UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

ANÁLISE DE IMPACTO BASEADA EM
RASTREABILIDADE DE ARTEFATOS PARA
LINHAS DE PRODUTO DE SOFTWARE

Ana Liz Souto Oliveira
Orientador: Dr°. Paulo de Figueiredo Pires
Co-orientadora: Dra. Flávia Coimbra Delicato

NATAL / RN – BRASIL
MAIO DE 2011

ii
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Ciências Exatas e da Terra
Departamento de Informática e Matemática Aplicada
Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação

Análise de Impacto Baseada em Rastreabilidade de
Artefatos para Linhas de Produto de Software

Dissertação de mestrado submetida ao
Programa de Pós-Graduação em Sistemas e
Computação do Departamento de Informática
e Matemática Aplicada da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte como parte
dos requisitos para a obtenção do grau de
Mestre em Sistemas e Computação.

Ana Liz Souto Oliveira

Orientador: Dr. Paulo de Figueiredo Pires
Co-orientadora: Dra. Flávia Coimbra Delicato

Natal, 31 de maio de 2011

O48a
Oliveira, Ana Liz Souto.
Análise de impacto baseada em rastreabilidade de artefatos
para linhas de produto de software / Ana Liz Souto Oliveira. –
Natal, 2011.
94 f.
Orientador: prof. Dr. Paulo de Figueiredo Pires.
Co-orientadora: Drª. Flávia Coimbra Delicato.
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Centro de Ciências Exatas e da Terra. Departamento de
Informática e Matemática Aplicada. Programa de Pós-Graduação
em Sistemas e Computação.
1. Linha de produto de software – Dissertação. 2. Análise de
impacto – Dissertação. 3. Rastreabilidade de artefatos software. I.
Pires, Paulo de Figueiredo. II. Delicato, Flávia Coimbra. III. Título.
CDU 004.412.2(043.3)
Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária:
Joyanne de Souza Medeiros CRB 15/533

iv

À Vovó Raimunda (in memoriam)

RBC

v

AGRADECIMENTOS
Concluir um objetivo demanda coragem, determinação, entusiasmo e
disciplina. Nem sempre consegui me manter com essas características ao
longo deste percurso, mas Deus escolheu pessoas para me auxiliarem e me
motivarem neste tempo. Algumas delas me ajudaram com seu conhecimento
técnico; outras me deram aparato emocional nos momentos críticos; outras,
mesmo distantes, estão permanentemente presentes. Meus agradecimentos...
Ao meu pai, Moacir Oliveira, que mesmo depois de “grande”, ainda se
preocupa e me orienta nos caminhos a seguir; me motivou a começar esse
percurso e a terminá-lo, sempre privilegiando e “pai-trociando” meus sonhos.
A minha mãe, Jailma Souto, sempre presente, com seu amor e cuidado,
me aconselhando, me dando exemplo de nunca se deixar paralisar pelos
obstáculos. Pelo exemplo de força, determinação e fé.
Ao meu irmão, Alvaro Ramon, por saber o significado real de ser irmão,
por todas as revisões de texto e aconselhamentos extra-oficiais.
Ao meu noivo, Rodrigo Pinheiro, por todo cuidado, carinho e paciência
em todos os momentos, principalmente nos dias que meu humor não era dos
melhores. Por todas as idéias discutidas e as revisões no meu texto.
A vovó Raimunda (in memoriam), pelo seu amor e dedicação. Foi mais
doloroso terminar este percurso sem seu colo e sua alegria pra contagiar meus
dias.
A vovó Liu, pelo seu amor e carinho, pela interseção a Deus pelo meu
sucesso. Pela torcida e por todos os ensinamentos de vida.
Aos meus orientadores, professores Paulo Pires e Flávia Delicato, pelos
conhecimentos compartilhados desde a graduação e orientação neste trabalho.
Aos professores membros da banca avaliadora, Lyrene Fernandes,
Cláudia Ribeiro e Gibeon Aquino, pela disponibilidade em avaliar meu trabalho
e pelas contribuições.
Aos integrantes do projeto GingaForAll, professores Thaís Batista, Uirá
Kulesza, Roberta Coelho, Paulo Pires e Flávia Delicato e aos colegas Tássia
Freitas, Sindolfo Miranda, Diego Saraiva e Lucas Pereira, pela aprendizagem e
experiências de pesquisa compartilhadas.

vi

“Se a vida é boa, desfrute-a;
Se a situação é ruim, transforme-a;
Se a situação não pode ser transformada, transforme-se.”
Viktor Frankl

vii

RESUMO

Linhas de Produto de Software (LPS) consistem em um paradigma de
desenvolvimento de software, cujo foco principal encontra-se na identificação
das características (features) comuns e variáveis entre as aplicações de um
segmento de domínio específico. Uma LPS é projetada para atender todos os
requisitos dos produtos de sua família de produtos. Esses requisitos e a própria
LPS podem sofrer mudanças ao longo do tempo em decorrência de vários
fatores, como por exemplo, evolução nos requisitos dos produtos, evolução no
domínio de mercado para o qual os produtos foram projetados, evolução no
processo de construção da LPS, evolução das tecnologias usadas para
desenvolver os produtos. Para lidar com essas mudanças, a LPS deve ser
modificada e evoluir, visando não ficar obsoleta, e se adequar aos novos
requisitos que surgem. A análise de impacto de mudanças consiste em uma
atividade que visa compreender e identificar quais conseqüências essas
mudanças causam ou causarão na LPS. A análise de impacto na LPS pode ser
apoiada por meio de relações de rastreabilidade, as quais identificam
relacionamentos entre artefatos criados durante todas as fases do
desenvolvimento de software. Apesar de existirem soluções de análise de
impacto baseadas em rastreabilidade para softwares e de rastreabilidade para
LPS, há uma carência de soluções de análise de impacto de mudanças
baseadas em rastreabilidade para LPS, pois as soluções existentes não
contemplam estimativas específicas para o domínio da LPS. Assim, este
trabalho propõe um processo de análise de impacto e uma ferramenta
associada para análise de impacto de mudanças baseada em rastreabilidade
de artefatos em uma LPS. Para tal, foi especificado um processo de análise de
impacto de mudanças que considera artefatos produzidos durante o
desenvolvimento da LPS. Foi também implementada uma ferramenta a qual
permite identificar artefatos e produtos da LPS afetados a partir de mudanças
em outros produtos, mudanças em classes, mudanças em features, mudanças
entre versões (releases) da LPS e mudanças nos artefatos relacionados à
arquitetura base e às variabilidades. Por último, os resultados obtidos foram
avaliados através de métricas.
Palavras-chave: Linha de Produto de Software; Análise de Impacto;
Rastreabilidade de Artefatos de Software.
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ABSTRACT

Software Product Line (SPL) consists of a software development
paradigm, whose main focus is to identify features common and variability
among applications in a specific domain. An LPS is designed to attend all
products requirements from its product family. These requirements and LPS
may have changes over time due to several factors, such as evolution of
product requirements, evolution of the market, evolution of SLP process,
evolution of the technologies used to develop the products. To handle these
changes, LPS should be modified and evolve in order to not become obsolete,
and adapt itself to new requirements. The Changes Impact Analysis is an
activity that understand and identify what consequences these changes are
cause on LPS. Impact Analysis on LPS may be supported by traceability
relationships, which identify relationships between artefacts created during all
phases of software development. Despite the solutions of change impact
analysis based on traceability for software, there is a lack of solutions for
assessing the change impact analysis based on traceability for LPS, since
existing solutions do not include estimates specific to the artefacts of LPS.
Thus, this paper proposes a process of change impact analysis and an tool for
assessing the change impact through traceability of artefacts in LPS. For this
purpose, we specified a process of change impact analysis that considers
artifacts produced during the development of LPS. We have also implemented a
tool which allows estimating and identifying artefacts and products of LPS
affected from changes in other products, changes in class, changes in features,
changes between releases of LPS and artefacts related to changes in core
assets and variability. Finally, the results were evaluated through metrics.
Key-Word: Software Product Line; Impact Analysis; Artefacts Traceability.
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1. INTRODUÇÃO
Linhas de Produto de Software (LPS) [Linden, 2007][42] consistem em
um paradigma de desenvolvimento de software, cujo foco principal encontra-se
na identificação e na análise das características comuns e da variabilidade
entre as aplicações de um segmento de domínio específico, a fim de projetar
componentes reutilizáveis e adaptáveis. Trata-se de uma estratégia de
construção de software a qual usa como base uma infraestrutura comum de
artefatos.
Uma linha de produtos é formada por uma família de produtos,
pertencentes a um determinado domínio de aplicação. Uma LPS compartilha
características (features) comuns e define características específicas, as quais
variam de acordo com o produto em particular. As características comuns são
representadas na arquitetura base da LPS, a qual é utilizada por todos os
produtos. As características específicas dos produtos são representadas em
componentes que irão caracterizar as variabilidades dos produtos, onde a
seleção de variabilidades irá conceber um produto em particular.
O SEI (Software Engineering Institute) [SEI][57], 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 base
(arquitetura de referência), que representa a infraestrutura de software a ser
compartilhada por todos os produtos da LPS. Os componentes da arquitetura
base serão reutilizados nos diversos produtos gerados pela LPS. 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. Em outras palavras, 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.
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Várias abordagens de desenvolvimento de LPS foram propostas nos
últimos anos. Dentre as existentes, destaca-se a abordagem Feature-Oriented
Domain Analysis (FODA) [Kang et al, 1990][37]. FODA consiste em um método
de análise de domínio, no qual se identificam as características comuns do
domínio da aplicação. Durante a engenharia de domínio, as características
comuns e as variabilidades são representadas em termos de features. Uma
feature pode ser definida como um conceito proeminente que é visível aos
envolvidos no desenvolvimento das aplicações e/ou aos usuários [Linden,
2007][42].

FODA usa um

modelo de

features

para representar

as

características comuns (features obrigatórias) e as variáveis (features
alternativas ou opcionais). Assim, todas as características da LPS são modelas
em features.

1.1 Motivação
Uma LPS é projetada para atender todos os requisitos dos produtos de
sua família de produtos. Esses requisitos e a própria LPS podem sofrer
mudanças ao longo do tempo em decorrência de vários fatores, como por
exemplo, evolução no domínio de mercado para o qual os produtos foram
projetados, evolução no processo de construção da LPS, evolução das
tecnologias usadas para desenvolver os produtos [Dhungana, 2010][19]. Para
lidar com essas mudanças, a LPS deve ser modificada e evoluir, visando não
ficar obsoleta, e se adequar aos novos requisitos que surgem. Segundo
[Lehman e Ramil, 2001][40], “um software deve ser continuamente adaptado,
caso contrário se torna progressivamente menos satisfatório''. No caso de
sistemas de software produzidos segundo o paradigma de LPS, a própria
arquitetura base e os componentes que caracterizam a variabilidade da LPS
precisam evoluir a fim de gerar produtos que atendam essas mudanças.
Tanto antes como após a incorporação de mudanças, é necessário
compreendê-las e identificar quais conseqüências essas mudanças causarão
ou causaram na LPS. Essa atividade é chamada de análise de impacto de
mudanças [Arnold e Bohner, 1993] [Bohner, 2002][6][8]. A análise de impacto
de mudanças permite identificar os artefatos que serão ou foram alterados,
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como resultado direto ou indireto de uma implementação de mudança. Um
artefato pode ser entendido como uma abstração de um elemento que é criado,
usado, modificado ou apagado durante o planejamento e desenvolvimento da
LPS.
Informações extraídas da análise de impacto podem ser utilizadas para
planejar e realizar mudanças, bem como rastrear os efeitos que elas já
causaram [De Lucia et al, 2008] [Hassan e Holt, 2004][17][33]. Assim, a análise
de impacto de mudanças pode ser realizada em dois momentos: (i) durante a
manutenção da LPS, antes das mudanças serem implementadas, para prever
antecipadamente o impacto que será causado na LPS, e (ii) após a
implementação das mudanças, entre as versões da LPS, para reconhecer o
impacto já causado sobre os artefatos e estudar a evolução da LPS.
Em particular, a adição de uma nova feature no modelo de features
pode não ter impacto apenas sobre os produtos relacionados a essa feature,
mas também sobre os outros artefatos (de outros níveis de abstração) de
outros produtos, os quais, por sua vez, se relacionam também com outros
produtos da LPS. Os relacionamentos existentes entre os artefatos de uma
LPS de mesmo nível de abstração e de níveis diferentes podem ser úteis para
identificar os artefatos afetados na incorporação de uma mudança. Por este
motivo, a análise de impacto na LPS pode ser apoiada por meio de relações de
rastreabilidade. A rastreabilidade de software é a capacidade de relacionar os
artefatos criados durante todas as fases do desenvolvimento de software. Os
relacionamentos podem ser criados entre artefatos do mesmo nível de
abstração e podem também ser criados entre artefatos de níveis de abstração
diferentes, tanto no sentido forward (relacionamentos entre artefatos do nível
de abstração mais elevado para os mais baixos), como no sentido backward
(dos níveis de abstração mais baixos para os mais altos).
Assim, a rastreabilidade ajuda na compreensão, na captura, no
monitoramento e na verificação dos artefatos e seus relacionamentos com
outros artefatos durante todo o ciclo de vida do software [Spanoudakis e
Zisman, 2005]. Os relacionamentos de rastreabilidade entre o documento de
especificação de requisitos, modelagem do sistema e o código, são a chave
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para localizar os artefatos que contribuem para implementar funcionalidades
específicas[54].
As informações a respeito dos relacionamentos de rastreabilidade entre
os artefatos precisam ser organizadas e estruturadas de forma a permitir que
essas

informações

sejam

armazenadas

e

possam

ser

consultadas

posteriormente quando necessárias. Em casos como esses, modelos podem
ser utilizados para gerenciar a complexidade dessas informações. Um modelo
possui a característica de estar em conformidade com um metamodelo o qual
descreve e especifica a estrutura do modelo. No contexto do presente trabalho,
utiliza-se um metamodelo de rastreabilidade no intuito dele fornecer uma
infraestrutura que facilite a especificação dos artefatos e suas relações que os
engenheiros de domínio e de aplicação da LPS desejem rastrear.
Há

diversas

soluções

de

análise

de

impacto

baseadas

em

rastreabilidade para softwares [Abma, 2009] [Antoniol et al, 2002] [Cimitile et al,
1999] [De Lucia et al, 2008][5][13][17], como também soluções de
rastreabilidade para LPS [Dhungana, 2010] [Galvão et al, 2008] [Jirapanthong e
Zisman, 2005][19][31]. Todavia, há uma carência de soluções de análise de
impacto de mudanças baseadas em rastreabilidade para LPS, pois as soluções
existentes não contemplam estimativas específicas para o domínio da LPS.
Essas soluções não estimam qual o impacto causado nos artefatos da
arquitetura base ou do conjunto de variabilidades quando uma mudança é
incorporada na LPS [Dhungana, 2010][19].

1.2 Objetivos
Diante do contexto apresentado, as contribuições que este trabalho
oferece foram divididas em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo
geral deste trabalho consiste em propor um processo de análise de impacto
que proporcione a realização de análise de impacto de mudanças
considerando artefatos produzidos durante o desenvolvimento da LPS. Esse
processo de análise de impacto conta com uma ferramenta implementada para
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auxiliar na identificação, registro, armazenamento e consulta das relações de
rastreabilidade existentes entre os artefatos.
Para tal, foram definidos os objetivos específicos descritos a seguir. O
primeiro objetivo específico consiste na especificação de um processo de
análise de impacto de mudanças, que englobe desde a seleção da LPS a ser
analisada, e seus artefatos, até a realização e a avaliação dos resultados
obtidos da análise de impacto. O processo de análise de impacto proposto
considera os artefatos produzidos durante o desenvolvimento da LPS. No
tocante à engenharia de domínio da LPS, o processo proposto engloba os
artefatos relacionados à arquitetura base da LPS e às variabilidades
especificadas no modelo de features. Já na engenharia de aplicação, o
processo proposto engloba os artefatos relacionados na especificação do
produto o qual será produzido pela LPS. Em ambas as engenharias, são
propostos conjuntos de artefatos específicos para análise de impacto de
mudanças em LPS.
O segundo objetivo específico consiste na implementação de uma
ferramenta a qual permite estimar e identificar os artefatos e produtos da LPS
afetados a partir de mudanças em outros produtos, mudanças em classes,
mudanças em features, mudanças entre versões (releases) da LPS e
mudanças nos artefatos relacionados à arquitetura base e às variabilidades. A
ferramenta adota um metamodelo de rastreabilidade para representar as
informações de rastreabilidade. Essas informações de rastreabilidade são
extraidas da modelagem dos artefatos através de transformação de modelo
para texto (Model to Text - M2T) [Völter e Stahl, 2006][61]. A transformação
modelo para texto define um conjunto de regras as quais descrevem como as
informações contidas em um modelo podem ser transformadas em texto. O
emprego de transformações tem o intuito de automatizar o processo de
obtenção das relações de rastreabilidade que estão expressas na modelagem
dos artefatos.
O terceiro objetivo específico consiste em realizar um estudo de caso e
avaliar os resultados obtidos da análise de impacto de mudança. Essa
avaliação tem o intuito de medir se a abordagem de análise de impacto de
mudança baseada em rastreabilidade proposta identifica corretamente os

19
artefatos afetados pela implementação de mudanças. Assim, foram aplicadas
métricas aos resultados obtidos da análise de impacto proposta, as quais
permitem mostrar a ocorrência de erros, acertos e precisão na identificação de
artefatos afetados pelas mudanças na LPS.

1.3 Justificativa
A necessidade de avaliar a evolução de software e o impacto que essa
evolução causa sobre os artefatos ocorre em sistemas de software
desenvolvidos

sob

qualquer

paradigma

de

programação,

cada

qual

apresentando problemas específicos típicos da abordagem de desenvolvimento
escolhida. É importante que a comunidade científica ofereça soluções e idéias
que visem melhorar a prática da análise de impacto quando ocorre evolução de
software, inclusive em LPS. Embora uma quantidade significativa de trabalhos
tenha sido desenvolvida [Abma, 2009] [Arnold e Bohner, 1993] [Bohner, 2002]
[De Lucia et al, 2008] [Hassan e Holt, 2004][6][8][17][33], a análise de impacto
de mudanças baseado em rastreabilidade para LPS é ainda uma questão
desafiadora tanto para o âmbito acadêmico como para o âmbito comercial. Isso
se deve à ausência de fundamentos teóricos e estudos empíricos sobre a
estimativa de impacto de mudanças sobre os artefatos produzidos durante as
atividades de engenharia de domínio e de aplicação da LPS.
A rastreabilidade de artefatos é adotada na literatura como uma possível
solução para auxiliar na identificação dos artefatos do sistema impactados pela
mudança e reduzir a identificação de artefatos erroneamente estimados
(identificados) [Antoniol et al, 2002][5] [De Lucia et al, 2008] [Hattori et al,
2008][17][33][34]. Para avaliar se um modelo de rastreabilidade é adequado
para auxiliar essa atividade de identificação de artefatos supostamente
impactados pela incorporação de uma mudança no sistema, é preciso avaliar a
eficácia desse modelo de rastreabilidade para tratar a análise de impacto.
Segundo [Cimitile et al, 1999][13], “quando a rastreabilidade é usada para
executar a análise de impacto, um dos fatores a ser considerado é a eficácia da
análise de impacto que pode ser realizada por meio do modelo de
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rastreabilidade a ser utilizado”. Assim, além de executar análise de impacto, é
preciso investigar seus resultados no intuito de avaliar a ocorrência de
identificação errada de artefatos, os quais irão comprometer a estimativa do
impacto. Dessa forma, é necessário aplicar uma maneira de avaliar o
desempenho da análise de impacto. Uma possível forma de avaliar os
resultados do método de análise de impacto consiste no uso de métricas que
permitem mostrar a ocorrência de erros, acertos e precisão na identificação de
artefatos afetados pelas mudanças [Abma, 2009] [Hassan e Holt, 2004].

1.4 Organização
O restante deste trabalho está organizado como segue. O Capítulo 2
apresenta conceitos básicos dos assuntos em questão: linhas de produto de
software, análise de impacto, rastreabilidade de software e modelos. O
Capítulo 3 apresenta conjuntos adotados na literatura para análise de impacto,
define conjuntos de artefatos específicos para o domínio da LPS e apresenta
métricas adotadas na literatura para avaliar os resultados da análise de
impacto. O Capítulo 4 descreve o processo de análise de impacto proposto,
especificando as atividades desenvolvidas e uma ferramenta associada ao
processo, implementada para realizar a análise de impacto em LPS. Neste
Capítulo também é apresentado o estudo de caso no qual o processo foi
instanciado. O Capítulo 5 apresenta e discute resultados obtidos. O Capítulo 6
apresenta os trabalhos relacionados. No Capítulo 7 são apresentadas as
considerações finais e trabalhos futuros.
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2. CONCEITOS BÁSICOS
Este Capítulo apresenta os conceitos básicos a respeito dos temas
tratados no presente trabalho. A Seção 2.1 descreve as Linhas de Produtos de
Software, suas principais características, vantagens de utilização e atividades
realizadas. A Seção 2.2 apresenta as técnicas de análise de impacto. A Seção
2.3 trata brevemente de modelos e transformações entre modelos.

2.1 Linha de Produto de Software
Uma Linha de Produtos de Software (LPS) consiste em um conjunto de
sistemas de software os quais compartilham um conjunto comum de
características e

variabilidades no intuito de satisfazer necessidades

específicas de um domínio particular de mercado [Clementes e Northrop,
2001][16]. O objetivo central da área de LPS é promover uma gerência eficiente
das similaridades e variabilidades pertencentes a uma família de sistemas,
permitindo a geração de produtos específicos com base na reutilização de uma
infraestrutura de software e arquitetura comum.
Uma LPS é formada por uma família de produtos, pertencentes a um
determinado domínio de aplicação. Uma LPS compartilha características
comuns e define características específicas, as quais variam de acordo com o
produto em particular. As características comuns são representadas na
arquitetura base da LPS, a qual é utilizada por todos os produtos. As
características específicas dos produtos são representadas em componentes
que irão caracterizar as variabilidades dos produtos, onde a seleção de
variabilidades irá conceber um produto em particular.
Segundo [Pohl et al, 2005][51], os principais objetivos da LPS são: (i)
redução dos custos de desenvolvimento, pois a reutilização de artefatos em
diferentes tipos de sistemas implica em uma redução de custo para cada
sistema, haja vista que não é necessário desenvolver os componentes do
início; (ii) aumento da qualidade, pois os artefatos da LPS são reusados em
diversos produtos, sendo eles testados e revisados várias vezes, aumentando
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a detecção de falhas e a correções; (iii) redução do tempo de entrega dos
produtos, pois o reuso dos artefatos da LPS reduz o tempo de desenvolvimento
dos produtos.
O SEI (Software Engineering Institute) [SEI][57], através da iniciativa
PLP (Product Line Practice), estabeleceu três atividades essenciais para a
prática de uma abordagem de LPS:

(i)

Engenharia de Domínio: consiste na atividade na qual ocorre
a análise do domínio e o desenvolvimento do núcleo de
artefatos (core assets). Nessa atividade é definida a arquitetura
base (arquitetura de referência), a qual representa a
infraestrutura de software a ser compartilhada por todos os
produtos da LPS. Exemplos de core assets são: arquiteturas,
componentes, planos de testes, casos de testes,
documentação de projeto, especificação de requisitos, modelos
de domínio, dentre outros;

(ii)

Engenharia de Aplicação: consiste na atividade onde os
produtos são construídos através da reutilização dos artefatos
produzidos na engenharia de domínio e pela especificação da
variabilidade da LPS. Essa etapa depende tanto dos artefatos
gerados na engenharia de domínio, como dos requisitos do
produto a ser desenvolvido através da especificação da
variabilidade do produto.

(iii)

Gerenciamento da Linha de Produto: possui papel
fundamental no sucesso do desenvolvimento de uma linha de
produtos. O gerenciamento pode ser tanto técnico como
organizacional. O gerenciamento técnico engloba o
desenvolvimento dos core assets e do produto. Já o
gerenciamento organizacional trata da própria organização ou
empresa. Ambas buscam estabelecer um conjunto de
atividades de gerenciamento e técnicas responsáveis pela
definição de estratégias de implantação da abordagem de LPS.

A Figura 1 mostra as relações entre o desenvolvimento do núcleo dos
artefatos (core assets), desenvolvimento dos produtos e gerenciamento da
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LPS. Cada círculo da Figura 1 representa uma das atividades essenciais do
desenvolvimento de uma LPS. Todas elas estão relacionadas e indicam um
constante movimento, mostrando que são altamente iterativas e podem ocorrer
em qualquer ordem [SEI][57].

Figura 1. Três atividades essenciais para desenvolver a LPS [SEI][57]

A Figura 2 ilustra os subprocessos da engenharia de domínio e da
engenharia de aplicação. De acordo com [Pohl et al, 2005][51], os
subprocessos da engenharia de domínio são descritos como segue. O
Gerenciamento de Produto (Product Management) possui como principal
objetivo a integração do desenvolvimento, da produção e do marketing de
produtos para maximizar o investimento e satisfazer às necessidades dos
clientes. A Engenharia de Requisitos de Domínio (Domain Requirements
Engineering) identifica os requisitos dos produtos e nesta fase é realizada a
análise de características comuns e de características variáveis entre produtos
da LPS. O Projeto de Domínio (Domain Design) consiste no projeto da
arquitetura base (arquitetura de referência) da LPS a qual contém os pontos de
variação, a plataforma de suporte e fornece uma estrutura de alto nível, comum
a todas as aplicações da linha de produtos. A Realização de Domínio (Domain
Realisation) trata dos detalhes do projeto e da implementação dos
componentes reutilizáveis de software. E por último, o Teste de Domínio
(Domain Testing) valida e verifica os componentes reutilizáveis, evitando que
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erros sejam propagados para o processo de Teste de Aplicação (Application
Testing), na atividade de engenharia de aplicação descrita a seguir.

Figura 2. Processo da Engenharia de Domínio e Engenharia de Aplicação [Pohl et al,
2005][51]

Ainda segundo [Pohl et al, 2005][51], os subprocessos da engenharia
de aplicação baseado na Figura 2 são descritos como segue. A Engenharia de
Requisitos de Aplicação (Application Requirements Engineering) possui o
objetivo de identificar os requisitos dos stakeholders 1 para os produtos. O
Projeto de Aplicação (Application Design) contém as atividades de produção da
arquitetura do produto, semelhante ao projeto de software de um sistema
único. A arquitetura do produto determina toda a estrutura de um produto
específico e satisfaz os requisitos desse produto. A Realização de Aplicação
(Application Realisation) trata todos os detalhes de projeto de implementação e
configuração de componentes. O produto é instanciado de acordo com a
1

São pessoas ou organizações que serão afetadas pelo sistema e possuem influência, direta
ou indireta, sobre os requisitos do sistema. Exemplos: usuários finais, gerentes e outros
envolvidos no processo organizacional influenciados pelo sistema, engenheiros responsáveis
pelo desenvolvimento e manutenção do sistema, clientes da organização que usará o sistema
para fornecer algum serviço,

25
seleção e configuração dos componentes de software reutilizáveis e as
características específicas desse produto. Após a junção de todos os
componentes, o produto pode ser testado. O Teste de Aplicação (Application
Testing) consiste em atividades necessárias para validar e verificar um produto
de acordo com a sua especificação. É necessário definir um conjunto de testes
que se apliquem adequadamente a cada produto a ser testado na LPS.
Para especificar uma LPS é importante analisar as similaridades e
variabilidades de um conjunto de sistemas de forma a construir produtos com
as mesmas características base, mas com diferenças que caracterizem os
requisitos do produto em particular. Várias abordagens de desenvolvimento de
LPS foram propostas nos últimos anos. Dentre as existentes, destaca-se a
abordagem Feature-Oriented Domain Analysis (FODA) [Kant et al, 2001][47].
FODA consiste em um método de análise de domínio, no qual se identificam as
características comuns do domínio da aplicação. Durante a engenharia de
domínio as características comuns e as variabilidades são representadas em
termos de features. Uma feature pode ser definida como um conceito
proeminente que é, por exemplo, visível aos envolvidos no desenvolvimento
das aplicações e/ou aos usuários [Linden, 2007]. FODA usa um modelo de
features para representar as características comuns (features obrigatórias) e as
variáveis (features alternativas ou opcionais).
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 3 ilustra um modelo de features da LPS Mobile Media
[MobileMedia][43] (versão 7), uma LPS para dispositivos móveis, contendo
features obrigatórias e opcionais.
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Figura 3. Exemplo de Modelo de Features: LPS Mobile Media (versão7)

Features opcionais são indicadas no modelo de Features através de
uma ligação terminada com um círculo não preenchido, sendo assim, na Figura
3, as features Favourites, Sorting, Copy Media e SMS Transfer são exemplos
de features opcionais, podendo ou não ser selecionadas 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 Album
Management e Basic Media Operation são exemplos de features obrigatórias,
possuindo features filhas também obrigatórias. A feature Media Selection
possui duas features alternativas (Photo e Music) representadas no modelo de
features por um arco aberto.

2.2 Análise de Impacto de Mudanças
A análise de impacto de mudança consiste na atividade de identificar os
artefatos que precisam ser alterados como resultado direto ou indireto de uma
mudança proposta ou já implementada no sistema [Arnold e Bohner, 1993][6].
As informações obtidas durante a análise de impacto podem ser usadas para
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prever e identificar o número e o tipo de artefatos afetados, para determinar os
custos da mudança, e para influenciar na decisão de realizar uma mudança. Ao
mesmo tempo, a análise de impacto pode ser usada para certificar se os
artefatos modificados pela mudança irão afetar outras funcionalidades dos
sistemas as quais não se deseja modificar [Abma, 2009] [Arnold e Bohner,
1993][6].
A análise de impacto de mudanças usualmente é realizada durante a
manutenção do software, antes ou após a implementação das mudanças. Em
[Sommerville, 2007] [48][Kotonya e Sommerville, 1998] são identificadas
explicitamente a análise de impacto como atividade integrante do modelo de
processo de manutenção de software, como mostrado na Figura 4. A
requisição de mudança (Change request) inicia o processo de análise de
impacto (Impact Analysis). A partir dos seus resultados, há o planejamento de
como as mudanças serão implementadas (Release planning). Em seguida, as
mudanças são efetivamente implementadas (Change implementation) e será
produzida uma nova versão (release) do software (System release).

Figura 4. Modelo de Manutenção de Software[33]

A Engenharia de Sistemas, a Engenharia de Requisitos e a Engenharia
de Software têm desenvolvido um amplo espectro de técnicas de análise de
impacto. Na literatura encontram-se duas principais técnicas: (i) as técnicas de
análise de impacto baseada em rastreabilidade [Abma, 2009] [Bohner e
Arnold, 1996] [De Lucia et al, 2008][10][17], e (ii) as técnicas de análise de
impacto baseada em dependência [Binkley et al, 2007] [Buckner e Buchta,
2005] [Hassan e Holt, 2004] [Tsantalis et al, 2005][8][12][33][59].
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2.2.1 Análise de Impacto Baseada em Rastreabilidade
A rastreabilidade dos artefatos de software tem sido reconhecida como
um fator importante para apoiar as várias atividades do processo de
desenvolvimento e manutenção de sistemas de software [Spanoudakis e
Zisman, 2005]. Rastreabilidade de software é a capacidade de relacionar
artefatos criados durante o desenvolvimento de um sistema de software para
descrever o sistema a partir de diferentes perspectivas e níveis de
abstração[54]. As informações de rastreabilidade podem ser usadas para
apoiar a análise de impacto, avaliando as implicações da integração de
mudanças que ocorrem nos sistemas de software.
Em [Spanoudakis e Zisman, 2005] estão reunidos oito tipos principais de
relações de rastreabilidade: (i) dependência, no qual um artefato A1 depende
do artefato A2 se o A1 invoca o A2 ou se uma mudança no A2 reflete no A1; (ii)
generalização, o qual é utilizado para identificar como artefatos podem ser
refinados; (iii) evolução, no qual artefato A1 evolui para artefato A2 e se A1 foi
substituído pelo A2 durante o desenvolvimento, manutenção ou evolução do
sistema de software; (iv) satisfatibilidade, no qual um artefato A1 satisfaz
artefato A2, se A1 atende as expectativas de A2 ou se A1 está satisfeito com as
condições representadas por A2; (v) sobreposição, no qual um artefato A1
sobrepõe artefato A2, se A1 e A2 referem-se à mesma funcionalidade ou ao
mesmo domínio; (vi) conflito, o qual significa conflito de funcionalidade entre
dois artefatos; (vii) análise lógica, usado para representar a lógica da criação e
evolução dos artefatos; e (viii) contribuição, que representa a associação entre
os artefatos e os stakeholders que contribuíram para a geração dos requisitos.
A identificação e geração desses relacionamentos de rastreabilidade
entre artefatos variam com base no nível de automação oferecido pelas
ferramentas de rastreabilidade de artefatos de software. Esses níveis podem
ser de: (i) geração manual, (ii) geração semi-automática e (iii) geração
automática. A geração manual das relações de rastreabilidade é comumente
apoiada por ferramentas [Alexander, 2003] [Dick, 2002][4][18] e componentes
de visualização de artefatos. Nessas ferramentas, os artefatos a serem
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rastreados são exibidos e os stakeholders podem identificar as relações entre
os artefatos. Já a geração semi-automática de rastreabilidade encontra-se
divida em dois grupos: (i) grupo de ligação pré-definida, abordagem em que as
relações de rastreabilidade são geradas com base em ligações anteriormente
definidas pelos stakeholders, sejam elas baseadas em eventos [Cleland-Huang
et al, 2003] [Cleland-Huang et al, 2002][14][15], ou dirigidas a cenários
baseadas em regras [Egyed, 2003] [Egyed et al, 2002][21][22]; e (ii) grupo de
ligação dirigido a processos, abordagem em que as relações de rastreabilidade
são geradas como resultado do processo de desenvolvimento de software
[Pohl, 1996] [52][Pohl, 1996b]. Por último, a geração automática de
rastreabilidade baseia-se em técnicas de recuperação de informação [Antoniol
et al, 2002] [Hayes et al, 2003][5][35], regras de rastreabilidade [Spanoudakis e
Zisman, 2005], e inferência de axiomas [Pinheiro e Goguen, 1996] [Pinheiro,
2000].
A representação, o registro e a manutenção das relações de
rastreabilidade em diferentes ferramentas e ambientes são suportados por uma
ampla gama de soluções. As abordagens principais presentes na literatura são
baseadas em: (i) banco de dados centralizado; (ii) repositório de software; (iii)
hipermídia; (iv) marcação (mark up) e (v) eventos. Na abordagem de banco de
dados centralizado, tanto os artefatos como as relações de rastreabilidade são
armazenados em um banco de dados centralizado. Já a abordagem baseada
em repositório de software grava as relações de rastreabilidade em um
repositório centralizado, juntamente com os artefatos aos quais eles se referem
[Pohl, 1996] [52]. A principal diferença entre as duas abordagem citadas
consiste em repositórios de software fornecer maior flexibilidade para a
definição de esquemas de armazenamento de artefatos e suas relações. Além
disso, os repositórios de software geralmente fornecem APIs (Application
Programming Interfaces), os quais implementam definições de dados,
consultas e facilitam o gerenciamento [Ren et al, 2006][54]. Por sua vez, a
abordagem de hipermídia propõe-se a solucionar problemas com relação à
manutenção de relações de rastreabilidade através de ligações hipermídia
[Whitehead, 1997][63]; Já a abordagem de marcação (mark up) é empregada
em ambientes distribuídos e heterogêneos, pois utiliza linguagens de marcação
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para relacionar os artefatos [Zisman et al, 2003][64] [Maletic et al, 2003][43].
Por último, a abordagem baseada em eventos é empregada no intuito de
manter as relações de rastreabilidade atualizadas após algum evento de
modificação nos artefatos [Cleland-Huang et al, 2002].
2.2.2 Análise de Impacto Baseada em Dependência
As técnicas de análise de impacto baseadas em dependência consistem
em outra solução para auxiliar a atividade de análise de impacto. Essas
técnicas procuram avaliar os efeitos de uma mudança, em relação a
dependências dinâmicas de entidades do programa[40]. As relações de
dependência acontecem entre artefatos no nível de código como variáveis,
funções, métodos, módulos internos a arquitetura do software. Se uma
mudança é identificada por afetar um artefato específico, a análise de impacto
baseada em dependência, usando o código fonte do software, pode apontar
outras áreas de código que também irão necessitar de modificações.
A análise de impacto baseada em dependência está limitada aos
artefatos de baixo nível (código fonte) [Bohner e Arnold, 1996][10] quando
comparada à abordagem de análise de impacto baseada em rastreabilidade,
na qual, essa última, analisa as relações entre artefatos de diversos níveis de
abstração. As técnicas de dependência não indicam outras alterações
necessárias em artefatos de níveis de abstração mais altos, além do código
fonte. Todavia, essa técnica pode ser usada em conjunto com técnicas de
rastreabilidade no intuito de fornece uma análise mais detalhada, de
granularidade mais fina, para o software [Ren et al, 2006][54].
Refatoração de código e fatiamento de programa (Program slicing)
[Binkley et al, 2007][8] são exemplos de técnicas de análise de impacto
baseada em dependência [Kilpinen, 2008][39]. A refatoração de código afeta
parte do código do sistema e é freqüentemente usada com técnicas de
Extreme Programming – XP [Sommerville, 2007][58]. Ferramentas de
refatoração realizam modificações internas na estrutura do código e propagam
essas alterações sem modificar o comportamento externo do código [Flowers,
1996][30]. As mudanças realizadas são, muitas vezes, obrigadas a seguir
padrões definidos e a concentrarem-se na produção de código mais robusto.
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No fatiamento de programa, as dependências de uma variável
localizadas em um determinado ponto em um programa são determinadas.
Estas fatias (ou ligações) internas incluem todas as declarações no programa
que pode afetar essa variável. Assim, o conjunto potencialmente afetado por
alteração nesta variável em particular pode ser avaliado [Binkley et al, 2007].
Há diversas maneiras de implementar a análise de impacto baseada em
dependência de fatiamento de programas. (i) Algoritmos estáticos identificam
relações internas à estrutura do programa [Buckner e Buchta, 2005][12]. Já (ii)
métodos dinâmicos reúnem informações sobre o comportamento dos
programas em tempo de execução [Apiwattanapong et al, 2005][7]. Por último,
(iii)

algoritmos

híbridos

incorporam

as

duas

características

descritas

anteriormente [Ren et al, 2006][54]. Outras soluções para técnicas de
dependência têm sido baseadas em algoritmos usando probabilidades
[Tsantalis et al, 2005][59], heurísticas [Hassan e Holt, 2004][33], e outras
medidas de compilação [Briand et al, 1999][11].
Técnicas de análise de dependência incluem, dentre outras, a análise de
ﬂuxo de dados (data ﬂow analysis), a análise de ﬂuxo de controle (control ﬂow
analysis), análise baseada nos grafos de chamadas [Hattori et al, 2008][34],
análise de testes cobertura e referência cruzada. Há também técnicas de
análise de impacto baseada em dependência implementadas através de
modelos. Modelos podem mapear as dependências entre elementos de modelo
e esses serem utilizados para delimitar o escopo de uma mudança. O impacto
de uma alteração identificado sobre os elementos do modelo podem ser
traduzidos para determinar as conseqüências da mudança no software
[Ajila,1995][3].

2.3 Modelos
Modelos fornecem abstrações e visões para representar diferentes
elementos de diferentes camadas de abstração em sistemas de software. Um
modelo consiste em uma entidade cujo objetivo é estruturar dados, tratamentos
e fluxo de informações entre entidades. Linguagens de modelagem, como por
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exemplo, a UML[UML], permitem que essas entidades sejam visualizadas de
forma padronizada.
A especificação de modelos e a transformação [1] de tais modelos em
outros modelos ou artefatos de software é a essência da abordagem de
desenvolvimento de software orientado a modelos. A Figura 5 ilustra como
ocorrem as especificações e transformações de modelos. Na Figura 5, o nível
M0 representa uma instância do modelo no mundo real e ele deve está em
conformidade com o modelo que o descreve. O modelo (nível M1) deve estar
em conformidade com um metamodelo (nível M2). Um metamodelo consiste
em um modelo de modelos que introduz um novo nível de abstração, descreve
a estrutura dos modelos e suas relações e está em conformidade com um
metametamodelo. O metametamodelo (nível M3) define a semântica dos
metamodelos e possuem a característica singular de serem autodescritíveis.

Figura 5. Níveis de Modelagem

Transformações de modelos [1][61] [Völter e Stahl, 2006] podem ser
classificadas

em

duas

categorias.

A

primeira

consiste

na

geração

automática/semi-automática de um modelo de destino (ou alvo) a partir de um
modelo de origem (ambos os modelos são definidos através de um
metamodelo). Essa transformação é denominada Model-to-Model (M2M). A
segunda consiste na geração automática/semi-automática de texto ou códigofonte a partir de um modelo de entrada. Essa transformação é denominada
Model-to-Text (M2T). As transformações são definidas por um conjunto de
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regras que juntas descrevem como um modelo pode ser transformado em um
ou mais modelos.
A Arquitetura Dirigida a Modelos, mais conhecida por MDA (Model
Driven Architecture), [MDA][44] [Miller et al, 2001] consiste em uma abordagem
da OMG (Object Management Group) [OMG][48] para o desenvolvimento
dirigido a modelos. Já MDE (Model Driven Engineering) [Völter e Stahl,
2006][61] consiste em uma abordagem de desenvolvimento de sistemas onde
os elementos principais são os modelos. O objetivo final desta abordagem é a
geração de todo ou parte do código da aplicação referente aos modelos.
Assim, o processo de desenvolvimento é baseado em operações de
transformação de modelos sucessivamente até obter à parte desejada da
aplicação. Esta abordagem oferece dois interesses principais. Em primeiro
lugar, permite automatizar uma parte dos tratamentos com a ajuda das
transformações do modelo. Além disso, algumas transformações podem ser
utilizadas novamente sobre o mesmo tipo de modelo. Em segundo lugar, testes
de validação de modelos podem ser realizados graças à obrigação do modelo
em cumprir seus metamodelos.
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3. DEFINIÇÕES E MÉTRICAS PARA ANÁLISE DE IMPACTO
A Análise de Impacto pode ser compreendida como a habilidade de
quantificar e identificar artefatos que foram (ou precisam ser) alterados, como
resultado da implementação de um conjunto de requisições de mudanças. Há
diversas formas de realizar o processo de análise de impacto em sistemas de
software. Entretanto, há uma carência de processos de análise de impacto no
contexto das LPS. No presente trabalho, partimos das abordagens já existentes
para análise de impacto em sistemas de software tradicionais (desenvolvidos
com outros paradigmas diferentes de LPS), estendendo e aplicando essas
abordagens para atender as especificidades de LPS.
A análise de impacto baseada em rastreabilidade de artefatos proposta
no presente trabalho é baseada na teoria dos conjuntos matemáticos [Filho,
1980][27], pois se trata de uma solução que auxilia na quantificação dos
artefatos que são estimados a sofrerem alterações em decorrência de uma
implementação de mudança [Abma, 2009] [Arnold e Bohner, 1993] [Bohner,
2002] [6][8]. Usando tal abordagem baseada em teoria dos conjuntos, os
artefatos de software analisados pertencem, ou ao conjunto de artefatos que
foram alterados pela implementação da mudança, ou ao conjunto de artefatos
que foram estimados (identificados) na análise de impacto, ou ao conjunto de
artefatos que não foram estimados na análise de impacto nem alterados pela
implementação da mudança.
Este Capítulo está organizado como segue. Na Seção 3.1, são
apresentados os conjuntos amplamente adotados na literatura para análise de
impacto em sistemas de software desenvolvidos com outros paradigmas
diferentes de LPS. Já na Seção 3.2, são propostos conjuntos de artefatos para
análise de impacto específicos do contexto da LPS. Por último, na Seção 3.3,
são apresentadas as métricas adotadas na literatura para avaliar a qualidade
da análise de impacto realizada sobre os conjuntos da LPS.
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3.1. Conjuntos para Análise de Impacto de Mudanças

Em [Abma, 2009] [Arnold e Bohner, 1993] [Bohner, 2002][6][8][17] [De
Lucia et al, 2008] são discutidos conjuntos para quantificação de artefatos para
a análise de impacto. Um grupo desses conjuntos foi escolhido para ser
empregado na análise de impacto de mudanças em LPS aqui proposta. Tal
escolha foi baseada no estudo dos conjuntos que são significativos para
quantificar

os

artefatos

que

serão

identificados

pelas

relações

de

rastreabilidade (ver Capítulo 4) na análise de impacto.
Os conjuntos selecionados são os descritos a seguir.
(i) Conjunto Sistema - CS: conjunto delimitador de artefatos escolhidos
sobre os quais se deseja realizar a análise de impacto de mudança;
(ii) Conjunto de Impacto Inicial – CII: conjunto de artefatos inicialmente
estimados a sofrer mudanças;
(iii) Conjunto de Impacto Estimado - CIE: todos os artefatos identificados
pela análise de impacto;
(iv) Conjunto de Impacto Afetado - CIA: artefatos que realmente foram
modificados, adicionados ou deletados devido a implementação da mudança;
(v) Conjunto de Impacto Descoberto – CID: artefatos que não foram
estimados pela análise de impacto, mas que sofreram alteração; e
(vi) Conjunto de Impacto Falso Positivo - CIFP: todos os artefatos
identificados pela análise de impacto (estão no CIE), mas que não sofreram
mudanças (e por isso não estão no CIA). A Tabela 1 mostra os conjuntos e
suas definições.
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Tabela 1. Resumos dos Conjuntos de Análise de Impacto [Arnold e Bohner, 1993][6][8]

Siglas

Conjuntos

Definições

CS

Conjunto Sistema

Artefatos escolhidos para AI

CII

Conjunto de Impacto Inicial

Artefatos iniciais da mudança

CIE

Conjunto de Impacto Estimado

Artefatos estimados pelo método de AI

CIA

Conjunto de Impacto Afetado

Artefatos afetados pela mudança

CID

Conjunto de Impacto Descoberto

Artefatos afetados não identificados pela AI

CIFP

Conjunto

de

Impacto

Positivo

Falso

Artefatos não afetados identificados pela AI

A Figura 6 ilustra, através de diagrama de Venn [Filho, 1980], os
conjuntos de artefatos definidos por [Arnold e Bohner, 1993] [6][Bohner, 2002]
e suas relações. Na Figura, o CS é um conjunto contendo todos os artefatos da
análise de impacto. O CIE consiste no conjunto contendo todos os artefatos
estimados pela análise de impacto, ou seja, corresponde a todos os artefatos
identificados na análise de impacto, incluindo o CIFP. O CIA consiste em todos
os artefatos alterados, ou seja, corresponde aos artefatos que foram realmente
modificados, incluindo o CID (os artefatos que não foram identificados na
análise de impacto). A intercessão entre o CIE e o CIA representa os artefatos
que de fato foram estimados na análise de impacto e modificados pela
implementação da mudança.

Figura 6. Conjuntos de Artefatos da Análise de Impacto [Abma, 2009]

Observando a Tabela 2, percebe-se que os artefatos modificados, ou
pertencem à interseção do CIE e CIA (quando ele foi estimado e alterado), ou
pertencem ao CID (quando ele não foi estimado). De forma semelhante,
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percebe-se que os artefatos não modificados, ou pertencem ao CIFP (quando
ele foi estimado, mas não foi alterado), ou não pertencem a nenhum conjunto
dos anteriormente citados
Tabela 2. Conjuntos da Análise de Impacto [1]

Artefatos após implementação da mudança

Resultado da análise de
impacto

ESTIMADO
NÃO
ESTIMADO

MODIFICADO

NÃO MODIFICADO

CIA ∩ CIE

CIFP

CID

CS - CIA - CIE

3.3. Conjuntos Propostos para Análise de Impacto em Linha de
Produto de Software

Considerando o contexto de LPS, uma característica desejável é que a
análise de impacto consiga realizar estimativas sobre os artefatos afetados
tanto da arquitetura base, como também das variabilidades. Assim, o Conjunto
Sistema foi estendido no presente trabalho em dois subconjuntos, onde para
cada subconjunto é possível quantificar artefatos do CII, CIE, CIA, CID e CIFP.
No processo de análise de impacto proposto no presente trabalho, o primeiro
subconjunto foi chamado de Conjunto da Arquitetura Base – CAB e o segundo
de Conjunto de Variabilidades – CV. O Conjunto da Arquitetura Base é
composto por todos os artefatos relacionados com a arquitetura base da LPS.
Já o Conjunto de Variabilidades é composto por todos os artefatos
relacionados às características específicas dos produtos.
Quando uma mudança é implementada na LPS, é possível quantificar os
artefatos do CII, CIE, CIA, CID e CIFP para o Conjunto da Arquitetura Base em
particular. Dessa forma, é possível saber os artefatos relacionados à
arquitetura base que foram estimados pela análise de impacto, que foram
alterados pela implementação da mudança, que foram alterados mas não
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estimados, e que foram estimados mas não afetados. E também é possível
saber os artefatos que não foram estimado nem alterados, pois não sofreram
mudanças. De maneira similar, podem-se quantificar os artefatos para o
Conjunto de Variabilidades.
Na proposta do presente trabalho, outra vertente da análise de impacto
na LPS possível de ser quantificada diz respeito a qual o impacto causado no
Conjunto de Variabilidades quando ocorre uma mudança em um artefato do
Conjunto da Arquitetura Base. Embora não seja o desejado, uma mudança em
um artefato do Conjunto de Variabilidades pode impactar algum artefato do
Conjunto da Arquitetura Base em decorrência de alguma relação existente.
Caso isso ocorra, é importante que a análise de impacto consiga identificar e
estimar esse impacto também.
Um terceiro conjunto proposto no presente trabalho para auxiliar na
quantificação dos artefatos afetados na LPS para incorporar mudanças é o
Conjunto do Produto - CP. O Conjunto do Produto é composto por todos os
artefatos relacionados diretamente com um produto em particular. Ele é
composto pelo CAB e um subconjunto do CV (especificamente as
variabilidades que caracterizam o produto em particular). A Tabela 3 apresenta
as definições dos três conjuntos aqui propostos para quantificar artefatos na
análise de impacto em LPS.
Tabela 3. Conjuntos de Artefatos na Análise de Impacto em LPS

Siglas

Conjuntos

Definições

CAB

Conjunto da Arquitetura Base

Artefatos relacionados à arquitetura base da LPS

CV

Conjunto de Variabilidades

Artefatos relacionados às características específicas
dos produtos

CP

Conjunto do Produto

Artefatos específicos de um produto

Em uma LPS existirá um Conjunto do Produto para cada produto que
pode ser construído naquela LPS. Como a arquitetura base é composta de
todos os artefatos comuns a todos os produtos, todos os CPs conterão o CAB.
Neste caso, uma alteração no CAB afetará todos os CPs. Como o CV contém
os artefatos de variabilidade, uma alteração em algum artefato no CV afetará
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apenas os CPs que possuem interseção com aquele(s) artefato(s) alterado(s).
A Figura 7 representa, através de diagrama de Venn, os conjuntos propostos
para análise de impacto em LPS.

Figura 7. Conjuntos de Artefatos na Análise de Impacto em LPS

No tocante à atividade de Engenharia de Domínio, o Conjunto da
Arquitetura Base e o Conjunto de Variabilidades representam os artefatos
criados nessa etapa de desenvolvimento da LPS. Já na atividade de
Engenharia de Aplicação, o Conjunto do Produto representa os artefatos
escolhidos nessa etapa, no qual há a especificação do produto em particular
que será produzido pela LPS.

3.4 Métricas para Avaliação de Análise de Impacto

Concluída a quantificação da análise de impacto, é necessário avaliar
se o resultado da estimativa do impacto, obtido através da análise de impacto,
condiz com a realidade da LPS após as implementações das mudanças. Em
outras palavras, é necessário avaliar se a análise de impacto conseguiu
identificar corretamente os artefatos que são alterados com a implementação
da mudança e se ela não identificou os artefatos que não foram alterados pela
implementação da mudança. Assim, deseja-se avaliar se: (i) todos os artefatos
estimados a sofrer mudanças foram alterados; (ii) algum artefato estimado a
sofrer mudança não foi alterado; (iii) todos os artefatos alterados foram
estimados; (iv) algum artefato alterado não foi estimado. Para cada avaliação
da análise de impacto podem-se classificar esses quatro quesitos em
verdadeiro ou falso. Esse tipo de classificação é conhecido como classificação
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binária [Fawcett, 2004][26], abordagem que consiste em classificar resultados
em dois valores distintos: verdadeiro ou falso.
A classificação binária também pode ser aplicada à avaliação de
análises de impacto [Abma, 2009]. No presente trabalho, essa classificação foi
usada para avaliar os resultados da análise de impacto baseada em
rastreabilidade na LPS. Observa-se que um artefato do conjunto estimado por
meio da análise de impacto e que foi realmente afetado pela implementação
da mudança pode ser classificado como Verdadeiro-Positivo (VP) e considerase esse fato como sendo uma Inclusão Correta. Seguindo o mesmo raciocínio,
quando um artefato não é estimado pela análise de impacto e não é alterado
pela implementação da mudança, ele pode ser classificado como VerdadeiroNegativo (VN) e considera-se esse fato como sendo uma Rejeição
Correta. Por outro lado, artefatos estimados pela análise de impacto e que não
sofrem alteração após a implementação da mudança podem ser classificados
como Falso-Positivos (FP) e considera-se esse fato como sendo um Alarme
falso. Outro caso ocorre quando o artefato é alterado pela requisição de
mudanças, mas ele não foi estimado pela análise de impacto. Nesse último
caso, pode-se classificar esse artefato como Falso-Negativo (FN) e considerase esse fato como sendo uma Perda. A Tabela 4 sumariza essa classificação.
Tabela 4. Classificação Binária para Análise de Impacto [Abma, 2009]

Resultado da Análise
de Impacto
ESTIMADO
NÃO ESTIMADO

Artefato após implementação da mudança
AFETADO

NÃO AFETADO

Verdadeiro-Positivo (VP)

Falso-Positivo (FP)

Inclusão Correta

Alarme Falso

Falso-Negativo (FN)

Verdadeiro-Negativo (VN)

Perda

Rejeição Correta

Da mesma maneira como foram representados os conjuntos de
análise de impacto na Seção 3.2, através de diagrama de Venn, a Figura 8
mostra os conjuntos da classificação binária. Como podem ser vistos no
diagrama, todos os quatro conjuntos são disjuntos, portanto as seguintes
relações entre conjuntos são válidas:
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VP ∩ FP ∩ FN ∩ VN = ∅

(1)

VP ∪ FP ∪ FN ∪ VN = {todos os elementos}

(2)

VP ∪ FP = Estimado

(3)

VP ∪ FN = Afetado

(4)

Figura 8. Conjuntos da Classificação Binária [Abma, 2009]

Podem-se observar as semelhanças entre a Figura 6 e a Figura 8,
onde são válidas as equivalências entre conjuntos [Abma, 2009]:
VP = |CIA ∩ CIE|

(5)

VN = |CS - CIA – CIE|

(6)

FP = |CIFP|

(7)

FN = |CID|

(8)

A partir dessa classificação binária, podem-se empregar métricas para
avaliar se a quantificação da análise de impacto proposta pelos conjuntos de
artefatos da LPS consegue identificar corretamente os artefatos afetados pela
mudança. As taxa de acerto, erro e precisão da análise de impacto podem ser
obtidas através das métricas Recall, Precision, Fall-out, Specificity, False
Discovery, Negative Predictive Value e Accuracy [Abma, 2009] [Fawcett,
2004][26]. Essas métricas e suas fórmulas de classificação binária (Fórmula I)
e de relações entre os conjuntos (Fórmula II) são equivalentes e estão
resumidas na Tabela 5.
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Tabela 5. Métricas para Análise de Impacto Baseadas em Classificação Binária

Métrica

Fórmula I

Fórmula II

Recall

𝑉𝑃
𝑉𝑃 + 𝐹𝑁

|CIA ∩ CIE|
|CIA ∩ CIE| + |CID|

Precision

𝑉𝑃
𝑉𝑃 + 𝐹𝑃

|CIA ∩ CIE|
|CIA ∩ CIE| + |CIFP|

Fall-out

𝐹𝑃
𝐹𝑃 + 𝑉𝑁

|CIFP|
|CIFP| + |CS– CIA – CIE|

Specificity

𝑉𝑁
𝑉𝑁 + 𝐹𝑃

|CS – CIA – CIE|
|CS – CIA – CIE| + |CIFP|

𝐹𝑃
𝐹𝑃 + 𝑉𝑃

|CIFP|
|CIFP| + |CIA ∩ CIE|

𝑉𝑁
𝑉𝑁 + 𝐹𝑁

|CS – CIA – CIE|
|CS – CIA – CIE| + |CID|

VP + VN
VP + VN + FP + FN

|CIA ∩ CIE| + |CS – CIA – CIE|
|CIA ∩ CIE| + |CS – CIA – CIE| + |CIFP| + |CID|

False
Discovery
Negative
predictive
value
Accuracy

A métrica Recall representa a porcentagem de artefatos afetados que
foram estimados pela análise de impacto. Caso o resultado dessa métrica seja
1, todos os artefatos estimados pela análise de impacto foram afetados, ou
seja, não houve artefato classificado como falso-negativo. Por outro lado, um
resultado igual a 0 significa que nenhum dos artefatos estimados foi afetado, ou
seja, não houve artefato classificado como verdadeiro-positivo. Resultados
maiores que 0,5 indicam que o número de artefatos classificados como
estimados e afetados pela análise de impacto foi maior em comparação com os
artefatos afetados e não estimados. Já resultados menores que 0,5 têm
significado oposto: o número de artefatos classificados como estimados e
afetados pela análise de impacto foi menor em comparação com os artefatos
afetados e não estimados. Resultados iguais a 0,5 indicam que o número de
artefatos classificados como estimados e afetados pela análise de impacto é
igual aos artefatos afetados e não estimados.
O resultado de Recall fornece uma indicação da análise de impacto
quando ela consegue estimar todos os elementos afetados. No entanto, é fácil
obter resultado 1 quando todos os artefatos da LPS são estimados a sofrer
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mudanças. Desta forma, todos os artefatos afetados são sempre estimados,
porém todos os artefatos que não são afetados também são incluídos
(artefatos classificados como falso-positivos). Este fato justifica que a métrica
Recall não seja usada isoladamente para avaliar a qualidade da análise de
impacto. Ela deve ser sempre empregada juntamente com outras métricas,
como por exemplo, as métricas Precision ou Fall-out, as quais serão
apresentadas a diante.
Precision mostra a porcentagem de todos os artefatos estimados os
quais foram afetados pela implementação da mudança. Caso o resultado dessa
métrica seja 1, todos os artefatos estimados foram afetados e nenhum artefato
foi classificado como falso-positivo. Quando o resultado for 0, nenhum dos
artefatos estimados foi alterado. Resultado maior que 0,5 significa que o
número dos artefatos estimados e afetados foi superior ao número de artefatos
classificados como estimados e não afetados. Resultado inferior a 0,5 significa
que o número dos artefatos estimados e não afetados ultrapassam o número
dos artefatos afetados e estimados. Resultado igual a 0,5 significa que o
número dos artefatos estimados e não afetados é igual ao número dos artefatos
afetados e estimados.
Fall-out representa a taxa de falso positivo, ou seja, mostra a proporção
de artefatos não afetados que foram incorretamente estimados pela análise de
impacto. Caso o resultado dessa métrica seja 1 indica que não existe artefato
não estimado e não afetado (não houve artefato classificado como verdadeironegativo). Um resultado igual a 0 aponta que não houve artefato estimado e
não alterado, ou seja, nenhum artefato foi classificado como falso-positivo.
Resultado inferior a 0,5 significa que houve um número maior de artefatos
classificados como verdadeiro-negativos em comparação aos artefatos falsopositivos. Resultado maior que 0,5 indica que houve um alto número de
artefatos classificados como falso-positivos

em relação aos

artefatos

verdadeiro-negativo (não estimados e não afetados pela requisição de
mudança). Resultado igual a 0,5 indica que houve número igual de artefatos
classificados como falso-positivos e artefatos verdadeiro-negativos.
Specificity mostra a razão entre os artefatos não estimados e não
afetados sob os artefatos classificados como não afetados pela implementação
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de mudança. Caso o resultado dessa métrica seja 1 significa que não houve
artefato estimado e não afetado, ou seja, não houve falso-positivo. Para o caso
em que o resultado for 0 indica que todos os artefatos, ou foram estimados, ou
foram afetado, ou foram estimados e afetados pela implementação da
mudança. Resultado maior que 0,5 significa que houve mais artefatos
classificados como verdadeiro-negativos em comparação aos classificados
como falso-positivos. Já para resultado menor que 0,5 significa que houve um
maior numero de artefatos classificados como falso-positivos em comparação
com artefatos classificados como verdadeiro-negativos. Para resultado igual a
0,5 significa que há número igual de artefatos classificados como verdadeironegativos e falso-positivos.
False Discovery Rate mostra a razão entre os artefatos estimados e
não afetados sob os todos os artefatos estimados pela análise de
impacto. Caso o resultado dessa métrica seja 1, todos os artefatos estimados
não são afetados pela implementação da mudança, ou seja, não houve artefato
classificado como verdadeiro-positivo. Já um resultado igual a 0 indica que não
houve artefato estimado e não afetado, ou seja, não houve artefato classificado
como falso-positivo. Para resultado igual a 0,5 significa que há número igual de
artefatos classificados como verdadeiro-negativos e falso-positivos. Já para
resultado maior que 0,5, significa há um número maior de artefatos
classificados como falso-positivo quando comparado a artefatos classificados
como verdadeiro-positivo. Os resultados menores que 0,5 significa que há um
número maior de artefatos classificados como verdadeiro-positivo quando
comparado a artefatos classificados como falso-positivo.
Negative Predictive Value representa a porcentagem de artefatos que
não serão alterados com a requisição de mudança (e por isso não foram
estimados) entre os artefatos não estimados pela análise de impacto. Caso o
resultado dessa métrica seja 1, isso indica que, se houve algum artefato
estimado, ele foi alterado, pois não há artefatos estimados que não tenham
sido alterados (classificados como falso-positivos). Entretanto, o resultado
dessa métrica igual a 0 significa que não houve artefatos que não foram
estimados e não afetados (classificados como verdadeiro-negativos). Para
resultado igual a 0,5 significa que há quantidade igual de artefatos classificados
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como verdadeiro-negativos e falso-positivos. Para resultado maior que 0,5
significa que existe maior número de artefatos classificados como verdadeironegativo quando comparado a artefatos classificados como falso-negativo. Já
para resultado inferior a 0,5 significa que há maior número de artefatos
classificados como falso-negativo quando comparado a artefatos classificados
como verdadeiro negativo.
Por último, Accuracy mostra a relação entre todos os elementos
corretamente estimados pela análise de impacto. Essa métrica apresenta a
eficácia da análise de impacto. Um valor de 1 para essa métrica significa que a
análise de impacto estimou corretamente todos os artefatos que são alterados
e também os que não são alterados pela implementação da mudança;
enquanto o resultado 0 significa o oposto. Para resultado maior que 0,5
significa que há maior quantidade de artefatos estimados corretamente (como
verdadeiro-positivos e verdadeiro-negativos) em comparação com a quantidade
de artefatos estimados erroneamente (como falso-positivos e falso-negativos).
Para resultado inferior a 0,5 significa que há maior quantidade de artefatos
estimada erroneamente em comparação com a quantidade de artefatos
estimada corretamente. Um resultado de 0,5 indica que metade da análise de
impacto foi estimada corretamente e a outra metade erroneamente. Todavia,
não é possível identificar quais artefatos foram classificados erroneamente
apenas utilizando essa métrica.
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4. DESCRIÇÃO DA ANÁLISE DE IMPACTO DE MUDANÇAS EM
LINHAS DE PRODUTO DE SOFTWARE
Este Capítulo descreve um processo de análise de impacto e uma
ferramenta associada, ambos propostos no intuito de realizar análise de
impacto de mudanças em LPS. A Seção 4.1 descreve o processo geral de
análise de impacto proposto e apresenta o metamodelo de rastreabilidade
adotado para representar as relações de rastreabilidade, como também o
suporte ferramental usado para realizar o processo de análise de impacto. A
Seção 4.2 apresenta o estudo de caso escolhido para realizar a análise de
impacto. A Seção 4.3 descreve a execução do processo de análise de impacto,
mostrando as soluções adotadas para instanciar o processo no estudo de caso
escolhido.

4.1 Processo Geral de Análise de Impacto de Mudanças Proposto

O processo de análise de impacto definido neste trabalho engloba seis
atividades mostradas na Figura 9. Nesta Figura, as atividades são
representadas por retângulos com cantos arrendondados, enquanto que os
artefatos são representados por retângulos. Na atividade Selecionar LPS, é
escolhida a LPS em que se deseja realizar a análise de impacto. Na engenharia
de domínio, são utilizados os artefatos casos de uso, modelo de features e
diagramas de classe. Já na engenharia de aplicação, são definidos os artefatos
do produto que compõem a família de produtos da LPS.
Na atividade Selecionar Artefatos são selecionados todos os artefatos da
LPS os quais serão rastreados. A rastreabilidade é definida a partir de relações
estabelecidas entre esses artefatos, as quais são identificadas pelos
engenheiros de domínio e de aplicação da LPS. Os engenheiros também
precisam identificar se o artefato pertence ao Conjunto da Arquitetura Base ou
Conjunto de Variabilidades. Com base na rastreabilidade entre esses artefatos,
é possível estimar quais artefatos são afetados por uma mudança na LPS e a
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qual dos dois conjuntos eles pertences. Os artefatos suportados pelo processo
são: (i) diagramas de caso de uso, (ii) modelo de features e (iii) diagramas de
classe. Esses artefatos servirão de entrada de dados para a próxima atividade
do processo.

Figura 9. Processo de Análise de Impacto na LPS

Na atividade Gerar Modelo de

Rastreabilidade

adotou-se uma

abordagem baseada em metamodelo de rastreabilidade para tratar a
rastreabilidade de artefatos [Galvão et al, 2008][31]. O metamodelo de
rastreabilidade visa fornecer uma infraestrutura que facilita a especificação dos
artefatos e suas relações, que os engenheiros da LPS desejam rastrear. A
definição desse metamodelo exige a definição dos elementos envolvidos na
rastreabilidade, como artefatos e seus tipos, relacionamento entre artefatos e
tipos de relacionamentos. Neste trabalho foi adotado o metamodelo de
rastreabilidade especificado em [Galvão et al, 2008][31], apresentado na Seção
4.2.1 Metamodelo de Rastreabilidade Adotado. Tal escolha baseou-se
no fato deste metamodelo formalizar todas as entidades envolvidas no
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processo de rastreabilidade, permitindo modelar adequadamente as relações
de rastreabilidade.
Na atividade Gerar Modelo de Rastreabilidade, os artefatos do modelo
de entrada são instanciados no modelo de saída de acordo com o metamodelo
de rastreabilidade adotado. Essa atividade inclui cada artefato dos modelos de
entrada e seus relacionamentos, assim como a transformação dos mesmos em
artefatos do modelo de rastreabilidade. A transformação realizada no presente
trabalho é baseada em transformação modelo para texto (Model to Text - M2T)
[1]. Durante a transformação, é necessário instanciar metadados sobre os
artefatos, tais como os seus tipos e os tipos de seus relacionamentos.
Na atividade Definir Relações de Rastreabilidade são definidas as
relações de rastreabilidade entre os artefatos da LPS. Tais relações são do tipo
satisfatibilidade, dependência e evolução. Na relação de satisfatibilidade, um
artefato A satisfaz o artefato B, se A atende os requisitos de B. Podem-se citar
como exemplo as relações de satisfatibilidade entre features e classes, pois as
classes devem implementar a característica expressa pela feature. As relações
do tipo dependência expressam que um artefato A depende do artefato B se A
invoca B, ou se uma mudança em B reflete em A. As relações de dependência
podem ser estabelecidas, por exemplo, entre casos de uso, podendo ser do
tipo inclusão ou extensão. Quando um caso de uso A inclui um caso de uso B,
siginifica que ao executar A, B também será executado. Já quando um caso de
uso A estende um caso de uso B, isso implica que ao executar A, B pode ser
executado também, mas não obrigatoriamente. Por último, relações do tipo
evolução podem acontecer entre classes, quando uma classe A evolui para
classe B. Isso implica que a classe A foi alterada para classe B durante a
evolução da LPS, geralmente entre versões (releases) diferentes da LPS.
Nesta atividade também são definidas as relações de rastreabilidade entre
casos de uso e features e entre features e classes. É necessário realizar essas
atividades para todas as versões da LPS, bem como identificar todas as
relações de evolução dos artefatos existentes entre essas versões.
Na atividade Realizar Análise de Impacto é executada a análise de
impacto na LPS. A Figura 10 detalha essa atividade mostrando as atividades
secundárias executadas como parte da mesma. Na atividade Analisar
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Requisições de Mudança são analisadas as mudanças propostas para a LPS
em nível de documentação e casos de uso, onde é gerado o CII. Esse conjunto
é composto pelos casos de uso que são afetados pela requisição de
mudanças, e é o ponto de partida da análise de impacto. Na atividade Rastrear
Potencial Impacto estima-se, a partir dos casos de uso da atividade anterior, o
CIE. Esse último conjunto é composto por todas as features e classes
identificadas pelas relações de rastreabilidade, a partir dos casos de uso do
CII, como também pelas classes identificadas através das relações do tipo
dependência entre elas como potencialmente impactadas pela requisição de
mudanças. Já na atividade Implementar Requisições de Mudanças, são
identificados os artefatos realmente afetados pela execução das mudanças que
pertencem ao CIA. Depois da implementação da mudança e pela comparação
entre CIE e CIA são identificados os artefatos pertencentes ao CID e ao CIFP.

Figura 10. Atividade Realizar Análise de Impacto

Na atividade Aplicar Métricas para Avaliação da Análise de Impacto é
realizada a avaliação dos resultados obtidos na análise de impacto proposta.
Aqui são aplicadas métricas para avaliar se a análise de impacto conseguiu
estimar corretamente os artefatos alterados pela implementação de uma
requisição de mudança e conhecer as taxas de erro, acerto e precisão da
análise de impacto. Essas métricas foram descritas no Capítulo 3, Seção 3.4.
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4.2.1 Metamodelo de Rastreabilidade Adotado
Neste trabalho adotou-se o metamodelo de rastreabilidade definido em
[Galvão et al, 2008][31] como o metamodelo rastreabilidade de referência. A
escolha baseou-se no fato deste metamodelo formalizar todas as entidades
envolvidas no processo de rastreabilidade, permitindo modelar adequadamente
as relações de rastreabilidade. Esse metamodelo está representado na Figura
11, na qual visualizam-se as relações entre TraceableArtefact, TraceLink,
TraceableArtefactType, TraceLinkType e TraceContext.

Figura 11. Metamodelo de rastreabilidade [Galvão et al, 2008][31]

TraceableArtefact representa um artefato físico no processo de
desenvolvimento de software de qualquer nível de abstração. Um artefato é
inequivocamente identificado por um localizador (ResourceURI), que descreve
onde está localizado esse artefato (por exemplo em um arquivo ou um
diretório) e como ele pode ser acessado. O artefato possui um nome (name) e
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um identificador único (id), sendo esse último gerado automaticamente e usado
internamente para identificar um artefato.
TraceLink corresponde a uma abstração da relação de um artefato com
outro(s). Uma instância de TraceLink corresponde a uma ligação entre dois
artefatos. A ligação é sempre orientada (dirigida), entre o(s) artefato(s) de
origem e o(s) artefato(s) alvo. Usualmente, a ligação entre os artefatos é
bidirecional. No entanto, o metamodelo de rastreabilidade define que vários
artefatos de origem podem ser ligados a um único artefato alvo. De forma
similar, um artefato de origem poderá ser ligado a vários artefatos alvo. Assim,
o metamodelo permite que as ligações entre artefatos tenham multiplicidade
um para um, um para muitos, muitos para um e muitos para muitos.
Cada TraceableArtefact possui um tipo definido, o qual é representado
por

uma

instância

de

TraceableArtefactType. O

TraceableArtefactType

corresponde aos diversos tipos de artefatos diferentes que podem ser criados
durante o ciclo de vida de um software. O metamodelo de rastreabilidade
permite que os tipos de artefatos possam ser agrupados de forma hierárquica
através de auto-associações do tipo baseType e subTypes. De forma
semelhante, cada TraceLink possui um tipo, TraceLinkType, o qual representa
os diversos tipos de relação de rastreabilidade entre os artefatos. Os tipos de
relações também podem ser agrupados através de auto-associações do tipo
baseType e subTypes.
TraceContext expressa a justificativa da existência de um artefato ou de
uma relação entre artefatos. Seu uso é opcional no metamodelo de
rastreabilidade, pois nem todos os artefatos e/ou relações exigem uma
justificativa. No caso de, opcionalmente, decidir-se registrar uma justificativa,
ela pode ser modelada anexando um TraceContext às relações e/ou
artefatos. O TraceContext possui uma propriedade (context) a qual consiste em
uma descrição textual contendo a explicação lógica de um Tracelink ou de um
TraceableArtefact. Ao utilizar artefatos e relações em conjunto com o contexto,
situações como “um artefato A depende de um artefato B por causa de algum
motivo” podem ser modeladas.
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4.2.2 Suporte Ferramental
O processo de análise de impacto proposto no presente trabalho conta
com uma ferramenta, chamada de Satori, desenvolvida para auxiliar no
processo de rastreamento dos artefatos da LPS. Satori foi desenvolvida
utilizando o Eclipse Helios versão de modelagem [Eclipse][24] e o framework
web Django [Django][20]. No trabalho, o framework Eclipse é utilizado para a
modelagem dos diagramas e das transformações modelo para texto (M2T).
Satori instancia o metamodelo de rastreabilidade em um banco de dados
relacional, o qual é encarregado de armazenar as informações de
rastreabilidade (esse é o repositório das relações de rastreabilidade).
Durante a atividade Gerar Modelo de Rastreabilidade, as transformações
M2T têm por objetivo gerar as instruções SQL (Structured Query Language)
necessárias à inclusão dos artefatos no modelo de rastreabilidade (banco de
dados). Assim, as transformações M2T permitem a ferramenta Satori instanciar
os elementos presentes no metamodelo de rastreabilidade. Por exemplo, dado
um diagrama de casos de uso como entrada, a transformação M2T produz
instruções SQL que devem primeiramente instanciar o tipo de artefato caso de
uso conforme o metamodelo adotado (subatividade criar tipos de artefatos).
Uma vez que o tipo de artefato caso de uso foi definido, a transformação insere
no banco de dados de informações de rastreabilidade os casos de uso
presentes no diagrama. Em um segundo momento, Satori insere os
relacionamentos (de dependência do tipo inclusão e extensão) existentes entre
os casos de uso (subatividade criar tipos de relacionamentos).

As

subatividades criar tipos de artefatos e criar tipos de relacionamentos são
realizadas novamente para o modelo de features e para o diagrama de classes.

A) Transformação M2T de Casos de Uso
A Figura 12 mostra a transformação a qual realiza a inserção dos casos
de uso contidos no modelo UML [UML][60] na base de dados de Satori. As
linhas de 1 a 3 informam que Satori espera como entrada um modelo UML2
versão 3.0. A linha 4 informa que essa transformação opera sobre todos os
elementos uml::UseCase e gera código a ser usado pela ferramenta Satori. Na
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linha 7, Satori obtém o tipo do artefato caso de uso e em seguida, na linha 8,
insere um novo caso de uso de acordo com o nome do caso de uso contido no
modelo UML.

Figura 12. Trecho da Transformação de Casos de Uso

B) Transformação M2T de Features
A Figura 13 mostra a transformação a qual realiza a inserção das
features contidas no modelo Ecore na base de dados de Satori. As linhas de 1
a 3 informam que a ferramenta espera como entrada um modelo EMF Ecore
[EMF][25]. A linha 4 informa que essa transformação opera sobre todos os
elementos ecore::EClasse e gera código a ser usado pela ferramenta Satori.
Na linha 7, a ferramenta obtém o tipo do artefato feature e em seguida, na linha
8, insere uma nova feature de acordo com o nome da feature contida no
modelo UML.

Figura 13. Trecho da Transformação de Features
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C) Transformação M2T de Classe
A Figura 14 mostra um recorte da transformação a qual realiza a
inserção das classes contidas no modelo UML na base de dados de Satori. As
linhas de 1 a 3 informam que a ferramenta espera como entrada um modelo
UML2 versão 3.0. A linha 5 informa que essa transformação opera sobre todos
os elementos uml::Class e gera código a ser usado pela ferramenta Satori. Na
linha 8, a ferramenta obtém a referência da versão da LPS. A linha 9 obtém o
tipo do artefato classe. Em seguida, a linha 10 insere uma nova classe de
acordo com o nome da classe contida no modelo UML e a versão da LPS
informada.

Figura 14. Trecho da Transformação de Classes

D) Transformação das Relações do tipo Dependência
A Figura 15 mostra o código da transformação de relações do tipo
dependência. A linha 1 mostra o formato de codificação do arquivo. A linha 2
informa que a transformação recebe como entrada um modelo UML2 versão
3.0. A linha 3 ilustra que a transformação se aplica a todos os elementos
uml::Usage do modelo de entrada. A linha 5 informa o nome do arquivo de
saída da transformação. As linhas de 6 a 9 invocam a função da ferramenta
encarregada de inserir a relação de dependência na base de dados de Satori.
Os parâmetros da função são obtidos através dos dados da relação no modelo
UML. Na linha 6, o nome da origem da relação é obtido pelo nome da origem
da relação de uso na UML. Na linha 7, o mesmo ocorre para nome do destino.
Na linha 8, é obtida a versão da LPS através do nome do modelo. Por último, o
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nome do tipo da relação é obtido através do nome do esteriótipo aplicado no
modelo UML.

Figura 15. Transformação de relações de dependência

E) Código das Inserções das Relações do Tipo Dependência
A Figura 16 mostra o código fonte das instruções de inserção das
relações do tipo dependências entre artefatos de Satori. A linha 1 mostra a
definição da função de inserir relações do tipo dependência. A função possui
quatro parâmetros: (i) o nome da origem, (ii) o nome do destino, (iii) o número
da versão e (iv) o nome do tipo da dependência (include, extend, call, import,
send) . As linhas 2 e 3 iniciam uma transação no banco de dados. Nas linhas 5
e 6, a referência da origem da relação é obtida. As linhas 7 e 8 obtêm a
referência do destino da relação. Na linha 9 é obtida a referência a versão. A
linha 10 obtém a referência ao tipo da relação através do rótulo do nome da
relação. A linha 11 gera o nome da relação. As linha de 12 a 14 inserem a
relação de dependência no banco de dados. Nas linhas 15 e 16 são inseridos
no banco os artefatos de origem e destino da relação, respectivamente. As
linhas 17 e 18 comitam a transação no banco de dados. As linhas 19 a 21
efetuam a operação de rollback caso algum erro aconteça durante a transação.
A linha 22 encerra a transação.
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Figura 16. Código da Inserção de Dependências entre Classes

F) Definição Manual das Relações de Rastreabilidade
Satori conta com uma aplicação web que permite navegar no modelo de
rastreabilidade.

Assim,

Satori

permite

listar

todos

os

artefatos

e

relacionamentos, assim como seus tipos. Além disso, Satori também permite a
criação de novos artefatos e relacionamentos diretamente pela web. Todas as
relações da atividade Definir Relações de Rastreabilidade são inseridas por
meio de Satori. Essas relações não podem ser inferidas diretamente através
dos modelos de entrada e exigem a participação dos engenheiros de domínio e
de aplicação da LPS para auxiliar nessa atividade. Esses engenheiros devem
detectar, de acordo com a documentação da LPS, quais features satisfazem os
casos de uso, e inserir essas informações no modelo de rastreabilidade através
de Satori. Essa mesma tarefa deve ser reproduzida para as relações entre
features e classes. Em adição, a cada evolução da LPS os engenheiros devem
informar, via Satori, quais artefatos foram alterados, adicionados ou removidos,
no intuito de auxiliar a atividade Realizar Análise de Impacto, bem como manter
os registros que permitirão o estudo de evolução da LPS.
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Satori também conta, através da sua aplicação web, com um mecanismo
que permite coletar métricas. Através de Satori é possível simular alterações
nos arterfatos da LPS, e identificar os artefatos pertencentes ao CII, CIE, CIA,
CID e CIFP para o CAB e CV. Tal funcionalidade contempla a atividade
Realizar Análise de Impacto. Em adição, Satori aplica as métricas de avaliação
de análise de impacto sobre o resultado produzido na simulação e fornece os
dados das métricas coletadas para os engenheiros da LPS. Essa última
atividade consiste em Aplicar Métricas de Avaliação de Análise de Impacto.
No tocante ao suporte de análise de impacto em LPS, Satori possibilita,
através dos artefatos armazenados, definir os Conjunto da Arquitetura Base,
Conjunto de Variabilidades e Conjunto do Produto. Satori também permite
determinar os produtos afetados a partir de: (i) mudanças em outros produtos,
(ii) mudanças em classes, (iii) mudanças em features, (iv) mudanças entre
versões da LPS e (v) mudanças no Conjunto da Arquitetura Base e Conjunto
de Variabilidades. Todas essas estimativas são realizadas baseadas nas
relações de rastreabilidade registradas pelos engenheiros de domínio e de
aplicação. Assim, Satori permite ao engenheiro de aplicação rastrear o impacto
da mudança de um artefato em todos os produtos sob diferentes perpectivas.

4.2 Estudo de Caso: Mobile Media

O Mobile Media [MobileMedia] consiste em uma LPS para aplicações
que manipulam fotos, músicas e vídeos em dispositivos móveis. Ele foi
desenvolvido com base no Mobile Photo [Young, 2005][62]. Assim, o Mobile
Media consiste em uma versão estendida da implementação do Mobile Photo
incluindo novas features. O Mobile Media foi escolhido como estudo de caso
por: (i) ser uma LPS que vem sendo utilizada como estudo de caso de diversos
trabalhos na literatura [Figueiredo et al, 2008] [Sommerville, 2007] [Young,
2005][28][58][62]; (ii) possuir seu código fonte disponível para estudo; (iii)
apresentar sete releases, as quais chamaremos de versões, disponibilizadas
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de forma incremental, onde, a cada nova versão ou são adicionadas novas
funcionalidades, ou são removidas, ou são alteradas, o que implica uma nova
versão da LPS. A Figura 17 apresenta o modelo de features da última versão
do Mobile Media (versão 8). Os modelos de features das demais versões estão
presentes no Anexo I.

Figura 17. Modelo de features da Versão 8 do Mobile Media

A Tabela 6 resume as alterações realizadas em cada versão do Mobile
Media. A versão 1 consiste no Mobile Photo, ponto de partida para as demais
versões do Mobile Media. A partir da versão 2, as mudanças são
implementadas. O documento contendo os Casos de Uso, as alterações
realizadas em todas as versões, bem como o código fonte do Mobile Media
estão disponíveis em [MobileMedia] [Khan et al, 2010][43][47].
Para cada versão, existe uma implementação em linguagem Java,
seguindo paradigma de desenvolvimento orientado a objetos, e outra em
linguagem AspectJ [Filman et al, 2005][29], seguindo paradigma de
desenvolvimento orientado a aspectos [Filman et al, 2005]. No presente
trabalho foram utilizadas como estudo de caso as versões orientadas a objetos.
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As versões orientadas a aspectos estão fora do escopo da análise de impacto
proposta.
Tabela 6. Resumo das versões do Mobile Media

Tipo de Mudança

Quantidade de
Produtos

Inclusão de tratamentos de
exceção

Inclusão de conceitos
não funcionais

1

Nova feature opcional
adicionada para contar o
número de vezes que uma foto
foi vista e ordenar fotos
baseada no número de
freqüência de visualização.

Inclusão de features
opcional e obrigatória

2

V4

Nova feature adicionada para
permitir aos usuários
classificar e visualizar suas
fotos favoritas

Inclusão de features
opcionais

4

V5

Nova feature adicionada para
permitir aos usuários copiar de
foto

Inclusão de feature
opcional

8

V6

Nova feature adicionada
permitindo enviar e receber
fotos via SMS

Inclusão de feature
opcional

16

V7

Nova feature adicionada para
armazenar, reproduzir e
organizar músicas. Todas as
funcionalidades de fotos foram
estendidas para música.

Inclusão de features
mandatórias e
alternativas

48

V8

Nova feature opcional para
suportar vídeo. Inclusão de
features para captura foto e
vídeos

Inclusão de features
opcionais e alternativa

272

Versão

Descrição

V1

Núcleo do MobilePhoto

V2

V3

Nova feature obrigatória
adicionada para editar a
legenda da foto
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4.3 Execução do Processo de Análise de Impacto Proposto para o
Mobile Media

Após a escolha da LPS Mobile Media, os artefatos selecionados para
realizar a análise de impacto de mudanças proposta foram: diagramas de
casos de uso, modelo de features, diagramas de classes e código fonte. Os
casos de uso e o modelo de features foram extraídos de [Figueiredo et al,
2008] [Khan et al][47]. Já os diagramas de classes foram obtidos através de
engenharia reversa do código fonte disponível em [MobileMedia][43]. O
processo de engenharia reversa foi realizado com a ferramenta eUML2
[eUML2], utilizada com o objetivo de produzir diagramas UML a partir do código
fonte disponível. eUML2 foi escolhida porque sua versão gratuita dá suporte a
modelagem UML2 [59] para Eclipse [Eclipse][24], e os diagramas de classes
gerados pela eUML2 apresentam relacionamentos do tipo dependência entre
classes.
Os artefatos selecionados foram utilizados como entrada para a
transformação M2T executada pela ferramenta proposta no presente trabalho,
a qual produziu um conjunto de instruções SQL que foi submetido ao banco de
dados. Uma vez o banco de dados povoado com (i) os tipos dos artefatos, (ii)
os artefatos e (iii) as relações de rastreabilidade entre os artefatos no mesmo
nível de abstração através da transformação M2T, a identificação das relações
de rastreabilidade entre os artefatos de níveis de abstrações diferentes foi
realizada.
A identificação das relações de rastreabilidade na LPS Mobile Media foi
realizada manualmente para os artefatos de níveis de abstrações diferentes. As
relações do tipo satisfatibilidade entre os casos de uso e as features foram
cadastradas em Satori com base no estudo da documentação da LPS. Já as
relações do tipo satisfatibilidade entre features e classes foram identificadas
manualmente a partir do estudo detalhado do código fonte de cada versão. Por
outro lado, a identificação das relações do tipo evolução foi realizada com uma
ferramenta de controle de versão [Git][32]. Tal ferramenta de controle de
versão informou todas as modificações (adição, alteração e remoção) ocorridas
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nas classes entre as oito versões sucessivas do Mobile Media. Os dados
informados pela ferramenta de controle de versão foram inseridos na base de
dados de Satori, permitindo visualizar e utilizar os dados referentes à evolução
da LPS.
Após a inserção das relações de rastreabilidade, foi executada a
atividade Realizar Análise de Impacto. Essa atividade consistiu da simulação
de mudanças em Satori de forma a simular as modificações realmente
ocorridas entre as oito versões da LPS, tanto para artefatos do Conjunto da
Arquitetura Base - CAB como do Conjunto de Variabilidade - CV. De acordo
com a entrada informada, Satori produz os conjuntos esperados pela análise
de impacto. Logo após, foi realizada a avaliação da análise de impacto,
correspondente a atividade Aplicar Métricas de Avaliação de Análise de
Impacto. De acordo com as métricas apresentadas no Capítulo 3, Seção 3.4, a
ferramenta realiza os cálculos das fórmulas e, a partir dos resultados obtidos,
podem-se obter as taxas de acerto, erro e precisão.

4.3.1 Identificação dos Artefatos Através da Rastreabilidade
A identificação dos artefatos da análise de impacto foi realizada de
acordo com os tipos dos artefatos. Para o Conjunto da Arquitetura Base - CAB
e Conjunto das Variabilidades - CV, a identificação dos artefatos pertencentes
ao CII e CIE foi realizada através de relações na direção forward. A
identificação dos artefatos do CIA foi realizada através de relações no sentido
backward. Os artefatos pertencentes ao CIA são rastreados nessa última
direção, pois eles são extraídos das informações contidas nos diagramas de
classes (gerados automaticamente a partir do código fonte de cada versão que
refletem as alterações realmente implementadas nas classes no nível de
código fonte).
Adotou-se que o CII é determinado a partir (i) dos novos casos de uso
que foram inseridos, e (ii) dos casos de uso que foram afetados diretamente
pela mudança, ambos informados pelo engenheiro de domínio. Desse ponto,
viu-se quais casos de uso serão afetados, ou a partir das mudanças dos casos
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de uso já existentes, ou da inserção de novos. Quando um novo caso de uso é
adicionado na LPS, ele possivelmente possui relações com outro(s) já
existente(s). O CIE neste nível foi formado pelos casos de uso que foram
identificados

pelas

relações

de

rastreabilidade

como

potencialmente

impactados pela mudança.
No nível de abstração de modelo de features, o CII foi formado pelas
features que possuem relação de rastreabilidade com os casos de uso
selecionados no CII no nível de casos de uso. Já o CIE de features foi formado
pelas features identificadas pela rastreabilidade a partir do CIE de casos de
uso, do CII de features e das relações de rastreabilidade entre as features. De
modo similar, no nível de diagramas de classes, o CII foi formado pelas classes
que possuem relações com as features selecionadas no CII no nível de modelo
de features. Já o CIE foi formado pelas classes identificadas pela
rastreabilidade a partir do CIE de casos de uso e de features, além das
relações de rastreabilidade do tipo dependência entre as classes.
O CIA foi identificado no sentido backward de rastreabilidade, o qual
iniciou-se com a identificação das classes afetadas pela implementação da
mudança. Essas classes fazem parte do CIA no nível de abstração de
diagramas de classes. Através das relações de rastreabilidade, foram
identificadas as features afetadas em decorrência das relações que elas
possuem com as classes alteradas. Seguindo o mesmo raciocínio, a partir das
features afetadas, foram identificados, pela rastreabilidade, os casos de uso
afetados.
No CIA são quantificados os artefatos alterados, adicionados e
removidos da LPS. Entretanto, os artefatos adicionados e removidos não são
identificados com precisão pelo CIE através da rastreabilidade. Isso ocorre
porque as classes adicionadas e removidas dependem de fatores relacionados
com decisões, técnicas e padrões de projeto adotados pela equipe de
desenvolvedores que realiza a implementação da mudança [Bohner, 2002] [De
Lucia et al, 2008][8][17]. Para contornar essa questão, a ferramenta Satori
permite que os valores da estimativa sejam corrigidos, com o objetivo de inserir
o número previsto de artefatos a serem adicionados ou removidos, de acordo
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com as decisões de projeto adotadas pela equipe de desenvolvedores da LPS,
e assim estimar melhor o impacto.

5. RESULTADOS E AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DE IMPACTO

Este Capítulo apresenta os resultados e as discussões da análise de
impacto do Mobile Media segundo o processo aqui proposto e fazendo uso da
ferramenta implementada (Satori). Nesta avaliação são listados os produtos
produzidos pelas versões 2, 3, 4 e 5 do Mobile Media. As versões 6, 7 e 8
apresentam, respectivamente, 16, 48 e 272 produtos, totalizando 336 produtos,
e por causa da quantidade exaustiva de produtos, não serão listados
individualmente. A Seção 5.1 apresenta os resultados da análise de impacto
para mudanças em produtos e features. A Seção 5.2 apresenta os resultados
das métricas para avaliar a análise de impacto realizada no Mobile Media e
realiza uma discussão dos resultados obtidos.
A Tabela 7 apresenta, de forma simplificada, a definição dos produtos
das versões 2, 3 e 4 baseada apenas nas features que pertencem ao
Conjuntos de Variabilidades - CV, haja vista que as features adicionadas no
Conjunto da Arquitetura Base – CAB são comuns a todos os produtos. A
versão 2 produz apenas um produto (MobileBasic2), formado apenas pelos
artefatos do CAB, pois o CV é vazio. Neste caso, Conjunto do Produto é igual
ao CAB. A versão 3 possui apenas dois produtos: MobileBasic3 e
MobileSorting3. O CP do primeiro é formado apenas pelo CAB; já o CP do
último produto é formado pelo CAB mais a feature Sorting pertencente ao CV.
A versão 4 produz quatro produtos: (i) MobileBasic4, no qual o CP é igual ao
CAB; (ii) Mobile Sorting, no qual o CP é igual ao CAB mais a feature Sorting;
(iii) MobileFavourites4, no qual o CP é igual ao CAB mais as features
Favourites, Set Favourites, View Favourites; e (iv) MobileFull4, no qual todas as
features da versão 4 pertencem ao CP.
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Tabela 7. Produtos das versões 2, 3 e 4 do Mobile Media

Produto versão

Features do Conjunto de Variabilidades - CV

MobileBasic2

0

MobileBasic3

0

MobileSorting3

Sorting

MobileBasic4

0

MobileSorting4

Sorting

MobileFavourites4

Favourites, Set Favourites, View Favourites

MobileFull4

Sorting, Favourites, Set Favourites, View Favourite

Na versão 5 do Mobile Media podem ser produzidos oito produtos. A
Tabela 8 apresenta o nome dos produtos e sua(s) feature(s) correspondente(s)
do Conjunto de Variabilidades. Os produtos são: (i) MobileBasic5, o qual só
possui features do CAB; (ii) MobileSorting5, o qual possui a feature Sorting; (iii)
MobileFavourites5, o qual possui as features Favourites, Set Favourites, View
Favourite

;

(iv)

MobileCopy5,

o

qual

possui

a

CopyPhoto5;

(v)

MobileSortingFavourites5, o qual possui as features Sorting, Favourites, Set
Favourites, View Favourite; (vi) MobileCopyFavourites5, o qual possui as
features Copy Photo, Favourites, Set Favourites, View Favourite; (viii)
MobileFull5, o qual possui todas as features da versão 5.
Tabela 8. Produtos da Versão 5 do Mobile Media

Produto versão

Features do Conjunto de Variabilidades

MobileBasic5

0

MobileSorting5

Sorting

MobileFavourites5

Favourites, Set Favourites, View Favourites

MobileCopy5

Copy Photo

MobileSortingFavourites5

Sorting, Favourites, Set Favourites, View Favourites

MobileCopyFavourites5

Copy Photo, Favourites, Set Favourites, View Favourites
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MobileSortingCopy5

Sorting, Copy Photo

MobileFull5

Sorting, Copy Photo, Favourites, Set Favourites, View Favourite

5.1 Resultados da Análise de Impacto na LPS Mobile Media
Os resultados obtidos da análise de impacto na LPS Mobile Media foram
divididos em análise de impacto para features (Seção 5.1.1) e análise de
impacto para classes (Seção 5.1.2). Em ambas as Seções são discutidas quais
características peculiares da LPS Mobile Media estão relacionadas aos
resultados obtidos.
5.1.1 Análise de Impacto para Features
Quando uma feature é alterada na LPS, é interessante estimar quais
produtos serão afetados pela alteração desta feature em particular. Satori
permite simular quais produtos serão afetados quando uma feature é alterada.
Para os produtos usados como exemplo, caso seja selecionada em Satori, na
versão 3 da LPS Mobile Media, uma feature do CAB, todos os produtos das
versões 3 e 4 serão mostrados como impactados na simulação da mudança.
Tal resultado é esperado, uma vez que já foi afirmado que uma mudança em
um artefato do CAB afeta todos os CP - Conjuntos dos Produtos.
Outra simulação realizada consistiu na seleção de uma feature do CV,
no intuito de saber quais produtos serão afetados, caso haja uma mudança
nessa feature. Quando a feature Sorting é selecionada na versão 3, por
exemplo, Satori retorna corretamente que são estimados impactos no produto
MobileSorting3 da versão 3, e nos produtos MobileSorting4 e MobileFull4 da
versão 4. Já quando foi selecionada a feature Copy Photo da versão 5, Satori
retorna

que,

na

versão

5,

os

produtos

MobileCopyFavourites5,

MobileSortingCopy5, MobileFull5 serão afetados.
Os cenários descritos mostram a funcionalidade da ferramenta em
simular o impacto causado nos produtos quando uma feature é alterada, seja
essa feature do CAB ou CV. A Tabela 9 mostra os resultados dos CII, CIE e
CIA das features do CAB e do CV de todas as versões do Mobile Media.
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Na versão 2, a mudança ocorrida na LPS foi a implementação de
requisitos não funcionais (tratamento de exceção). Segundo a documentação
dos casos de uso, essa mudança afeta todos os casos de uso, o que
consequentemente, através das relações de rastreabilidade, afeta todas as
features. A versão 2 possui apenas artefatos pertencentes ao CAB, sendo
vazio o CV. Portanto, todas as features pertencem ao CAB e o CP é único e
igual ao CAB (um produto apenas é produzido). O resultado apontado pela
ferramenta está correto, haja vista que as features estimadas foram afetadas
pela mudança.
Tabela 9. Resultados da Análise de Impacto para Features

Conjuntos/Versões
CII

CIE

CIA

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

CAB

8

7

6

7

6

11

10

CV

0

1

3

1

3

4

4

CAB

8

8

6

7

6

11

10

CV

0

1

3

1

3

4

4

CAB

8

10

10

10

10

15

17

CV

0

1

4

5

8

8

10

Em todas as outras versões, o número de features nos conjuntos CII e
CIE é inferior ao número de features do CIA. Isso ocorre uma vez que os
conjuntos CII e CIE são identificados a partir dos relacionamentos entre casos
de uso e features e dos relacionamentos entre as features no sentido forward.
Já o CIA é calculado a partir das relações de evolução que representam as
mudanças reais implementadas nas classes. No sentido backward de
rastreabilidade, as classes afetadas pela implementação da mudança são
rastreadas até as features. Há um número maior de features afetadas porque a
multiplicidade de relacionamentos de rastreabilidade entre features e classes
identificadas no Mobile Media é muitos para muitos. Assim, quando uma classe
é alterada, ela pode estar ligada a várias features, indicando que tais features
também foram alteradas.
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a) Discussão da Análise de Impacto para Features
A simulação que indica o(s) produto(s) afetado(s) quando uma feature é
alterada fornece uma estimativa do impacto que pode ser causado nos
produtos com base nas relações entre features e entre features e produtos.
Dependendo dos tipos e da quantidade das relações de rastreabilidade
diferentes, essa estimativa pode ser acima ou abaixo do esperado, quando as
relações escolhidas não são adequadas para serem contabilizadas na
realização da análise de impacto. Por exemplo, as relações de rastreabilidade
do tipo contribuição não são úteis na análise de impacto, pois relacionam o
artefato aos stakeholders que contribuíram para a geração daquele artefato.
No caso do Mobile Media em particular, os resultados obtidos
expressam características peculiares a essa LPS. Os relacionamentos do tipo
satisfatibilidade identificados entre o modelo de features e os diagramas de
classes apresentam multiplicidades muitos para muitos. Através do estudo das
classes, percebeu-se que as classes do Mobile Media possuem muitas
responsabilidades e que elas implementam funcionalidades de mais de uma
feature. Assim, quando a rastreabilidade é aplicada no sentido backward a
partir das classes, depara-se com o resultado de muitas features sendo
modificadas. Isso acontece porque não é possível que Satori, através apenas
de diagramas de classes, detecte para cada linha de código da classe a qual
feature essa linha pertence.
Para solucionar esse problema, no sentido backward, é necessário
utilizar outra técnica de análise de impacto, como a análise de impacto
baseada em dependência [Binkley et al, 2007] [Law e Rothermel, 2003] [8][40].
Essa técnica baseada em dependência identifica as relações de dependência
que ocorrem entre artefatos no nível de código, como por exemplo, variáveis,
métodos e módulos internos a arquitetura do software. Essas relações de
granularidade

fina

poderiam

adicionar

mais

informações

sobre

a

implementação de cada classe do Mobile Media.
Satori possui suporte a artefatos de nível de abstração mais baixo do
que classes, tais como métodos e variáveis. Tal característica de Satori é
assegurada pelo metamodelo de rastreabilidade adotado, o qual permite
especificar artefatos de níveis de abstração diferentes. Assim, poderia ser
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adicionado em Satori um novo tipo de artefato de nível mais baixo, como por
exemplo, método, e especificar a qual feature um método está relacionado.
Todavia, nos casos onde um método implementa características de mais de
uma feature, o problema de modularidade volta a ocorrer.
Embora o uso de outra técnica de análise de impacto seja uma possível
solução para modelagens de LPSs com as características do Mobile Media,
onde uma classe implementa várias features, uma modelagem mais adequada,
separando corretamente as variabilidades da LPS em classes distintas produz
melhores resultados. Além disso, o entrelaçamento de várias features sobre
uma mesma classe torna o processo de instanciação do produto mais
complicado, exigindo instruções de compilação condicional dentro da
implementação da classe.

5.1.2 Análise de Impacto para Classes
Para tratar o impacto causado no CP quando uma classe é modificada,
Satori permite simular quais produtos são afetados quando há mudança em
uma classe em particular. Quando se trata de uma classe que pertence ao
CAB, estima-se que essa mudança afete todos os produtos. Já para classes
que pertencem ao CV, é de se esperar que cada classe afete apenas os CP
que possuem em comum tal classe.
A Tabela 10 mostra os resultados dos CII, CIE e CIA das classes para
todas as versões. Para essas classes, não foi possível identificar se elas
pertencem ao CAB ou ao CV, pois, da maneira como a versão orientada a
objeto do Mobile Media está implementada, a maioria das classes
implementam funcionalidades dos dois conjuntos. Nas versões 2 e 3, as
mesmas classes são estimadas no CII (nove classes) e no CIE (onze classes).
Na versão 2, nove dessas classes do CIE são alteradas e oito são adicionadas
(para realizar o tratamento de exceção). No total, dezessete classes foram
afetadas. Já na versão 3, oito classes do CIE são afetadas, duas são
adicionadas e uma removida. A classe removida foi estimada pela análise de
impacto. No total, onze classes foram afetadas na versão 3.
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A versão 4 foi a única em que a indicação de classes estimadas (CIE) foi
maior do que as classes realmente alteradas (CIA). Das dez classes estimadas
pela análise de impacto, apenas oito foram alteradas e não houve adição ou
remoção de classes. Na versão 5 foram estimadas doze classes, ou seja, o CIE
é doze, e foram alteradas doze classes. Todavia do CIE, apenas uma classe foi
estimada e não foi afetada (ou seja, classificada como falso-positivo). As cinco
classes que foram adicionadas não interferem no resultado da análise de
impacto. A versão 6 realizou uma super-estimativa, prevendo que catorze
classes seriam alteradas (CIE é catorze). Essa estimativa obteve a maior taxa
de erro, pois apenas sete das catorze classes estimadas foram alteradas. As
sete classes foram adicionadas não interferem no resultado da análise de
impacto.
Tabela 10. Resultados da Análise de Impacto para Classes

Conjuntos/Versões

CIA

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

CII

9

9

7

9

9

12

23

CIE

11

11

10

12

14

19

30

Adicionada

8

2

0

5

7

17

6

Removida

0

1

0

0

0

7

1

Alterada

9

8

8

12

7

12

36

Para todas as outras duas versões restantes (7 e 8), o número de
classes do CIE é inferior ao número de classes do CIA e são as versões onde
acontece o maior impacto pelas classes alteradas, pois são incluídas novas
famílias de produtos. Vale ressaltar que até a versão 6, a LPS Mobile Media
apenas tinha suporte a media Foto. Na versão 7 é incluída a media Música, e
todas as funcionalidades da media Foto são estendidas para a media Música.
Já na versão 8 é incluída a media Vídeo, e todas as funcionalidades das
medias Foto e Música são estendidas para media Vídeo, além de adicionar
novas funcionalidades exclusivas para Foto e Vídeo.
A versão 7 estimou que dezenove classes seriam alteradas. De fato, as
sete classes removidas pertencem ao CIE, ou seja, foram estimadas pela
análise de impacto. Com relação às classes alteradas, apenas duas das
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dezenove classes estimadas não foram afetadas (essas duas classes são
classificadas como falso-positivo). Na versão 7 não houve classes removidas.
Já na versão 8, o número de classes estimadas foi trinta (CIE é igual a trinta).
Dessas, apenas uma classe não foi alterada (caso de falso-positivo). Das
classes alteradas, sete foram descobertas e uma foi removida. A classe
removida não foi estimada pela análise de impacto (caso de falso-negativo).

a) Discussão da Análise de Impacto para Classes
A simulação que indica o(s) produto(s) afetado(s) quando uma classe é
alterada fornece uma estimativa do impacto que pode ser causado nos
produtos baseado nas relações de rastreabilidade entre classes e produtos. É
interessante que a LPS possua classes distintas para tratar funcionalidades
relacionadas à arquitetura base das relacionadas às variabilidades dos
produtos. Caso contrário, a análise de impacto fica comprometida para
identificar se uma mudança em uma determinada classe afeta o CAB ou o CV.
É esperado que apenas um desses dois conjuntos seja afetado quando uma
classe é alterada.
No caso particular do Mobile Media, não foi possível distinguir se as
classes pertenciam ao CAB ou ao CV. Tal resultado deveu-se ao fato de uma
classe implementar funcionalidades relacionadas aos dois conjuntos. Para
comprovar, basta observar que na versão 4 foram adicionadas três features
opcionais ao Conjunto das Variabilidades (features Favourites, Set Favourites,
View Favourites). No entanto, nenhuma classe foi adicionada nesta versão
para tratar as funcionalidades relacionadas a essas features. Essas
funcionalidades foram distribuídas em outras classes, as quais já estão
relacionadas com as funcionalidades da arquitetura base. Outras técnicas de
análise de impacto, como técnicas de dependência baseadas em fatiamento de
programação (program slicing) [Binkley et al, 2007][8] realizam análise de
impacto em granularidade mais fina, mais precisamente nas relações de
dependência que acontecem entre artefatos no nível de código como variáveis,
funções, métodos. Essa técnica poderia auxiliar a identificar as partes internas
das classes que possuem relação com as funcionalidades do CAB ou do CV.
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5.2 Avaliação da Análise de Impacto do Mobile Media
O processo de análise de impacto proposto realiza as estimativas com
base nas relações de rastreabilidade no sentido forward e identifica os artefatos
afetados no sentido backward. Após a análise de impacto, é necessário avaliar
e medir se a abordagem de análise de impacto de mudança baseada em
rastreabilidade proposta estima corretamente os artefatos afetados pela
implementação de mudanças. Para tal, aplicamos as métricas escritas no
Capítulo 3, Seção 3.4, e adotamos a interpretação de resultados descrita a
seguir.
De fato, como os valores obtidos como resultados das métricas variam
de 0 a 1, eles foram divididos em quatro intervalos e foi atribuída a
classificação ótimo, bom, regular e ruim de acordo com a métrica. Para as
métricas Recall, Precision, Specificity, Negative Predictive Value e Accuracy, (i)
o resultado pertencente ao intervalo de 0 a 0,25 é classificado como ruim; (ii) o
resultado pertencente ao intervalo de 0,25 a 0,50 é classificado como regular;
(iii) o resultado pertencente ao intervalo de 0,50 a 0,85 é classificado como
bom; e (iv) o resultado pertencente ao intervalo de 0,85 a 1 é classificado como
ótimo. Já para as métricas Fall-out e False Discovery, (i) o resultado
pertencente ao intervalo de 0 a 0,25 é classificado como ótimo; (ii) o resultado
pertencente ao intervalo de 0,25 a 0,50 é classificado como bom; (iii) o
resultado pertencente ao intervalo de 0,50 a 0,85 é classificado como regular; e
(iv) o resultado pertencente ao intervalo de 0,85 a 1 é classificado como ruim.
A Tabela 11 mostra os resultados das métricas de avaliação escolhidas.
Essas métricas foram calculadas para os artefatos do tipo classe, pois adotouse no processo identificar os artefatos afetados a partir das

mudanças

realizadas nos códigos das classes. A métrica Recall aponta resultados de 0.78
a 1.00. Isso significa, para a versão 8, que 78% das classes afetadas foram
estimadas pela análise de impacto. Para as versões 2, 3 e 7, que 89% das
classes afetadas foram estimadas. Para as versões 5 e 6, que 92% e 86% das
classes afetadas foram estimadas, respectivamente. Já para a versão 4,
significa que 100% das classes afetadas foram estimadas pela análise de
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impacto. De fato, para essa última versão, o número de classes estimadas pela
análise de impacto foi maior que o número de classes realmente alteradas pela
implementação da mudança e não houve classes deletadas ou adicionadas
nesta versão. Isso denota que não houve nenhuma classe afetada que não
tenha sido estimada pela análise de impacto, indicando, neste quesito de
estimar as classes afetadas, que a análise de impacto foi realizada com
sucesso.
Precision mostra resultados de 0.73 para as versões 2 e 3, 0.80 para a
versão 4, 0.92 para a versão 5, 0.89 para a versão 7 e 0.97 para a versão 8.
Esses resultados indicam que 73%, 80%, 92%, 89% e 97% das classes
estimadas pela análise de impacto foram afetadas nas versões 2 e 3, 4, 5, 7 e
8, respectivamente. Esses valores apresentam resultados satisfatórios para a
análise de impacto, mostrando que foi estimado o mínimo possível de classes
não alteradas. Na versão 6, entretanto, onde o valor da métrica foi 0.43, indica
que 43% das classes estimadas pela análise de impacto foram afetadas. Este
foi o único resultado entre todas as versões da LPS que houve uma estimativa
menor que 50% na quantidade de classes estimadas e não afetadas. Em
particular, nesta versão foram estimadas que 14 classes fossem afetas. Delas,
6 foram afetas (corretamente identificadas pela análise de impacto), mas 8
dessas classes não foram alteradas, pois foram adicionadas 7 classes novas.
Tabela 11. Resultado das Métricas de Avaliação da Análise de Impacto

Métricas / Versão

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

Recall

0.89

0.89

1.00

0.92

0.86

0.89

0.78

Precision

0.73

0.73

0.80

0.92

0.43

0.89

0.97

Fall-out

0.20

0.20

0.12

0.07

0.35

0.11

0.10

Specificity

0.80

0.80

0.88

0.93

0.65

0.89

0.90

False Discovery

0.27

0.27

0.20

0.08

0.57

0.11

0.03

Negative Predictive Value

0.92

0.92

1.00

0.93

0.94

0.89

0.53

Accuracy

0.83

0.83

0.92

0.92

0.70

0.89

0.81

As

métricas

Fall-out

e

Specificity

apresentam

resultados

complementares, onde uma métrica reafirma o que foi calculado na outra. O
resultado de Fall-out variou entre 0.07 e 0.35, apontando, em todas as versões
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da LPS, que o número de classes identificadas corretamente pela análise de
impacto como não estimadas e não afetadas é maior que a quantidade de
classes identificadas incorretamente como estimadas e não afetadas. A métrica
specificity confirma os resultados anteriores apresentando valores entre 0.93 e
0.65. Para ambas as métricas os resultados foram satisfatórios, mostrando que
a precisão da análise de impacto em não estimar as classes que não seriam
afetadas foi bem aplicada.
A métrica False discovery aponta resultados entre 0.03 e 0.57. Para as
versões 2, 3, 4, 5, 7 e 8, a métrica variou entre 0.03 a 0.27, afirmando que o
número de classes classificadas corretamente como estimadas e afetadas é
maior que o número de classes estimadas e não afetadas. Apenas para a
versão 6, o valor dessa métrica foi ligeiramente maior para as classes
estimadas e não afetadas.
A métrica Negative predictive value varia com resultados entre 0.89 a
1.00 nas versões de 2 a 7. Esses valores confirmam que, na versão 7, 89% das
classes foram corretamente não estimadas a sofrer impacto, pois não foram
afetadas. No caso da versão 4, a métrica apontou o melhor resultado: 100%
das classes que foram não estimadas a sofrer impacto, realmente não sofreram
alteração e por isso foram corretamente identificadas. Esse resultado mais uma
vez confirma que, para a versão 4, não houve classe alterada que não tenha
sido estimada pela análise de impacto. Apenas para a versão 8, Negative
predictive value apresenta que 53% das classes não estimadas, não foram
afetadas. Mesmo sendo valor mais baixo que os demais resultados, ainda
assim a análise de impacto está acima dos 50% da taxa de acerto em
identificar as classes não afetadas pela implementação da mudança.
A métrica Accuracy varia entre todas as versões com valores entre 0.70
a 0.92. Na versão 4, onde o valor foi de 0.92, accuracy informa que 92% das
classes do Mobile Media foram classificadas corretamente pela análise de
impacto, ou seja, 92% das classes foram corretamente classificadas ou (i)
como estimadas e afetadas (e foram realmente afetadas), ou (ii) como não
estimadas e não afetadas (e não foram afetadas). Essa métrica consolida os
valores obtidos através da análise de impacto, comprovando que ela foi capaz
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de estimar corretamente as classes que seriam ou não afetadas pela
implementação das mudanças em cada versão da LPS.

5.2.1 Discussão da Avaliação da Análise de Impacto para Classes
A avaliação da análise de impacto tem o intuito de confirmar se a
estimativa realizada (na análise de impacto) com base nas relações de
rastreabilidade entre os artefatos da LPS expressam os artefatos alterados
quando a mudança foi implementada. Essas métricas servem para calcular as
taxas de acerto, erro e precisão. É interessante que essa avaliação seja
realizada para cada tipo de artefato considerado na análise de impacto, e ainda
considerando cada métrica tanto para o CAB como CV. Através dos resultados
das métricas para cada um dos dois conjuntos, é possível identificar se a
rastreabilidade foi deficiente na estimativa em algum desses conjuntos e buscar
onde estão os erros e as imprecisões.
No tocante ao estudo de caso escolhido, não foi possível aplicar as
métricas para as classes nos conjuntos CAB e CV, pois, conforme explicado na
Seção 5.1, a maioria das classes implementam funcionalidades tanto do
Conjunto da Arquitetura Base como do Conjunto das Variabilidades.
A despeito da impossibilidade de calcular as métricas separadamente
para os conjuntos CAB e CV, os resultados obtidos com os CII, CIE e CIA das
classes da LPS comprovam que as relações de rastreabilidade identificadas
foram capazes de estimar, em todos os casos mostrados, uma porcentagem
satisfatória de acertos e precisão, e baixa taxa de erros. Estima-se que os
resultados

seriam

melhores

caso

houvesse

uma

separação

das

funcionalidades da arquitetura base e das variabilidades nas classes que as
implementam.
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5.3 Discussões da Análise de Impacto Proposta

A análise de impacto é apoiada na literatura por duas técnicas principais:
(i) a técnica baseada em rastreabilidade de artefatos, escolhida e executada no
presente trabalho, e (ii) a técnica baseada em dependências. Ambas foram
explicitadas no Capítulo 2, Seção 2.2. A técnica baseada em rastreabilidade é
útil para tratar as relações existentes entre artefatos de diferentes níveis de
abstração. Já a técnica baseada em dependência está limitada aos artefatos de
baixo nível (código fonte).
A execução da análise de impacto proposta no presente trabalho no
estudo de caso Mobile Media mostrou que a característica de modularidade
consiste em um dos fatores determinantes para resultados da análise de
impacto baseada em rastreabilidade quando se trata diferentes níveis de
abstração do sistema. A análise de impacto baseada em rastreabilidade
proposta para LPS mostrou-se eficiente para tratar artefatos até o nível de
classes. Entretanto, a implementação da LPS Mobile Media versão orientada a
objeto apresenta baixa modularidade. Essa característica dificulta não apenas
a manutenção e a incorporação de novos requisitos na LPS, como também
compromete a análise de impacto no nível de implementação de classes.
No caso de LPSs que apresentem a característica de alta modularidade,
seria possível avaliar com mais precisão o impacto causado no conjunto de
artefatos referentes à arquitetura base (CAB), como também no conjunto de
artefatos referentes às variabilidades dos produtos (CV). Uma possível solução
para contornar a questão de baixa modularidade consiste em utilizar técnicas
de análise de impacto baseadas em dependência, como fatiamento do
programa (program slicing) em conjunto com técnicas de rastreabilidade, no
intuito de fornecer uma análise de impacto mais detalhada, de granularidade
mais fina.
Satori oferece suporte para realização de análise de impacto de
granularidade mais fina, como a identificação dos relacionamentos entre
métodos e atributos internos das classes com outros artefatos da LPS. Isso é
possível, pois o metamodelo de rastreabilidade adotado em Satori permite
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identificar e armazenar tanto artefatos de níveis de abstração mais altos, por
exemplo casos de uso, como também níveis de abstração mais baixos, por
exemplo métodos e atributos. Dessa forma, é possível estender as
funcionalidades de Satori para que além da análise de impacto baseada em
rastreabilidade, ela suporte também realizar análise de impacto baseada em
dependências. Essa outra modalidade de rastreabilidade em nível de código
fonte (métodos e atributos) é trata como trabalhos futuros.
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6. TRABALHOS RELACIONADOS
Este Capítulo apresenta a comparação do processo de análise de
impacto proposto com três trabalhos da literatura. A Seção 6.1 descreve e
compara o trabalho “On the Precision and Accuracy of Impact Analysis
Techniques” [Hattori et al, 2008][34] no tocante às métricas de avaliação da
análise de impacto. A Seção 6.2 descreve e compara o trabalho “Evolving
Software Product Lines With Aspects: an Empirical Study on Design Stability”
[Figueiredo et al, 2008] no que diz respeito ao tipo de análise de impacto
realizada para a LPS do nosso estudo de caso. A Seção 6.3 descreve e
compara o trabalho “Evaluation of requirements management tools with support
for traceability-based change impact analysis” [Abma, 2009] em relação aos
conjuntos de artefatos estimados e ao domínio da realização da análise de
impacto.

6.1 On the Precision and Accuracy of Impact Analysis Techniques
Em [Hattori et al, 2008][34] é analisada uma solução que tem por
objetivo diminuir o número de artefatos estimados erroneamente na análise de
impacto, ou seja, elementos classificados como falso-positivo e falso-negativo.
Para tal, foi proposta Impala, uma ferramenta que realiza análise de impacto
em sistemas de software desenvolvidos sob o paradigma de orientação a
objetos. Impala estima os elementos impactados por uma mudança através da
identificação de todos os elementos que possuem relações de dependências
diretas e indiretas com o elemento alterado no nível de classes. Impala permite
que seja definido, no momento em que a análise de impacto é iniciada, um
ponto de parada na identificação da profundidade das relações de dependência
entre as classes analisadas. A ferramenta permite especificar também se a
estimativa será realizada considerando as dependências (i) diretas, quando
uma classe afeta outra por uma relação direta; (ii) indiretas, quando uma classe
afeta outra indiretamente, ou seja, através de outra classe intermediária; ou (iii)
ambas. Impala foi implementada na linguagem Java e utilizou algoritmos
baseados em dependências de grafos de chamadas.
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A execução da análise de impacto em [Hattori et al, 2008][34] acontece
da seguinte forma: seleciona-se aleatoriamente de 5 a 15% das classes de
cada estudo de caso. Para cada classe, utiliza-se uma ferramenta de controle
de versão, no intuito de identificar as mudanças estruturais incorporadas, as
quais abrangem adição, deleção ou alteração em classes, métodos ou campos.
Em cada versão dos sistemas em estudo, obtém-se o conjunto de alterações
(changesets), o qual contém todas as mudanças estruturais daquela versão.
Esse conjunto é obtido através da comparação estrutural do código entre duas
revisões consecutivas. Para cada conjunto de alterações, a ferramenta Impala
obtém seis conjuntos diferentes dos possíveis elementos impactados baseados
nos critérios de profundidade das relações de dependências entre os
elementos e se a dependência é direta ou indireta. Todos esses conjuntos
identificados pelo Impala são comparados com os conjuntos retornados pela
ferramenta auxiliar de controle de versão os quais contém os elementos
realmente modificados. Em sequência, são calculadas as métricas recall e
precision para um dos seis conjuntos possíveis de elementos alterados. E por
último, é feita a análise de qual dos seis conjuntos apresenta uma melhor
precisão.
Semelhantemente a [Hattori et al, 2008][34], nós realizamos a análise de
impacto após as implementações das mudanças e utilizamos métricas para
avaliar a qualidade da análise de impacto aplicada. Nós aplicamos, além das
métricas precision e recall, outras seis métricas no intuito de avaliar além da
precisão, as taxas de acerto e de erro da nossa abordagem. Da mesma forma
que em [Hattori et al, 2008][34], as alterações implementadas entre versões
também são identificadas por uma ferramenta auxiliar de controle de versão.
Nós também implementamos uma ferramenta, chamada Satori, para auxiliar na
identificação dos artefatos através das relações de rastreabilidade, bem como
no cálculo de todas as métricas.
A ferramenta Impala é capaz de estimar artefatos do nível de classes e
código impactados através da identificação de relações de rastreabilidade de
dependência em sistemas orientados a objetos. Impala não foi implementada
para realizar análise de impacto em LPS. A abordagem de dependências de
Impala está em nível de granularidade mais fina em comparação ao nosso
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trabalho. Entretanto, Impala limita-se a análise de impacto em nível de
implementação de classes, e não trata o impacto causado em artefatos de nível
de abstração maior do que classes.
A nossa abordagem de análise de impacto também é baseada na
rastreabilidade, mas oferece vantagens sobre [Hattori et al, 2008][34]. Nossa
abordagem realiza análise de impacto em diferentes níveis de abstração e não
apenas em nível de abstração de classes. A ferramenta Satori foi
implementada para realizar análise de impacto em artefatos produzidos durante
a LPS. Todavia, ela também pode ser usada para realizar análise de impacto
de sistemas orientados a objeto que não sejam LPS. Nossa abordagem é mais
rica em termos de suporte a tipos de relações de rastreabilidade diferentes
abordadas. Além das relações do tipo dependência também abordamos
relações de satisfatibilidade e evolução em artefato da LPS no nível de casos
de uso, modelo de features e diagramas de classes.

6.2 Evolving Software Product Lines With Aspects: an Empirical
Study on Design Stability

Em [Figueiredo et al, 2008][28] são abordadas questões relacionadas
com evolução de LPS no tocante a estabilidade da arquitetura da LPS
promovida por programação orientada a aspectos (POA). Os autores partem da
idéia que programação orientada a aspectos promove maior modularidade e
suporte a mudanças em LPS em comparação aos mecanismos tradicionais da
programação orientada a objetos para tratar variabilidades, como compilação
condicional. Assim, foi realizada uma análise da evolução de LPSs sob a
perspectiva de modularidade, propagação de mudanças e dependência entre
features.
O estudo foi dividido em três partes: (i) design e implementação dos
cenários de evolução da LPS, (ii) alinhamento das versões da LPS e (iii)
avaliação quantitativa e qualitativa das versões das LPSs. O trabalho se propõe
a avaliar o impacto positivo e negativo da POA no que diz respeito às
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mudanças aplicadas a LPS. A primeira parte engloba a seleção de duas LPS
como estudos de caso, onde foram criadas novas versões (releases) de ambas
com implementações em linguagem Java, empregando compilação condicional
para tratar variabilidades, e outra em AspectJ. As implementações das versões
de evolução de ambas as LPS foram realizadas por equipes de programadores
designadas pelos autores. A segunda parte engloba a realização do
alinhamento das versões das LPSs a fim de assegurar que os estilos de
codificação e funcionalidades eram exatamente as mesmas nas releases da
LPS (nas implementações Java e AspectJ). A terceira e última parte consiste
em comparar a estabilidade da arquitetura orientada a aspecto em relação a
não orientada a aspectos.
Essa última atividade está dividida em três estágios: (i) avaliação sob a
perspectiva de propagação de mudanças (análise de impacto de mudanças);
(ii) avaliação da modularidade através das implementações de mudanças; (iii)
avaliação de como a implementação de novas features e suas dependências
foram evoluindo através das releases das LPS. Para todos esses estágios
foram aplicadas métricas.
A análise de impacto (estágio i) realizada em [Figueiredo et al, 2008]
considerou um conjunto de métricas típicas de análise de impacto de mudança
como: número de componentes (classes e aspectos), de operações e de linhas
de código adicionados e/ou removidos e/ou modificados. Também foi analisada
a quantidade de declarações de ifdef e pointcuts nas versões. O objetivo de
usar essas métricas de quantidade de declarações de ifdef e pointcuts é avaliar
quantitativamente os efeitos de propagação, ao introduzir ou alterar uma
característica

específica,

em

termos

de

diferentes

granularidades:

componentes, operações e número de linhas de código. A avaliação dos
mecanismos de variabilidade considera a fragilidade das expressões de
pointcut e de declarações de compilação condicional.
A análise da modularidade (estágio ii) examina a estabilidade das duas
LPS escolhidas após a implementação das mudanças. Foi utilizado um
conjunto de métricas que quantificou quatro atributos fundamentais de
modularidade: separação de interesses (separation of concerns), acoplamento
(coupling), coesão (cohesion) e consistência (conciseness). A análise de
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dependências das features (estágio iii) avalia como as dependências das
features

das

LPS

escolhidas

mudaram

ao

longo

das

versões

nas

implementações orientadas a aspectos e orientadas a objeto. O objetivo é
observar como as mudanças relativas a uma feature específica "atravessa as
fronteiras" de implementação de outras features e/ou gera novas dependências
indesejáveis entre features.
Apesar de tratar evolução em LPS, nosso trabalho difere de [Figueiredo
et al, 2008] [28]no tocante ao tipo de análise de impacto. Nossa abordagem
oferece a vantagem de identificar e estimar o impacto causado nos artefatos
quando ocorre uma mudança na LPS. Nossa solução utilizou técnicas de
rastreabilidade para identificar os artefatos de diferentes níveis de abstração
referentes à arquitetura base e às variabilidades da LPS, os quais são afetados
quando uma mudança é implementada. O escopo da nossa avaliação está sob
LPSs desenvolvidos no paradigma de orientação a objetos, enquanto que em
[Figueiredo et al, 2008][28], o objetivo é mostrar as vantagens de POA no
suporte a modularidade e a mudanças em LPS implementadas com esse
último paradigma.
Em adição, nós implementamos uma ferramenta (Satori) para auxiliar e
automatizar a identificação dos artefatos afetados por uma mudança na LPS.
Satori permite simular, estimar e identificar os artefatos e produtos da LPS
afetados a partir de mudanças em outros produtos, mudanças em classes,
mudanças em features, mudanças entre versões (releases) da LPS e
mudanças nos artefatos relacionados à arquitetura base e às variabilidades.
Satori também calcula um conjunto de métricas que tem o intuito de avaliar
acerto, erro e precisão dos resultados de Satori entre duas versões sucessivas
da LPS, quando mudanças são implementadas.
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6.3 Evaluation of requirements management tools with support for
traceability-based change impact analysis

Em [Abma, 2009] foi realizada uma avaliação de ferramentas de
gerenciamento de requisitos com suporte a análise de impacto baseada em
rastreabilidade. Usualmente, as ferramentas de gerenciamento de requisitos
fornecem recursos para criar e atualizar os requisitos, especificar as relações
entre eles e utilizar essas informações para realizar a análise de impacto de
mudanças.
Um conjunto de critérios foi especificado em [Abma, 2009] no intuito de
testar quais funcionalidades de apoio à análise de impacto estão presentes nas
ferramentas de gerenciamento de requisitos. Estes critérios abrangem:
especificação de modelos de informação dos requisitos, importação e
exportação das relações de rastreabilidade entre os requisitos, integração com
outras ferramentas, opções para visualização dos requisitos e suas relações,
como também opções para a análise do impacto. Para cada ferramenta
selecionada, esses critérios foram avaliados.
Em um segundo momento, [Abma, 2009] realiza uma comparação sobre
métodos de quantificação de análise de impacto e lista seus problemas. Com
base nesses problemas, uma técnica de avaliação de resultados de testes, a
classificação binária, é introduzida para tratar os resultados obtidos pela
análise de impacto. Essas métricas baseadas em classificação binárias são
comparadas aos métodos existentes de quantificação de elementos para
análise de impacto. Tal comparação tem o objetivo de mostrar que, através de
classificadores binários, podem ser obtidas mais informações a respeito do
resultado da análise de impacto, do que somente com a aplicação dos métodos
tradicionais de quantificação. Para o autor, o desempenho de um método de
análise de impacto é definido como a habilidade de identificar elementos que
precisam ser alterados, como resultado de um conjunto inicial de mudanças,
com o mínimo de erro. Para tal, foi aplicado um conjunto de métricas para
avaliar o resultado da análise de impacto.
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Semelhantemente a [Abma, 2009][2], nós empregamos alguns dos
conjuntos de quantificação de análise de impacto e a classificação binária para
realizarmos a análise de impacto. Nós também concordamos que o
desempenho da análise de impacto depende da identificação correta dos
artefatos alterados pela implementação da mudança. Entretanto, nossa
abordagem difere nos quesitos descritos a seguir. No tocante ao domínio de
análise de impacto, nosso processo foi construído para avaliar mudanças em
LPS. Nós estendemos os conjuntos apresentados em [Abma, 2009] para
atender aos conjuntos de artefatos específicos da LPS, relacionados à
arquitetura base e às variabilidades.
Com relação aos artefatos de software analisados, nós consideramos
artefatos de diferentes níveis de abstração e não apenas no nível de requisitos
como em [Abma, 2009]. A análise de impacto foi realizada para os artefatos do
tipo caso de uso, modelo de features e diagramas de classes. A rastreabilidade
de artefatos foi usada na nossa abordagem para determinar as relações
existentes entre os casos de uso, entre as features e entre os diagramas de
classes. Também são identificadas as relações entre casos de uso e features,
e entre features e classes. A partir dessas relações são realizadas as
estimativas sobre o impacto. Diferentemente de [Abma, 2009], que se detém a
analisar ferramentas de gerenciamento de requisitos já existentes, nós
implementamos nossa própria ferramenta (Satori) para realizar a análise de
impacto em LPS. Satori identifica os conjuntos de artefatos estimados a sofrer
impacto, como também os conjuntos de artefatos realmente afetados pela
mudança. Baseados nos resultados desses conjuntos, Satori realiza o cálculo
de métricas selecionadas com o objetivo de avaliar os resultados obtidos da
análise de impacto.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho apresentou um processo de análise de impacto e uma
ferramenta associada para realização de análise de impacto de mudanças
baseada em rastreabilidade de artefatos em uma LPS. Foi descrito um
processo que identifica os artefatos relacionados à arquitetura base e às
variabilidades, os quais são impactados quando há uma mudança em alguns
produtos ou na própria LPS. Para tal, a ferramenta Satori foi implementada
permitindo estimar e identificar os artefatos e produtos da LPS afetados a partir
de mudanças em outros produtos, mudanças em classes, mudanças em
features e mudanças entre versões (releases) da LPS. Ainda é possível avaliar
o resultado da análise de impacto através das métricas calculadas em Satori.
Durante o desenvolvimento de LPS os engenheiros de domínio e de
aplicação deveriam identificar os relacionamentos de rastreabilidade entre os
artefatos a fim de assegurar apoio a atividade de análise de impacto de
mudanças, bem como o estudo da evolução da LPS. Entretanto, a atividade de
identificar e registrar os relacionamentos entre os artefatos consiste em uma
tarefa dispendiosa e, por vezes, desprezada pelos desenvolvedores. Em
[Kotonya e Sommerville, 1998][38] é afirmado que: "o problema fundamental
com a manutenção das informações de rastreabilidade consiste no alto custo
de sua coleta, análise e manutenção. Há um custo inicial elevado envolvido na
avaliação dos relacionamentos e custos adicionais para atualizar essas
informações toda vez que uma mudança de requisitos é feita.”
Essa falta de investimento no registro de informações de rastreabilidade
em LPS dificulta o estudo e análise de impacto quando é necessário realizar
evolução no sistema causada por mudanças de requisitos. Na ausência de
outras

LPSs

com

as

características

que

necessitamos

(dispor

da

documentação das mudanças realizadas, artefatos no nível de diagramas de
caso de uso, modelo de features, diagramas de classes e código fonte de todas
as versões da LPS), nosso estudo de caso foi realizado sob uma LPS que
possui disponível esses artefatos para estudo acadêmico. Todos esses
artefatos são necessários para Satori realizar a análise de impacto de
mudanças e a avaliação sobre o resultado retornado nessa análise. Entretanto,
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não havia registro das relações de rastreabilidade entre os artefatos na LPS
selecionada. Para viabilizar a utilização da ferramenta, foi necessário o estudo
de todos seus artefatos a fim de identificar os casos de uso que possuem
relações com as features, e as features que possuem relações com as classes.
Essa atividade foi realizada manualmente através do estudo detalhado de cada
artefato, inclusive do código fonte de cada versão, a fim de identificar as
funcionalidades das features implementadas nas classes, e assim, registrar a
relação do tipo satisfatibilidade. Esse estudo de caso Mobile Media demonstrou
as funcionalidades de Satori em realizar análise de impacto para LPS baseada
em rastreabilidade de artefatos.

7.1 Limitações e Trabalhos Futuros
O processo proposto foi instanciado para uma LPS que possuía todos os
requisitos necessários solicitados no processo. Com o uso de uma LPS não
possível relacionar os resultados obtidos com técnicas de programação. Nesse
contexto, em trabalhos futuros, deseja-se estudar como técnicas de
implementação e padrões de projeto estão relacionados com os resultados da
análise de impacto na LPS. Um quesito a ser averiguado é quais técnicas e
padrões de projeto auxiliam a minimizar o impacto causado na LPS, em
especial aos artefatos relacionados à arquitetura base, quando uma mudança
for introduzida a LPS. Deseja-se também averiguar quais padrões estão
relacionados a proporcionar na LPS um efeito cascata (impacto desnecessário
em todos os artefatos frente a uma mudança), para que esses padrões possam
ser evitados e não prejudiquem a manutenção e evolução da LPS.
O paradigma de desenvolvimento adotado pela LPS do nosso estudo de
caso foi o orientado a objetos. Entretanto, em [Figueiredo et al, 2008]
[Sommerville, 2007][28][58] é afirmado que técnicas de programação orientada
a aspectos promovem maior modularidade e suporte a mudanças em LPS em
comparação aos mecanismos tradicionais da programação orientada a objetos
para tratar variabilidades, como compilação condicional. De fato, percebeu-se
que a baixa modularidade apresentada pela LPS Mobile Media (versão
orientada a objetos) prejudicou a precisão da análise de impacto. Assim, em
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trabalhos futuros, deseja-se estender o processo de análise de impacto e a
ferramenta Satori proposta no intuito de dar suporte à análise de impacto
baseada em rastreabilidade para LPS desenvolvidas segundo o paradigma da
programação orientada a aspectos. Após essa extensão será possível realizar,
por exemplo, a comparação da análise de impacto de mudanças baseada em
rastreabilidade entre as versões orientadas a objetos e orientadas a aspectos
da LPS Mobile Media. Também será possível avaliar se a modularidade
promovida por POA melhora a precisão da análise de impacto em LPS.
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ANEXO I
Este anexo apresenta os modelos de features de todas as versões da LPS
Mobile Media

Figura 18. Modelo de features Mobile Media versão 1

Figura 19. Modelo de features Mobile Media versão 2
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Figura 20. Modelo de features Mobile Media versão 3

Figura 21. Modelo de features Mobile Media versão 4
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Figura 22. Modelo de features Mobile Media versão 5

Figura 23. Modelo de features Mobile Media versão 6
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Figura 24. Modelo de features Mobile Media versão 7

Figura 25. Modelo de features Mobile Media versão 8

