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Resumo 

 Vários desafios têm sido impostos a middleware para suporte a aplicações de 

TV digital devido a heterogeneidade e restrições de recursos das plataformas de 

execução. Nesse cenário, o middleware deve ser altamente configurável de forma a 

poder ser customizado para atender aos requisitos das aplicações e das plataformas 

subjacentes. Esse trabalho tem como objetivo apresentar o GingaForAll, uma linha 

de produtos de software desenvolvida para o Ginga – o middleware do Sistema 

Brasileiro de TV Digital (SBTVD).  GingaForAll agrega os conceitos de linha de 

produtos de software, orientação a aspectos e desenvolvimento dirigido a modelos 

de forma a permitir: (i) a especificação das características comuns e variáveis do 

middleware; (ii) a modularização dos conceitos transversais – tanto conceitos 

obrigatórios quanto variáveis – através de aspectos; (iii) a expressão de conceitos 

como um conjunto de modelos que aumentam o nível de abstração e permite o 

gerenciamento de diferentes artefatos de software em termos de modelos 

configuráveis. Esse trabalho apresenta a arquitetura da linha de produtos de 

software e uma ferramenta que implementa tal arquitetura e que oferece suporte 

para customizações automáticas do middleware. O trabalho também apresenta uma 

ferramenta que implementa o processo de geração de produtos GingaForAll. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Linha de Produtos de Software, Ginga, TV Digital, 

Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos, Desenvolvimento Dirigido por 

modelos 

 



 

 



 

 

Abstract 

Many challenges have been imposed on the middleware to support applications for 

digital TV because of the heterogeneity and resource constraints of execution 

platforms. In this scenario, the middleware must be highly configurable so that it can 

be customized to meet the requirements of applications and underlying platforms. 

This work aims to present the GingaForAll, a software product line developed for the 

Ginga - the middleware of the Brazilian Digital TV (SBTVD). GingaForAll adds the 

concepts of software product line, aspect orientation and model-driven development 

to allow: (i) the specification of the common characteristics and variables of the 

middleware, (ii) the modularization of crosscutting concerns - both mandatory and 

concepts variables - through aspects, (iii) the expression of concepts as a set of 

models that increase the level of abstraction and enables management of various 

software artifacts in terms of configurable models. This work presents the 

architecture of the software product line that implements such a tool and architecture 

that supports automatic customization of middleware. The work also presents a tool 

that implements the process of generating products GingaForAll. 

KEYWORDS: software product lines, Ginga, Digital TV, Aspect Oriented Software 

Development, Model driven development. 
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1 Introdução 

O cenário atual de desenvolvimento da TV digital no Brasil caracteriza-se por alto 

grau de heterogeneidade no ambiente de execução das aplicações devido, 

principalmente, a existência de diversos ambientes embarcados de recepção, com 

grandes diferenças tanto de hardware quanto de software. Além disso, aplicações de 

TV digital compartilham a necessidade de acessar diversos serviços ―comuns‖ que 

são transversais as aplicações em si. Por exemplo, essas aplicações precisam de 

serviços para recuperar arquivos transmitidos pela emissora, acesso às tabelas de 

informações transmitidas (por exemplo, informações do EPG – Electronic Program 

Guide), serviços para estabelecimento de conexões com a internet, dentre outros. 

Nesse contexto, middlewares para TV digital são propostos para abstrair as 

diferenças de software e hardware bem como para prover serviços específicos às 

aplicações escritas para serem executadas sobre ele. Ginga [Soares et al, 2007] é o 

middleware do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD) e sua arquitetura 

é composta pelos subsistemas: (i) Logical Subsystems Manager (LSSM), (ii) o 

CommonCore (GingaCC) e o (iii) PresentationEngine.  

 A presença de diferentes plataformas de execução, com diferentes 

capacidades de processamento, memória e armazenamento, impõe desafios não 

apenas para a execução de aplicações, mas também para o projeto do próprio 

middleware de TV digital. Outro aspecto importante, que deve ser levado em 

consideração no projeto de um middleware para TV Digital, é a facilidade com que 

as suas funcionalidades podem ser removidas e adicionadas dependendo do 

produto final que se deseja gerar. Esta adição ou remoção de funcionalidades pode 

surgir por uma imposição do hardware do receptor, onde o middleware será 

embarcado, ou pela necessidade de se gerar diferentes produtos para atingir 

diferentes parcelas de consumidores. Por exemplo, não é coerente instalar um 

middleware com suporte a conexões via modem dial-up se o receptor no qual ele 

será embarcado não possui o hardware correspondente. Por outro lado, caso o 

receptor possua uma placa de rede habilitada, pode-se optar ou não por instalar o 

middleware com suporte a recuperação e exibição de vídeo via IP (IPTV). 

Possivelmente essa funcionalidade pode ser vinculada a um produto com preço 

diferenciado que, em conjunto com uma estratégia de marketing adequada, pode vir 

a atender a necessidade de uma parcela específica de consumidores. 
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 Assim, nota-se a necessidade de utilização de um mecanismo eficiente de 

gerência de funcionalidades comuns e suas possíveis variações no middleware. 

Atualmente, a abordagem de desenvolvimento baseado em Linhas de Produto de 

Software (LPS) [Northrop, 2002][Linden et al, 2007][SEI, 2009] vem sendo utilizada 

com o objetivo de gerar produtos específicos com base em uma infra-estrutura 

comum.  

 A abordagem de desenvolvimento baseado em linha de produtos de software 

– LPS (ou em inglês Software Product Line - SPL) consiste em uma estratégia de 

construção de software que focaliza um domínio específico, usando como base uma 

infra-estrutura comum de artefatos de código. Uma linha de produtos é formada por 

uma família de produtos, pertencentes a um determinado domínio de aplicação, e 

que possuem como base uma arquitetura comum. Uma LPS compartilha 

funcionalidades comuns e define funcionalidades específicas, as quais variam de 

acordo com cada produto em particular [Northrop, 2002].  

 O gerenciamento de variabilidades consiste nas atividades de identificação, 

projeto e implementação das características variáveis, assim como no rastreamento 

dessas características ao longo dessas atividades em uma linha de produtos de 

software. A variabilidade das características, freqüentemente, gera um impacto em 

vários artefatos em diversos estágios do ciclo de vida do produto, tornando-se um 

desafio para a Engenharia de Linhas de Produto de Software. Nas abordagens 

tradicionais de LPS, a variabilidade é principalmente manipulada usando 

mecanismos das próprias linguagens de implementação, tais como padrões, 

frameworks, polimorfismo, reflexão e pré-compilação, no intuito de selecionar as 

características variantes presentes nos ativos do núcleo [Araújo et al, 2002].  

 Entretanto, novas formas de gerenciamento de variabilidades podem ser 

criadas, através da sinergia entre abordagens de LPS e outras técnicas modernas 

da engenharia de software.  As abordagens de desenvolvimento de software dirigido 

por modelo - DDM (do inglês, Model Driven Development MDD [Miller e Mukerji, 

2009]) e de desenvolvimento orientado a aspectos (DSOA) [Kiczales et al, 1997] 

emergem como duas técnicas promissoras para serem integradas a LPS, podendo-

se obter grandes benefícios com essa integração.  

 DDM em particular tem se mostrado como uma técnica promissora para 

auxiliar o gerenciamento de variabilidades em LPSs. A abordagem de 
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desenvolvimento dirigido por modelos apresenta-se como uma forma de 

desenvolvimento de software na qual modelos são criados em diferentes níveis de 

abstração. Esses modelos são refinados por processos de transformações, 

reduzindo a abstração até o nível de dependência da plataforma computacional 

onde o sistema será implementado. A principal proposta do DDM não consiste na 

criação de famílias de produtos, todavia, a separação de domínios e sua natureza 

generativa tornam essa metodologia uma abordagem útil para a criação de LPSs. 

 Resultados de pesquisas recentes mostram como o uso do DDM em conjunto 

com a engenharia da linha de produtos de software (MD-LPS) facilita a definição do 

processo de criação da linha de produto [Czarnecki e Antkiewicz, 2005] [Sánchez, 

2008]. 

 O desenvolvimento orientado a aspectos (DSOA) [Kiczales, 1997] trata da 

aplicação do Paradigma de Orientação a Aspectos (POA) na construção de sistemas 

de software, empregando a idéia de separação de conceitos transversais em todas 

as fases do ciclo de vida de um software, desde a elicitação de requisitos até a 

implementação. O DSOA visa melhorar a modularização dos sistemas de software 

através da separação dos vários conceitos envolvidos em sua construção em dois 

tipos distintos de elementos: os componentes e os aspectos. Os componentes são 

elementos responsáveis por encapsular conceitos que podem ser modularizados por 

procedimentos generalizados (objeto, método, procedimento ou API). Por sua vez, 

os aspectos são elementos que encapsulam conceitos transversais [Kiczales, 1997]. 

 Os conceitos transversais caracterizam-se por estarem espalhados 

(scattered) e entrelaçados (tangled) com outros requisitos pelo código do sistema, o 

que dificulta a programação, a compreensão, a legibilidade e a manutenibilidade dos 

softwares [Silva, 2009]. Neste contexto, o termo código espalhado refere-se à 

implementação de um conceito em múltiplos módulos e o termo código entrelaçado 

refere-se à implementação de um componente em um sistema que interage 

simultaneamente com vários conceitos. A principal motivação para DSOA surge do 

fato de que as técnicas de programação atual conseguem expressar muito bem o 

comportamento das entidades principais do sistema, mas falham em capturar 

interesses transversais. O uso de OA tende a gerar sistemas flexíveis e bem 

modularizados, contribuindo para a manutenção, extensibilidade, compreensão, 

dentre outras qualidades desejáveis do software. 
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 No contexto das linhas de produto de software, DSOA pode ser aplicado 

como uma abordagem para ajudar na identificação e no gerenciamento das 

variabilidades de uma LPS. Dentre as vantagens obtidas com o uso de DSOA em 

LPS pode-se citar a promoção da separação clara entre features identificadas como 

transversais e as não transversais, contribuindo para sua modularização e o 

consequente reuso dos artefatos de software produzidos. Além disso, o uso de 

mecanismos OA facilita a configuração e customização de produtos específicos.  

 Este trabalho tem como objetivo central conceber o middleware Ginga na 

forma de uma Linha de Produto de Software (LPS), através da definição de uma 

abordagem baseada em engenharia dirigida por modelos [Schmidt, 2006] em 

conjunto com orientação a aspectos [Filman et al, 2005]. A idéia é definir uma 

arquitetura flexível para o Ginga Commom Core (GingaCC), através de uma 

reestruturação da sua arquitetura atual. A partir dessa nova arquitetura será possível 

gerar customizações específicas do GingaCC contemplando diferentes 

necessidades e demandas do mercado e de clientes específicos.  

 A abordagem proposta envolve a criação de um processo para construção da 

família de produtos Ginga e para derivação dos produtos individuais, que unifica as 

técnicas DSOA, DDM e LPS que será apoiado pela ferramenta GingaForAll também 

desenvolvida no contexto desse trabalho. A ferramenta GingaForAll é a instanciação 

do processo GingaForAll e será usada para gerenciar as variabilidades da LPS do 

GingaCC e dar suporte a geração de seus produtos a partir de transformações 

modelo para modelo e modelo (M2M) para texto (M2T). 

 

1.1 Motivação 

 No contexto de TV Digital no Brasil há uma diversidade de ambientes 

embarcados de recepção com diferenças tanto de hardware quanto de software. O 

Ginga foi proposto com o objetivo de abstrair essa as diferenças de software e 

hardware bem como para prover serviços específicos às aplicações escritas para 

serem executadas sobre ele. No entanto a presença de diferentes plataformas de 

execução, com diferentes capacidades de processamento, memória e 

armazenamento, impõe desafios não apenas para a execução de aplicações, mas 

também para o projeto do próprio middleware de TV digital. Por esse motivo é 

necessário a utilização de um mecanismo eficiente de gerência de funcionalidades 
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comuns e suas possíveis variações no middleware para geração de produtos 

específicos para determinado tipo de plataforma ou até para determinado tipo de 

consumidor final. 

As LPSs têm sido usadas como uma técnica eficiente para abstrair essas 

diferenças de hardware e software, mas também servem para aumentar a 

produtividade e a qualidade de softwares produzidos quando é  aplicada  a um 

domínio específico. Apesar do sucesso obtido pela indústria, as etapas de 

Engenharia de Domínio e Engenharia de Aplicação para a criação de uma LPS 

esbarram em algumas dificuldades de como tratar, implementar ou gerenciar as 

atividades peculiares a cada etapa e que transpassam para as etapas posteriores. 

Exemplos disso são as técnicas atuais de tratar as etapas de especificação, projeto, 

implementação e gerenciamento de variabilidades das features desde o modelo de 

features até a implementação do produto. 

 Na abordagem tradicional da engenharia de linhas de produto de software, as 

variabilidades são principalmente manipuladas usando mecanismos providos pela 

(ou associados à) própria linguagem de programação, tais como padrões de 

projetos, frameworks, polimorfismo, reflexão e pré-compilação. Além desses 

mecanismos, pode-se usar a configuração e o desenvolvimento de ferramentas para 

definição de variabilidades em tempo de compilação e selecioná-las a partir do 

conjunto de ativos do núcleo  [Araújo et al, 2002]. 

 Entretanto, essa abordagem tradicional de desenvolvimento de LPS encontra-

se limitada, por exemplo, à expressividade da linguagem de programação ou a 

técnicas de configuração em tempo de compilação. Uma forma de facilitar a 

implementação de variabilidades pode ser obtida através do uso da abordagem de 

desenvolvimento dirigido a modelos. Utilizando essa solução, as atividades de 

gerenciamento e rastreamento das features para o código são facilitadas, além de as 

características poderem ser separadas em modelos, diminuindo a complexidade de 

se adicionarem novas características aos ativos do núcleo.  

 A principal vantagem de integração de LPS com DDM reside no fato de que 

os artefatos gerados ao longo das etapas de desenvolvimento da LPS podem ser 

representados como modelos, passíveis de transformação, o que sugere altos 

índices de automação entre as fases, característica desejável em uma LPS. Modelos 

definem detalhes particulares do projeto e podem ser derivados a partir de outros 
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modelos, aumentando o reuso. Neste contexto, o conceito de transformações de 

modelos é fundamental para a realização dos benefícios decorrentes da abordagem, 

tais como aumento de produtividade, portabilidade e interoperabilidade. Os modelos 

gerados em cada fase da LPS são utilizados como parâmetros para geração de 

modelos nas fases posteriores e finalmente geração do produto final, ou seja, do 

código executável (que também pode ser considerado um modelo), preservando, 

conseqüentemente, a conformidade entre os artefatos das diferentes fases da LPS. 

Essas características tornam o DDM uma abordagem útil para a criação de LPS. 

 Diversos trabalhos  [Araújo et al, 2002] [Czarnecki e Antkiewicz, 2005] [Sánchez 

et al, 2008] apontam que o uso de DDM em conjunto com a engenharia de LPS 

facilita a definição dos processos de criação e o gerenciamento de produtos em uma 

linha de produto de software. Outras vantagens observadas   [Araújo et al, 2002]  

apontam que o uso de LPS com DDM facilita o mapeamento do domínio do 

problema para o domínio de solução, podendo o mesmo ser formalmente descrito 

automaticamente usando transformações modelo para modelos. Adicionalmente, a 

integração de tais abordagens permite descrever as variabilidades de forma mais 

concisa no nível de modelo.  

 Além da abordagem de desenvolvimento dirigido por modelos, novas técnicas 

de modelagem e programação estão sendo propostas com o objetivo de melhorar a 

modularização de features em LPSs. Um exemplo dessas novas técnicas consiste 

nos princípios e mecanismos de composição do paradigma de Desenvolvimento de 

Software Orientado a Aspectos (DSOA). Algumas vantagens já são observadas a 

partir de trabalhos que relatam a experiência do uso de técnicas de DSOA no 

desenvolvimento de LPSs [Griss, 2000][Kästner et al, 2007][Conejero e Hernandez, 

2008][Mezini e Ostermann, 2004][Braga et al, 2007], como se pode citar: (i) 

separação clara de features transversais e não transversais já desde estágios 

preliminares de desenvolvimento; (ii) mapeamento direto de features transversais em 

aspectos; (iii) aumento da capacidade de reuso de artefatos de software (core 

assets) relacionados a features transversais; e (iv) facilidade para configuração e 

customização de produtos específicos da LPS. 

 Alem da integração com LPS, o DSOA vem obtendo atenção crescente da 

indústria [Sabbah, 2004] e alcançando uma maior maturidade após cerca de uma 

década de pesquisas. Muitos produtos têm incorporado o uso de técnicas orientadas 
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a aspectos para endereçar conceitos transversais tradicionais encontrados no 

desenvolvimento de aplicações. Os estudos sobre a utilização de aspectos em 

middlewares vêm crescendo bastante, devido à popularidade dos middlewares e 

visando melhorias em sua arquitetura rígida e complicada.  

 Segundo Zhang et al [Zhang e Jacobsen, 2003] uma das causas 

fundamentais para os problemas nas arquiteturas de middlewares é que os modelos 

de decomposição utilizados, como o modelo de orientação a objetos, são limitados 

em termos de capacidade para modularizar  características transversais existentes 

simultaneamente, e que mesmo que esses modelos facilitem a decomposição do 

sistema, ainda é difícil aplicar essa modularização quando ocorrem mudanças nos 

requisitos dos middlewares.  

 O uso de aspectos no desenvolvimento e na refatoração das plataformas de 

middleware tem sido uma alternativa viável e recomendável, devido aos benefícios 

que o DSOA fornece como facilidade de manutenção e melhoria do reuso. Jacobsen 

e Zhang [Zhang e Jacobsen, 2003] afirmam que o uso de aspectos pode ser 

aplicado com sucesso para modularizar o código disperso, fazendo com que a 

complexidade estrutural da arquitetura de um middleware seja simplificada. O uso de 

aspectos também adiciona capacidade de carregar (loading) e descarregar 

(unloading) determinadas características (features) do sistema, o que se tornaria 

difícil em implementações legadas, devido ao alto entrelaçamento entre as 

propriedades básicas e transversais existentes nesse contexto. 

 Além de criação de uma LPS com o uso de MDD e DSOA para o middleware 

Ginga há uma necessidade de definição de um processo para construção da família 

de produtos da LPS do Ginga e para derivação dos seus produtos individuais. Esse 

processo tem de ser genérico com atividades sistemáticas com o objetivo de ser 

reusado em outros domínios que não seja o de TV Digital Brasileira.  

 Assim como a definição de um processo é importante também é necessário 

que esse processo tenha um suporte ferramental com o objetivo de aproveitar os 

benefícios advindos do uso de MDD dando um enfoque principal na geração de 

parte do código fonte. 

1.2 Objetivos 

 O presente trabalho tem por objetivo definir um processo que será usado para 

conceber a LPS do GingaCC, através do uso das abordagens DSOA e DDM. Além 
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disso, também é objetivo do trabalho apresentar a ferramenta GingaForAll que foi 

derivada a partir do processo. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Criar um processo para a concepção da LPS do GingaCC. 

 Uso dos conceitos de metamodelos, da abordagem DDM, para a criação 

de modelos que refletem as características do código do GingaCC, 

demonstrando tanto os relacionamentos dos componentes e classes 

quanto das features da LPS do GingaCC. 

 Definir o metamodelo de aspectos para possibilitar o uso de conceitos 

orientados a aspectos (OA) na derivação de produtos da LPS do GingaCC. 

 Criar transformações M2M (modelo para modelo) usando QVTO para 

gerar modelos de produtos da LPS do GingaCC. 

 Criar de uma transformação M2T (modelo para texto) usando ACCELEO 

para gerar código em linguagem C++ a partir do modelo do produto. 

 Criação da ferramenta GingaForAll para auxiliar na derivação do produto a 

partir do processo definido. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

O restante desse trabalho está estruturado da seguinte forma. O capítulo 2 

apresenta os principais conceitos envolvidos no trabalho, que são: o middleware 

Ginga, Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos, Linha de Produtos de 

Software, e por fim, Desenvolvimento Dirigido a Modelos. O capítulo 3 apresenta o 

processo GingaForAll para a concepção da LPS do Ginga Commom Core e 

descreve seus elementos. O capítulo 4 apresenta a ferramenta GingaForAll e como 

o processo é usado nessa ferramenta. O capítulo 5 mostra três estudos de caso de 

produtos da LPS do Ginga e o capítulo 6 apresenta alguns trabalhos relacionados. 

Por fim, o capítulo 7 apresenta as considerações finais do trabalho. 
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2 Fundamentação Teórica 

O objetivo deste capítulo é apresentar, de forma resumida, os principais conceitos 

que estão envolvidos neste trabalho. Na Seção 2.1 apresentamos o middleware 

Ginga detalhando a sua arquitetura. A Seção 2.2 mostra uma visão sobre Linhas de 

Produto de Software (LPS). A definição e conceitos de Desenvolvimento de Software 

Orientado a Aspectos (DSOA) são detalhados na Seção 2.3. Por fim, a Seção 2.4 

apresenta o Desenvolvimento Dirigido a Modelos (DDM) e as ferramentas que serão 

utilizadas neste trabalho para transformação entre modelos (M2M) e de modelo para 

texto (M2T).  

2.1 O Middleware Ginga  

Ginga [Soares et al, 2007], é o middleware padrão do Sistema Brasileiro de TV 

Digital (SBTVD). A Figura 1 apresenta uma visão geral da sua organização. Como 

pode ser visto, o Ginga é formado por diversos subsistemas, os quais foram 

implementados usando a linguagem C++. O núcleo comum do Ginga 

(CommonCore) – Ginga-CC, implementa as funcionalidades principais do 

middleware, e acima dele há uma camada de serviços específicos que consiste na 

implementação das APIs utilizadas pelas aplicações que executam sobre o 

middleware. Dois tipos de aplicações são suportadas pelo middleware brasileiro: (i) 

as aplicações NCL (Ginga-NCL) e (ii) as aplicações Java (Ginga-J). Neste cenário, 

as aplicações acessam suas APIs específicas e estas APIs utilizam o núcleo comum 

do Ginga para efetuarem suas operações. 

 

Figura 1: Visão geral do middleware Ginga 
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 Este trabalho usa a implementação componentizada do middleware Ginga da 

PUC - Rio. Neste sentido, a Figura 2 exibe um diagrama de pacotes UML com uma 

visão geral dos pacotes adotados nessa implementação. Essa versão da PUC não 

contem o módulo Ginga-J que dá suporte as aplicações procedurais, por isso não 

serão apresentados detalhes sobre a arquitetura do Ginga-J. 

 Três subsistemas podem ser visualizados na Figura 2: o Logical Subsystems 

Manager (LSSM), o CommonCore e o PresentationEngine. O LSSM gerencia a 

execução dos subsistemas CommonCore (através da classe CommonCoreManager) 

e PresentationEngine (através da classe PresentationEngineManager). É através do 

subsistema LSSM que o PresentationEngine e o CommonCore são iniciados para 

execução de aplicações e exibição de áudio e vídeo, respectivamente. O diagrama 

de classes UML para o LSSM é exibido na Figura 3. 

 

Figura 2: Pacotes do Ginga 
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Figura 3: Diagrama de classes UML do LSSM 

 O PresentationEngine consiste no ambiente de execução de aplicações NCL, 

sendo esse subsistema responsável por carregar e interpretar os arquivos NCL. Está 

fora do escopo deste trabalho apresentar os detalhes internos do 

PresentationEngine. O CommonCore é o subsistema responsável pela sintonização 

de canais, leitura e interpretação das tabelas de informação transmitidas, exibição de 

áudio e vídeo, gerenciamento de preferência de usuários, entre outros serviços.  

 A Figura 4 apresenta um diagrama de pacotes UML representando os 

pacotes do CommonCore, assim como suas dependências. 

 

Figura 4: Pacotes do CommonCore 

 O funcionamento interno de colaboração das classes do CommonCore pode 

ser compreendido através da análise do fluxo de transmissão ao longo de seus 
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componentes. Neste sentido, o componente Tuner é responsável por selecionar uma 

determinada fonte de TS (Transport Stream) e repassar esse fluxo para o 

componente TSParser. No diagrama da Figura 4 este processo é representado 

como uma dependência do TSParser para o Tuner. Por sua vez, o TSParser é 

responsável por demultiplexar o TS, fornecendo os fluxos elementares aos seus 

componentes clientes. Na implementação avaliada, o DataProcessing é o cliente do 

TSParser (dependência entre DataProcessing e TSParser), de tal forma que este 

componente é capaz de receber e processar fluxos de dados, por exemplo, receber 

um fluxo de aplicação e montá-la para execução. 

 Outras dependências podem ser observadas. O UpdateManager (pacote 

gingacc-um) depende do canal de interatividade (pacote gingacc-ic) para efetuar o 

download de atualizações. O Player (pacote gingacc-player) depende do pacote 

gingacc-system para ler, por exemplo, um arquivo de vídeo do sistema de arquivos 

local. Além disso, vários componentes dependem do ComponentManager (pacote 

gingacc-cm). Como será visto posteriormente, o ComponentManager funciona como 

uma fábrica para todos os demais componentes do sistema, nesse sentido, os 

demais componentes dependem do ComponentManager para poder criar 

referências para outros componentes. 

 A implementação avaliada apresenta duas formas de inicialização. Na 

primeira delas, o usuário especifica uma aplicação NCL como parâmetro para o 

middleware e, então, o PresentationEngine é iniciado. Esse cenário está 

apresentado no diagrama de sequência da Figura 5. Como pode ser visto, o método 

main() cria uma instância de IComponentManager. Em seguida, ele recupera uma 

instância de IPresentationEngineManager e ajusta alguns parâmetros. Após esses 

passos, ele então inicia a execução da aplicação NCL (método startPresentation).  
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Figura 5: Inicialização para execução de uma aplicação NCL 

 Outra possibilidade de inicialização consiste no cenário em que o usuário não 

especifica uma aplicação a ser executada. Neste caso, apenas o CommonCore é 

iniciado para a exibição de um arquivo TS localizado no sistema de arquivos ou 

recuperado pela rede IP. A Figura 6 ilustra este processo de exibição. Como pode 

ser observado, após criar uma implementação de IComponentManager, o método 

main recupera uma instância de ICommonCoreManager e 

IPresentationEngineManager. Em seguida, ele inicia a execução do CommonCore 

(chamada para startPresentation). 
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Figura 6: Inicialização do CommonCore 

2.1.1 Pacotes do Common Core 

 Para a implementação do Ginga da PUC - Rio cada um dos pacotes 

corresponde a um componente. A seguir serão descritos o funcionamento dos 

pacotes (ver Figura 4)  que compõem o CommonCore.  

 O Pacote gingacc-tuner que corresponde ao componente Tuner possui 

como principal função a seleção e recuperação de dados. Na medida em que os 

dados são recuperados, o Tuner dispara eventos contendo os pacotes de dados 

recebidos para seus ouvintes (listeners). Atualmente, há dois tipos de recepção de 

dados: através de sistema de arquivos (o Tuner lê um arquivo direto do sistema de 

arquivo local) e através de rede IP (Tuner recupera o fluxo de dados de um endereço 

IP). 

 A Figura 7 apresenta o diagrama de classes UML do Tuner. O Tuner pode 

suportar diferentes formas de recuperação de dados através de diferentes 

implementações da classe DataProvider. DataProvider serve como base para outras 

classes provedoras, como a classe SocketProvider que implementa a recuperação 

de dados via IP (classes UnicastProvider e MulticastProvider) e a classe 

FileSystemProvider que recupera dados do sistema de arquivos local. 



 

 

29 

 

 

Figura 7: Diagrama de classes UML do Tuner 

 O Pacote gingacc-tsparser contém a implementação das classes 

relacionadas ao componente TSParser. Esse componente recebe, através do 

componente Tuner, um determinado Transport Stream (TS). Em seguida, realiza a 

demultiplexação do TS, fornecendo os diversos fluxos elementares presentes, como 
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o de áudio e de vídeo. Além disso, o TSParser interpreta informações de algumas 

tabelas transmitidas. Na implementação deste componente, a classe Demuxer é 

responsável por separar o TS em fluxos elementares, ou seja, ela utiliza métodos 

para adicionar filtros para os Packet Indentifiers (PIDs) relacionados a cada TS ou 

para incluir um filtro TS´s como um todo. 

 O Pacote gingacc-dataprocessing corresponde ao componente 

DataProcessor que é encarregado de processar os diferentes tipos de streams de 

dados e provê-los para os outros componentes do middleware. Dentre as suas 

principais características está a de processar o carrossel de dados, que é um 

mecanismo, definido pelo ―Digital storage media command and control‖ (DSM-CC), 

que permite que dados sejam transmitidos de um radiodifusor (broadcaster) para 

múltiplos receptores, através da repetição cíclica do seu conteúdo. 

 O componente DataProcessor recebe do componente TSParser os streams 

de dados e a partir de cada tipo processa-os de forma distinta. O data-processing 

utiliza a classe chamada DataProcessor, e mais especificamente o método 

―receiveSection” para tratar esses diferentes tipos de dados recebidos.Os tipos de 

dados tratados são: 

 Objetos de carrossel MSG: O DataProcessor repassa o dado para a classe 

MessageProcessor. Esta classe trata os tipos de mensagem ―Download 

Server Initiate‖ (DSI), ―Download Info Indication‖ (DII) e ―Download Data 

Block‖. 

 SDT (Service Description Table): Processado pela classe EPGProcessor. 

 EIT (Event Information Table): Processado pela classe EPGProcessor. 

 CDT: Processado pela classe EPGProcessor. 

 O Pacote gingacc-player corresponde ao componente Player que é 

responsável por definir as interfaces e implementações dos players de mídia usadas 

pelo middleware. Esse pacote contém a definição da interface IPlayer, que é 

implementada por todos os players de mídia do Ginga. Além disso, nesse pacote 

também pode ser encontrada a interface utilizada pelos listeners de um Player. 

Exemplos de implementações encontradas nesse pacote são: ButtonPlayer, 

ImagePlayer, ChannelPlayer, LuaPlayer, PlainTextPlayer, TextPlayer, SrtPlayer, 
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LinksPlayer e AVPlayer. Como se pode ver, aqui são definidos os players dos 

principais tipos de mídia suportados em um middleware de TV Digital.  

 O Pacote gingacc-ic corresponde ao componente canal de interatividade 

(Interactive Channel) ou canal de retorno que fornece o mecanismo responsável por 

permitir a comunicação bidirecional do middleware. Nesse pacote está o 

InteractiveChannelManager responsável por gerenciar todas as implementações de 

InteractiveChannel. Em adição, esse pacote também fornece a interface a qual um 

InteractiveChannel deve implementar, assim como a interface utilizada por seu 

respectivo listener (InteractiveChannelListener).  

 O Pacote gingacc-system fornece ao middleware acesso aos recursos de 

hardware, como dispositivos de áudio e vídeo, entrada de dados, além de threads e 

etc. Nesse pacote há um gerenciador de dispositivos (devices) registrados no 

middleware e mecanismos de providers para implementações de áudio, vídeo, 

fontes e imagens. Neste também é definida a interface para objetos gráficos de 

baixo nível como windows e surfaces utilizados nas demais partes do middleware. 

 O Pacote gingacc-contextmanager contém a implementação do 

componente ContextManager. Esse componente tem como função gerenciar os 

usuários que utilizam os serviços oferecidos pelo middleware Ginga. Esse 

gerenciamento é necessário, pois o aparelho de TV pode ter vários usuários. Além 

disso, permite coordenar informações relacionadas às preferências (contexto) 

desses usuários como, por exemplo, dados que indiquem as configurações de tela, 

legenda ou áudio que normalmente são empregados na televisão.  

No componente ContextManager a partir da classe ContextManager que 

implementa os métodos definidos na interface IContextManager é possível, por 

exemplo, adicionar, recuperar e carregar as preferências dos usuários do aparelho 

de TV. Sendo esses usuários representados através da classe GingaUser, a qual 

implementa a interface IGingaUser e garante a recuperação de propriedades como 

nome, gênero, idade e localização, bem como a validação de suas senhas. Por fim, 

a classe SystemInfo implementa a interface ISystemInfo auxilia o componente 

ContextManager na atividade de obter informações sobre as configurações dos 

usuários como linguagem das legendas, caption, tamanho da tela, tipo de áudio ou 

dados do sistema operacional como a linguagem, nome do sistema operacional 

empregado ou memória disponível. 
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 No Pacote gingacc-cm encontra-se a implementação do Gerenciador de 

Componentes do middleware. O Gerenciador de Componentes funciona como uma 

fábrica provendo implementações dos diversos componentes utilizados no 

CommonCore. Cada componente é carregado dinamicamente em tempo de 

execução de acordo com as configurações presentes no arquivo 

componentDescription.xml. 

 Para utilizar diferentes implementações, basta alterar o caminho para o 

arquivo físico do componente. Por exemplo, a Figura 8 ilustra que para utilizar outro 

componente ComponentDescription basta alterar o atributo name do elemento 

component e/ou o atributo uri do elemento location. 

 

Figura 8: ComponentDescription.xml 

 Neste contexto, destacamos que o principal mecanismo para aplicação de 

variações de funcionalidade utilizado no CommonCore é a composição e 

polimorfismo possibilitados por técnicas de ligação em tempo de execução ( late 

binding). 

 No Gerenciador de componentes a classe ComponentManager é a classe 

principal. Ela utiliza a interface IComponentParser para ler o arquivo de configuração 

xml e mantém informações sobre os componentes definidos neste arquivo através 

de objetos Component mantidos em memória. 

 O Pacote gingacc-um contém o Gerenciador de atualizações. Este 

componente é utilizado para recuperar atualizações de componentes que estejam 

eventualmente armazenados em um repositório.  
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2.2 Linhas de Produto de Software 

 O objetivo central da área de linhas de produto de software (LPS) é promover 

uma gerência eficiente de similaridades e variabilidades pertencentes a uma família 

de aplicações ou sistemas, permitindo a geração de produtos específicos com base 

na reutilização de uma infra-estrutura de software e arquitetura comum dentro de um 

domínio específico de aplicação. Os produtos gerados pela linha de produto 

compõem a chamada família de produtos. A abordagem de LPS pode ser aplicada 

aos domínios que demandem a construção de produtos que possuam características 

comuns, e em contra partida, apresentem pontos de variação bem definidos 

[Northrop, 2002]. A Figura 9 exibe os principais artefatos gerados pela aplicação da 

LPS no desenvolvimento de software. 

 

Figura 9: Artefatos LPS 

 O SEI (Software Engineering Institute), através da iniciativa PLP (Product Line 

Practice), estabeleceu três atividades essenciais para a prática de uma abordagem 

de LPS. A primeira atividade consiste na engenharia de domínio, onde ocorre a 

análise do domínio e o desenvolvimento do núcleo de artefatos. Nessa atividade é 

definida a arquitetura comum ou arquitetura de referência, que representa a infra-
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estrutura de software a ser compartilhada por todos os produtos da LPS. Como os 

componentes da arquitetura comum serão reutilizados nos diversos produtos 

gerados pela LPS, os componentes desenvolvidos nesta fase visam ser reutilizáveis. 

 A segunda atividade engloba a engenharia de aplicação, na qual ocorre o 

desenvolvimento de especializações através do reuso dos artefatos gerados durante 

a engenharia de domínio. Ou seja, nessa fase é realizado o desenvolvimento dos 

produtos específicos da família. A terceira atividade consiste no gerenciamento da 

linha de produto, que busca estabelecer um conjunto de atividades de 

gerenciamento e técnicas responsáveis pela definição de estratégias da implantação 

da abordagem de LPS 

 A primeira etapa para utilizar a abordagem de LPS, no intuito de criar uma 

família de produtos, consiste em realizar a análise de domínio, onde as 

características comuns e as variabilidades são analisadas em termos de features. 

Uma feature é um conceito proeminente que é visível aos envolvidos no 

desenvolvimento das aplicações e/ou aos usuários [Linden et al, 2007]. As features 

podem ser organizadas em Modelos de Features, com o objetivo de tornar explícitas 

as diferentes possibilidades de configuração de produtos de uma LPS. O modelo de 

features representa um conjunto de características e suas relações no domínio dos 

sistemas. As características comuns são modeladas como features obrigatórias e as 

variabilidades são modeladas como features variáveis que podem ser classificadas 

em features opcionais ou alternativas. Além disso, um modelo de features pode 

também representar as diferentes dependências existentes entre algumas de suas 

features. A Figura 10 ilustra um modelo de features simplificado de um jogo para 

celular chamado Rain of Fire retirado de Cirilo et al [Cirilo et al, 2008] contendo 

features obrigatórias, alternativas e opcionais. 

 

Figura 10: Exemplo de Modelo de Features 

 Features opcionais são indicadas no modelo de Features através de uma 

ligação terminada com um círculo não preenchido, sendo assim, na Figura 10, a 
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feature clouds é um exemplo de feature opcional, podendo ou não ser selecionada 

para o produto final. Por sua vez, features obrigatórias são indicadas no modelo 

através de uma ligação terminada em um círculo preenchido, desta forma, as 

features Bright e Language são obrigatórias, possuindo features filhas alternativas. 

No caso, as features alternativas yes e no; e Portuguese e English. Para um 

determinado produto, a escolha de uma feature alternativa exclui as suas features 

irmãs, por exemplo, Portuguese exclui a feature English. As features alternativas são 

indicadas no modelo por meio de uma linha que une as suas ligações (ver 

representação das features Portuguese e English na Figura 10). 

 Outros dois conceitos fundamentais em LPS são o de variabilidade e de ponto 

de variação. Variabilidade é a forma como os membros de uma família de produtos 

podem se diferenciar entre si [Linden et al, 2007]. A variabilidade é descrita por 

pontos de variação e variantes. Um ponto de variação é um local específico de um 

artefato em que uma decisão de projeto ainda não foi resolvida. Na Figura 10, por 

exemplo, temos os pontos de variação representados pelas features Language e 

Bright. A cada ponto de variação está associado um conjunto de variantes. Cada 

variante corresponde a uma alternativa de projeto para instanciar uma determinada 

variabilidade. Na Figura 10 temos como variantes as seguintes features: English, 

Portuguese, yes e no. A resolução de um ponto de variação ocorre através da 

escolha de uma ou mais variantes associadas. 

 Os seguintes benefícios são observados com a utilização da abordagem de 

LPS: (i) uma melhor compreensão do domínio em questão; (ii) uma maior 

reutilização de artefatos, visto que o uso de LPS favorece a utilização de 

componentes maduros e consolidados, desenvolvidos e testados previamente em 

diferentes produtos da linha bem como em produtos de linhas diferentes e em 

espaços de tempo diferentes dentro da LPS; (iii) uma diminuição nos custos e tempo 

de produção, e (iv) uma melhora na qualidade do produto [Linden et al, 2007]. A 

reutilização de artefatos encontra-se fortemente relacionada com a diminuição dos 

custos e no tempo de produção e de manutenção [Krueger, 1992][Basili et al, 1996]. 

A qualidade do produto gerado pode ser assegurada pela utilização de componentes 

maduros e consolidados, o que diminui o risco de erros e falhas [Basili et al, 1996]. 

Experiências com diversas empresas, como por exemplo, Philips, Bosch, Toshiba, 



 

 

36 

 

Nokia, HP, Boeing, entre outras, têm comprovado a eficiência das abordagens de 

LPS no aumento da produtividade e qualidade de software produzido [SEI, 2009]. 

 Uma LPS pode ser implementada a partir de várias abordagens para a 

derivação dos produtos finais. Anastosopoulos [Anastosopoulos et al, 2001] mostra 

diferentes abordagens de implementação de variabilidades em LPS, tais como: 

agregação/delegação, bibliotecas estáticas, bibliotecas compartilhadas, carga 

dinâmica de classe, compilação condicional, herança, padrões de projeto, 

parametrização, reflexão e sobrecarga. Tais abordagens são brevemente descritas a 

no segundo relatório técnico do projeto GingaForAll [Batista et al, 2009]. 

2.3 Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos (DSOA) 

 O Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos (DSOA) [Kiczales, 

1997] trata da aplicação do Paradigma de Orientação a Aspectos ao 

desenvolvimento de sistemas de software, empregando a idéia de separação de 

conceitos transversais em todas as fases do ciclo de vida de um software, desde a 

elicitação de requisitos até a implementação. O DSOA oferece suporte para separar 

os componentes, que são as unidades de decomposição funcional do sistema, dos 

aspectos, que são os conceitos que afetam diversos componentes e originalmente 

estão espalhados e entrelaçados em vários pontos do sistema. O DSOA provê 

mecanismos para abstrair e compor componentes e aspectos de forma a produzir o 

sistema como um todo [Freitas, 2009]. 

 O paradigma de orientação a aspectos está evoluindo da etapa de 

implementação em direção às fases de arquitetura e projeto de sistemas, a fim de 

fornecer um caminho completo de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida do 

software. O DSOA é uma área de pesquisa emergente cujo objetivo é promover a 

separação avançada de interesses em todas as etapas do desenvolvimento de 

software [Lobato, 2005]. Como exemplo de trabalho nesse sentido podemos citar: (i) 

o trabalho de Araújo et al. (2002) [Araújo et al, 2002] que apresenta a separação de 

conceitos transversais a nível de requisitos; (ii) o trabalho de Garcia et al (2006) 

[Garcia et al, 2006] que mostra o uso de aspectos como meio de capturar decisões 

arquiteturais e promover arquiteturas de software com maior modularidade.  

 Segundo Elrad et al [Elrad et al, 2001] a aplicação de técnicas de separação 

de conceitos no momento da construção de sistemas de software tem a capacidade 

de facilitar a (i) compreensão; (ii) evolução; (iii) adaptação; (iv) customização e (v) 
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reuso dos sistemas concebidos de acordo com estas técnicas. De acordo com 

Greenwood et al. [Greenwood et al, 2007], a utilização de aspectos aumenta a 

modularidade, o reuso e a manutenibilidade do sistema. Além disso, há melhorias na 

evolução dos sistemas de software, uma vez que o uso de DSOA permite localizar 

mudanças em pontos determinados e diminuir as dependências entre os vários 

aspectos que compõem o sistema como um todo. 

2.3.1 Programação Orientada a Aspectos 

 A programação orientada a aspectos (POA) [Kiczales et al, 2007] é um 

paradigma de programação que visa melhorar a modularização dos programas 

através da separação dos vários conceitos envolvidos na construção dos sistemas 

de software em dois tipos de unidades de código diferentes: os componentes e os 

aspectos. Os componentes são elementos responsáveis por encapsular conceitos 

que podem ser adequadamente modularizados em construções comuns da 

linguagens de programação, como objetos, métodos, procedimentos ou APIs. Por 

sua vez, os aspectos são elementos que encapsulam conceitos transversais, que 

encontram-se espalhados em diversos pontos do sistema e não são facilmente 

modularizados nas construções comumente utilizadas em linguagens de 

programação tradicionais.  

 Os conceitos transversais caracterizam-se por ficar espalhados (scattered) e 

entrelaçados (tangled) com outros requisitos pelo código do sistema, o que dificulta a 

programação, a compreensão, a legibilidade e a manutenibilidade dos softwares 

[Silva, 2009]. Neste contexto, o termo código espalhado refere-se à implementação 

de um conceito em múltiplos módulos e o termo código entrelaçado refere-se à 

implementação de um componente em um sistema que interage simultaneamente 

com vários conceitos. 

 Podemos citar como exemplos de conceitos transversais logging, integridade 

de transações, autenticação, segurança, desempenho, distribuição, persistência e 

profiling [Elrad et al, 2001]. Na maioria dos sistemas, o código de implementação 

referente a esses conceitos costumam estar presentes em vários módulos de um 

sistema (espalhamento), entrecortando o código presente em tais módulos 

(entrelaçamento).  

 Os aspectos são abstrações que modularizam os conceitos transversais, 

melhorando a separação de conceitos. Eles podem descrever cada conceito do 



 

 

38 

 

sistema isoladamente. A POA define o processo de composição dos aspectos e dos 

componentes em uma aplicação, o qual é denominado weaving. Tal processo pode 

ocorrer em tempo de compilação ou tempo de execução, dependendo da plataforma 

de orientação a aspectos utilizada, e é realizado por uma ferramenta denominada 

Aspect Weaver. O Aspect Weaver é um compilador ou um interpretador que agrega 

o código dos aspectos e o código dos componentes [Silva, 2009].  

 Existem várias implementações dos conceitos da orientação a aspectos e 

várias terminologias e elementos associados ao paradigma de orientação a 

aspectos. Esse trabalho utiliza a terminologia empregada pelo AspectJ [Kiczales et 

al, 2001], por ser uma linguagem precursora da POA e amplamente utilizada. Nessa 

terminologia, os aspectos são unidades que encapsulam conceitos transversais e 

descrevem join points e advices. Os joinpoints são pontos do fluxo de execução de 

um programa onde os aspectos podem atuar. Por exemplo, chamadas de funções, 

leitura e escrita de variáveis, tratamento de exceções dentre outros. Um advice é 

uma ação que é aplicada quando um joinpoint é atingido. Pointcuts são elementos-

chaves para referenciar um conjunto de joinpoints. O processo de composição, 

weaving, pode então ser definido como o processo de associação dos joinpoint aos 

advices correspondentes.  

 No decorrer dessa seção serão apresentados detalhadamente todos esses 

elementos com exemplos de utilização em AspectC++. O projeto AspectC++ estende 

a abordagem AspectJ para a linguagem de programação C/C++ [AspectC++, 2009]. 

A escolha dessa linguagem é motivada por essa ser a linguagem de programação 

orientada a aspectos que será utilizada para implementação nesse projeto. 

2.3.1.1 Pointcut 

 Pointcuts são elementos-chaves para lidar com conceitos transversais uma 

vez que referenciam coleções de join points -- pontos bem definidos na execução do 

programa – e certas informações do contexto desses join points [Kiczales et al, 

2001].  Eles podem descrever pontos na estrutura estática ou dinâmica do fluxo de 

controle de um programa de forma bem flexível. Não há restrição quanto a classe, 

função, módulo ou outra unidade de decomposição funcional [Spinczyk et al, 2002] a 

ser usada na definição de pointcuts. 

 Há dois tipos de pointcuts em AspectC++: code pointcuts e name pointcuts. O 

tipo Name pointcuts define um conjunto de entidades de programas conhecidas 
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estaticamente, tais como tipos, atributos, funções, variáveis ou namespaces. Esse 

tipo de pointcut é definido como expressões de casamento, expressões que buscam 

por um padrão específico. Como elementos das expressões de casamento temos: 

 ―%‖ : caracter especial interpretado como um wildcard para nomes ou partes 

de uma assinatura; 

 ―...‖: caracter especial que casa com qualquer número de parâmetros em uma 

assinatura de função.  

Uma expressão de casamento deve vir entre aspas. A Tabela 1 mostra exemplos de 

utilização [Urban e Spinczyk, 2006].  

Tabela 1: exemplos de expressões de casamento. 

Expressão de casamento Significado 

"int C::%(...)" Casa todas as funções membros da classe 

C que retornam um int 

"%List" Casa com qualquer classe, struct, union 

ou enum cujo nome termine com “List” 

"% printf(const char *, ...)" Casa com a função printf que tem pelo 

menos um parâmetro do tipo cons char * 

e que retorne qualquer tipo 

 O outro tipo de pointcut, o code pointcut, descreve um ou mais eventos no 

fluxo de controle do programa, como por exemplo chamada de um método, 

execução do construtor ou destrutor de uma classe.  

 Um code pointcut é criado com a ajuda de name pointcuts, porque todos os 

join points em AspectC++ precisam ter, pelo menos, um nome para serem definidos. 

Define-se então uma expressão de pointcut chamando funções de pointcut 

predefinidas que recebem um pointcut como argumento. Exemplos de utilização 

podem ser vistos na Tabela 2. Name pointcuts e code pointcuts podem ser 

combinados em expressões de pointcuts usando operadores algébricos como ―&&‖ 

(e), ―||‖ (ou) e ―!‖ (negação) [Urban e Spinczyk, 2009]. 

Tabela 2: expressões de pointcut 

Expressões de pointcut Significado 

"%List" && !derived("Queue") Descreve o conjunto de classe com nome 

terminado em “List” e que não são derivadas 

da classe Queue 

call("void draw()") && within("Shape") Descreve o conjunto de chamadas para a 

função draw de dentro de métodos da classe 

Shape 
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 Em AspectC++, é possível nomear expressões de pointcuts para facilitar a 

declaração de pointcuts. Assim, a linguagem provê reuso dessas expressões em 

diferentes partes de um programa. A Figura 11 mostra um exemplo de declaração de 

pointcuts. A declaração é indicada pela palavra-chave ―pointcut‖ (em destaque na 

listagem). Nessa listagem, declara-se o pointcut novo_pointcut() que intercepta 

chamadas ao método draw() com tipo de retorno void e sem parâmetros. 

     pointcut novo_pointcut() = call(―void draw()‖); 

Figura 11: Exemplo de declaração de pointcut 

 Além das funções call e within mostradas na Tabela 2, o AspectC++ possui 

várias outras. Elas são descritas brevemente a seguir [AspectC++, 2009]. 

 call(pointcut): provê todos os join points onde a entidade nomeada no 

pointcut é chamada; 

 execution(pointcut): provê todos os join points que se referem à 

implementação de uma entidade nomeada no pointcut; 

 construction(pointcut): todos os join points onde um construtor da classe 

especificada no pointcut é chamado para uma instância; 

 destruction(pointcut): todos os join points onde um destrutor da classe 

especificada no pointcut é chamado para uma instância; 

 cflow(pointcut): captura join points ocorrendo no contexto de execução 

dinâmica dos join points definidos pelo pointcut; 

 base(pointcut): retorna todas as classes base cujas funções foram 

redefinidas pelas classes do pointcut; 

 derived(pointcut): retorna as classes derivadas das classes do pointcut; 

 within(pointcut): filtra todos os join points que estão dentro de funções ou 

classes do pointcut; 

2.3.1.2 Advice 

 O advice é uma construção associada ao aspecto, similar a um método, que 

encapsula o comportamento transversal que deve ser inserido em pontos 

específicos do código. Cada advice está associado a uma expressão de pointcut – 

que define os join points onde o mesmo executará. Há diferentes tipo de advices:  

 after: um advice desse tipo somente executa depois do join point; 

 before: um advice before é executado antes do join point; 
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 around: um advice desse tipo é executado no lugar do join point. Um advice 

around pode requisitar a execução do código do join point original através da 

chamada do método proceed().  

 Se o tipo do advice não está especificado, admite-se que ele é uma definição 

de um novo método ou novo atributo para todos os join points contidos na expressão 

de pointcut. Nesse caso, a expressão de pointcut deve conter somente join points do 

tipo de uma classe. 

 É importante lembrar que declarações de advices só podem aparecer dentro 

de aspectos. Um exemplo de declaração de advice pode ser visto na Figura 12. Um 

advice, em AspectC++, é definido pela palavra-chave ―advice‖ (em destaque na 

Figura 12) seguido de uma expressão de pointcut que determina quando e em que 

condições o código do advice deve ser executado. Nesse exemplo, o pointcut 

contruction(classes(“%”)) define uma chamada a um construtor de qualquer classe 

do sistema. Assim, código do advice será executado antes da execução de um 

construtor de qualquer classe do sistema.  

advice construction(classes("%")) : before() {  

     cout << "Invocando construtor"  <<  endl;  
  }; 

Figura 12: Exemplo de definição de advice. 

2.3.1.3 Aspectos 

 Em AspectC++, aspectos implementam os conceitos transversais de forma 

modular. Eles são uma extensão do conceito de classe de C++. Por isso, pode-se 

definir dentro de um aspecto: atributos, métodos e, adicionalmente, declarações de 

advices [Spinczyk et al, 2002]. 

 A Figura 13 mostra um exemplo bem simples de definição de aspectos. 

―aspect‖ (em destaque na Figura 13) é a palavra-chave em AspectC++ para definir 

aspectos. O aspecto ―Logging‖ imprime na tela uma mensagem de logging toda vez 

que o construtor ou destrutor de uma classe do sistema é chamado. O comando 

JoinPoint::signature() fornece informações sobre o contexto do join point onde o 

advice foi ativado, retornando a assinatura da operação do join point. 

aspect Logging 
{ 
 advice construction(classes("%")) : before() {  
             cout << "Invocando construtor de uma classe:" << JoinPoint::signature()             
                   << endl;  
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   }; 
 
 advice destruction(classes("%")) : after() {  
      cout << "Invocando destrutor de uma classe." << JoinPoint::signature()  
                    <<      endl;  
   };  
}; 

Figura 13: Exemplo de definição de aspecto em AspectC++ 

2.3.1.4 Introduction 

 Elementos Introductions são usados para estender o código do programa e 

estrutura de dados. Usando esse elemento, é possível adicionar métodos ou 

atributos a uma classe usando aspectos.   

 Em AspectC++, introductions são definidos através de advices e slices. Um 

slice é um fragmento de um elemento de linguagem C++ que define um escopo. Ele 

pode ser usado por um advice para estender a estrutura estática do programa. 

Assim, elementos de um slice podem ser combinados em uma ou mais classes alvo 

de um advice para realização de  introduction [Urban e Spinczyk, 2006]. 

 A Figura 14 mostra um exemplo de como isso pode ser feito através de um 

advice e do elemento slice. Como um advice comum, a definição de um introduction 

é iniciada pela palavra-chave advice. Se o pointcut que aparece em seguida é um 

name pointcut, a declaração de slice se aplica a classes e aspectos descritos pelo 

pointcut. No exemplo apresentado, a definição de um introduction é acrescentado ao 

aspecto Logging apresentado anteriormente. Dessa forma, as classes do sistema 

passam a conter o atributo privado UsuarioAtual e as operações públicas 

setUsuarioAtual e getUsuarioAtual, para manter informações do usuário que está 

utilizando o sistema, caso desejado. 

aspect Logging 
{ 
 advice construction(classes("%")) : before() {  
  cout << "Invocando construtor de uma classe:" << JoinPoint::signature()  
                           << endl;  
   }; 
 
 advice destruction(classes("%")) : after() {  
      cout << "Invocando destrutor de uma classe." << JoinPoint::signature()  
                    << endl;  
   };  
 
          pointcut pointcut_todas_as_classes() = classes("%"); 
 
 advice pointcut_todas_as_classes(): slice class{ 
  private: 
   std::string UsuarioAtual; 
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  public: 
   std::string getUsuarioAtual() 
   { 
    return UsuarioAtual; 
   } 
 
   void setUsuarioAtual(std::string NomeUsuario) 
   { 
    UsuarioAtual = NomeUsuario; 
   } 
 }; 

}; 

Figura 14: Exemplo de definição de introduction em AspectC++. 

2.4 Desenvolvimento Dirigido a Modelos (DDM) 

 A abordagem de desenvolvimento de software dirigido por modelos – DDM ou 

MDD (do inglês, Model Driven Development) [MDA, 2009] consiste em uma 

metodologia de desenvolvimento de sistemas que possui o objetivo de oferecer aos 

desenvolvedores um alto nível de abstração para o desenvolvimento do software, 

aliada a possibilidade de geração automatizada do código executável do sistema. 

DDM visa oferecer um maior reuso de artefatos de software, uma vez que separa a 

tarefa de modelagem do sistema em diferentes níveis de abstração, desde níveis 

que consideram apenas requisitos lógicos do sistema, sem considerar requisitos 

computacionais, até os requisitos específicos de uma plataforma computacional alvo. 

Esse reuso de artefatos possibilita aos projetistas uma redução no tempo necessário 

para o desenvolvimento de sistemas e a geração de códigos com melhor qualidade 

em comparação com quando são usadas práticas tradicionais de desenvolvimento 

de software [PathfinderMDA, 2009]. 

 A abordagem de desenvolvimento DDM requer o refinamento de modelos de 

sistemas, inicialmente especificados em um alto nível de abstração e sem 

características de plataformas computacionais, até tornarem-se modelos 

dependentes de plataformas. Os modelos, por sua vez, são descritos por outros 

modelos previamente definidos chamados de metamodelos. Um metamodelo, nesse 

contexto, pode ser compreendido como uma representação em um nível mais 

abstrato, a qual é responsável por definir a semântica do modelo que o instancia. 

MDA (Model Driven Architecture) é uma abordagem para DDM que possui como 

principal característica permitir que o desenvolvimento de um sistema possa ser 

decomposto em diferentes níveis de abstração, como apresentado a seguir [MDA 
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Componentes, 2009]. Em MDA, é sugerido que os modelos de sistemas sejam 

especificados em três visões, como exemplificado na Figura 15: (i) CIM 

(Computation Independent Model), responsável por oferecer uma visão dos 

requisitos do sistema sem especificar os aspectos computacionais; (ii) PIM (Platform 

Independent Model), encarregada de especificar modelos independentes de 

plataforma; e (iii) PSM (Platform Specific Model), responsável por realizar a 

especificação de modelos para serem dependentes de plataforma alvo. 

 

Figura 15: Visões da arquitetura MDA 

 O CIM, modelo independente de computação, também conhecido como 

modelo de negócio ou modelo de domínio [Miller e Mukerji, 2009], visa modelar os 

requisitos do sistema. O PIM, modelo independente de plataforma, representa os 

requisitos do sistema na forma de suas interações computacionais, sem, entretanto, 

especificar detalhes da plataforma onde o mesmo será implementado. O PSM, 

modelo específico de plataforma, constitui-se da especificação de um modelo para 

os aspectos relacionado com uma ou mais plataformas computacionais nas quais se 

deseja implementar o sistema. Dessa forma, o PSM combina a especificação do PIM 

com detalhes específicos de uma (ou mais) plataforma computacional. 
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 A abordagem MDA define que os modelos podem ser refinados de uma visão 

(abstração) para outra utilizando um conjunto de mapeamentos entre modelos de 

sistemas, ou seja, utilizando transformações. Uma transformação pode ser 

compreendida como uma geração automática de um modelo em outro, conforme 

uma especificação de transformação, que abrange um conjunto de regras de 

transformação as quais descrevem como um modelo pode ser transformado em 

outro.  Dessa forma, é possível aplicar um conjunto de transformações nos modelos 

do sistema e gerar novos modelos, incluindo código específico para determinadas 

plataformas (na abordagem MDA, o código de um sistema é considerado o modelo 

de menor nível de abstração). 

 Desta forma, é possível observar que uma abordagem MDA envolve (i) a 

especificação de um sistema independentemente de qualquer plataforma; (ii) a 

especificação de um sistema em plataformas possíveis; (iii) a escolha de uma 

plataforma em particular para construir o sistema e (iv) a transformação de uma 

especificação do sistema independente de plataforma para uma plataforma 

escolhida. Como exemplo, a Figura 16 ilustra o mapeamento de um componente 

arquitetural (PIM) para um EJB (PSM), indicando que a plataforma J2EE foi 

escolhida para implementação do componente.   

 

Figura 16: Exemplo de mapeamento de PIM para PSM [Miller e Mukerji, 2009] 

 Uma transformação automatizada constitui-se de um script escrito em uma 

linguagem de transformação de modelos. Esse script é responsável por receber 

como entrada uma instância de modelo e produzir um novo modelo como resultado. 
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 É importante ressaltar que uma transformação não é um processo trivial. O 

processo de transformação exige (i) a seleção dos itens no modelo de entrada que 

serão mapeados para o modelo de saída resultante, (ii) a transformação dos itens 

selecionados e sua adição no modelo de saída, e (iii) a adição de novos itens no 

modelo de saída. Além disso, no processo de mapeamento um item encontrado no 

modelo de entrada poderá produzir diversos itens no modelo resultante, 

demonstrando que o processo nem sempre é composto de mapeamentos uma para 

um. 

 A Figura 17 ilustra o mapeamento de um componente do modelo arquitetural 

no nível PIM para a plataforma J2EE ao nível PSM. A figura representa a 

transformação de uma entidade presente em um sistema de vendas on-line. 

Podemos observar que a classe ItemPedido é mapeada para a plataforma J2EE, o 

que exige a introdução no PSM do bean responsável por representar essa entidade, 

assim como a implementação de suas respectivas interfaces. Durante a 

transformação, ItemPedido é mapeado para uma entidade EntityBean da plataforma 

J2EE. Além disso, todas as suas interfaces home e remote, pertinentes a plataforma 

J2EE são produzidas automaticamente pela transformação. 

 

Figura 17: Transformação automatizada de PIM para PSM 

 MDA utiliza padrões e linguagens especificadas pela OMG [OMG, 2009] que 

possibilitam mapeamento e transformações de modelos. Esses padrões e 

linguagens oferecem o suporte para o intercâmbio e padronização na definição de 

modelos. Dentre as várias padronizações da OMG, citaremos neste trabalho as 

definições de MOF [MOF, 2009] (Meta Object Facility), OCL [OCL, 2009] (Object 
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Constraint Language) e XMI [XMI, 2009] (XML Metadata Interchange), já que as 

mesmas são as especificações fundamentais de qualquer desenvolvimento MDA. 

 O padrão MOF provê um framework para gerência de metadados 

independentes de plataforma para a abordagem MDA, o qual define uma linguagem 

abstrata para descrição da estrutura e comportamento dos elementos de um modelo. 

Tais modelos podem, então, ser armazenados em um repositório MOF, ser 

analisados gramaticalmente e transformados por ferramentas compatíveis com 

MOF. Como exemplos de descrição de modelos através do MOF, podemos 

destacar: o metamodelo da linguagem UML [UML, 2009] e o Common Warehouse 

Metamodel (CWM) [CWM, 2009]. Em MDA, modelos são artefatos de primeira 

classe, integrados ao processo de desenvolvimento através de múltiplas 

transformações. Para permitir tal tarefa, a MDA requer que modelos sejam 

expressos em uma linguagem baseada no MOF, uma vez que com MOF é possível 

definir de forma padronizada transformações entre modelos de diferentes 

metamodelos e, ainda, a possibilidade de definição de um metamodelo para as 

linguagens de programação.  OCL é uma linguagem (semi) formal utilizada para 

descrever assertivas sobre elementos de modelos baseados em MOF. Tais 

expressões podem ser empregadas no intuito de especificar operações e/ou ações 

as quais alteram o sistema quando executadas. Essas especificações podem conter 

restrições específicas e consultas (queries) em modelo compatível com MOF. Por 

sua vez, o XMI consiste em uma linguagem de intercâmbio de informações, 

permitindo o compartilhamento de modelos MOF no formato XML. 

2.5 Integração LPS, DSOA e DDM 

 Nas abordagens tradicionais da engenharia de linhas de produto de software, 

as variabilidades são principalmente manipuladas usando mecanismos providos pela 

(ou associados à) própria linguagem de programação, tais como padrões de 

projetos, frameworks, polimorfismo, reflexão e pré-compilação. Entretanto, essas 

abordagens tradicionais de desenvolvimento de LPS encontram-se limitadas, por 

exemplo, à expressividade da linguagem de programação ou a técnicas de 

configuração em tempo de compilação.  

 Alem disso algumas dessas abordagens usadas em linhas de produtos de 

software, tais como agregação/delegação e herança, podem trazer problemas como 

o aumento da complexidade do sistema a partir de inclusão de novas 
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funcionalidades e também a dificuldade para expressar conceitos transversais. 

Esses problemas podem deixar o código entrelaçado (tangled) e espalhado (spread) 

em vários pontos do sistema e podem dificultar a derivação de novos produtos e a 

evolução dos produtos já existentes.  

Uma forma de facilitar a implementação de variabilidades é a integração das 

abordagens LPS, DSOA e DDM. A principal vantagem de integração de LPS com 

DDM reside no fato de que os artefatos gerados ao longo das etapas de 

desenvolvimento da LPS podem ser representados como modelos, passíveis de 

transformação, o que sugere altos índices de automação entre as fases, 

característica desejável em uma LPS, ou seja, os modelos definem detalhes 

particulares do projeto e podem ser derivados a partir de outros modelos, 

aumentando o reuso e facilitando o gerenciamento e rastreamento das features para 

o código.  

 Alem de permitir expressar os conceitos transversais dentro da LPS, o uso de 

DSOA [Griss, 2000] [Kästner et al, 2007] para separar e compor conceitos 

transversais, em termos de features, permite conectar ou desconectar features do 

núcleo da arquitetura da LPS, simplificando a complexidade de desenvolvimento da 

mesma. A aplicação de aspectos em LPS serve para modularizar as features e 

acrescentar novas features sem a necessidade de um projeto inicial extenso, 

permitindo que a linha de produtos seja desenvolvida de forma incremental e a partir 

de ciclos iterativos, para prover flexibilidade e adaptabilidade de seus produtos. 
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3 Processo de desenvolvimento GingaForAll 

 Neste capítulo apresentamos uma visão geral do processo orientado a 

modelos e a aspectos desenvolvido para suportar a gestão automática de 

variabilidades na arquitetura de linha de produtos GingaCC. Esse processo, 

denominado processo GingaForAll, é composto por atividades sistemáticas que são 

usadas para, automaticamente, transformar e refinar os modelos que definem a 

arquitetura da linha de produtos GingaCC. O processo suporta a derivação do 

produto a partir de um conjunto de modelos, com o objetivo de permitir personalizar 

e derivar instâncias específicas do middleware Ginga.   

Durante o processo descrito a seguir, o engenheiro de domínio tem o papel 

de modelar todos os artefatos referentes ao domínio do problema, enquanto que 

cabe ao engenheiro de aplicação a seleção de quais features pertencem a um 

determinado produto que se deseja gerar. 
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Figura 18 Processo Dirigido por Modelos proposto para o GingaForAll 



 

 

 

 A Figura 18 ilustra um diagrama de atividades em UML 2.0, que apresenta as 

principais atividades do processo proposto, os diferentes artefatos (i.e., modelos, 

metamodelos, etc) que são gerados e utilizados por estas atividades e as 

transformações usadas para permitir a derivação automática de instâncias de 

middleware (produtos). Os formatos utilizados para especificar cada um dos 

artefatos presentes na Figura 18 são listados a seguir:  

1. Metamodelo de features: diagrama Ecore. 

2. Profile UML de features: profile UML 2.1 

3. Arquitetura base: diagrama UML 2.1 

4. Metamodelo de aspectos: diagrama Ecore 

5. Arquitetura referenciada: diagrama UML 2.1 

6. Modelo de aspectos: diagrama Ecore, instância do metamodelo de aspectos. 

7. Modelo de componentes: profile UML 2.1 

8. Modelo de features: diagrama Ecore, instância do metamodelo de features. 

9. Diagrama de classe do produto: diagrama UML 2.1 

 Conforme ilustra a Figura 18, há quatro atividades independentes que 

caracterizam o início do processo e podem ser realizadas em qualquer ordem: (i) 

Construir metamodelo de features; (ii) Construir arquitetura base; (iii) Construir o 

metamodelo de aspectos e (iv) Construir modelo de componentes. Os artefatos de 

saída dessas atividades servem de entrada para as outras atividades. Em seguida 

são especificadas as atividades do processo. 

Na atividade Construir metamodelo de features, que é realizada a partir da 

análise dos requisitos da LPS, é produzido como resultado o metamodelo de 

features, que é um modelo Ecore1 [EMF, 2010] especificado pelos engenheiros de 

domínio utilizando EMF (Eclipse Modeling Framework) [EMF, 2010] e contém todas 

as features possíveis do GingaCC com suas respectivas restrições e seus 

relacionamentos. Esse metamodelo de features é a representação de um modelo de 

features de uma LPS essa nomenclatura foi alterada para o processo para 

caracterizar um alto nível de abstração. 

Na atividade Gerar profile uml de features, que possui como artefato de 

entrada o metamodelo de features produzido na atividade anterior, um profile UML 

                                            
1
 Metamodelo empregado para representar modelos em EMF. 
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de features, composto de estereótipos para todas as features especificadas no 

metamodelo de features é criado.  

A atividade Construir metamodelo de aspectos consiste na especificação 

do metamodelo de aspecto a ser usado como base na modelagem de aspecto 

proposta. Essa etapa do processo faz parte do metaprocesso, ou seja, esse 

metamodelo só será definido uma vez, porém o mesmo ainda pode ser alterado 

conforme a necessidade do engenheiro. 

A atividade Construir modelo de aspectos consiste em definir os pontos de 

corte dos aspectos através da criação do modelo de aspectos, que é a instanciação 

do metamodelo de aspectos. O modelo de aspecto especifica quais são os aspectos 

presentes no GingaCC, como também o local onde eles atuam e quais são seus 

pontos de corte e advices.  

Durante a instanciação de um aspecto, caso o aspecto seja relacionado a 

uma feature da LPS, o engenheiro de domínio deve informar a qual feature ele está 

relacionado anotando-o com o estereótipo da feature a qual ele pertence. Os 

estereótipos utilizados para tal anotação estão presentes no profile UML de features 

desenvolvido na atividade Gerar profile UML de features. Quando um aspecto 

instanciado não possuir qualquer estereótipo ele será comum a família de produtos. 

Na atividade Construir modelo de aspectos, para a construção do modelo 

de aspectos, podem ser levados em consideração os aspectos definidos no Quinto 

relatório técnico do projeto GingaForAll[Batista et al, 2010], como  interesses 

transversais identificados do GingaCC, e os aspectos de LPS identificados no 

Terceiro relatório técnico do projeto GingaForAll [Batista et al, 2009] a partir da 

abordagem de Conejero [Conejero e Hernandez, 2008]. 

A atividade Construir arquitetura base consiste da modelagem de 

arquitetura do GingaCC. Essa atividade possui como artefato de entrada os 

requisitos da LPS - resultantes de uma fase anterior que é a análise de requisitos da 

LPS - e produz o artefato diagrama de classes UML que representa a especificação 

da arquitetura base com todos os elementos (classes, interfaces, tipos de dados). 

A atividade Construir arquitetura referenciada consiste em anotar (aplicar 

um estereótipo) aos elementos da arquitetura base, usando o profile UML de 

features. A aplicação dos estereótipos do profile UML de features na arquitetura 

base produz um diagrama de classes chamado de modelo da arquitetura 
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referenciada. Essa atividade tem por objetivo permitir ao engenheiro de domínio 

informar a qual feature uma entidade arquitetural (classe, interface, atributo, método) 

está relacionada. A Figura 19 mostra um trecho da arquitetura referenciada do 

pacote tuning do GingaCC. 

 

Figura 19 Arquitetura referenciada do pacote Tuning 

Na Figura 19 pode-se notar que a classe DataProvider que está anotada com 

o estereotipo <<Tuner>> só fará parte da composição do produto quando a feature 

Tuner tiver sido selecionada no modelo de configuração. 

A atividade Selecionar variabilidades recebe como entrada o metamodelo 

de features e consiste da configuração do produto a ser gerado. Em tal atividade, as 

features alternativas e opcionais são selecionadas pelo engenheiro de aplicação 

com o objetivo de configurar o produto de acordo com os requisitos estabelecidos 

para ele. A seleção das variabilidades consiste na instanciação dos elementos do 

metamodelo de features, onde cada modelo de features descreve a configuração 

de um produto específico. Portanto, uma instância do metamodelo de features 

pode ser denominada de configuração do produto ou modelo de features. Em 

divergência com os conceitos de LPS o modelo de features do processo representa 

a configuração do produto. 

A atividade Construir modelo de componentes consiste na definição do 

modelo de componentes adotado sendo, no caso desse projeto, o modelo de 

componentes do Ginga produzido na PUC - Rio. O modelo de componentes é 

representado por um profile UML que define os estereótipos usados para 

representar os conceitos do modelo de componentes. Os estereótipos provêem 

informações adicionais em relação à arquitetura referenciada, tais como qual classe 

define um componente ou se uma classe é uma fábrica de componentes, sobre a 
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implementação dos componentes, permitindo a geração automática do código fonte 

do componente. Apesar do modelo de componentes atual ser o Ginga produzido na 

PUC - Rio, a idéia do processo é genérica e o processo poderia ser instanciado para 

outros modelos de componentes. 

Finalmente, a última atividade, Gerar produto, consiste da geração do 

produto. Essa atividade recebe como entrada: (i) o modelo de componentes 

produzido na atividade construir modelo de componentes; (ii) a arquitetura 

referenciada produzida na atividade construir arquitetura referenciada; (iii) a 

configuração do produto (modelo de features) produzida na atividade selecionar 

variabilidades e (iv) o modelo de aspecto da atividade construir modelo de 

aspectos.   

A configuração do produto (modelo de features) é utilizada nessa atividade 

com o objetivo de se escolher quais entidades da arquitetura referenciada devem 

estar presentes no produto final. Isso é possível devido ao fato da arquitetura 

referenciada ser composta de entidades arquiteturais (classes, pacotes, métodos e 

atributos) anotadas com estereótipos indicando a qual features elas estão 

relacionadas. Dessa forma, de posse da informação sobre quais features devem ser 

inseridas no produto escolhido e das entidades arquiteturais relacionadas a essas 

features é possível gerar o produto selecionado. 

Além disso, a atividade Gerar produto recebe como entrada o modelo de 

aspectos e realiza o weaving de aspectos sobre os elementos da arquitetura 

referenciada. O weaving integra os aspectos (presentes no modelo de aspecto) na 

arquitetura referenciada. Por fim, a atividade Gerar produto produz o artefato 

modelo do produto que é um diagrama de classe do produto. A última atividade do 

processo, construir código fonte do produto, recebe como entrada o modelo do 

produto e realiza a transformação modelo para texto com o objetivo de produzir o 

código do produto selecionado. A Tabela 3 a seguir contém o resumo do processo 

descrito. 

Tabela 3 Resumo das atividades do processo 

Nome da 

atividade 

Modelos de 

entrada 

Modelos de 

saída 

Dependências Justificativa 

Construir 

metamodelo de 

features 

Ausente metamodelo 

Ecore de features.  

 

Ausente. Definir as features na 

família de produtos, 

assim como 

especificar seus 
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relacionamentos, 

restrições e 

dependências.  

 

Gerar profile 

UML de features 

Metamodelo de 

features 

Profile UML de 

features 

Construir metamodelo 

de features 

Gerar 

automaticamente o 

profile UML de 

features, o qual 

permite anotar nos 

elementos da 

arquitetura base quais 

features um elemento 
está relacionado. 

Construir 

arquitetura base 

Ausente Diagrama de 

classe UML 2.1 

da arquitetura 

base. 

Ausente Definir a arquitetura 

base da LPS através da 

sua modelagem por 

meio de diagramas 

UML. O modelo aqui 

produzido será 

especializado em 

atividades futuras com 

o objetivos de chegar 

ao produto final. 

 

Construir 

arquitetura 
referenciada 

Arquitetura base, 

profile UML de 
features. 

 

Diagrama de 

classe UML 2.1 
anotado com 

estereótipos 

relacionados as 

features (modelo 

da arquitetura 

referenciada). 

 

Atividades construir 

metamodelo de 
features e construir 

arquitetura base. 

 

Anotar a arquitetura 

base com estereótipos 
indicando a quais 

features eles estão 

relacionadas com o 

objetivo de permitir a 

identificação durante a 

instanciação dos 

produtos. Dessa forma, 

apenas as entidades 

relacionadas ao 

produto selecionado 

estão contidas no 
produto final. 

 

Construir 

metamodelo de 

aspectos 

Ausente. Metamodelo 

Ecore de Aspectos 

Ausente Definir os elementos, 

relacionamentos, 

restrições e 

dependências dos 

elementos contidos no 

modelo de aspectos. O 

presente metamodelo é 

definido com base no 

AspectC++ de forma a 

permitir sua 

instanciação familiar 
por parte do 

engenheiro. 
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Construir modelo 

de aspectos 

Metamodelo 

Ecore de 

aspectos, profile 

UML de features 

 

Modelo Ecore de 

aspectos (modelo 

de aspectos) 

 

Atividades construir 

metamodelo de 

featuers e construir 

metamodelo de 

aspectos. 

 

Definir os pontos de 

onde os aspectos irão 

atuar na arquitetura 

referenciada. O 

modelo produzido 

nessa etapa é utlizado 

durante a 

transformação da 

atividade Gerar 

produto para realizar o 

weaving de aspectos.  
 

Construir modelo 

de componentes 

Ausente Profile UML do 

modelo de 

componentes 

(modelo de 

componentes) 

 

Ausente Identificar os 

elementos da 

arquitetura do produto 

gerado que estão 

relacionados com o 

modelo de 

componentes e quais 

seus pápeis nele. 

 

Selecionar 

variabilidades 

Metamodelo de 

features 

Modelo Ecore de 

Features 

(Configuração do 

produto ou 
modelo de 

features ) 

Atividade construir 

metamodelo de 

features 

Realizar a 

configuração do 

produto. 

Gerar produto Modelo Ecore de 

features, modelos 

Ecore de 

aspectos, profile 

UML de 

componentes e 

arquitetura 

referenciada. 

 

Diagrama de 

classe UML 2.1 

da arquitetura do 

produto (modelo 

do produto) 

 

Selecionar 

variabilidades, 

construir modelo de 

aspectos, Construir 

modelo de 

componsntes e 

Construir arquitetura 

referenciada. 

 

Obter o produto 

selecionado pelo 

engenheiro de 

aplicação. 

 

Gerar código 

fonte do produto 

Diagrama de 

classe UML 2.1 
da arquitetura do 

produto. 

 

Código fonte do 

produto 
 

Gerar produto 

 

Obter o código fonte 

do produto 
selecionado pelo 

engenheiro de 

aplicação. 

 

 

3.1 Artefatos do Processo 

Esta seção detalha os artefatos previstos no processo, conforme ilustrado na Figura 

18. Dessa forma, a presente seção tem como objetivo detalhar a criação dos 

artefatos do processo. 

3.1.1 Arquitetura Base 

A arquitetura Base do Sistema é: 

 Artefato de saída: da atividade ―construir Arquitetura Base‖. 

 Artefato de entrada: da atividade ―construir arquitetura referenciada‖.  
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 A arquitetura base é a representação UML das classes e entidades do do 

sistema. Esse artefato é um diagrama de classes UML que é uma representação da 

estrutura e relações das classes que servem de modelo para objetos. A Figura 20 

mostra uma parte da arquitetura base do GingaCC, mais especificamente o 

diagrama de classes do componente Tuner. 

 

Figura 20: Arquitetura Base - Componente Tuner 

 A criação da arquitetura base para o nosso caso se deu a partir da 

engenharia reversa a partir da implementação do GingaCC da PUC - Rio. 

3.1.2 Modelo de Componentes 

O modelo de componentes do Sistema é: 

 Artefato de saída: da atividade ―construir modelo de componentes‖. 

 Artefato de entrada: da atividade ―gerar produto‖ 

O modelo do sistema de componentes consiste em um profile UML contendo 

estereótipos das principais entidades do sistema de componentes em questão. Esse 

profile é usado com o objetivo de permitir que as transformações automatizadas 

(atividades de gerar produto e gerar código fonte do produto) gerem a maior 

quantidade de código possível. O profile UML em questão também adiciona 

semântica a arquitetura do sistema produzido e essa semântica é utilizada nas 

transformações, permitindo que os códigos referentes aos componentes sejam 

produzidos automaticamente. 

A Figura 21 demonstra o profile UML do sistema de componentes 

implementado para o Ginga disponibilizado pela PUC - Rio. Como podemos ver, o 
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profile conta com 5 estereótipos onde 4 deles se aplicam a classes e um se aplica a 

interfaces. O estereótipo GingaInterface, o qual se aplica unicamente a interfaces, é 

utilizado nas interfaces implementadas pelos componentes do Ginga. Esse 

estereótipo tem por objetivo permitir que durante uma transformação automatizada, 

seja possível identificar as interfaces implementadas por um componente e usar 

essa informação na geração de código. 

O estereótipo GingaComponent é, por sua vez, aplicado em todas as classes 

que implementam um componente na arquitetura de componentes do Ginga. Esse 

estereótipo é o mais importante do profile, pois através dele é possível determinar 

quais são os componentes presentes na arquitetura e produzir os códigos referentes 

às suas fábricas. Assim, o estereótipo ComponentFactory é aplicado nas fábricas de 

componentes produzidas automaticamente. Esse estereótipo tem como objetivo 

realçar na arquitetura produzida durante a transformação que aquela entidade é uma 

fábrica de componentes. 

ComponentManager refere-se ao gerenciador de componentes do Ginga 

Common Core. Esse estereótipo é aplicado nas entidades arquiteturais referentes à 

implementação do ComponentManager. O ComponentManager é o pacote do 

GingaCC responsável por gerenciar o ciclo de vida dos demais componentes que 

integram o sistema. O objetivo desse estereótipo é adicionar semântica à arquitetura 

produzida durante as transformações e permitir a fácil visualização por parte do 

arquiteto das partes referentes ao sistema de componentes do Ginga. 

Concluindo, o profile UML do sistema de componentes, o estereótipo 

ComponentConfig é aplicado nas classes referentes a configuração de um dado 

componente. Essas classes nada mais são do que estruturas que contém 

informações aonde o componente deve ser instalado e quais dependências em 

relação a outros componentes o mesmo possui. Esse estereótipo também tem como 

objetivo permitir realçar na arquitetura produzida os elementos referentes ao sistema 

de componentes. Durante a última etapa de transformações automatizadas, quando 

a arquitetura é transformada em código, esses estereótipos que adicionam 

semântica ao sistema de componentes são utilizados no processo de geração de 

código. Podemos explicitar que a partir das classes estereotipadas com 

ComponentConfig, as transformações poderão gerar os arquivos XML sobre cada 
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componente, arquivo este que é usado pelo ComponentManager para fazer a carga 

sob demanda dos componentes. 

O profile UML do sistema de componentes da PUC - Rio apresentado na 

Figura 21 é dependente da plataforma de componentes utilizada.  

 

Figura 21: Profile UML do sistema de componentes implementado pela PUC-Rio 

3.1.3 Metamodelo de Features 

O metamodelo de features do GingaCC é: 

 Artefato de saída: da atividade ―construir metamodelo de features‖. 

 Artefato de entrada: das atividades ―gerar profile Uml de Features‖ e 

―selecionar variabilidades‖.  

 O metamodelo de features define todas as features existentes no Sistema, 

assim como suas restrições e seus relacionamentos. Na atividade ―selecionar 

variabilidades‖ o metamodelo é usado para a definição do modelo de features do 

Sistema que descreverá a configuração de um determinado produto e na atividade 

―gerar profile Uml de Features‖ ele é usado para definição dos estereótipos usados 

para anotar a arquitetura base. Uma representação desse metamodelo de features é 

apresentada na Figura 22 sob a forma de um Feature Model da LPS do GingaCC. 



 

 

 

 

Figura 22: Feature Model LPS do GingaCC 



 

 

 

3.1.4 Metamodelo de Aspectos 

O metamodelo de aspectos é: 

 Artefato de saída: da atividade ―construir metamodelo de aspectos‖. 

 Artefato de entrada: da atividade ―construir modelo de aspectos‖. 

O metamodelo de aspectos proposto contempla as construções válidas para a 

plataforma de orientação a aspectos. A partir desse metamodelo será possível usar 

todas as construções da linguagem para modelar os possíveis aspectos do sistema.  

A Figura 23 mostra o metamodelo de aspectos específico da plataforma 

AspectC++ usado para a LPS do GingaCC. Esse metamodelo usou como  base o 

metamodelo do perfil UML de aspectos proposto por [Filgueira, Geam C. A, 2010] 

que é baseado na linguagem AspectJ, porém para o caso do GingaCC foi alterada 

para usar a linguagem AspectC++ pelo fato do GingaCC ser escrito na linguagem 

C++. 

No metamodelo exposto na Figura 23 pode-se observar o conjunto de 

elementos que formam as abstrações da linguagem AspectC++ mapeados de 

acordo com os conceitos do metamodelo da seção anterior. Na Figura 23, é possível 

notar que a maioria dos conceitos foram mapeados diretamente do modelo 

independente de plataforma para o AspectC++, aparecendo apenas dois novos 

conceitos: slice e baseclass. 



 

 

 

Figura 23: Metamodelo Ecore da linguagem AspectC++ 
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O elemento Slice é um fragmento de um elemento de linguagem C++ 

que define um escopo. Ele pode ser usado por um advice para estender a 

estrutura estática do programa. Assim, elementos de um slice podem ser 

combinados em uma ou mais classes alvo de um advice. O slice tem relação 

com os elementos: properties e method. O relacionamento com o elemento 

properties pode  introduzir  um  ou mais atributos em uma entidade alvo, e o 

relacionamento com o elemento method pode introduzir um ou mais métodos 

ou construtores em uma entidade alvo. 

O elemento baseclass permite mudar a estrutura hierárquica (estática) 

de um conjunto de classes. Logo, através de tal elemento é possível inserir 

relacionamentos de herança e implementação nas classes afetadas. Um 

elemento baseclass é constituído pelos atributos: isImplemented, isExtends, 

pattern e type. O atributo isImplemented define a inserção de relacionamento 

de realização entre uma classe e uma determinada interface, significando que 

a classe implementa a interface. O atributo isExtend insere um relacionamento 

de herança entre classes. O atributo pattern define o conjunto de classes que 

terão sua estrutura afetada. O atributo type define os nomes das entidades, 

separados por vírgula, que serão implementadas ou estendidas por um 

conjunto de entidades base (pattern). 

3.1.5 Profile Uml de Features 

O profile Uml de Features é: 

 Artefato de saída: da atividade ―gerar profile Uml de features‖. 

 Artefato de entrada: da atividade ―construir arquitetura referenciada‖. 

 O profile UML do modelo de features tem como principal objetivo permitir 

anotar nas entidades arquiteturais (classes, interfaces) a quais features tal 

entidade está relacionada. Esse profile UML é produzido a partir do 

metamodelo de features dosistema. Nesse profile podem-se encontrar todas as 

features do modelo sob a forma de estereótipos da UML. Os estereótipos 

podem ser então utilizados para anotar as entidades arquiteturais presentes no 

modelo arquitetural do sistema. Tal união produz a arquitetura referenciada 

(diagrama de classes anotado com estereótipos que indicam features 

relacionadas a cada elemento), a qual é utilizada no processo de geração do 

produto. 
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 Na Figura 22 pode-se visualizar o metamodelo de features utilizado para 

criar os estereótipos presentes no profile UML de features para o GingaCC. 

Assim, por exemplo, a feature Tuner no metamodelo de features do GingaCC é 

representada no profile uml de features por um estereótipo, denominado Tuner. 

Nesse caso, o estereótipo Tuner é aplicado a todas as entidades (classe, 

interfaces) do modelo arquitetural (diagrama de classes) responsável por 

implementar a feature Tuner. 

3.1.6 Arquitetura Referenciada 

A arquitetura referenciada é: 

 Artefato de saída: da atividade ―construir arquitetura referenciada‖. 

 Artefato de entrada: da atividade ―gerar produto‖. 

 A arquitetura referenciada é a representação UML das classes e 

entidades de um sistema anotadas pelos estereótipos das features da LPS.  A 

arquitetura referenciada é produzida a partir da aplicação dos estereótipos 

referentes as features, definidos no profile Uml de Features, na arquitetura 

base do sistema. Essa arquitetura é utilizada durante as transformações 

automatizadas no processo de geração do produto. Deste modo, durante a 

transformação que gera um determinado produto, através de um arquivo de 

configuração que indica as features desejadas para o produto em questão, a 

transformação pode determinar quais elementos da arquitetura base estarão 

presentes no produto final e quais deles devem ser removidos. Essa arquitetura 

é um dos principais artefatos de entrada na atividade de gerar produto, e o 

artefato que permite determinar quais entidades arquiteturais compõem o 

produto. 

 A Figura 24 mostra o modelo da arquitetura referenciada do pacote 

Tuning do GingaCC. Nesta figura todas as classes sem anotação são partes do 

núcleo comum do GingaCC e todas as classes com algum estereótipo só 

entrarão no produto se a feature relacionada a este estereótipo estiver 

selecionada no modelo de configuração do produto. Existe a possibilidade de 

alguma classe conter mais de um estereótipo e para o caso da nossa 

ferramenta que será descrita mais a frente esses estereótipos serão tratados 

condicionalmente como ―ou‖, ou seja, no caso da Figura 24 a classe 
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DataProvider fará parte do produto final se a feature Tuner ou a feature 

Plataform forem selecionadas. 

 

Figura 24: Modelo da arquitetura referenciada do pacote Tuning do GingaCC. 

3.1.7 Modelo de Aspectos 

O modelo de Aspectos é:  

 Artefato de saída: da atividade ―construir modelo de aspectos‖. 

 Artefato de entrada: da atividade ―gerar produto‖. 

 O modelo de aspectos é a representação dos aspectos a partir da 

definição feita no metamodelo de aspectos. Uma vez tendo identificado os 

interesses transversais a criação do modelo de aspectos é a aplicação do 

profile nesses conceitos. 

 No contexto da abordagem proposta foi realizada uma análise inicial e 

identificação de interesses transversais e variações na arquitetura da GingaCC. 

Durante esta fase, as métricas de acoplamento foram coletados na 

implementação original do middleware Ginga [Batista, T. et al, 2010]. Elas 

foram úteis para descobrir interesses transversais e muitos recursos que estão 

fortemente acoplados às classes base. Foi identificado o aspecto de 

sincronização, por exemplo, através da análise de todas as classes fortemente 

ligada à classe Thread. Após a refatoração a arquitetura Ginga, foi utilizada a 

metodologia apresentada em [Conejero e, Hernandez, 2008] para analisar a 

modularização de cada componente do middleware. Seguindo as diretrizes da 

metodologia, basicamente foi construída uma matriz que mostra as relações 

entre as características e componentes do Ginga.  
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 Após a refatoração OA do GingaCC foi possivel haver uma comparação 

entre a versão OA com a versão do GingaCC totalmente OO, cuja execução 

das características comuns e variáveis e os interesses transversais são 

completamente espalhados e entrelaçados ao longo das classes do núcleo do 

sistema. Em suma, essa comparação foi realizada através do uso de métricas 

associadas a propriedades relevantes ao contexto de sistemas de middleware 

como métricas de separação de conceitos, coesão, acoplamento, tamanho  e 

ainda as métricas dinâmicas de tempo de execução e consumo de memória  

para o GingaCC. O uso das métricas para a comparar a versão OO original do 

GingaCC com a versão OA é explicado em [Batista, T. et al, 2010] 

 A refatoração da arquitetura do GingaCC para uma versão orientada a 

aspectos é descrita em [Batista T. et al, 2010] e a aplicação da abordagem de 

[Conejero e, Hernandez, 2008] no contexto do GingaCC é mostrado no Anexo 

1. 

3.1.8 Modelo de Features 

O modelo de features é: 

 Artefato de saída: da atividade ―selecionar variabilidades‖. 

 Artefato de entrada: da atividade ―gerar produto‖ 

 O modelo de features é a escolha da configuração do produto. Se 

relacionarmos os artefatos do processo com as atividades da criação de uma 

LPS, o modelo de features é o primeiro artefato da engenharia da aplicação. A 

Tabela 5 mostra as features necessárias para a criação do produto Ginga 

NCL/Lua Full. 

Tabela 4: Features para a construção do produto Ginga NCL/Lua FULL 

Ponto de Variação Variante 

Tuner Terrestre 

Demultiplexer Hardware 

Application Manager NCL/Lua Basic e Complementar 

MediaProcessing Todos 

Data Processing Atualização de software e Montagem de aplicações 

Input Manager Todos 

Return channel Todos 

Plataforma de execução ST ou Broadcom 

3.1.9 Diagrama de Classe do Produto 
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O Diagrama de classe do produto é: 

 Artefato de saída: da atividade ―gerar produto‖. 

 Artefato de entrada: da atividade ―gerar código fonte do produto‖ 

 O diagrama de classes do produto também chamado de ―modelo de 

produto‖ é a representação UML das classes e entidades de um produto da 

LPS. Esse modelo do produto é gerado a partir de uma transformação entre 

modelos. Na seção  3.2.1 é mostrado a transformação QVTO para a LPS do 

GingaCC, essa transformação admite como entrada a arquitetura referenciada, 

modelo de aspectos, modelo de componentes e modelo de features do 

GingaCC. 

3.1.10 Código Fonte do Produto 

O código fonte do produto é: 

 Artefato de saída: da atividade ―gerar código fonte do produto‖. 

 O código fonte do produto é a representação em uma linguagem de 

programação do modelo do produto, ou seja, a representação textual de um 

produto da LPS. Esse código fonte do produto é gerado automaticamente a 

partir de uma transformação M2T. Na seção 3.2.2 é demonstrado a 

transformação M2T proposto pra a LPS do GingaCC. 

 Devido ao fato do processo trabalhar com diagramas UML estáticos (ex. 

diagrama de classes), ou seja, que não capturam o comportamento  e 

chamadas das classes o código do produto gerado é um esqueleto de código 

contendo apenas os atributos e métodos de cada classe. A Figura 25 mostra 

um trecho de código gerado para a classe InputManager do GingaCC. 
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Figura 25: Trecho de código gerado da classe InputManager do componente 
InputManager 

3.2 Transformações do Processo 

Esta seção detalha as transformações usadas nas atividades gerar Produto e 

gerar código fonte do produto do processo ilustrado na Figura 18 para o 

caso do GingaCC. Dessa forma, a presente seção tem como objetivo detalhar 

essas transformações. 

3.2.1 Transformação M2M 

A transformação M2M descrita nessa seção tem como objetivo realizar a 

derivação do produto, gerando como artefato de saída o diagrama de classes 

UML do produto selecionado. Assim como a atividade Gerar Produto do 

processo, a transformação M2M recebe como entrada: (i) modelo de features; 

(ii) modelo de componentes; (iii) modelo de aspectos, (iv) arquitetura 

referenciada e (v) metamodelo de features. 
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 A Figura 26 apresenta o procedimento main() da transformação da 

atividade Gerar produto. A informação referente aos modelos de entrada e 

saída encontram-se nas linhas de 1 a 7 De acordo com os modelos fornecidos 

como entrada, a transformação pode gerar o produto final esperado. 

 

1. modeltype UML uses 'http://www.eclipse.org/uml2/3.0.0/UML'; 

2. modeltype FM uses 'http://GingaCC'; 

3. modeltype Ecore uses 'http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore'; 

4. modeltype AspectModel uses aspectC; 

5. transformation transform(  in input : UML,  in featureModel : FM,  in ecore : Ecore, in 
outputProfile: UML, 

6. in aspect : AspectModel,  out modelresult : UML); 

7. main() { 

8.    assert fatal ( checkDependencies())  

9.         with log("Erro, as dependências não foram selecionadas"); 

10.    var root = input.rootObjects()[UML::Package]; 

11.    var pkgs = root->generatePackages(); 

12.    modelresult.objectsOfType(UML::Class)->weaving(); 

13. } 
 

Figura 26: Procedimento main da transformação Gerar produto. 

 Para o melhor entendimento da transformação a atividade gerar 

produto foi dividido em subatividades. A Figura 27 mostra essas sub-

atividades presentes na atividade Gerar 

produto

 

Figura 27:  Sub-atividades da atividade Gerar produto 

 Como mostrado na Figura 27 as sub-atividades da atividade gerar 

produto são: (i) checar dependências, (ii) selecionar entidades, (iii) copiar 

entidades, (iv) weaving de aspectos e (v) gerar entidades do modelo de 

componentes. Para cada sub-atividade da serão demonstrados trechos da 

transformação. A seguir serão explicadas cada uma dessas subatividades. 
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(i) Checar dependências 

 A sub-atividade checar dependências consiste na verificação das 

dependências das features. Uma vez de posse do metamodelo de Features e 

da configuração do produto (modelo de features), pode-se realizar a validação 

da configuração selecionada, verificando se todas as dependências das 

features estão contidas no produto. Essa checagem deve ser realizada no 

inicio da transformação (Figura 26 linha 8 e 9), com o objetivo de alertar, o 

quanto antes, a má configuração de um produto ao engenheiro de aplicação. 

 Para realizar a checagem de dependências, deve-se obter a lista com o 

nome das features selecionadas no modelo de features e em seguida acessar 

as propriedades dessas features contidas no metamodelo de features e 

verificar se todas elas estão presentes no produto selecionado. A Figura 28 

mostra o trecho da transformação que faz a checagem de dependências. Na 

Figura 28 a linha 2 contem a instrução getFeatureNames() responsável por 

recuperar as features do produto, a linha 3 acessa as propriedades das 

features e na linha 4 é verificada se todas elas estão presentes no produto 

selecionado.  

 

1. query checkDependencies() : Boolean{ 

2.   var features = getFeaturesNames(); 

3.   var dependencies = getTypesOfFeatures( features )->collect( e | e.eAnnotations )->select( a1 | 
a1.source = 'OCL')->collect( a2 | a2.details )->select( a2 | a2.key = 'includes' )-> collect( d | 
d.value); 

4.   return dependencies->forAll( m | features->exists( name | name = m ) ); 

5. } 
 

Figura 28: Procedimento checkDependencies da transformação Gerar produto 

(ii) Selecionar Entidades 

 A sub-atividade Selecionar Entidades, recebe como entrada o modelo 

de features e a arquitetura referenciada. Essa sub-atividade realiza a 

verificação se uma entidade da arquitetura referenciada deve estar contida no 

produto final. Tal verificação é realizada pela função isClassInProduct 

mostrada no trecho da transformação demonstrado Figura 29.  

 

1. query isClassInProduct(in cls : UML::Class ) : Boolean { 

2.   var isFeatureSelected = cls.getAppliedStereotypes()->exists( e | stereotypeIsFeature(e.name) 
and featureIsSelected(e.name)); 
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3.   return (isFeatureSelected or (not hasStereotype(cls)) or stereotypeIsNotFeature(cls)); 

4. } 
 

Figura 29: Procedimento isClassInProduct da transformação Gerar Produto 

 Para realizar a verificação se uma determinada classe deve estar 

presente no produto final, a função implementada pela transformação 

(isClassInProduct) verifica se a classe possui algum estereótipo através da 

função hasStereotype (Linhas 1 a 4 da Figura 30). Em caso negativo, a 

classe pertence ao núcleo comum do produto e deve ser inserida no produto 

final. Uma vez que a função hasStereotype detecta que a classe possui um 

estereótipo, é realizada a checagem se o estereótipo em questão está 

relacionado a alguma feature do produto (Linha 5 a 7 da Figura 30). Nesse 

caso, por fim, a transformação verifica se a feature relacionada ao estereótipo 

foi selecionada (Linha 8 a 10 da Figura 30). Quando uma classe possui um 

estereótipo referente a uma feature selecionada na configuração do produto 

(modelo de features), essa classe deve ser inserida no modelo final. Caso a 

classe possua estereotipo de uma feature não selecionada ela não será 

inserida no modelo final. 

 

1. query hasStereotype( in cls : UML::Class ) : Boolean { 

2.   var name := cls.getAppliedStereotypes()->asOrderedSet()->first().name; 

3.   return (not name.oclIsInvalid()); 

4. } 

5. query stereotypeIsFeature( in stereotype : String): Boolean{ 

6.   return ecore.objectsOfType(Ecore::EClass)->exists( e | e.name = stereotype); 

7. } 

8. query featureIsSelected( in feature : String ) : Boolean { 

9.   return featureModel.objects()->exists( e | e.metaClassName() = feature ); 

10. } 
 

Figura 30: Procedimentos hasStereotype, stereotypeIsFeature e 

featureIsSelected da transformação Gerar produto 

(iii) Copiar Entidades 

 A sub-atividade Copiar Entidades, consiste em copiar as entidades da 

arquitetura referenciada para o modelo final. Essa atividade recebe como 

entrada as entidades selecionadas pela atividade selecionar entidades, ou 

seja, apenas as entidades que devem estar contidas no produto final. Nessa 

etapa, a transformação produz no modelo de saída todos os pacotes 
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selecionados através da função generatePackages (Linhas 1 a 11 da Figura 

31). Essa função é responsável também por produzir a cópia de todas as 

entidades selecionadas presentes dentro de um pacote. Assim, a função 

generatePackages invoca a função generateClasses (Linhas 12 a 27 da 

Figura 31) a fim de produzir todas as classes que devem estar contidas no 

modelo final. 

 

1. mapping UML::Package::generatePackages() : UML::Package{ 

2.   name := self.name; 

3.   visibility := self.visibility; 

4.   result.applyProfile( getProfileObject(outputProfile) ); 

5.   elementImport := self.ownedElement[UML::ElementImport]; 

6.   var packages := self.ownedElement[UML::Package]->map generatePackages()->asBag(); 

7.   var classes := self.ownedElement[UML::Class]->map generateClass(result)->asOrderedSet(); 

8.   var factories := classes->map generateFactories(result)->asOrderedSet(); 

9.   var elements = classes->union(factories); 

10.   result.packagedElement  += packages ; 
  result.ownedType->union( elements ); 

11. } 

12. mapping UML::Class::generateClass(in pkg : UML::Package) : UML::Class 

13. when { 

14.   isClassInProduct(self);  

15. }  

16. { 

17. init { 

18.   result := pkg.createOwnedClass(self.name, false); 

19. } 

20.   if (isClassComponent(self)) then 

21.     result.applyStereotype( getStereotypeByName( 'GingaComponent', outputProfile  ) ) 

22.   endif; 

23.   name := self.name; 

24.   visibility := self.visibility; 

25.   ownedAttribute := self.ownedAttribute; 

26.   ownedOperation := self.ownedOperation; 

27. } 
 

Figura 31: Procedimentos generatePackages e generateClasses  da 

transformação Gerar produto 

(iv)  Weaving de Aspectos 

 A sub-atividade, Weaving de Aspectos recebe como entrada o modelo 

de aspectos e as entidades copiadas na atividade copiar entidades. Durante a 

sub-atividade Weaving de Aspectos, a transformação consulta o modelo de 

aspectos com o objetivo de verificar se existem atributos e métodos a serem 

inseridos nas entidades selecionadas (Figura 32). Quando detectado que a 

classe deve ser atingida por um aspecto e o mesmo for do tipo Introduction, os 
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atributos e métodos inseridos pelo aspecto são criados na entidade atingida 

como demonstrados nas linhas 2 e 3 da Figura 32 a partir das operações 

getIntroductionMethod e getIntroductionProperty. Os demais tipos 

de aspectos contidos no modelo aspectual não necessitam ser tratados nessa 

atividade da transformação devido ao processo trabalhar a nível de modelos 

estáticos (ex. diagrama de classes) e não dinâmicos (ex. diagrama de 

sequência). 

 

1. mapping inout UML::Class::weaving(){ 

2.   ownedAttribute += getIntroductionProperties(self); 

3.   ownedOperation += getIntroductionMethods(self);  

4. } 
 

Figura 32: Procedimento weaving  da transformação Gerar produto 

(v) Gerar Entidades do Modelo de Componentes 

 A atividade Gerar Entidades do Modelo de Componentes recebe 

como entrada o modelo de componentes e as entidades produzidas pelas 

atividades anteriores. Durante a transformação, a atividade Gerar Entidades 

do Modelo de Componentes realiza a checagem se alguma das entidades 

selecionadas é um componente do modelo de componentes do middleware. A 

função isClassComponent (Figura 33) é responsável por realizar essa 

verificação, através da checagem da existência de um estereótipo do tipo 

Component na classe. Quando a verificação é positiva, a classe passa a 

possuir um novo estereótipo de acordo com o modelo de componentes final 

adotado. Além disso, para aplicar novos estereótipos, a transformação deve 

aplicar o profile UML referente ao modelo de componentes no modelo 

resultante. 

 

1. query isClassComponent(in cls: UML::Class ) : Boolean{ 

2.   return cls.getAppliedStereotypes()->exists(e | e.name = 'Component'); 

3. } 
 

Figura 33: Procedimento isClassComponent da transformação Gerar produto 

 Por fim, a atividade Gerar Entidades do Modelo de Componentes 

realiza a criação de novas entidades no modelo final de acordo com o modelo 

de componentes utilizado como entrada. Assim, por meio da função 
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generateFactoryClasses (Figura 34) é invocada com o objetivo de 

produzir as novas classes do modelo final, as quais serão encarregadas de 

instanciar os componentes do sistema. 

 

1. mapping UML::Class::generateFactories(in pkg : UML::Package) : UML::Class 

2. when { 

3.   isClassGingaComponent(self);  

4. }  

5. { 

6. init { 

7.   result := pkg.createOwnedClass(self.name.concat('Factory'), false); 

8. } 

9.   name := self.name.concat('Factory'); 

10.   visibility := self.visibility; 

11.    result.applyStereotype( getStereotypeByName( 'ComponentFactory', outputProfile  ) ); 

12.   var cls = pkg.packagedElement->select(c | c.oclIsKindOf(UML::Class) and c.name=self.name)-
>asOrderedSet()->first().oclAsType(UML::Class); 

13.   var create = object UML::Operation{ 

14.     name:= 'create'.concat(self.name); 

15.     type := cls;  

16.   }; 

17.            

18.   var destroy = object UML::Operation{ 

19.       name:='destroy'.concat(self.name); 

20.       ownedParameter+= object UML::Parameter { 

21.          name := 'component'; 

22.          type := cls;  

23.       }; 

24.   };     

25.   result.ownedOperation += create; 

26.   result.ownedOperation += destroy; 

27. } 
 

Figura 34: Procedimento generateFactoryClasses da transformação Gerar 

Produto 

3.2.2 Transformação M2T 

A transformação M2T é usada para a geração do código fonte em C++  do 

produto selecionado a partir do diagrama de classes UML do produto. A 

transformação M2T da ferramenta GingaForAll consiste unicamente de 

templates de código C++ construídos usando o ACCELEO. Esses templates 

recebem como entrada um diagrama de classes UML (o diagrama UML do 

produto gerado) e selecionam as entidades arquiteturais do tipo classe. Uma 

vez que uma entidade seja selecionada automaticamente a partir do modelo 

UML, a transformação vai realizar a substituição das variáveis no template. 
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1. [module ClassTransformation('http://www.eclipse.org/uml2/3.0.0/UML')/] 

2. [template public ClassTransformation(c : Class)] 

3. [comment @main /] 

4. [file (c.name.concat('.cpp'), false)] 

5. [if c.name->notEmpty()] 

6. [for (a:String | c.qualifiedName.tokenize('::'))] 

7. [if c.qualifiedName.tokenize('::')->first() <> a] 

8.    namespace [a/] { 

9. [/if] 

10. [/for] 
11. [/if] 
12. #include <[c.name/].h> 
13. [for (o:Operation | c.getOperations())] 
14.     [if (o.type->isEmpty())] 
15.      [o.class.name/]::[o.name/]([for ( param : Parameter | o.ownedParameter )] 

16.           [if (param.name->notEmpty())][if (param = o.ownedParameter-                
>first())][param.type.name/] [param.name/] 

17.           [else], [param.type.name/] [param.name/][/if][/if][/for]){} 
18.     [/if] 
19. [/for] 

20. public: 
21.   [for (p : Property | c.getAllAttributes()-

>select(visibility.toString()='private'))] 

22.  [p.type.name/] [p.class.name/]::get[p.name.toUpperFirst()/](){ 

23.   return [p.name/]; 

24.         } 
25.         void [p.class.name/]::set[p.name.toUpperFirst()/]([p.type.name/] 

[name/]){ 

26.         this->[p.name/] = [p.name/]; 

27.         } 
28.    [/for] 

 

Figura 35: Trecho transformação M2T – Generate “.cpp” 

 De acordo com a Figura 35, podemos observar nas linhas 1 e 2 que o 

template recebe como entrada um modelo que segue o metamodelo UML e 

utiliza apenas as entidades do tipo UML::Class. Esses Templates consistem 

basicamente de código C++ onde serão substituidas as variáveis encontradas 

entre os símbolos [ /], além de conterem algumas instruções como: [for ()][for/] 

e [if ()][if/]. Na linha 4 por exemplo é iniciada a instrução [file] que é onde será 

definido o nome e a extensão do arquivo gerado pelo template que nesse caso 

será ―.cpp‖. Outro exemplo, na linha 12 observamos a instrução ―#include 

<[c.name/].h>‖. Nessa instrução, durante a geração de código, a variável de 

template [c.name/] será substituida pelo nome da classe em questão. Assim, 

por exemplo dado que a transformação esteja iterando sobre a classe Tuner, a 

instrução do template será traduzida para ―#include <tuner.h>‖.  

 Dessa forma, as linhas 13 a 19 da Figura 35 produzem os construtores 

de uma dada classe. A instrução [for], realizada entre as linhas 21 e 28, irá 

iterar sobre todos os atributos da classe e produzir os seus métodos de acesso 

get e set. 

 O template listado na Figura 35 produz somente o código referente a 

implementação de uma classe; a geração de código referente ao cabeçalho da 
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classe se encontra no template listado na Figura 36. Esse template funciona de 

maneira similar ao citado anteriormente. 

 

1. [module HeaderTransformation('http://www.eclipse.org/uml2/2.1.0/UML')/] 

2. [template public HeaderTransformation(c : Class)] 

3. [comment @main /] 

4. [file (c.name.concat('.h'), false)] 

5. #ifndef _[c.name.toUpper()/]_H  

6. #define _[c.name.toUpper()/]_H 

7. [for (i : InterfaceRealization | c.interfaceRealization )] 

8. #include <[i.contract.name/].h>  

9. [/for] 

10. [for ( general : Classifier | c.getGenerals())] 
11. #include <[general.name/].h>  
12. [/for] 
13. [if (c.name->notEmpty())] 
14. [for (a:String | c.qualifiedName.tokenize('::'))] 
15. [if c.qualifiedName.tokenize('::')->first() <> a] 
16. namespace [a/] { 
17. [/if] 
18. [/for] 
19. [/if] 
20. class [c.name/][if (c.getGenerals()->size()>0)]:[for (general : Classifier | 

c.getGenerals())] public [general.name/][/for][/if] 

21. { 
22. //Construtores 
23. [for (o:Operation | c.getOperations())] 
24.     [if (o.type->isEmpty())] 
25.      [o.class.name/]::[o.name/]([for ( param : Parameter | o.ownedParameter 

)][if (param.name->notEmpty())][if (param = o.ownedParameter-

>first())][param.type.name/] [param.name/][else], [param.type.name/] 

[param.name/][/if][/if][/for]); 

26.     [/if] 
27. [/for] 
28. [if(c.getAllAttributes()->select(visibility.toString()='private')->notEmpty())] 
29. private: 
30.  [for (p : Property | c.getAllAttributes()-

>select(visibility.toString()='private'))] 

31.    [p.type.name/] [p.name/]; 

32.  [/for] 

33. [/if] 
34. [if(c.getAllAttributes()->select(visibility.toString()='public')->notEmpty())] 

35.  public: 

36.  [for (p : Property | c.getAllAttributes()-

>select(visibility.toString()='public'))] 

37.    [p.type.name/] [p.name/]; 

38.  [/for] 

39. [/if] 
40.  

 

Figura 36: Trecho transformação M2T – Generate ―.h‖ 

 Na Figura 36 entre as linhas 7 e 12 o template irá iterar sobre a lista de 

interfaces implementadas pela classe e produzir o código de inclusão (include) 

necessário. Na linha 20 é usada a construção class, onde é definido o nome da 

classe e se essa classe tem algum tipo herança e/ou implementa alguma 

interface. Entre as linhas 28 e 39 são gerados os atributos das classes 

obedecendo à visibilidade desses atributos, se private, protected ou public. 
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4 A Ferramenta GingaForAll 

 Neste capitulo é apresentada em detalhes a ferramenta GingaForAll. A 

Seção 4.1 apresenta uma visão geral da ferramenta. A Seção 4.2 mostra a 

arquitetura da ferramenta, citando as tecnologias usadas para sua criação. A 

implementação atual da ferramenta, um manual de como usar a ferramenta e 

detalhes de como o processo proposto nesse trabalho é instanciado na 

ferramenta são detalhados nas Seções 4.3, 4.4 e 4.5, respectivamente.  

4.1 Visão Geral da Ferramenta GingaForAll 

 Essa seção apresenta a visão geral da ferramenta GingaForAll que é 

usada para: (i) gerenciar as variabilidades da LPS do Ginga; (ii) dar suporte a 

geração de produtos da LPS GingaForAll a partir de transformações M2M e 

M2T (exemplos desses produtos são o GingaIPTV, GingaFull e Ginga NCL/Lua 

Full mostrados no quarto relatório técnico do projeto GingaForAll,[Batista et al, 

2010(a)]); (iii) permitir o uso de conceitos de orientação a Aspectos dentro  do 

GingaCC.  

 A ferramenta foi concebida como um plugin do Eclipse [Eclipse, 2010]. A 

escolha do Eclipse deve-se ao fato dele ser um ambiente completo para 

desenvolvimento da abordagem MDA [Miller e Mukerji, 2009], por ser uma 

plataforma aberta de desenvolvimento composta por ferramentas de criação e 

de tempo de execução para a construção, implantação e gestão de software 

em todo o seu ciclo de vida. Além disso, o Eclipse tem uma grande 

comunidade de usuários e desenvolvedores. 

 A ferramenta GingaForAll oferece suporte à geração dos produtos 

(instâncias específicas do middleware Ginga) no contexto da TV digital 

brasileira visando facilitar a gerência dos produtos de uma LPS através da 

aplicação de técnicas dirigidas a modelo e baseadas em aspectos. O objetivo 

principal da ferramenta é a geração de um modelo do produto, que é a 

representação de um produto da LPS GingaCC, a partir de (quatro) modelos de 

entrada que são baseados na estrutura do Ginga. Tais modelos (descritos no 

capitulo 3) são: Modelo da arquitetura referenciada, Modelo de Features, 

Modelo de Aspectos e o Modelo de Componentes. O modelo de features é a 

representação das funcionalidades do Ginga baseada no conceito de modelo 

de features de LPS. O modelo da arquitetura referenciada é um diagrama de 
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classes UML que representa as entidades do GingaCC anotado por 

estereótipos do modelo de features. O modelo de Componentes representa as 

principais entidades do sistema de componentes do Ginga da PUC-RIO. Por 

fim, o modelo de aspectos especifica os aspectos que incidem sobre a 

arquitetura base do Ginga. A Figura 37 mostra os modelos de entrada 

necessários para a geração do modelo do produto.  

 

Figura 37: Modelos de Entrada e de Saída da Ferramenta GingaForAll 

4.2 Arquitetura da Ferramenta GingaForAll 

 A ferramenta GingaForAll consiste de um plug-in para o ambiente 

Eclipse. Esse plug-in usa a infra-estrutura do Eclipse para prover todas as 



 

 

 

 

79 

funcionalidades implementadas pela ferramenta, tais como o gerenciamento 

das variabilidades e a geração de produtos da LPS GingaForAll.  A seguir 

serão detalhados os componentes e artefatos presentes na arquitetura da 

ferramenta. A Figura 38 ilustra a arquitetura da ferramenta GingaForAll 

mostrando os principais plug-ins sob a plataforma Eclipse: (i) EMF (Eclipse 

Modeling Framework); (ii) QVTO (Operational Query-View-Transformation), (iii) 

UML2 e (iv) Acceleo. O plug-in EMF do Eclipse é usado para a criação dos 

metamodelos de aspectos, features e componentes. Além disso, o EMF provê 

um mecanismo que permite gerar editores personalizados para cada 

metamodelo criado. Dessa forma, por exemplo, a partir do metamodelo de 

features, o EMF gera o código do editor de features utilizado na ferramenta. O 

terceiro relatório técnico do projeto GingaForAll [Batista et al, 2009] contém os 

detalhes sobre cada desses modelos e em que parte do processo eles atuam. 

 O Eclipse também provê o plug-in UML2, utilizado pela ferramenta para 

a modelagem da arquitetura base e do modelo de componentes do Ginga. O 

plug-in UML2 permite armazenar e editar diagramas UML versão 2.0. Por 

exemplo, o modelo da arquitetura referenciada pode ser criado e editado dentro 

da ferramenta GingaForAll, ou pode ser importado pela ferramenta permitindo o 

uso de diagramas modelados previamente. 

 O plug-in QVTO permite a execução da transformação M2M utilizada 

pela ferramenta GingaForAll. Essa transformação é encarregada de realizar a 

derivação do produto de acordo com os modelos de entrada, conforme 

detalhado na seção 4. A linguagem QVTO foi escolhida por ser um padrão da 

OMG. 

 O Acceleo [Acceleo, 2009] é uma ferramenta de geração de código 

desenvolvida pela empresa Obeo, para realizar transformações de modelos 

para texto. O Acceleo foi desenvolvido para melhorar a produtividade do 

desenvolvimento de software e oferece vantagens como: alta personalização e 

interoperabilidade. O Acceleo é integrado com o eclipse e tem ambiente de 

desenvolvimento e edição, editor com detecção de erros de sintaxe.  
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Figura 38:  Arquitetura da ferramenta GingaForAll 

 Para a criação dos Wizards e da interface gráfica da ferramenta foi 

usado o subprojeto Plug-in Development Environment (PDE) do Eclipse. O 

PDE provê um conjunto de ferramentas que auxiliam o desenvolvedor em cada 

fase do desenvolvimento de um plug-in, desde sua criação até a implantação. 

O PDE fornece funcionalidades para desenvolvimento de plugins dentro do 

próprio ambiente Eclipse, como editores, assistentes visuais e um launcher, 

que permite acessar diferentes perspectivas, sem interromper o fluxo de 

trabalho. 

4.3 Implementação 

 Esta seção tem por objetivo explicar a implementação da ferramenta 

GingaForAll, demonstrando as principais classes e provendo uma visão geral 

da organização do código da ferramenta em relação à arquitetura descrita na 

Seção 5.2. 

 Para a construção da ferramenta GingaForAll sob a forma de um plug-in 

do Eclipse foi necessário o uso das ferramentas e plug-ins mostrados na Seção  

4.1. O PDE é usado para a criação das Telas da ferramenta tornando possível 

estender o eclipse para criar um ambiente personalizado. Para a 

implementação da ferramenta são admitidas as seguintes funcionalidades para 

a ferramenta GingaForAll: (i) criar um novo projeto do tipo GingaForAll, (ii) 

CRUD (Create/Read/Update/Delete) dos modelos baseados na estrutura do 

Ginga, descritos na seção 5.1, (iii) gerar um modelo do produto a partir dos 

modelos de entrada, (iv) criação de uma tela de boas vindas, (v) gerar código 

em C++ a partir do modelo do produto.  
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 Abaixo serão explicadas as etapas para a criação da ferramenta 

relacionando as mesmas com as funcionalidades definidas para a ferramenta.  

i. Criação de um plug-in project, Para começar a criação da 

ferramenta usando os recursos providos pelo PDE, é necessária a 

criação, no ambiente Eclipse, de um plug-in Project. A criação de 

um projeto do tipo plug-in Project facilita o gerenciamento dos 

pontos de extensão do Eclipse devido a sua configuração conter 

arquivos de configuração e classes necessárias para essa 

extensão. A Figura 39 mostra a criação de um projeto do tipo Plug-

in Project.  Na criação de um projeto do tipo plug-in Project 

destacamos a criação de dois arquivos importantes: a classe 

Activator e o arquivo plugin.xml gerados na criação do projeto. A 

classe Activator é responsável por gerenciar todo o ciclo de vida do 

plug-in a ser criado, enquanto o arquivo plugin.xml serve para 

configuração dos pontos de extensão do eclipse. 

 

Figura 39: Criação de um projeto do tipo plug-in Project 

ii. Criação de extensões do Eclipse. Realizada a etapa de criação 

de um Plug-in Project é necessária a criação das extensões do 

Eclipse de acordo com a funcionalidade requerida para a 

ferramenta. A Figura 40 mostra todos os pontos de extensão 
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usados na ferramenta GingaForAll e a Tabela 5 mostra esses 

pontos relacionados às funcionalidades da ferramenta. 

 

Figura 40: Pontos de extensão do Eclipse usado na Ferramenta. 

Tabela 5: Relacionamento das Funcionalidades da ferramenta x pontos de 
extensão Eclipse. 

Funcionalidade Pontos de Extensão 

Criar um novo projeto do tipo GingaForAll org.eclipse.ui.newWizards 

org.eclipse.core.resources.natures 

CRUD (Create/Remove/Update/Delete) 

dos modelos baseados na estrutura do 

Ginga 

org.eclipse.ui.newWizards 

org.eclipse.ui.editors 

Gerar um modelo do produto a partir dos 

modelos de entrada 

org.eclipse.ui.newWizards 

org.eclipse.ui.popupMenus 

Criar uma Tela de Boas vindas org.eclipse.ui.intro 

org.eclipse.ui.intro.config 

org.eclipse.core.runtime.products 

 Abaixo são explicados cada ponto de extensão usado na ferramenta 

GingaForAll: 

a) org.eclipse.ui.newWizards. Esse ponto de extensão é o responsável pela 

criação de Wizards. Para a ferramenta são criados os wizards para: 

criação do modelo de aspectos, modelo de features, modelo de 
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componentes, modelo da arquitetura referenciada e modelo do produto e 

para a criação de um novo projeto do tipo GingaForAll.  

b) org.eclipse.core.resources.natures. Esse ponto de extensão permite 

relacionar um determinado projeto a uma natureza. A natureza de um 

projeto é uma definição de tipo para o projeto. Sendo assim projetos, 

Java e C++ possuem naturezas diferentes. No nosso caso ao criar um 

projeto do tipo GingaForAll estamos atribuindo a natureza ―GingaForAll‖ 

ao projeto, o que permite a criação de um projeto personalizado. 

c) org.eclipse.ui.editors. Na ferramenta esse ponto de extensão é usado 

com o auxilio do EMF, para criação dos editores de todos os modelos 

usados na ferramenta. Esses editores são gerados pelo EMF a partir de 

cada modelo de acordo com as regras definidas nesses modelos. 

d) org.eclipse.ui.popupMenus. Esse ponto de extensão permite criar menus 

personalizados para o plug-in. No caso da ferramenta é adicionado um 

menu sobre o projeto de natureza GingaForAll para poder executar a 

funcionalidade ―Gerar Modelo do produto‖. 

e) org.eclipse.ui.intro. Para facilitar o uso da ferramenta foi criada uma 

funcionalidade chamada ―criação de tela de boas vindas‖ que inclui 

instruções para uso da ferramenta. Este ponto de extensão é usado para 

a criação dessa tela de boas vindas. 

f) org.eclipse.ui.intro.config. Quando é criada uma tela de boas vindas é 

necessário relacioná-la a um produto e esse ponto de extensão é 

responsável por isso. 

g) org.eclipse.core.runtime.products. Para gerar um produto com os plugins 

desejados é necessária a criação de um produto. Através desse ponto 

de extensão é possível criar um produto e listar os plug-ins necessários 

para esse.  

 

iii. Integração Transformação M2M com a ferramenta. Nesta etapa é 

feita a integração da ferramenta com a transformação M2M 

representada pelo código da Figura 41. Ou seja, para a funcionalidade 

Gerar modelo do produto foi necessário realizar a chamada da 
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transformação, a partir do código da ferramenta. A Figura 41 mostra o 

trecho de código responsável pela chamada desta transformação.Na 

Figura 41 é demonstrada a chamada da transformação a partir da 

classe ExecutorTransformation instanciada como executor. Essa 

classe executa a transformação a partir do método execute(...) na 

linha 2, passando como parâmetros os modelos de entrada da 

transformação da linha 3 a 9. Por exemplo, o parâmetro 

inputbaseresource é a referência do modelo da arquitetura 

referenciada e o inputfeatureresource é a referência do modelo de 

features. Na linha 10, a partir da classe ExecutionDiagnostic, é 

verificado se houve algum erro na execução da transformação e se 

não houve erro o resultado da transformação é adicionado ao modelo 

de saída, na linha 11. Por fim, na linha 19 o modelo de saída é salvo 

no arquivo uml definido pelo usuário na ferramenta. 

1. TransformationExecutor executor = new TransformationExecutor(uri); 

2. ExecutionDiagnostic diagnostic = executor.execute( 

3.   new ExecutionContextImpl(),  

4.                               inputbaseresource, 

5.                               inputfeatureresource,  

6.                               inputecoreresource,  

7.                               inputcomponentresource, 

8.                               inputaspectresource,  

9.                              output); 

10. if(diagnostic.getSeverity() == Diagnostic.OK) { 

11.  umlResource.getContents().addAll(output.getContents()); 

12. } else { 

13.  IStatus status = BasicDiagnostic.toIStatus(diagnostic); 

14.  Activator.getDefault().getLog().log(status); 

15. } 

16. System.out.println("Status: " + diagnostic); 

17. System.out.println("Result:" + umlResource.getContents()); 

18. try { 

19.  umlResource.save(Collections.emptyMap()); 

20. } 
 

Figura 41: Trecho de Código da transformação M2M da atividade Gerar 
Produto. 

 

iv. Integração Transformação M2T com Ferramenta. Para criar a 

funcionalidade gerar código fonte do produto é necessário realizar a 

integração entre a transformação M2T, feita com o plug-in Acceleo 

[Acceleo, 2010], com a ferramenta. A Figura 42 mostra o trecho de 
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código responsável pela chamada das transformações M2T. Nota-se 

que são duas transformações chamadas para gerar o código em C++, 

uma para gerar os arquivos ―.cpp‖ e outra para gerar os arquivos ―.h‖. 

 

1.   final URI template0 = getTemplateURI( 

2.   "org.eclipse.acceleo.module.M2T",  

3.    new Path("ClassTransformation.emtl")); 

4.   final URI template1 = getTemplateURI( 

5.   "org.eclipse.acceleo.module.M2T", 

6.    new Path( 

7.    "headerTransformation.emtl")); 

8.   HeaderTransformation gen1 = new HeaderTransformation(model,  

9.   targetFolder, arguments) { 

10. ClassTransformation gen0 = new ClassTransformation( 

11.     modelURI, targetFolder,  

12.      arguments); 

13. gen0.doGenerate(BasicMonitor.toMonitor(monitor)) 

14. gen1.doGenerate(BasicMonitor.toMonitor(monitor));} 
 

Figura 42: Trecho de Código da transformação M2T da atividade gerar código 
fonte do produto. 

4.4 Como usar 

 Nessa seção descrevemos como usar as funcionalidades providas pela 

ferramenta GingaForAll. A seção tem por objetivo mostrar as funcionalidades 

implementadas na ferramenta GingaForAll e suas principais telas. 

 Para tornar mais fácil o uso da ferramenta foram criados uma tela de 

boas vindas e um dashboard2. A tela de boas vindas tem como objetivo mostrar 

ao usuário quais as funcionalidades providas pela ferramenta assim como 

servir de guia para o seu uso em geral. Essa tela é exibida na primeira 

inicialização da ferramenta e poderá ser acionada a partir do menu: Help > 

Welcome. A Figura 43 mostra a tela inicial de boas vindas da ferramenta 

GingaForAll. Nela estão contidas algumas informações sobre alguns conceitos 

usados na ferramenta assim como um breve guia de uso da ferramenta. 
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Figura 43: Tela de boas vindas da ferramenta GingaForAll 

 O dashboard visa melhorar a usabilidade da ferramenta fornecendo ao 

usuário uma maneira prática para executar as principais suas funcionalidades. 

O dashboard é constituído de uma visão que mostra atalhos para: a criação do 

modelo da arquitetura referenciada, de aspectos, de componentes e de 

features, e executar a transformação para gerar o modelo do produto. A Figura 

44 mostra o dashboard da ferramenta GingaForAll, na qual ao clicar sobre cada 

um dos ícones é chamado uma funcionalidade diferente. 
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Figura 44: Dashboard da ferramenta GingaForAll 

 No Dashboard para criar um modelo de features, por exemplo, basta 

clicar sobre o ícone verde de nome ―Modelo de Features‖ que a funcionalidade 

para criação do modelo de features, será executada. Já se o usuário necessitar 

realizar a transformação M2M, escolhendo os modelos de entrada, mostrado 

na Figura 51 e na Figura 52, deve-se clicar sobre o ícone da ―engrenagem‖ 

localizado no centro do Dashboard. 

Seguindo a mesma teoria da seção 5.2 a ferramenta GingaForAll permite: (i) 

criar um novo projeto do tipo GingaForAll, (ii) CRUD 

(Create/Remove/Update/Delete) dos modelos baseados na estrutura do Ginga, 

(iii) gerar um modelo do produto a partir dos modelos de entrada e (iv) gerar 

código em C++ a partir do modelo do produto.  

(i) A criação de um novo projeto do tipo GingaForAll envolve a criação de: 

a) Uma Wizard para a criação de um novo projeto. Uma Wizard é composta 

de duas telas, uma para a escolha do nome do projeto e a outra para 

importar possíveis modelos já existentes para o projeto. A Figura 45 mostra 

o caminho para a criação de um novo projeto do tipo GingaForAll a partir 
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da opção: New > Project. A Figura 46 mostra as telas de escolha do nome 

do novo projeto do tipo GingaForAll e a tela de importação dos modelos de 

entrada. O usuário tem a opção de importar ou não modelos de entrada. Se 

ele não quiser importar, poderá definir esses modelos a partir da 

ferramenta na funcionalidade CRUD dos modelos do Ginga. 

 

Figura 45: Menu para a criação de um novo projeto do tipo GingaForAll. 
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Figura 46: Tela de escolha do nome do projeto do tipo GingaForAll e tela de 
importação de modelos. 

b) Uma estrutura de diretórios que visa organizar os modelos de entrada. A 

Figura 47 mostra a estrutura de diretórios provida pela ferramenta. Essa 

estrutura é composta de duas pastas: uma para guardar os modelos de 

entrada, denominada input models, e uma para guardar o modelo de saída, 

denominada output models. 

 

Figura 47: Estrutura de diretórios do projeto GingaForAll. 

(ii) A funcionalidade CRUD dos modelos do Ginga envolve 2 tipos de modelos 

diferentes: os de entrada e o de saída. Os modelos de entrada são: modelo 

Features, modelo da arquitetura referenciada, modelo de componentes e o 

modelo de aspectos. O modelo de saída é o modelo do produto. Para o CRUD 

do modelo da arquitetura referenciada, do modelo de componentes e do 
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modelo do produto é usado o editor padrão UML2 do Eclipse que permite 

realizar as operações CRUD. Porém, para o modelo de features e o modelo de 

aspectos, é usado o editor criado automaticamente usando o plug-in EMF, a 

partir dos metamodelos de features e de aspectos. 

 A Figura 48 mostra um exemplo do Editor padrão UML2 do Eclipse para 

realizar as operações CRUD dos modelos da arquitetura Base, da arquitetura 

referênciada, de Componentes e do produto. A Figura 49 e a Figura 50 ilustram 

os editores gerados automaticamente para o modelo de features e o modelo de 

aspectos, respectivamente. Para o modelo de aspectos foi usada a notação 

para representação dos aspectos mostrado no Terceiro relatório técnico 

[Batista et al, 2009] do projeto GingaForAll. No modelo de features a relação de 

dependência entre as features são expressas em OCL no metamodelo de 

features. 

 

Figura 48: Editor padrão UML2 
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Figura 49: Editor Modelo de Features 

 

Figura 50: Editor Modelo de Aspectos 

(iii) A função Gerar modelo do produto tem como objetivo a geração do 

modelo do produto que e é a representação de um produto do Ginga a partir da 

transformação entre o modelo de features, base, componentes e aspectos. 

Essa função envolve a criação de: 

(a) Uma Wizard para a criação do modelo do produto que contém duas 

telas. A primeira tela para a escolha do nome do modelo do produto a 

ser criado e sua localização, Figura 51. A segunda tela para a seleção 

dos modelos de entrada, Figura 52. 
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(b) Um menu personalizado para a chamada da funcionalidade gerar 

modelo do produto. Foram criados dois menus personalizados: o 

primeiro é um menu dentro da opção GingaForAll quando o botão direito 

é apertado sobre o projeto do tipo GingaForAll, mostrado na Figura 53. 

O segundo é disposto a partir da opção: New > Other > GingaForAll > 

Novo Modelo GingaForAll, mostrado na Figura 54.  

 

Figura 51: Tela para escolha do nome do modelo do produto e da sua 
localização 
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Figura 52: Tela escolha de modelos para geração do modelo do produto 

 

Figura 53: Menu personalizado para geração do modelo do produto 
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Figura 54: Opção de Criação do modelo do produto a partir da opção New > 
Other > GingaForAll > Novo Modelo GingaForAll  

(iv) A funcionalidade gerar código C++ do produto tem como objetivo a geração 

do código fonte do produto a partir do modelo do produto. Essa função envolve 

a criação de um menu personalizado para a chamada da funcionalidade gerar 

código C++ do produto. Para isso foram criado um menu personalizado que 

pode ser acionado quando o botão direito é apertado sobre um arquivo de 

extensão ―.uml‖, como mostrado na Figura 55. A Figura 25 mostra um exemplo 

de código da classe InputManager gerado a partir do modelo do produto. 
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Figura 55: Geração do Código Fonte do produto. 

4.5 Instanciação do processo na Ferramenta 

Com o objetivo de elucidar melhor a instanciação do processo, todas as etapas 

do processo serão revistas e em cada etapa será descrito como a ferramenta 

realiza tal operação. Como pré-requisito para todas as demais etapas, o 

usuário deve estar de posse da última versão do Eclipse e com o plug-in 

GingaForAll instalado. Além disso, o usuário deve iniciar um novo projeto 

GingaForAll, como demonstrado anteriormente. A seguir, mostraremos cada 

etapa do processo e como o mesmo é realizado com suporte da ferramenta: 

(i) Construir metamodelo de features: A etapa de construir 

metamodelo de features produz dois artefatos que são usados 

na definição da ferramenta: (a) o metamodelo de features 

servirá para a criação do editor do modelo de features a partir 

do uso do EMF e (b) o profile UML de features será usado 

para compor os estereotipos do modelo da arquitetura 

referenciada.   
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(ii) Construir Arquitetura base: A ferramenta GingaForAll inicializa 

dentro do projeto um modelo UML para a definição da 

arquitetura base. Esse modelo contém todas as classes do 

núcleo comum da arquitetura Ginga. Além disso, a ferramenta 

usará o recurso do Eclipse para permitir a importação dos 

modelos de outros projetos, com o objetivo de permitir o reuso 

desses modelos. 

(iii) Construir Arquitetura Referenciada: Conforme descrito na 

Seção 3 a arquitetura referenciada consiste da anotação, por 

meio de estereótipos, das classes. As classes são anotadas 

com os estereótipos de qual features elas estão relacionadas. 

A Figura 19 demonstra o resultado desse processo de 

anotação para o pacote Tuner. Em suma para a execução 

dessa tarefa a arquitetura base do projeto GingaForAll é 

estereotipada com o profile provido pela ferramenta. 

(iv) Construir metamodelo de aspectos: A etapa de construir 

metamodelo de aspectos servirá para a criação do editor do 

modelo de aspectos a partir do uso do EMF. Esse 

metamodelo defina uma notação para fazer a representação 

dos aspectos.  

(v) Construir modelo de aspectos: Na ferramenta GingaForAll, 

usando a notação definida no metamodelo de aspectos, a 

partir do editor do modelo de aspectos, o Engenheiro de 

Domínio poderá criar novos aspectos para serem usados no 

GingaCC. Como sugestão de aspectos podem ser usados os 

mostrados quinto relatório técnico do projeto GingaForAll 

[Batista et al, 2010] e os previstos no segundo relatório técnico 

do projeto GingaForAll [Batista et al, 2009(a)]. A Ferramenta 

GingaForAll fornece meios para especificar os PCEs dentro do 

modelo de aspectos. Os PCEs são a definição de onde e 

como os aspectos atuam no código base.  

(vi) Selecionar variabilidade dos produtos: A ferramenta 

GingaForAll permite ao engenheiro de aplicação selecionar as 
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features do produto a ser gerado. Para realizar tal tarefa, a 

ferramenta proverá a opção de inicializar um novo modelo de 

features. Uma vez que a ferramenta tenha gerado um modelo 

vazio, o engenheiro de aplicação pode editar esse modelo e 

adicionar as features desejadas como demonstrado na Figura 

49. 

(vii) Construir modelo de componentes: A ferramenta GingaForAll 

instancia automaticamente essa etapa do processo. Essa 

etapa não exige interação por parte do utilizador da 

ferramenta e conta com os modelos e metamodelos 

previamente definidos durante a construção da ferramenta. 

(viii) Gerar Produto: Esta etapa do processo GingaForAll é possível 

através de uma opção no menu do projeto (Figura 53) o qual 

inicia uma wizard que permitirá ao usuário da ferramenta 

selecionar todos os modelos de entrada para a geração do 

produto, como o demonstrado na Figura 52. Uma vez 

selecionados, a ferramenta executará a transformação 

modelo-modelo explicitada na Seção 4 e produzirá o modelo 

final do processo. 

(ix) Gerar Código Fonte do Produto: A ultima etapa do processo 

GingaForAll é possível através de uma opção no menu sobre 

o modelo do produto (Figura 55) o qual gera o código em C++ 

deste modelo. 
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5 Estudos de Caso 

Este capítulo apresenta 3 estudos de caso com as instanciação dos produtos 

da LPS do middleware Ginga a partir da ferramenta GingaForAll, com o 

objetivo de demonstrar como o engenheiro de aplicação, usando a ferramenta, 

pode gerar diferentes customizações do middleware Ginga. Para exemplificar 

esta instanciação serão mostrados três produtos que podem ser gerados para 

a LPS do middleware Ginga. Esses produtos são: (i) GingaZapper, (ii) 

GingaIPTV e (iii) GingaNCL.  

 O primeiro produto é o Ginga Zapper. Este produto dentre os produtos 

previstos, no segundo relatório técnico [BATISTA, T., et al, 2009(a)], para 

família de produtos do GingaCC é o mais simples por possuir apenas 

funcionalidades elementares para recepção do sinal de TV, não possuindo, 

portanto, a característica da interatividade. Este produto destina-se a 

receptores de baixo custo e capacidades de hardware limitada.   

O segundo produto denominado GingaNCL oferece suporte apenas para 

ambiente de execução NCL / Lua. Este produto pode ser utilizado em países 

onde o middleware Ginga-J não for aprovada. Devido a ausencia do Java esse 

middleware pode ser uma alternativa de medio custo pois tem menor exigencia 

quanto a  capacidade de armazenamento e processamento.  

Por fim, o terceiro produto é chamado de Ginga IPTV. Ele inclui suporte 

para ambientes de NCL e Java de execução, além de suporte para sintonizador 

IPTV. A última característica permite que o produto possa conectar e recuperar 

vídeo de uma rede (por exemplo, para recuperar o vídeo do Internet). A Tabela 

6 mostra as features necessarias para gerar os produtos GingaZapper, 

GingaNCL e GingaIPTV. 

Tabela 6 Features dos produtos GingaZapper, GingaNCL e GingaIPTV 

 Ginga Zapper Ginga NCL Ginga IPTV 

Variation Points Features 

Tuner Terrestrial Terrestrial e Filesystem Terrestrial, Filesystem e 

IPTV 

Demultiplexer Hardware Hardware Hardware 

Application Manager Missing NCL/Lua Basic + 

complementary 

NCL/Lua Basic + 

Complementary and 
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JavaDTV 

MediaProcessing H264 and AAC H264 and AAC Todos 

Data Processing Software Update Software Update and 

application builder 

Software Update and 

application builder 

Input Manager RC Control RC Control RC Control 

Return channel Missing Ethernet Ethernet 

Após decidir quais são as variabilidades dos produtos a serem gerados, 

a ferramenta GingaForAll permite ao engenheiro de aplicação inicializar os 

novos modelos de features como demonstrado na Figura 56 e na Figura 57.  

 
Figura 56: Caminho para criação de um Novo modelo de features – New -> 
Other e Escolha do tipo GingaCC pra criação do Novo modelo de features 
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Figura 57: Escolha do nome do novo modelo de features e Escolha do 

elemento principal do novo modelo de features 

 Feito isso a ferramenta gera um modelo de features vazio e a partir 

desse modelo o engenheiro de aplicação adicionar as features desejadas para 

compor os produtos seus produtos. Um exemplo do editor do modelo de 

features é mostrado na Figura 49. 

 A geração do produto de acordo com as features selecionadas é 

realizada através de uma opção no menu do projeto (Figura 53) o qual inicia 

uma wizard (Figura 52) que permite ao usuário da ferramenta selecionar todos 

os modelos de entrada para a geração do produto. Uma vez selecionados, a 

ferramenta executará a transformação modelo-modelo e produzirá o modelo 

final do processo. 

 Para cada produto a ser gerado, o modelo de features selecionado é 

diferente. A diferença entre os modelos finais de cada produto se dá no fato de 

que quando a transformação é feita, as classes são selecionadas com base 

nos estereótipos aplicados a cada uma delas, fazendo que o modelo de um 

produto X possua características diferentes do modelo de um produto Y.  

Podemos ver isso na Figura 58, que mostra partes do modelo final dos 

produtos GingaZapper, GingaNCL e do GingaIPTV. 
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Figura 58: Diagrama de classes do componente Tuner para os produtos 
GingaZapper, GingaNCL e GingaIPTV. 

 Na Figura 58 pode ser vista a diferença entre as classes que compõe o 

componente Tuner para os três tipos de produtos gerados. Para o produto 

GingaZapper só existe uma classe que herda de DataProvider que é a classe 

TerrestrialProvider. Isso se deve, pois o produto GingaZapper não tem suporte 

a interatividade por isso só precisa realizar transmissão de sinal digital. No 

entanto para os produtos GingaNCL e GingaIPTV há uma adição de classes 

em relação ao componente Tuner. Essas classes são necessárias para o 

funcionamento de cada um desses produtos gerados, por exemplo, para o 

GingaIPTV existe a classe SocketProvider que com suas subclasses 

UnicastProvider e MulticastProvider serão responsáveis por dar suporte para 

sintonizador IPTV. 
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6 Trabalhos Relacionados 

Este capítulo tem por objetivo apresentar um resumo de algumas abordagens 

relacionadas com as estratégias usadas no GingaForAll. Os trabalhos 

relacionados estão organizados em quatro categorias: (i) abordagens de 

refatoração OA em middlewares (Seção 6.1), (ii) abordagens de refatoração 

basadas em LPS (seção 6.2), (iii) abordagens de refatoração baseadas em 

DDM (seção 6.3) e (iv) Ferramentas de Derivação(Seção 6.4).  

6.1 Abordagens de refatoração OA em middlewares  

Zhang e Jacobsen [Zhang e Jacobsen, 2003] mencionam que a adaptabilidade 

e a configurabilidade são características essenciais de um middleware e que 

ambas requerem um alto nível de modularidade em arquiteturas de 

middleware. Este foi o primeiro a realizar uma refatoração OA em plataformas 

de middleware. Os autores aplicaram uma abordagem de mineração de 

aspectos, em algumas plataformas de middleware e identificaram um conjunto 

de interesses transversais. Os autores alegam que arquiteturas de software 

que usam abordagens tradicionais apresentam sérias limitações para a 

preservação da modularidade na decomposição dos modelos para múltiplos 

requisitos ortogonais de projeto. Essas limitações correspondem ao fenômeno 

de espalhamento do código. A programação orientada a aspectos endereça 

esse problema fornecendo novas perspectivas de decomposição para o 

software e beneficiando a modularidade de arquiteturas de middlewares  

 Nosso trabalho usa uma abordagem OA para refatoração do middleware 

Ginga, mas difere de [Zhang e Jacobsen, 2003] na forma como os conceitos 

transversais foram identificados. A abordagem usada em nosso trabalho para 

identificar interesses transversais foi a de identificá-los através da aplicação da 

metodologia descrita em [Conejero e, Hernandez, 2008] que usa uma análise 

orientada a features para identificar conceitos transversais por meio de uma 

matriz de rastreabilidade. Além disso, o nosso trabalho alia orientação a 

aspectos com os conceitos de linha de produtos de software, de forma dá 

suporte para se gerar produtos diferentes do middleware Ginga.  

  

6.2 Refatoração baseada em LPS 
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Em [Alves et al, 2006], a noção tradicional de refatoração foi estendida a um 

contexto de LPS, focando a refatoração do modelo de features (Feature Model 

- FM). Em nossa abordagem é usada a refatoração em termos de features para 

melhorar a modularidade do middleware Ginga. No entanto, em contraste com 

[Alves et al, 2006], que aborda apenas o processo de construção do modelo de 

features, realizamos todas as etapas do desenvolvimento de uma LPS, a partir 

da engenharia de domínio para a engenharia de aplicação, gerando o produto 

final. Também usamos orientação a aspectos em conjunto com LPS. Além 

disso, a nossa abordagem propõe uma ferramenta para auxiliar a geração de 

produtos da LPS do GingaCC. 

6.3 Refatoração baseadas em DDM 

Em [Favre et al, 2007], é mostrado que a refatoração é uma técnica poderosa 

quando é aplicada repetidamente a um modelo para obter outro com o mesmo 

comportamento, mas adicionando algum fator de qualidade não funcional. Em 

seu trabalho ele propõe um framework de refatoração estruturado em 

diferentes níveis de abstração ligado a modelos, metamodelos e especificações 

formais.  

 Eles propuseram uma abordagem rigorosa para definir refatorações 

como contratos OCL entre metamodelos, metamodelos MOF, que descrevem 

os casos de padrões de refatoração e também para identificar refatoração por 

especificação formal. As principais contribuições do trabalho foram a definição 

de refatoração baseados em transformações entre metamodelos expressos em 

contratos OCL. A formalização proposta garante que cada refatoração mantém 

a coerência entre os modelos.  

 Em contraste, a nossa proposta não é apenas sobre o uso de modelos 

como técnicas de refatoração. Nosso objetivo é criar um LPS personalizando o 

middleware Ginga de acordo com as limitações e as necessidades de recursos 

de plataforma. Para isso, DDM permite trabalhar em um alto nível de 

abstração, através da gestão dos ativos de código em termos de modelos 

configuráveis, o que possibilitará o gerenciamento automático de variação da 

arquitetura do GingaCC, e a geração automática de código-fonte de diferentes 

produtos GingaCC através do refinamento de modelos de diferentes níveis de 

abstração sem a necessidade de interferência manual de desenvolvedores. 
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6.4 Ferramentas 

O trabalho de [Voelter e Groher, 2007] mostra como integrar tecnicas 

orientadas a aspectos e dirigidas a modelos para dar suporte a implementação, 

gerenciamento e rastreamento das variabilidades ao longo do ciclo de vida do 

desenvolvimento de uma LPS. Em [Voelter e Groher, 2007] explica que 

expressar artefatos da linha de produtos a nivel de modelos, traz a vantagem 

de que eles podem ser usados em processos de transformações entre 

modelos. E que se o mapeamento do problema para a solução do domínio for 

definido como transformação entre modelos (M2M), será possivel haver uma 

descrição formal desse mapeamento e automatizar sua execução. Além disso 

[Voelter e Groher, 2007] mostra a sinergia entre as abordagens DDM, DSOA e 

LPS. No entanto sua abordagem não fornece detalhes sobre como é feita a 

combinação entre modelos além de ainda não ter o apoio ferramental. 

 Em [Filgueira, Geam C. A, 2010] é mostrada uma abordagem dirigida 

por modelos e aspectos denominada CrossMDA-SPL que tem como principal 

objetivo melhorar a gerência de variabilidades em arquiteturas de LPSs, no 

nível de projeto e implementação da engenharia de domínio e aplicação. Assim 

como a abordagem proposta no presente trabalho, o CrossMDA-SPL tem o 

mesmo objetivo no que diz respeito ao uso de técnicas orientadas a aspectos e 

dirigidas a modelos em Linhas de produtos de software. A ferramenta 

GingaForAll se baseou no metamodelo do perfil UML de aspectos proposto por 

[Filgueira, Geam C. A, 2010] para a criação do metamodelo de Aspectos usado 

na ferramenta. 

 Com relação ao modelo de features, embora o CrossMDA-SPL já 

ofereça suporte para manipular variações manipuladas da arquitetura de LPS a 

ferramenta não está totalmente integrada com o uso de modelo de features 

como na ferramenta GingaForAll ou o Genarch[Cirilo et al, 2008], ou seja, o 

crossMDA-SPL suporta a anotacões de variabiabilidades através de pacotes no 

qual cada pacote representa um feature variável, mas não faz uma ligação 

direta com o modelo de features. 

 O Genarch [Cirilo et al, 2008] é uma ferramenta que visa auxiliar 

engenheiros de software nas atividades de criação e derivação de linhas de 

produto de software. Ela propõe a definição de três modelos que são usados 
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para representar as variabilidades e elementos na implementação de uma LPS. 

Os três modelos usados na ferramenta são: característica, configuração e 

arquitetura. Cada modelo representa: o espaço de solução, espaço de 

problema e conhecimento de configuração da organização proposta por 

Programação Generativa [Czarnecki, K. e Eisenecker, U., 2000].  

 A ferramenta GingaForAll, assim como o Genarch, usa uma abordagem 

generativa, ou seja, visa a geração automática de software a partir de uma 

especificação de alto nível. Mas, diferentemente do Genarch, a ferramenta 

GingaForAll usa o conceito de MDA que requer refinamentos entre os modelos, 

inicialmente especificados em um alto nível de abstração e sem características 

de plataformas computacionais, até tornarem-se modelos dependentes de 

plataformas. Esses refinamentos são realizados usando a linguagem QVTO 

para transformações entre modelo. Uma diferença clara entre a abordagem 

proposta no Genarch e no GingaForAll, é como são definidos conceitos de 

orientação a aspectos. No Genarch a definição de Aspectos é feita a nível de 

código, já a ferramenta GingaForAll permite a criação de conceitos de 

Orientação a Aspectos a partir do modelo de Aspectos definido na atividade do 

processo proposto. 
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7 Conclusão 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho assim como 

mostradas as contribuições, discussões acerca de lições aprendidas com o uso 

da abordagem e uma lista de trabalhos futuros.  

 Este trabalho propôs um processo para criação da LPS do GingaCC a 

partir do uso de conceitos dirigidos a modelos (DDM) e orientados a Aspectos 

(OA). Esse processo é composto por atividades sistemáticas que são usadas 

para transformar e refinar os modelos que definem a arquitetura da linha de 

produtos GingaCC. O processo é genérico e suporta a derivação do produtos a 

partir de um conjunto de modelos, afim de permitir personalizar e derivar 

instâncias específicas do middleware Ginga. 

 Neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta de para derivação 

automática de produtos de software baseado no processo proposto. O 

processo envolve a criação de cinco modelos que são divididos em duas 

categorias. Os modelos de entrada que são os: modelo de features, modelo de 

componentes, modelo de aspectos e modelo de arquitetura referenciada; e 

modelo de saída que é o modelo do produto.  

 Os modelos de entrada representam as informações referentes à 

arquitetura da LPS do GingaCC e possibilitam que produtos sejam 

automaticamente derivados deles. Cada um dos modelos de entrada foi criado 

a partir de estudos compreendidos no projeto GingaForAll disponível no site: 

http://www.dimap.ufrn.br/gingaforall. O modelo do produto é a representação de 

uma instanciação de um produto da LPS do GingaCC gerado a partir de uma 

transformação M2M que envolve os quatro modelos de entrada. A partir desse 

modelo do produto é realizada uma transformação M2T para gerar do código 

fonte do produto desejado. 

 O processo e a ferramenta foram exemplificados por meio de três 

estudos de caso ou derivações de produtos da LPS do GingaCC: (i) o 

GingaZapper,  (ii) Ginga NLC e o (iii)GingaIPTV 

 O trabalho descreveu algumas tecnologias para o desenvolvimento de 

ferramentas baseadas em modelos e com geração de código. A plataforma 

Eclipse foi apresentada juntamente com os plug-ins usados para a criação da 

ferramenta usando desenvolvimento baseado em modelos: (i) EMF (Eclipse 

http://www.dimap.ufrn.br/gingaforall
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Modeling Framework); (ii) QVTO (Operational Query-View-Transformation), (iii) 

UML2 e (iv) Acceleo. Alem disso o subprojeto Plug-in Development 

Environment (PDE) do Eclipse foi usado para criação das interfaces gráficas da 

Ferramenta GingaForAll.  

 O uso desses plug-ins e do ambiente Eclipse trouxe uma facilidade na 

implementação da infra-estrutura para manipulação dos modelos, assim como 

proveu um suporte para criação e integração das funcionalidades com o 

ambiente.  

 

7.1 Contribuições  

As seguintes contribuições foram obtidas a partir dessa dissertação:  

 Um processo genérico para criação de uma LPS a partir do uso de 

conceitos DDM e DSOA. 

 A refatoração do middleware Ginga a luz dos conceitos de LPS e DSOA. 

 Uma Ferramenta para derivação de produtos da LPS do GingaCC. A 

ferramenta GingaForAll foi desenvolvida com tecnologias de código livre 

(open-source) e foi projetada e implementada como um plug-in da 

plataforma Eclipse usando os plug-ins: EMF, Acceleo, QVTO e UML2;  

 Estudo e exploração do uso de tecnologias na implementação de 

ferramentas baseadas em modelos. Também foi apresentado como 

plug-ins foram utilizados e combinados na implementação da ferramenta 

GingaForAll;   

 Estudos de Caso. Realização de 3 estudos de caso  como instâncias de 

produtos da LPS do GingaCC a fim de validar o processo e a 

ferramenta. 

 

7.2 Discussões e Lições Aprendidas  

Na realização do trabalho foram aprendidas lições importantes e geradas 

discussões relacionadas a (i) experiência de definição do processo para a 

criação da LPS do GingaCC, (ii) desenvolvimento e uso da ferramenta 

GingaForAll. Nesta seção são discutidas e apresentadas essas lições 

aprendidas. 

7.2.1 Gerenciamento de Variabilidades usando DDM. 
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 Em LPS existem três estratégias que podem ser usadas para o 

desenvolvimento de uma LPS: extrativa, reativa e pró-ativa. É fato que a 

ferramenta GingaForAll e o processo descrito foi concebido como uma 

estratégia pró-ativa no qual são definidos todos os ativos do núcleo para depois 

realizar a geração dos produtos. Porém, o uso de conceitos de DDM faz com 

que o processo possa ser usado tanto na abordagem extrativa quanto na 

reativa. Isso se deve pelo fato de o uso de modelos na abordagem DDM está 

fortemente ligado a documentação do sistema facilitando com que essa 

documentação seja a representação fiel do código. 

 Em nossa abordagem, tecnologias DDM são usadas com dois objetivos 

principais. (i) para permitir o gerenciamento automático de variabilidade da 

arquitetura GingaForAll e (ii) para permitir a geração automática de código-

fonte de diferentes produtos GingaForAll através da refinamento dos modelos 

de diferentes níveis de abstração sem a necessidade de interferência manual 

de desenvolvedores. 

 A gestão da variabilidade foi tratada usando duas estratégias: (i) 

anotação direta com os estereótipos das features nas classes e aspectos que 

modularizam os pontos comuns e variáveis da arquitetura do middleware; e (ii) 

definição de regras de transformações M2M e M2T que asseguram que os 

diferentes artefatos dos software estejam de acordo com a especificação do 

produto. 

 Neste trabalho, fizemos uso extensivo de todos os mecanismos padrões 

do MDA, tais como metamodelagem, profile e transformações. O uso desses 

mecanismos mostrou ser útil para o gerenciamento dos ativos de uma LPS 

como na definição do modelo de features, da arquitetura de referência e das 

especificações de configurações do produto. 

 O uso e criação de metamodelos a partir de ferramentas como o EMF 

fornece uma estrutura comum para a definição, verificação e documentação 

dos diferentes modelos necessárias no processo de criação de uma LPS. Além 

disso, o uso de regras de transformação MDA assegura que tais modelos são 

corretamente sincronizados entre si. Finalmente, uma vez que o mecanismo 

profiling é um padrão implementado por qualquer ferramenta UML, nossa 
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solução proposta pode ser utilizada em qualquer ambiente de desenvolvimento 

UML. 

 

7.2.2 Desenvolvimento Dirigido a Modelos e Orientado a Aspectos. 

Um ponto interessante que pode foi levantado durante a criação da abordagem 

de desenvolvimento da LPS do Ginga é a possibilidade se usar duas diferentes 

estratégias de transformação para gerar instâncias PSM a partir das instâncias 

PIM.  

1. Estratégia orientada a objetos, que processa os modelos de arquitetura 

referenciada e de aspectos produzindo um único diagrama de classes 

do produto. 

2. Estratégia orientada a aspectos que mapeia as abstrações dos aspectos 

do modelo de aspectos em um nível independente de plataforma (PIM) 

para uma linguagem de programação existente orientada a aspectos. 

 A primeira estratégia foi adotada na nossa abordagem, para não forçar 

os desenvolvedores do Ginga a usar a linguagem AspectC++, principalmente 

porque a implementação disponível de seu compilador ainda não tem uma 

versão estável. 

7.2.3 Modelagem Orientada a Aspectos.  

Em nossa abordagem, foi adotado o uso de técnicas de OA para tratar as 

variações transversais encontradas durante a refatoração da arquitetura do 

middleware Ginga. Essa modelagem de variabilidades como aspectos contribuí 

para aumentar: (i) o entendimento e manutenção do núcleo de arquitetura, 

principalmente porque a maioria das variabilidades deve ser analisada 

isoladamente das outras; e (ii) a compreensão das relações intrínsecas entre 

os aspectos (variabilidade) e o núcleo, que são fundamentais para se conseguir 

analisar evoluções futuras e cenários de manutenção. 

 Assim, os benefícios da adoção da OA para modelagem da arquitetura 

Ginga não se restringem apenas na melhoria da modularização de interesses 

transversais e variações existentes, mas também para se entender melhor 

como cada um desses elementos é acoplado ao código base.  

  

7.3  Trabalhos Futuros  
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Essa seção apresenta uma lista de trabalhos futuros que podem ser 

desenvolvidos como continuidade dessa dissertação de mestrado.  

 Verificação do nível de qualidade do código gerado pela ferramenta  

 Verificação da aplicabilidade de processo e da ferramenta em outros 

domínios e em abordagens.  

 Refatoração da arquitetura da ferramenta GingaForAll para incluir 

funcionalidades adicionais. A arquitetura atual da ferramenta 

GingaForAll não dá suporte a sincronização de modelos e artefatos de 

código e isso é importante para poder garantir que o modelo seja a 

reflexão do código. Ou seja, atualmente na ferramenta não existe um 

mecânismo que faça a mantenha o sincronismo entre o código e os 

modelos para fazer com que quando o desenvolvedor realize alguma 

alteração em métodos ou trechos de código essa alteração reflita 

diretamente no modelo a qual esse código está associado. 

 Desenvolvimento de novos estudos de caso  

 Aplicação de métricas para verificar nível de reuso do código. 
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Anexo 1 

Aplicação Abordagem de [Conejero e, Hernandez, 2008] 

 Nesse anexo apresentamos em detalhes a aplicação da abordagem de 

Conejero [Conejero e, Hernandez, 2008], para identificação das possíveis 

features transversais no GingaCC. De uma forma geral as features transversais 

do Ginga podem ser identificadas a partir da construção de uma matriz de 

dependência que mostra o relacionamento entre os casos de uso e as features 

do sistema, e a partir de simples operações matriciais sobre essa matriz de 

dependência, pode-se obter uma matriz de transversalidade que mostrará as 

features candidatas a serem implementadas por aspectos. 

A análise de [Conejero e, Hernandez, 2008] está dividida em cinco 

fases: (i) análise orientada a features, (ii) elicitação dos requisitos não 

funcionais, (iii) modelagem dos requisitos, (iv) construção das matrizes de 

dependência, e (v) construção de uma matriz de transversalidade. As 

subseções detalham cada fase desta análise no contexto Ginga. 

i - Análise Orientada a features 

A análise orientada a features é uma metodologia de análise de domínio, 

na qual se identificam as características comuns do domínio da aplicação. 

Durante a essa fase, as características comuns e as variabilidades são 

representadas em termos de features. Uma feature é um conceito proeminente 

que é visível aos envolvidos no desenvolvimento das aplicações e/ou aos 

usuários. Para expor o conjunto de features identificadas, a análise orientada a 

features utiliza o conceito de modelo de features. Um modelo de features é um 

representação gráfica das características comuns (obrigatórias), alternativas e 

opcionais de forma a permitir o melhor gerenciamento das mesmas. A Figura 

59 mostra o modelo de features a partir da análise de sua arquitetura.  
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Figura 59: Modelo do Features 
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ii - Elicitação dos requisitos não funcionais: 

Esta fase visa identificar os requisitos não funcionais envolvidos no 

Ginga. Os requisitos não funcionais são aqueles que expressam como o 

sistema deve se comportar e, em geral, estão relacionados com padrões de 

qualidade como confiabilidade, desempenho, robustez, etc. Para o GingaCC 

foram encontrados os requisitos não funcionais ―Segurança de Aplicação‖, 

―Desempenho‖ e ―Persistência‖, porém inicialmente o requisito de desempenho 

não será tratado. 

iii - Modelagem dos requisitos 

Nesta fase, é realizada a modelagem dos requisitos através da 

representação dos casos de usos de forma a montar a representação do 

sistema de acordo com seus requisitos. Os requisitos encontrados no Ginga 

estão representados na Tabela 7. Nessa tabela é possível ver a lista de casos 

de usos encontrados durante a análise. 

 

Tabela 7: Lista com os Casos de uso encontrados no Ginga 

U
s
e
 C

a
s
e
s

 

Selecionar e Receber TS 

Sintonizar Canal 

Mudar Canal 

Varrer Canais 

Controlar Restrições  de Conteúdo 

Separar TS em Fluxos Elementares 

Carregar, configurar, instanciar e executar 

aplicações 

Controlar Falhas da aplicação 

Autenticação de aplicação 

Controle de Acesso 

Processar dados de multimídia 

Processar Streams de Dados 

Prover Stream de Dados para outros 

componentes 

Gerenciar Eventos de Entrada 
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Enviar e receber Dados via Canal de 

Iteratividade 

Persistir Arquivo 

 

iv - Identificando os conceitos transversais: 

Conejero define os conceitos de entrelaçamento, espalhamento e 

transversalidade através de um mapeamento entre uma entidade fonte e uma 

entidade alvo.  O espalhamento ocorre quando um elemento fonte está 

relacionado com vários elementos alvos. O entrelaçamento ocorre quando um 

elemento alvo é relacionado a vários elementos fontes. Dessa maneira, define-

se como conceito transversal todo e qualquer conceito que está entrelaçado e 

espalhado pelo código da aplicação. 

Construção de uma matriz de dependência 

Uma vez identificadas as features do produto (incluindo os requisitos não 

funcionais) e modelados os requisitos, pode-se usar essas informações para 

construir uma matriz de dependência. Uma matriz de dependência representa a 

relação entre uma determinada fonte (source) que influenciam um determinado 

alvo (target). 

Para o Ginga serão construídas duas matrizes de dependência: a matriz 

de espalhamento e a matriz de entrelaçamento.  

 A matriz de espalhamento representa a relação de dependência 

entre as features (linhas) e os casos de uso (colunas).  

 A matriz de entrelaçamento representa a relação de dependência 

entre os casos de uso (colunas) e as features representadas no 

modelo de features (linhas).  

As tabelas 8 e 9 mostram respectivamente a matriz de espalhamento e a 

matriz de entrelaçamento. 

Tabela 8: Matriz de Espalhamento 

 Casos de Uso 
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 C
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P
e

rs
is

ti
r 

A
rq

u
iv

o
 

Fe
a

tu
re

s 

Tuner – Terrestre 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner – Sattelite 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner - File System 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner – IPTV 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner - P2PTV 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner – InternetTV 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acesso Condicional 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demultiplexer – Hardware 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demultiplexer – Software 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Application Manager - 
NCL_LUA Basic 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Application Manager - 
NCL_LUA_complementar 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Application Manager – 
JAVADTV 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Application Manager – GEM 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media Processing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Data Processing - 
Atualização do Software 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Data Processing - 
Montagem Aplicação 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Input Manager – Mouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Input Manager – Teclado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Input Manager - Controle 
Remoto – IR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Input Manager – BlueTooth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Return Channel - Dial-UP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Return Channel – Ethernet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Return Channel - 3G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Return Channel – ISDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Return Channel – ADSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

N
FR

´s
 

Persistência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Segurança de aplicações 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

 

Na matriz de espalhamento mostrada na Tabela 8, as linhas 

representam a relação de dependência entre as features e requisitos não 

funcionais (representados pela sigla NFR´s de requisitos não funcionais) com 

os casos de uso.  

Por sua vez, a matriz de entrelaçamento as linhas representam a relação 

de dependência entre os casos de uso com as features e requisitos não 

funcionais. 



 

 

 

Tabela 9: Matriz de Entrelaçamento 
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Selecionar e Receber TS 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sintonizar Canal 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mudar Canal 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Varrer Canais 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Controlar Restrições  de 
Conteudo 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Separar TS em Fluxos 
Elementares 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carregar, configurar, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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instanciar e executar 
aplicações 

Controlar Falhas da 
aplicação 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autenticação de 
aplicação 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Controle de Acesso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Processar dados de 
multimídia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Processar Streams de 
Dados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prover Stream de Dados 
para outros 
componentes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gerenciar Eventos de 
Entrada 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Enviar e receber Dados 
via Canal de 
Iteratividade 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

Persistir Arquivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 



 

 

 

Construção de uma matriz de transversalidade 

 Após a criação das matrizes de entrelaçamento e espalhamento, é 

construída a matriz de transversalidade a partir da multiplicação entre essas 

matrizes, ou seja, mTrans [i][k] = mEsp [i][j] * mEntr [j][k], onde mTrans é a 

matriz de transversalidade, mEsp é a matriz de espalhamento e mEntr é a 

matriz de entrelaçamento. O resultado da multiplicação da matriz de 

entrelaçamento (Tabela 9) e da matriz de espalhamento (Tabela 8 ) resulta na 

matriz de transversalidade mostrada na Tabela 10. 



 

 

 

Tabela 10: Matriz de transversalidade 
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Tuner – Terrestre 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner – Sattelite 4 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner - File System 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner – IPTV 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner - P2PTV 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner – InternetTV 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acesso Condicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demultiplexer - 
Hardware 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Demultiplexer - Software 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Application Manager - 
NCL_LUA Basic 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Application Manager - 
NCL_LUA_complementa
r 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Application Manager - 
JAVADTV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Application Manager - 
GEM 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media Processing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Data Processing - 
Atualização do Software 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Data Processing - 
Montagem Aplicação 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Input Manager - Mouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Input Manager - Teclado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Input Manager - 
Controle Remoto - IR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Input Manager - 
BlueTooth 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Return Channel - Dial-UP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Return Channel - 
Ethernet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

Return Channel - 3G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

Return Channel - ISDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 

Return Channel - ADSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
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N
FR

´s
 

Persistência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Segurança de aplicações 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
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Na matriz de transversalidade mostrada na Tabela 10, a presença de 

números diferente de zero em uma célula da matriz denota a ocorrência de 

transversalidade da feature da linha em relação a feature da coluna. Por 

exemplo, o requisito Segurança de aplicações é transversal as features do 

Tuner. Para visualização das transversalidades foram retirados os 

relacionamentos entre as mesmas features. 

A partir da Tabela 10 foi possível encontrar features transversais tanto 

nas variabilidades do produto, como o Tuner – InternetTV em relação ao Tuner 

- P2PTV, assim como em partes não variaveis do produto, como o requisito de 

segurança com relação ao Tuner – InternetTV. Com o objetivo de facilitar o 

entendimento dos interesses transversais do Ginga, foi criada outra matriz de 

transversalidade mostrando o relacionamento entre as features e os 

componentes do Ginga. A Tabela 11 mostra essa matriz. Nas linhas da matriz 

mostra-se as features e nas colunas os componentes. Nessa tabela a 

ocorrência de um número diferente de zero em uma célula indica que uma 

feature da linha está implementada no componente da coluna. 
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Tabela 11: Matriz de Transversalidade features x Componentes 
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Fe
at

u
re
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Tuner – Terrestre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner – Sattelite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner - File System 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner – IPTV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner - P2PTV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuner – InternetTV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acesso Condicional 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demultiplexer – Hardware 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Demultiplexer – Software 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Application Manager - NCL_LUA Basic 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Application Manager - NCL_LUA_complementar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Application Manager – JAVADTV 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Application Manager – GEM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Media Processing 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Data Processing - Atualização do Software 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Data Processing - Montagem Aplicação 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Input Manager – Mouse 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Input Manager – Teclado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Input Manager - Controle Remoto – IR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Input Manager – BlueTooth 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Return Channel - Dial-UP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Return Channel – Ethernet 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Return Channel - 3G 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Return Channel – ISDN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Return Channel – ADSL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

N
FR

´s
 

Persistência 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Segurança de aplicações 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
 

 Na Tabela 11 quando uma linha é composta por células com valor ―um‖ 

significa que a feature ou requisito não-funcional da linha é transversal ao 

componente da coluna, ou seja, está espalhado e entrelaçado dentro do 

componente, e se nesta linha forem encontradas varias células com este valor 
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significa que esta feature ou requisito não-funcional é transversal a vários 

componentes. Com isso a partir dos resultados mostrados nas matrizes de 

transversalidade feature x feature (Tabela 10) e feature x componentes (Tabela 

11), foi possível identificar interesses transversais, tanto nas variabilities, 

quanto nas commonalities do Ginga. Nas commonalities foi encontrada a 

funcionalidade ―segurança de aplicações‖ espalhada e entrelaçada em várias 

outros features e em vários componentes. Com relação as variabilities foi 

mostrado que todas as features podem ser modularizadas como aspecto, 

porém cabe ao engenheiro de software decidir quais dessas seriam melhor 

modularizadas como aspectos, por exemplo a feature demultiplexer não seria 

bem modularizado com aspectos devido a sua variabilidade depender de 

hardware ou software. 


