao separar as camadas e implementar interfaces bem
definidas é possível reutilizar camadas de uma aplicação em outra



Facilidade para testar – A facilidade para testar aumenta ao ter as
interfaces das camadas bem definidas, com isso é possível trocar para
diferentes implementações de cada camada. É possível construir
camadas com comportamentos diferentes a fim de testar como a
aplicação se comporta.
Como já foi dito anteriormente, o ModRH é uma aplicação Web que

utiliza o padrão com três camadas chamado de MVC e por este motivo as
suas camadas foram divididas da seguinte forma:


Camada de Apresentação – agrupa as funcionalidades relacionadas à
interface com os usuários.



Camada de Negócios – agrupa as regras de negócio da aplicação.



Camada de Integração/Dados – agrupa as funcionalidades referentes
a acesso a dados.

A imagem 5.5 apresenta as camadas de forma mais detalhada.
Figura 5.5 - Arquitetura em camadas da Aplicação – Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir (figura 5.6) é apresentada a imagem referente ao diagrama de
componentes da aplicação.
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Figura 5.6 - Diagrama de Componentes da Aplicação – Fonte: Elaborado pelo autor

No diagrama de componentes apresentado pode-se observar as
características funcionais, representadas como interfaces oferecidas aos
usuários e também as características não funcionais, representadas nos
componentes com o estereótipo chamado de “PontoVariacao”.
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Tanto as características funcionais quanto as não funcionais estão
presentes no feature-model da aplicação ModRH, e dependendo do que for
selecionado dentre todas as opções oferecidas de variação, então os
componentes

e

interfaces

referentes

as

opções

escolhidas

são

disponibilizados no produto final. Isto possibilita que seja controlado quais
componentes, classes e interfaces estarão presentes no produto de software
gerado sem a necessidade de alteração no código fonte da aplicação.
Esta forma de trabalho possibilitaria, por exemplo, que uma pessoa sem
conhecimentos sobre programação seja capaz de produzir diferentes versões
de uma determinada aplicação com as funcionalidades que preferir. Um
profissional da área comercial poderia oferecer uma versão do produto com
funcionalidades reduzidas para que um potencial cliente possa avaliar o
programa.
5.8

Desenvolvimento dos templates
Esta seção apresenta os templates criados para desenvolver a

aplicação ModRH.
O arquivo com nome de index.template.xhtml (figura 5.7) foi criado para
gerar a página inicial da aplicação, onde são listadas todas as
funcionalidades que foram selecionadas para o produto.
Este template produz o código fonte de uma página WEB com links
para todas as características funcionais presentes no feature-model e que
foram selecionadas previamente.
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Figura 5.7 - Template index.template.xhtml – Fonte: Elaborado pelo autor

O template com nome JavaBean.template.java apresentado a seguir
(imagem 5.8) é responsável por gerar as classes de modelo da aplicação,
como por exemplo a classe Funcionário. O nome da classe e seus atributos
são definidos no arquivo de configuração do SPLTool que será apresentado
na próxima seção.
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Figura 5.8 - Template JavaBean.template.java – Fonte: Elaborado pelo autor

O próximo template chamado de ManagedBean.template.java é usado
para gerar as classes que executam o papel de Front Controller, como por
exemplo a classe GerenciarFuncionariosMB.
São nestas classes que são injetados os objetos que implementam os
padrões de projetos referentes aos interesses arquiteturais presentes no
feature-model.
Na imagem do template abaixo (figura 5.9) se pode observar que é
possível injetar as classes pertencentes aos interesses arquiteturais de
auditoria e persistência. As classes que serão injetadas dependem do que for
selecionado pelo engenheiro da linha de produtos.
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Figura 5.9 - Template ManagedBean.template.java – Fonte: Elaborado pelo autor

5.9

Criar arquivo de configuração
Esta seção apresenta o arquivo de configuração usado pelo SPLTool.

Neste arquivo devem estar presentes todas as características funcionais e
não funcionais que foram declaradas no feature-model, além de informações
adicionais para possibilitar a geração do respectivo código fonte.
O formato e conteúdo deste arquivo foi baseado no arquivo que é
gerado pela ferramenta FeatureIDE, usado para criar o feature-model do
experimento.
A seguir é mostrado o trecho do arquivo referente às características não
funcionais da aplicação. Esta parte deve conter todas as opções de
interesses arquiteturais e padrões de projetos, com isso o SPLTool é capaz
de armazenar em memória todas as opções de padrões de projeto
disponíveis.
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Figura 5.10 - Arquivo de configuração com as características não funcionais – Fonte: Elaborado
pelo autor

Abaixo (figura 5.11) segue o trecho do arquivo de configuração
referente aos aspectos funcionais da aplicação.
O trecho do arquivo apresenta as configurações referentes as
funcionalidades de cadastro de funcionários e relatórios. Para cada
característica deve ser informado o template a ser utilizado para gerar o
código fonte, a classe que será responsável por receber e processar todas as
requisições e as opções de funcionalidades disponíveis para cada uma.
Todas as funcionalidades devem estar listadas neste arquivo de
configuração, mas somente serão incluídas no produto gerado aquelas
selecionadas previamente.
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Figura 5.11 - Arquivo de configuração com as características funcionais – Fonte: Elaborado pelo
autor

O próximo trecho (figura 5.12) do arquivo de configuração mostra como
o SPLTool é capaz de fazer a injeção das classes referentes aos interesses
arquiteturais disponíveis para uso na aplicação.
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Figura 5.12 - Configuração dos pontos de variação não funcionais – Fonte: Elaborado pelo autor

No momento de gerar o código fonte o SPLTool procura os arquivos
que possuam as palavras presentes no atributo holder, por exemplo $VPDAO, então verifica qual foi o padrão de projeto selecionado e substitui a
palavra pelo conteúdo do atributo value correspondente, neste exemplo
poderia ser jpaDao, jdbcDao ou inMemoryDao.
5.10 Geração do código fonte
Esta seção explica o funcionamento do SPLTool e como é feita a
geração de código fonte do produto desejado.
O SPLTool recebe como parâmetro as informações do arquivo
contendo todas as características selecionadas e todas as configurações
descritas na seção anterior, todos esses dados são armazenados em
memória e finalmente todos os templates são processados para gerar o
código fonte do produto de software desejado. Se necessário, é possível
inserir código fonte manualmente após a geração automática ter sido
finalizada.
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Com a finalização da geração do código fonte, o próximo passo é
compilar o código para produzir o arquivo executável da aplicação. O
experimento apresentado neste trabalho foi construído para ser compilado na
linguagem JAVA, mas poderia ter sido feito para compilar em qualquer outra
linguagem, bastando apenas ajustar os arquivos de templates.
A ferramenta SPLTool foi desenvolvida em Ruby devido ao poder da
linguagem que permite executar diversas funcionalidades com poucas linhas
de código, que agilizou muito a construção da ferramenta. Outro motivo foi o
sistema de templates ERB, que é nativo da linguagem e já foi explicado em
seções anteriores. Todos os templates construídos neste experimento foram
feitos usando o ERB.
5.11 Conclusão
Nesta seção foi apresentado um exemplo de aplicação do SPLTool e foi
demonstrado também como a infraestrutura e seus artefatos devem ser
usados. A aplicação foi construída como uma prova de conceito para validar
a infraestrutura e todas as ferramentas associadas.
A próxima seção apresenta uma análise dos resultados obtidos neste
experimento.
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6

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Até o momento a infraestrutura apresentada para produção de código

fonte para linhas de produtos de software foi testada somente em laboratório
para validação da viabilidade de uso e suas limitações.
Foi desenvolvido um protótipo com funcionalidades reduzidas de um
sistema de informação WEB para simular o módulo de Recursos Humanos
de um sistema ERP. Para este protótipo, chamado de ModRH, foi
desenvolvido um feature-model, com algumas opções de funcionalidades e
interesses arquiteturais para serem utilizados, templates para orientar a
geração de páginas WEB e classes do sistema, o arquivo XML de
configuração que descreve em detalhes técnicos todas as classes e seus
membros e também os elementos gráficos de cada página WEB e, por fim, a
própria ferramenta para geração de código fonte, chamada de SPLTool, que
foi sendo ajustada durante o desenvolvimento deste protótipo.
Para a validação da ferramenta foram disponibilizados três interesses
arquiteturais

para

serem

selecionados

por

meio

do

feature-model:

persistência, auditoria e monitoração.
Para cada interesse arquitetural foram implementados algumas opções
de padrões de projetos. Para a persistência foram criados os padrões
DAOJDBC, DAOJPA e DAOMEMORY (para persistir os dados usando a
tecnologia JDBC ou JPA em banco de dados ou em memória). Para auditoria
foram criados os padrões LOGTXT e LOGDB (para criar uma trilha de
auditoria em um arquivo de texto ou em um banco de dados). Para o
interesse arquitetural de monitoração foram criadas as opções MONTXT e
MONXML (para disponibilizar dados de monitoração em formato de texto
puro ou em formato XML).
Com este protótipo foi possível simular a criação de um módulo
pertencente a um sistema de ERP usando técnicas de desenvolvimento de
linhas de produtos, que permite a variação dos requisitos funcionais como,
por exemplo, quais telas e relatórios devem estar presentes em um
determinado produto, além de possibilitar a variação dos aspectos não
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funcionais como, por exemplo, o interesse arquitetural de auditoria – que
pode ter um requisito de segurança mais alto em um banco do que em uma
loja comum. No caso do banco a trilha de auditoria poderia ser armazenada
em um banco de dados, utilizando o padrão LOGDB e, em uma loja comum,
a trilha de auditoria poderia ser armazenada em um arquivo de texto, usando
o padrão LOGTXT.
Foi demonstrado também que após criar todos os artefatos necessários
da infraestrutura apresentada, uma pessoa sem profundos conhecimentos
técnicos é capaz de decidir e incluir todas as funcionalidades que devem
estar presentes em um produto, podendo criar diferentes versões de uma
aplicação sem a necessidade de alterar o código fonte base que já estava
pronto.
Com a realização deste experimento, já foi possível constatar alguns
resultados tanto positivos quanto negativos da abordagem proposta.
Na abordagem do MDA, o desenvolvedor fica livre das tarefas tediosas e
normalmente sujeitas a erros. Na abordagem tradicional, quando a
arquitetura do software que será desenvolvido está bem definida e madura, o
trabalho de programação normalmente é repetitivo. A programação vai
consistir em atividades de “copia-e-cola” que podem ser seguidas de algumas
modificações no código-fonte para ajustes e implementação de regras de
negócio.
O desenvolvimento do código fonte referente à infraestrutura de uma
aplicação é mais tediosa e repetitiva que intelectual e pode ser executada
com mais qualidade por uma ferramenta de geração de programas como o
proposto neste trabalho.
Quanto ao cronograma, por meio de geradores de código, é possível
reduzir o prazo de desenvolvimento e manter o foco dos desenvolvedores
nas partes do software que requerem maior criatividade (regras de negócio) e
não nos trechos de programas que são recorrentes, como os de
infraestrutura.
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Como a qualidade do código gerado é maior, a equipe também deverá
gastar menos tempo com testes e correções, observa Herrington (2003).
Caso seja necessário efetuar correções na aplicação, o desenvolvedor
somente precisa ajustar os templates e então gerar o código fonte do
programa novamente. Sendo assim, uma correção feita em somente um
arquivo de template poderia ser replicada para diversas classes da aplicação
após a geração do código, diminuindo o tempo de correção e produzindo um
código fonte uniforme.
No caso de surgir a necessidade de evoluir a aplicação acrescentando
mais funcionalidades e adicionando mais opções de interesses arquiteturais e
padrões de projetos, precisaria somente atualizar o feature-model com as
novas opções de variabilidade, o arquivo de configuração do SPLTool e por
fim criar as novas classes que devem implementar as interfaces que já foram
definidas desde o início.
A combinação da infraestrutura apresentada neste trabalho com o MDA
permitiu obter, em alguns casos, benefícios adicionais. Como os programas
são gerados com base em templates validados, a arquitetura será mais
consistente já que implementará todas as decisões já definidas no início do
projeto. Isso vai encorajar os programadores a trabalhar para manter íntegra
a arquitetura.
Também existem algumas desvantagens na proposta de geração de
código-fonte, uma vez que pode ser necessário um investimento de tempo
alto no início do projeto para o desenvolvimento de todos os artefatos
necessários para a infraestrutura, como: análise do domínio da aplicação,
desenvolvimento do feature-model, criação dos arquivos de configuração do
SPLTool, desenvolvimento dos templates e criação do código fonte base da
aplicação. Também é necessário investir em treinamentos sobre arquitetura e
linhas de produtos para os desenvolvedores responsáveis.
Sendo assim, a proposta apresentada neste trabalho será mais útil nos
casos em que for necessário criar uma quantidade substancial de variações
dos produtos de software, ou quando os artefatos existentes puderem ser
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reutilizados em outras linhas de produtos, como: templates, arquivos de
configuração, código fonte, componentes e arquitetura.
Outra dificuldade encontrada na infraestrutura proposta é que caso seja
inserido código fonte manualmente após a geração do código pela
ferramenta SPLTool, se for necessário gerar o código fonte novamente, o
código inserido manualmente será perdido. Este problema poderia ser
minimizado

criando

marcações

especiais

para

o

código

inserido

manualmente, dessa forma o SPLTool poderia guardar estes trechos para
inserir novamente.
A seguir são demonstradas as métricas extraídas do código fonte da
aplicação ModRH comparando as diferenças e os benefícios que são
esperados ao usar a infraestrutura apresentada neste trabalho.
Inicialmente é apresentada a quantidade de linhas de código da
aplicação com todas as funcionalidades e padrões de projetos selecionados,
simulando como seria a aplicação caso fosse desenvolvida sem utilizar as
técnicas da engenharia de linhas de produtos de software.
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Figura 6.1 - Quantidade total de linhas de código – Fonte: Elaborado pelo autor

Em seguida é mostrado a quantidade de linhas de código da aplicação
produzida com o SPLTool após a seleção dos seguintes padrões de projetos
(Opção 1):


Persistência: DAOJDBC



Auditoria: LOGDB



Monitoração: MONXML
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Figura 6.2 - Quantidade de linhas de código com DAOJDBC, LOGDB e MONXML – Fonte:
Elaborado pelo autor

É possível notar a diminuição na quantidade de linhas de código ao
utilizar o SPLTool, com a seleção apresentada dos padrões de projetos
(DAOJDBC, LOGDB e MONXML) houve uma redução de 20% (vinte por
cento) em relação a quantidade de código original.
Em seguida é apresentada a métrica de quantidade de linhas de código
da aplicação ao selecionar os seguintes padrões de projetos (Opção 2):


Persistência: DAOJPA



Auditoria: LOGTXT



Monitoração: MONTXT
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Figura 6.3 - Quantidade de linhas de código com DAOJPA, LOGTXT e MONTXT – Fonte:
Elaborado pelo autor

Com as opções de padrões de projetos selecionadas (DAOJPA, LOGTXT
e MONTXT) é possível comprovar uma diminuição de 52% (cinquenta e dois
por cento) na quantidade de linhas de código produzida.
A seguir é mostrada uma tabela com a comparação dos dados
consolidados extraídos das opções apresentadas e comprovando a
efetividade da infraestrutura apresentada neste trabalho.

DAOMEMORY

LOGDB

LOGTXT

MONXML

MONTXT

Monitoração

DAOJPA

Todas as
opções
Opção 1
Opção 2

Auditoria

DAOJDBC

Persistência

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

961

X

761
453

X
X

Linhas de código

Tabela 2 - Consolidação da comparação da quantidade de linhas de código – Fonte: Elaborado
pelo autor
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A figura 6.4 apresenta um gráfico que demonstra qual foi a
porcentagem de reuso de código atingida com os experimentos realizados
utilizando o SPLTool. De todo o código fonte produzido apenas 18% (dezoito
por cento) é referente aos artefatos base (core assets) e 82% (oitenta e dois
por cento) são referentes aos artefatos reutilizáveis.
Figura 6.4 - Porcentagem de reuso - Fonte: Elaborado pelo autor.

7
7.1

CONCLUSÃO
Resumo
Este trabalho apresentou uma infraestrutura para desenvolvimento e

produção de código fonte utilizando técnicas de desenvolvimento de linhas de
produtos de software baseada nos conceitos do MDA, POA e RM-ODP.
O objetivo desta infraestrutura é possibilitar o desenvolvimento de
programas usando técnicas conhecidas e aplicadas na criação de linhas de
produtos de software, como o reuso de código fonte, componentes e
arquitetura e a modelagem utilizando o feature-model.
Este trabalho também apresenta uma proposta de utilizar o featuremodel para modelar a variabilidade dos interesses arquiteturais presentes na
linha de produtos, também conhecidos como requisitos não funcionais. Dessa
forma, o mesmo feature-model pode ser usado para declarar as variações
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dos requisitos funcionais e não funcionais, permitindo criar variações de
produtos de software muito mais flexíveis.
A variação dos interesses arquiteturais é possível devido ao uso de
padrões de projetos, técnica utilizada na criação de softwares seguindo o
desenvolvimento orientado a padrões (POA). O desenvolvimento com POA
usa diversos padrões de projetos para solucionar problemas recorrentes de
arquitetura,

no

presente

trabalho

estes

padrões

de

projetos

são

encapsulados como opções de variabilidade que atendem diferentes
interesses arquiteturais.
Para finalizar, também é apresentada neste trabalho uma proposta para
gerar o código fonte do produto com as características funcionais e não
funcionais selecionadas no feature-model. Seguindo os conceitos de
transformações de modelos apresentados no MDA, é proposta neste estudo
uma técnica para interpretar um feature-model com todas as possíveis
variações funcionais e não funcionais e em seguida produzir o código fonte
do produto correspondente.
Para validar a técnica de produção de código fonte descrita foi criada
uma ferramenta chamada SPLTool. Esta ferramenta recebe como entrada
um feature-model, as variações selecionadas para o produto, um arquivo de
configuração e um conjunto de templates e como saída produz o código fonte
dos pontos variáveis da aplicação.
O experimento prático descrito neste trabalho foi construído para validar
todos os passos necessários da infraestrutura apresentada e também a
viabilidade de uso da ferramenta SPLTool. Foi desenvolvido um módulo de
Recursos Humanos com funcionalidades reduzidas referentes a um sistema
ERP. As visões do RM-ODP foram usadas para demonstrar a justificativa de
cada etapa até chegar ao feature-model. Este módulo foi chamado de
ModRH e algumas de suas funcionalidades são: gerenciamento de
funcionários, extração de relatórios e controle de pagamentos. Alguns dos
interesses arquiteturais apresentados foram: persistência, auditoria e
monitoração.
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Com a infraestrutura proposta, acredita-se ser possível produzir
softwares com mais agilidade, com nível de qualidade elevado e uniforme,
introduzir o uso de padrões de projetos e possivelmente também aumentar a
produtividade dos desenvolvedores, que passariam a gastar mais tempo
trabalhando em partes mais importantes dos programas ao invés de
continuar com tarefas repetitivas e passíveis de erros.
7.2

Análise geral e contribuições
O

objetivo

deste

trabalho

foi

propor

uma

infraestrutura

para

desenvolvimento e produção de código fonte utilizando técnicas de
desenvolvimento de linhas de produtos de software e ainda apresentar uma
maneira de representar os aspectos não funcionais no mesmo feature-model
dos aspectos funcionais.
A forma de produção de código fonte para linhas de produtos
apresentada no presente trabalho difere de outras abordagens similares, pois
o SPLTool possibilita representar e implementar a variabilidade e as partes
comuns dos aspectos funcionais e também não funcionais no mesmo featuremodel. Normalmente o feature-model é usado para representar somente a
variabilidade dos aspectos funcionais (HELLEBOOGH et al., 2010).
Foi atingido o objetivo de apresentar uma infraestrutura para produzir
diferentes produtos de software a partir de uma base de código comum e
usando um feature-model como modelo inicial. A diminuição do tempo de
desenvolvimento deve ser levada em consideração somente quando são
produzidos diferentes produtos a partir dos artefatos criados inicialmente,
pois se contar o tempo do desenvolvimento desde o início da criação de toda
infraestrutura, este tempo será maior do que se fosse desenvolvida uma
única aplicação.
Outro objetivo importante alcançado foi a demonstração que é possível
utilizar um feature-model para também modelar a variabilidade dos requisitos
não funcionais, por meio do uso de interesses arquiteturais e padrões de
projeto. Normalmente a implementação manual de um novo requisito não
funcional pode ser uma tarefa trabalhosa e sujeita a erros, e ainda a
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implementação poderia causar algum erro nas funcionalidades já existentes.
Com a proposta apresentada neste trabalho, a evolução dos requisitos não
funcionais ocorre de forma independente e separada das funcionalidades
existentes na aplicação. A geração de código feita pela ferramenta SPLTool
também força os desenvolvedores a trabalharem somente em pontos
específicos, como os templates ou arquivos de configuração, diminuindo a
possibilidade de introduzir erros em outras partes do código.
A infraestrutura apresentada e o SPLTool foram usados apenas para
desenvolver um protótipo de um dos módulos de um sistema ERP com
funcionalidades reduzidas. Os resultados positivos e negativos foram
descritos neste trabalho. Um resultado positivo importante que foi
apresentado foi à diminuição na quantidade de linhas de códigos ao utilizar a
infraestrutura proposta, em um dos casos demonstrados houve uma
diminuição superior a 50% (cinquenta por cento). Com essa métrica também
é possível afirmar que a complexidade do código produzido diminuiu
consideravelmente.
Todo o código fonte e arquivos produzidos nesta pesquisa foram
disponibilizados nos seguintes endereços:


SPLTool:
o https://github.com/eduandrade/SPLTool



ModRH:
o https://github.com/eduandrade/ModRH

7.3

Sugestões para futuras pesquisas
Como foi descrito na seção de apresentação do SPLTool, as informações

das classes e telas que serão geradas devem ser inseridas no arquivo XML
de configuração manualmente. Uma alternativa para facilitar esta atividade
seria criar um diagrama de classes com todas as informações inseridas
diretamente no diagrama, e então o SPLTool poderia ser adaptado para
interpretar um arquivo XMI (XML Metadata Interchange) referente ao
diagrama para produzir o código fonte da aplicação.
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Outro ponto que poderia ser explorado seria a utilização da infraestrutura
apresentada para produzir diferentes módulos de um sistema ERP e também
de outros domínios usando diferentes linguagens de programação. Dessa
forma seria possível avaliar se a proposta apresentada neste trabalho poderia
ser usada na indústria de maneira efetiva.
Pode ser estudado também outros interesses arquiteturais e padrões de
projetos que poderiam ser aplicados utilizando o SPLTool. Outro item que
precisa ser melhor estudado é como prevenir que o código inserido
manualmente não seja perdido quando o SPLTool gerar o código fonte
novamente.
O trabalho apresentado levou em consideração somente a criação de
novos projetos, poderia ser avaliado também se a infraestrutura proposta
conseguiria lidar de forma satisfatória com aplicações legadas e com
constantes modificações.
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