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Resumo 

Abordagens de derivação de produto são responsáveis por automatizar o processo 

de engenharia de aplicação de linhas de produto de software. O conhecimento de 

configuração, que é responsável por relacionar o espaço do problema com o espaço 

da solução, desempenha um papel fundamental nas abordagens de derivação de 

produto. Cada ferramenta adota estratégias e técnicas diferentes para gerenciar o 

processo de derivação de produto e há uma carência de estudos experimentais para 

avaliar as diferentes abordagens. Esta dissertação de mestrado tem como objetivo 

comparar sistematicamente abordagens de derivação automática de produtos, 

através do desenvolvimento de estudos empíricos. Os estudos são desenvolvidos 

sob duas perspectivas: (i) qualitativa – através da análise de características das 

ferramentas; e (ii) quantitativa – através da quantificação de propriedades 

específicas de artefatos de derivação produzidos para as ferramentas. Um conjunto 

de critérios e métricas também é proposto com o objetivo de oferecer suporte para 

as análises qualitativas e quantitativas. Duas linhas de produto, uma para o domínio 

de sistemas web e outra para o contexto de aplicações de dispositivos móveis, são 

alvos do nosso estudo. 
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Linhas de Produtos de Software, Programação Generativa, Derivação de Produto, 

Engenharia de Software Experimental. 



 
 

 

 
Abstract 

Product derivation tools are responsible for automating the development process of 

software product lines. The configuration knowledge, which is responsible for 

mapping the problem space to the solution space, plays a fundamental role on 

product derivation approaches. Each product derivation approach adopts different 

strategies and techniques to manage the existing variabilities in code assets. There is 

a lack of empirical studies to analyze these different approaches. This dissertation 

has the aim of comparing systematically automatic product derivation approaches 

through of the development of two different empirical studies. The studies are 

analyzed under two perspectives: (i) qualitative – that analyzes the characteristics of 

approaches using specific criteria; and (ii) quantitative – that quantifies specific 

properties of product derivation artifacts produced for the different approaches. A set 

of criteria and metrics are also being proposed with the aim of providing support to 

the qualitative and quantitative analysis. Two software product lines from the web 

and mobile application domains are targets of our study. 
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1. Introdução 

 

Linhas de produto de software (LPSs) [Clements e Northrop, 2001; Pohl et al., 2005] 

representam famílias de sistemas relacionados para um determinado segmento de 

mercado, que compartilham funcionalidades comuns e mantém funcionalidades 

específicas de acordo com o membro da família sendo considerado. As 

características ou funcionalidade relevantes de uma LPS são chamadas de features 

[Czarnecki e Eisenecker, 2000], são elas que definem o que é um produto 

associando-se a elementos comuns e variáveis da LPS. Um dos principais 

benefícios das abordagens de desenvolvimento de LPSs é que com o reuso de 

componentes de software, ganhamos tempoe qualidade produzidos anteriormente. A 

LPS organiza a forma como estes componentes serão utilizados e quais as 

combinações possíveis.  

            A gerência de características variáveis tende a ser apoiada por ferramentas 

de derivação de produtos que combinam diversas técnicas para derivar produtos 

corretamente através de uma especificação adequada. O termo derivação de 

produtos está ligado ao processo de construir um produto a partir de um conjunto de 

artefatos de códigos implementados para uma LPS. Tais ferramentas habilitam a 

síntese completa ou parcial do código de um membro da LPS, em um processo 

conhecido como derivação de produto [Deelstra, Sinnema e Bosch, 2005]. Contudo, 

poucos estudos [Khurum e Gorschek, 2009] propõem comparar e avaliar 

abordagens de derivação de produto mostrando suas reais vantagens e 

desvantagens. Com isto, novas ferramentas são propostas utilizando novas técnicas 

ou uma combinação de técnicas existentes, sem saber exatamente quais são os 

problemas das técnicas e ferramentas atuais. 

1.1. Problema 

Considerando a crescente complexidade e artefatos a serem gerenciados em linhas 

de produto de software, torna-se necessário prover mecanismos automatizados para 

gerenciar as suas diferentes variabilidades. Ao longo dos últimos anos, diversas 

ferramentas de derivação de produtos têm sido propostas com o objetivo de fornecer 
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o nível de automação desejada. Elas adotam diferentes técnicas e estratégias para 

automatizar o processo de derivação de produtos. As abordagens adotadas podem 

ser visuais e baseadas em modelos, ou até mesmo abordagens textuais e que 

adotam linguagens específicas de domínio, que tratam o espaço do problema, 

espaço de solução e o conhecimento de configuração [Czarnecki e Eisenecker 

2000]. O conhecimento de configuração define o mapeamento necessário entre 

abstrações do espaço do problema (ex: features) e o espaço da solução (ex: 

artefatos de código), idealmente de forma separada. O conhecimento de 

configuração tem papel fundamental na gerência e derivação de LPSs, algumas 

abordagens procuram modularizar e isolar este conhecimento do restante dos 

artefatos de implementação da LPS, outras abordagens têm o conhecimento de 

configuração completamente espalhado e/ou entrelaçado com os artefatos de código 

da LPS. Existem abordagens [Shimabukuro, 2006; Jarzabek, 2007] que 

originalmente não foram propostas para LPS, contudo, podem ser adaptadas para 

ajudar no processo de desenvolvimento e derivação de produtos, tendo o 

conhecimento de configuração separado ou não, e marcações nos artefatos de 

código.  

 Apesar do amadurecimento atual das ferramentas de derivação, com a 

proposta de diferentes abordagens, poucos estudos têm sido conduzidos com o 

intuito de compará-las, identificar os aspectos positivos e deficiências de cada 

abordagem, assim como analisar sua complementaridade. As variações existentes 

entre produtos da LPS precisam ser tratadas adequadamente. Por exemplo, a 

existência de uma biblioteca no produto, deve ser relacionada à seleção de 

determinada feature. Com a ausência destes estudos não há como saber quais 

ferramentas e técnicas são mais adequadas para tratar cada variação. 

1.2. Limitações das Avaliações Existentes 

Apesar da crescente atenção e importância de ferramentas de derivação de 

produtos como forma efetiva de sintetizar automaticamente produtos de uma LPS, 

ainda existem poucos estudos comparativos quantitativos e qualitativos que 

demonstrem os benefícios e deficiências de cada ferramenta. Estes estudos 

realizados [Rabiser, Gruenbacher e Dhungana, 2010; Sinnema e Deelstra, 2007; 
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Lisboa et al., 2010; Khurum e Gorschek, 2009] buscam apenas comparar de forma 

qualitativa as ferramentas existentes, apresentando poucos resultados no que se 

refere a atributos como modularidade, complexidade e estabilidade dos artefatos de 

derivação, assim como dos benefícios obtidos relacionados à adoção de tecnologias 

modernas, tais como, desenvolvimento orientado a aspectos e desenvolvimento 

dirigido por modelos. O estudo sistemático de ferramentas de derivação permite 

entender as vantagens e complementaridade de cada ferramenta, possibilitando seu 

aperfeiçoamento através do entendimento de suas características e propriedades. 

 Existe também uma forte carência de estudos comparativos de ferramentas 

de derivação que considerem artefatos reais de LPS e permitam a análise do 

impacto de cenários de manutenção e evolução de LPS sobre tais artefatos. Em 

particular, não existem estudos que busquem quantificar o comportamento e 

propriedades existentes de ferramentas no contexto de evolução de linhas de 

produto de software. Em geral, as ferramentas são avaliadas individualmente, e em 

cenários específicos relacionados a apenas uma determinada versão de uma LPS.  

1.3. Trabalho Proposto 

Tendo em vista os problemas existentes e as limitações das abordagens atuais para 

resolvê-los, este trabalho de dissertação propõe a realização de estudos 

quantitativos e qualitativos de avaliação e comparação de ferramentas de derivação 

de produto. O foco do estudo quantitativo é comparar as ferramentas de derivação 

do ponto de vista da modularidade, complexidade e estabilidade de artefatos de 

derivação especificados durante a evolução de uma LPS. Métricas são definidas ou 

adaptadas de estudos quantitativos recentes com o objetivo de quantificar os valores 

de tais propriedades internas de artefatos de derivação. O objetivo principal é 

analisar o impacto que evoluções e manutenções em uma LPS podem trazer para 

artefatos de derivação ao longo de suas diferentes versões. A avaliação de tais 

métricas é realizada em estudos de caso sob duas diferentes LPS, uma pertencente 

ao domínio de software para dispositivos móveis [Figueiredo et al., 2008] e uma do 

domínio de sistemas web.  

De forma complementar ao estudo quantitativo, a análise qualitativa tem como 

foco comparar as ferramentas de derivação sob as perspectivas de critérios 
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considerados relevantes para o desenvolvimento de LPSs, tais como, mecanismos 

de derivação ou transformação utilizados, suporte à visualização do conhecimento 

de configuração, concisão do conhecimento de configuração, especificação de 

expressões de features e tipos de artefatos suportados para implementação da LPS. 

Um dos objetivos é analisar os benefícios e potencial dos mecanismos de tais 

ferramentas para lidar com gerência de variabilidades e derivação automática de 

produtos. Além disso, o estudo também tem como objetivo avaliar a 

complementaridade e possíveis integrações dos recursos e mecanismos oferecidos 

pelas ferramentas. 

1.4. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar os mecanismos e técnicas oferecidas por 

ferramentas de derivação de produtos, usando métricas e critérios, além de 

comparar as abordagens exibindo suas vantagens, deficiências e 

complementaridades. Pesquisadores e desenvolvedores de ferramentas de 

derivação são beneficiados através de vantagens e desvantagens dos mecanismos 

adotados por ferramentas de derivação e técnicas mais adequadas para o próprio 

desenvolvimento destas ferramentas. Os objetivos específicos do trabalho são:  

(i) definir um conjunto de métricas para quantificar atributos de modularidade, 

complexidade e estabilidade em artefatos de derivação responsáveis pela 

especificação do conhecimento de configuração – mapeamento de características 

(features) em artefatos de código (code assets); 

(ii) definir um conjunto de critérios para analisar técnicas e mecanismos 

oferecidos por ferramentas de derivação; 

(iii) conduzir estudos quantitativos e qualitativos para avaliação de 

ferramentas de derivação usando as métricas e critérios definidos, e analisando 

artefatos especificados para ferramentas de derivação. 
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1.5. Organização do Texto 

Esta dissertação está organizada em mais seis capítulos, organizados da 

seguinte forma: 

 O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica de áreas relacionadas 

ao tema desta dissertação, como linhas de produto de software, 

ferramentas de derivação de produto e conceitos de engenharia de 

software experimental; 

 O Capítulo 3 apresenta as métricas, definidas através do método Goal-

Question-Metric (GQM), e os critérios definidos para avaliar 

ferramentas de derivação de produto em LPS; 

 O Capítulo 4 descreve dois estudos experimentais realizados a partir 

de métricas definidas no Capítulo 3. Os estudos estão organizados em: 

(i) LPSs alvos do nosso estudo; (iii) planejamento do estudo 

experimental, que contêm a seleção do contexto e participantes, 

formulação das hipóteses, seleção das variáveis e o projeto do estudo 

experimental;  (iv) operação do Estudo Experimental, que contêm a 

preparação e execução do estudo; (v) interpretação dos dados; e (vi) 

ameaças à validade do estudo; 

 O Capítulo 5 apresenta a análise qualitativa com aplicação dos critérios 

definidos no Capítulo 3. Este Capítulo está organizado em: (i) fases e 

procedimentos; e (ii) resultados obtidos e discussões; 

 O Capítulo 6 relaciona este trabalho com outras abordagens que 

buscam avaliar ferramentas de LPS em diversos contextos; 

 O Capítulo 7 conclui este documento e apresenta direcionamentos para 

trabalhos futuros a partir dos estudos conduzidos nesta dissertação. 



 

2. Fundamentação Teórica  

 

Este Capítulo apresenta conceitos básicos de termos utilizados ao longo deste 

documento, tais como linhas de produto de software (Seção 2.1), ferramentas de 

derivação de produto (Seção 2.2) e conceitos de engenharia de software 

experimental (Seção 2.3). 

2.1. Linhas de Produto de Software 

Linhas de Produto de Software [Clements e Northrop, 2001; Pohl et al., 2005] 

oferecem uma maneira de desenvolver famílias de produtos de software, provendo 

melhorias na qualidade e produtividade no desenvolvimento de software. LPS pode 

ser definida como um conjunto de produtos de software que compartilham 

características comuns, mas que diferem em certos aspectos. Cada produto é 

produzido usando artefatos reusáveis e configuráveis no mesmo processo de 

produção.  

Existem diversos exemplos não relacionados a software que empregam o 

conceito de linha de produto, como redes de fast-food e boa parte das indústrias. 

Por exemplo, a indústria automobilística tem um processo de produção em que 

artefatos são produzidos separadamente e utilizados em mais de um veículo, um 

modelo hatch de um carro compartilha componentes com o modelo sedan, como 

faróis, painel, e volante, porém outras partes como lanternas traseiras e porta-malas 

são características específicas de cada produto, então temos a mesma linha de 

produtos gerando duas customizações, sem falar nas outras possibilidades de 

combinação. Já relacionados diretamente a software temos como exemplos: (i) 

firmwares usados em diversas indústrias como Hewlett Packard (HP), Philips e 

Toshiba; (ii) aplicações e jogos para dispositivos móveis; e (iii) sites voltados para 

domínios específicos como lojas virtuais e redes sociais. 

Uma aplicação para dispositivos móveis pode variar de acordo com o tipo de 

celular a ser utilizado. Resolução da tela, capacidade de reproduzir músicas e 

vídeos, desempenho dos componentes de hardware e a existência de outros 

componentes são características que variam e, portanto, no contexto de LPSs, 
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podem ser tratadas como features [Czarnecki e Eisenecker, 2000], que são 

funcionalidades ou propriedades que distinguem um produto de outro. Na derivação 

de um produto desta linha exemplificada, podemos ter a mesma aplicação para um 

celular com baixa resolução de tela, sem a capacidade de reprodução de mídias, e 

outro com características avançadas. O importante é que a aplicação é configurada 

de forma adequada aos recursos do aparelho e funcionará em ambas as situações. 

 A área de LPS possui alguns termos especiais, como features (Seção 2.1.1), 

conhecimento de configuração (Seção 2.1.2), e o termo artefatos ou ativos base (ou 

em inglês, core assets) que é recorrente em LPS e remete a todos os artefatos que 

compõe a linha, isto é, requisitos, código-fonte, arquitetura, bibliotecas, 

componentes, entre outros. 

 O processo de desenvolvimento de LPS é dividido em duas principais etapas 

[Czarnecki e Eisenecker, 2000]: (i) engenharia de domínio, que é responsável por, 

dentre outras atividades, definir quais são as aplicações que a LPS irá atender, 

definir quais as partes comuns e variáveis da SPL, qual será a arquitetura de 

referência, e definição de artefatos que atendem as variações da LPS; e (ii) a 

engenharia de aplicação em que uma configuração do produto é gerada e depois é 

aplicado o processo de derivação de produto, que combinará os artefatos da LPS 

em um novo produto.  

 A implementação de LPS pode ocorrer de três formas [Krueger, 2001]: (i) pró-

ativa, em que a LPS é construída desde suas fases iniciais, contemplando análise 

de domínio, projeto de domínio e implementação de domínio, todos os produtos são 

projetados antecipadamente, está é considerada a implementação ideal, porém não 

é a realidade de muitos cenários encontrados, já que o software foi projetado e 

desenvolvido em aplicações diferentes; (ii) extrativa, em que já existem diversos 

produtos que contêm características comuns e variáveis, porém, não fazem parte do 

mesmo software, são aplicações independentes, nesta forma de implementação, as 

características variáveis de cada produto são isoladas e a parte comum compõe o 

núcleo da aplicação; e (iii) reativa, na qual já existe uma LPS, que é desenvolvida 

gradualmente, isto é, conforme surgem necessidades de novos produtos, a LPS é 

ampliada com seus artefatos comuns sofrendo extensões e criando novos artefatos 

variáveis específicos para o novo produto em demanda. 

 Os produtos de uma linha de produto de software podem ser derivados 

através de transformações de modelos que representam as características da LPS. 
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Essa derivação pode ser feita de forma automatizada através de ferramentas para 

derivação de produtos baseadas em modelos, tais como, pure::variants [Beuche, 

2008], GenArch [Cirilo, 2008], e Captor [Shimabukuro, 2006]. 

2.1.1. Features 

O conceito de features é considerado fundamental para a comunidade de linhas de 

produto de software. Uma feature [Czarnecki e Eisenecker, 2000] pode ser vista 

como uma funcionalidade ou propriedade da LPS que permite distinguir os membros 

de uma família. Um dos aspectos centrais consiste na gerência adequada de suas 

variabilidades, que pode ser entendida como a compreensão e adequada 

especificação, projeto e implementação das features variáveis da LPS ao longo do 

seu desenvolvimento. Várias abordagens foram propostas para lidar com os desafios 

na gerência de variabilidades, em [Chen, Babar e Ali, 2009] foi realizada uma revisão 

sistemática de gerência de variabilidades em linhas de produto de software. Trinta e 

três diferentes abordagens, que tratam diferentes domínios e fases, foram 

analisadas. O artigo fornece uma visão geral cronológica, em que a abordagem 

precursora foi Feature-Oriented Domain Analysis (FODA) [Kang et al, 1990], que 

acabou dando origem há varias abordagens como Feature-Oriented Reuse Method 

(FORM) [Kang et al, 1998], Cardinality Based Feature Models (CBFM) [Czarnecki, 

Helsen e Eisenecker, 2004] e a abordagem de Ferber [Ferber, Haag e Savolainen, 

2002]. Além destas, outras foram propostas seguindo linhas diferentes, como Koala 

[Ommering et. al., 2000], Koalishn [Asikainen, Soininen e Männistö, 2004] e Kobra 

[Atkinson, Bayer e Muthig, 2000].  

A abordagem FODA acabou consolidando-se, e é hoje, uma das estratégias 

mais adotadas para gerenciar features. Nela foi proposto o modelo de features, 

criado para agrupar e representar as variabilidades de LPS. O modelo é geralmente 

organizado na estrutura de árvore, isto é, se uma feature folha é selecionada, as 

features acima desta até a raiz, também devem ser selecionadas. Neste modelo, as 

features podem ser: (i) obrigatórias, isto é, todo artefato da LPS que estiver 

associado a uma feature deste tipo, obrigatoriamente fará parte de todos os 

produtos gerados; (ii) opcionais, que depende da seleção pelo engenheiro da 

aplicação para que os artefatos associados sejam inclusos em um determinado 

produto, caso contrário, estes artefatos não serão incluídos no produto final; e (iii) 
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alternativas, que representam os grupos de features, uma feature alternativa pode 

agrupar duas ou mais features, podendo ser mutuamente exclusivas.  Neste modelo 

ainda podem ser tratadas outras questões relativas as features, tais como, 

combinações ilegais entre features, dependências entre features, entre outros. 

A Figura 1 ilustra um modelo de features para uma LPS voltada a dispositivos 

móveis. No exemplo em questão, temos a feature raiz (Seleção de Mídia) que é 

alternativa e possui três opções não mutuamente exclusivas (Foto, Música e Vídeo), 

a feature Foto, por exemplo, tem uma feature obrigatória (Ver Foto), isto significa 

que se a feature Foto for selecionada, obrigatoriamente a feature Ver Foto, também 

será incluída no produto, ao contrário da feature Capturar Foto, que por ser opcional, 

precisa ser selecionada explicitamente. 

 

Figura 1 – Modelo de Features – Seleção de Mídia 

2.1.2. Conhecimento de Configuração 

O conhecimento de configuração (em inglês, configuration knowledge) [Czarnecki e 

Eisenecker, 2000] representa toda a informação existente com o propósito de apoiar 

o processo de derivação de produtos. Isto é feito geralmente relacionando artefatos 

da LPS a features, por exemplo, uma classe com funcionalidades referentes à 

captura de fotos com a feature Capturar Foto . Cada abordagem constrói esta 

relação de uma forma, desde especificações textuais até especificações em nível de 

modelos. A ligação entre artefatos e features possibilita que ao escolher as features 

desejadas em um produto, os artefatos sejam selecionados e posteriormente 

derivados corretamente em um novo produto. Além do mapeamento, também faz 

parte do conhecimento de configuração, informações como combinações ilegais 
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entre features, dependências entre features e outra configurações-padrão para a 

LPS. 

 

Figura 2 – Relação entre Espaço do Problema e Espaço da Solução. Adaptado de [Czarnecki e 

Eisenecker, 2000] 

A Figura 2 Ilustra do lado esquerdo, o espaço do problema que contêm 

informações e conceitos específicos do domínio tratado e as features que 

representam alguns destes conceitos, do lado direito, o espaço da solução que 

representa os componentes básicos da LPS (classes, páginas da web, arquivos de 

configuração e outros elementos da aplicação). Para relacionar as features do 

espaço do problema com os artefatos da LPS do espaço da solução é necessária a 

definição de um mapeamento. É em parte deste mapeamento que está representado 

o conhecimento de configuração, onde são expressos quais são as features que se 

relacionam a determinados artefatos, incluindo a forma como está relação é feita, 

que faz parte dos objetos de estudo desta dissertação. 

O modelo de features é capaz de expressar de forma satisfatória os tipos de 

features (obrigatória, opcional,alternativa e alternativa exclusiva). Porém, existem 

outras relações entre features, como a relação de dependência, que diz que quando 

uma feature é instanciada, outra feature pertencente ao modelo deve ser instanciada 

também. Isto ocorre, por exemplo, quando uma feature ligada a um fundo musical 

para um jogo é selecionada, exige que outra feature que está relacionada à 

biblioteca de reprodução de arquivos de áudio seja selecionada também. O mesmo 

ocorre quando o contrário acontece: duas determinadas features não podem ser 

instanciadas para o mesmo produto, por exemplo, a opção de airbag só está 
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disponível para veículos com motorização equivalente a 2.0. Se o veículo tiver motor 

diferente de 2.0 ocorrerá uma combinação ilegal entre estas features. 

Os exemplos acima fornecidos e as atribuições do conhecimento de 

configuração servem para ressaltar a importância que este conceito tem para o 

desenvolvimento de linhas de produto de software. Isto faz com que o conhecimento 

de configuração seja o alvo na procura de quais as estratégias adotadas pelas 

ferramentas de derivação de produtos para tratar questões como mapeamentos, 

regras de construção, dependências de features,entre outras. 

2.2. Ferramentas de Derivação de Produto 

Esta Seção fornece uma visão geral das ferramentas analisadas nesta dissertação. 

Suas particularidades são discutidas, identificando como o conhecimento de 

configuração é expresso em cada abordagem. Parte das abordagens é orientada a 

código, isto significa que quando existe uma referência a artefatos reusáveis, ela 

está relacionada principalmente a artefatos de código, como classes, aspectos, 

interfaces, pacotes, exceto quando expresso o contrário. Na maioria das 

abordagens, modelos de feature são utilizados para representar as partes comuns e 

variáveis da LPS, definindo seu escopo. Os modelos de features contêm o conjunto 

de produtos que podem ser gerados para a LPS, através de relações entre features 

e seus tipos (obrigatórias, opcionais, alternativas, e assim por diante). A Tabela 1 

resume alguns atributos das abordagens, entre eles, artefatos de saída gerados sob 

a perspectiva do código do produto fornecido pela ferramenta. Detalhes adicionais 

de outros artefatos derivados pelas ferramentas são fornecidos nas próximas 

seções.   
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Tabela 1 – Visão geral das abordagens de derivação de produto 

Abordagem 

Modelo 

de 

Features 

Entrada Saída 

Linguagens/

Tecnologias 

Suportadas 

Suporte a 

Conhecimento 

de 

Configuração 

Captor 
Pode ser 

adaptado 

AML + Arquivo 

de 

conhecimento 

de configuração 

Código fonte  Qualquer 
Arquivo 

específico 

CIDE Sim 

Modelo de 

features + 

artefatos 

coloridos 

Código fonte  Java e outras 
Árvore sintática 

abstrata 

GenArch Sim 

Modelo de 

Features + 

Modelo de 

artefatos + 

Modelo de 

conhecimento 

de configuração 

Código fonte Java 

Modelo de 

conhecimento 

de configuração 

MSVCM Sim 

Modelo de 

Features + 

Modelo de 

conhecimento 

de configuração 

+ Outros 

Modelos 

Código fonte  Qualquer 
Arquivo 

específico 

pure::variants Sim 
Modelo de 

Família 
Código fonte Qualquer 

Modelo de 

Família 

XVCL Não 
Arquivo de 

especificação 
Código fonte  Qualquer 

Sem estrutura 

específica 

2.2.1. Captor e Captor-AO 

A ferramenta Captor (Configurable Application Generator) é usada para suportar o 

desenvolvimento de aplicações em um domínio específico [Shimabukuro, 2006]. Ela 

cobre as engenharias de domínio e aplicação, usa uma AML (Application Modeling 

Language) que pode ser especificada através de uma interface gráfica (Figura 3) ou 

diretamente em XML. O conhecimento de configuração é também composto de 

templates com tags XSL (Extensible Stylesheet Language), e um arquivo de 

mapeamento chamado rules.xml, que relaciona a AML definida com os templates. 

Captor também fornece pré e pós processadores que também são especificados em 

arquivos XML, que podem ser usados para definir tarefas como copiar arquivos 
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obrigatórios no diretório destino do produto. Para a derivação, o engenheiro de 

aplicação define uma instância da AML especificada anteriormente.  

A Figura 3 mostra a engenharia de domínio através da criação de formulários, 

o formulário exibe uma feature opcional (SMS Transfer) referente ao estudo de caso 

do MobileMedia, que é uma LPS para dispostivos móveis na qual são suportadas as 

mídias de foto, vídeo e música [Figueiredo et al, 2008]. O engenheiro de domínio 

define um combo-box que especifica se a feature vai estar presente ou não definindo 

as opções: sim e não. Desta forma, o engenheiro de aplicação pode escolher depois 

se esta feature estará ou não presente no produto durante a sua derivação. 

A ferramenta Captor sofreu uma extensão chamada Captor-AO [Pereira 

Junior e Freitas, 2008] que inclui o uso de domínios transversais na LPS, que são 

usados para entrecortar domínios base, isto possibilita que os domínios transversais 

sejam reutilizados em outros domínios. 

 

 

Figura 3 – Captor – Cadastro de Formulário 
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2.2.2. CIDE      . 

CIDE [Kästner, Apel e Kuhlemann, 2008] (Colored Integrated Development 

Environment) é uma ferramenta para decompor código legado em features. Ela 

segue o paradigma da separação de interesses, por exemplo, os desenvolvedores 

não removem o código relacionado às features, apenas anotam fragmentos de 

código dentro do código original, de forma similar a compilação condicional (#ifdef). 

Contudo, ao invés de usar tags nos comentários através do código, ele usa cores de 

fundo. Então os fragmentos de código associados a uma feature são exibidos com a 

cor correspondente a esta. 

Outra diferença da compilação condicional é que as anotações são 

controladas para prevenir erros de sintaxe e digitação. Com o código todo anotado, 

a ferramenta permite aos desenvolvedores e engenheiros de aplicação adicionar ou 

remover elementos como classes, métodos e atributos. Essas anotações feitas ao 

longo do código representam o conhecimento de configuração na ferramenta. A 

Figura 4 ilustra parte da ferramenta CIDE com o código do MobileMedia colorido, o 

trecho selecionado representa uma feature (CopyPhoto) ou uma expressão 

(combinação) de features. As features podem ser ocultadas, a barra vertical 

representa este caso que permitem ao desenvolvedor focar somente nas features do 

interesse em questão. 

 

Figura 4 – CIDE – Coloração de Features 

2.2.3. GenArch 

O GenArch [Cirilo, Kulesza e Lucena, 2008; Cirilo, 2008] é uma ferramenta baseada 

em modelos proposta para derivação automática de produtos em LPS. Atualmente 

várias formas de implementação foram sugeridas, com geração de código, 

framework OO, aspectos, componentes, mas elas fazem instanciação manual das 

variabilidades existentes em linhas de produto, assim a derivação torna-se árdua.  
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 Na primeira versão, utilizada nos estudos conduzidos nesta dissertação, no 

GenArch são definidos três modelos para a representação das variabilidades e 

elementos de implementação de uma linha de produto de Software, são: (i) modelo 

de arquitetura; (ii) modelo de features; e (iii) modelo de configuração [Cirilo, 2008]. 

Suas outras versões não vão ser tratadas aqui por não fazerem parte deste trabalho. 

 O modelo de features representa as variabilidades do domínio, que permite o 

desenvolvimento de membros de famílias da linha de produto, baseando na escolha 

das features. Este funcionalidade na ferramenta foi provida pelo plug-in Feature 

Modeling Plugin (FMP) [Antkiewicz e Czarnecki, 2004]. Estas podem ser 

obrigatórias, opcionais,alternativas ou alternativas exclusivas. O modelo de 

Arquitetura contêm uma visão estruturada dos pacotes, arquivos de código da linha 

de produto como classes, aspectos, templates e arquivos de configuração. Nesse 

modelo são feitos os mapeamentos dos trechos de código e expressões booleanas 

de características. Seu principal objetivo é representar as variabilidades do sistema. 

O modelo de configuração (ilustrado na Figura 5) consiste no conhecimento da 

configuração da linha de produto. Nele é feito o mapeamento entre os elementos de 

implementação e expressões booleanas de features, por exemplo, o Aspecto 

SortingAndFavorites.aj está relacionado à expressão Sorting and Favourites, assim 

como o pacote sorting está associado à expressão Sorting. 
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Figura 5 – GenArch - Modelo de Configuração. 

Para a derivação de produtos é necessário seguir uma série de passos: (i) 

anotações de código de features e variabilidades, as anotações são linhas adicionais 

inseridas nos arquivos de código, essas são processadas pelo plug-in GenArch; (ii) 

geração e refinamento dos modelos, esses serão preparados com criação de novas 

características e relacionamentos entre as características e com elementos de 

implementação, além de codificação dos templates; (iii) determinando variabilidade 

com templates, e finalmente, (vi) geração de uma instância da linha de produto, a 

partir de uma configuração do modelo de características, do modelo de 

conhecimento de configuração e do modelo de arquitetura ou implementação um 

novo produto é derivado como um novo projeto Eclipse, onde este contêm apenas 

os elementos de implementação do modelo de arquitetura que são necessários para 

implementar a instância solicitada via modelo de características.   
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2.2.4. MSVCM 

A abordagem MSVCM (Modeling Scenario Variability as Crosscutting Mechanisms) 

foi inicialmente proposta para lidar com variabilidades de requisitos [Bonifácio e 

Borba, 2009], mas foi ampliada para lidar com variabilidades no código fonte 

[Bonifácio, Teixeira e Borba, 2009]. Nesta abordagem o conhecimento de 

configuração é especificado em um modelo separado, relacionando features e suas 

combinações (expressões de features) às transformações que traduzem artefatos da 

LPS em artefatos específicos do produto. Para lidar com variabilidades de requisitos, 

três transformações foram definidas: seleção de cenário (selectScenario), seleção de 

adendos (selectAdvice) e a criação de vínculo de parâmetros com o cenário 

selecionado (bindParameter). Um exemplo de funcionalidade da ferramenta, que 

suporta a abordagem Hepheaestus, é verificar se todas as restrições definidas no 

modelo de features são satisfeitas na configuração do produto.  

 Na própria ferramenta ainda é possível a importação de modelos de features 

gerados pelo Feature Modeling Plugin (FMP), que foi o plug-in adotado na 

ferramenta GenArch para construção e manutenção do modelo de features. O 

conhecimento de configuração está representado na Figura 6 através de uma lista 

de itens de configuração que através de transformações relacionam expressões de 

features com artefatos da LPS. 

Expressão de Features Transformação Artefatos 

MobileMedia Preprocess Files MainUIMidlet.java, 

BaseController.java, .. 

Photo Preprocess Files PhotoAspect.aj, 

ImgeAlbumData.java, ... 

Photo ^ (Video v Music) Preprocess Files PhotoSelector.aj 

Music v Video Preprocess Files MusicMediaAccessor.java, 

MusicOrVideo.aj 

Sorting ^ Favourites Preprocess Files SortingAndFavorites.aj 

... .... ... 

Figura 6 – MSVCM – Conhecimento de Configuração 
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2.2.5. pure::variants 

O pure::variants [Beuche, 2008] é uma ferramenta de derivação de produtos dirigida 

por modelos. A ferramenta funciona como um plug-in da IDE Eclipse, fornece uma 

série de visualizações e considera dois modelos principais: feature e família. O 

modelo de família descreve a estrutura interna individual dos componentes e suas 

dependências nas features. Ele é estruturado em vários níveis, o nível mais alto é 

formado pelos componentes. Cada componente representa uma ou mais features da 

solução e consiste de partes lógicas do software (artefatos reusáveis). Essas partes 

são formadas por um ou mais elementos de código. O código é o nó folha na árvore 

do modelo de família, ele é a representação física do componente.  

 O objetivo geral da abordagem é atender todas as etapas do processo de 

desenvolvimento de software. A ferramenta tem soluções de integração com outras 

ferramentas através do formato XML.  A Figura 7 mostra o modelo de família para a 

LPS do MobileMedia. No exemplo destacado, o componente Photo tem uma parte 

chamada AbstractPhotoAspect, que é composta por um elemento concreto, 

chamado AbstractPhotoAspect.aj. É possível notar no balão o conhecimento de 

configuração especificado na ferramenta pure::variants, em que uma restrição foi 

imposta: esta parte somente será incluída no processo de derivação se a feature 

Photo estiver selecionada na configuração do produto. 

 

Figura 7 – Modelo de Família no pure::variants 
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2.2.6. XVCL       . 

XVCL (XML-based Variant Configuration Language) [Jarzabek, 2007] é uma 

linguagem para configurar variabilidade em artefatos baseados em código. XVCL 

surgiu baseada em frames propostos por Bassett [Bassett, 1997], todo arquivo em 

sua estrutura precisa ser um frame (arquivo XML combinado com código e 

comandos XVCL) ligado a outros frames. Esta estrutura hierárquica é chamada de x-

framework.  

Esta abordagem não tem uma estrutura específica para organizar o 

conhecimento de configuração, então as features são representadas em variáveis da 

linguagem XVCL e depois validadas, de forma que de acordo com o valor atributo a 

variável os artefatos serão ou não incluídos no produto gerado. É o processador 

XVCL, dado o conjunto de variáveis, que faz esta análise de inclusão e exclusão de 

artefatos, processando os arquivos de frames, conforme ilustrado na Figura 8 para a 

LPS MobileMedia. A linguagem fornece outras instruções voltadas principalmente 

para a geração de código, nas seções dos estudos experimentais, mais exemplos da 

linguagem são fornecidos. 

 

Figura 8 – Abordagem XVCL 

2.3. Engenharia de Software Experimental 

A experimentação é um processo indispensável ao método científico, já que é 

através dele que podemos verificar novas teorias de forma controlada, sistêmica e 
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contável. Dada sua importância, muitas áreas do conhecimento reconhecem a 

necessidade de medir, analisar e avaliar teses científicas. Na medicina, por exemplo, 

nenhuma descoberta é divulgada como tal, antes que passe por rigorosos 

experimentos minimamente controlados, dando importância a todas as suas etapas, 

além da repetição dos mesmos. Desta motivação surgiu a engenharia de software 

experimental [Basili, 1993]. 

 Na engenharia de software, os estudos experimentais vêm sendo cada vez 

mais exigidos, porém ainda longe do rigor necessário. Através dos experimentos é 

que a engenharia de software pode avançar: melhorando o processo de 

desenvolvimento de software e trazendo benefícios para a própria qualidade de 

software. Um experimento pode ter diversos objetivos, dentre eles, avaliar, prever, 

melhorar e medir. Conforme escolhido seu objetivo, a dificuldade, tamanho e rigor do 

experimento podem variar. Para o sucesso de um experimento, este precisa ser 

conduzido de forma igualitária e balanceada para as abordagens envolvidas. Para 

ser mais preciso, um experimento deve tratar fatores indesejáveis para o objetivo 

deste, isto é, se no projeto do experimento foram constatados fatores isolados que 

produziram resultados indesejados, eles devem ser eliminados da análise. Boa parte 

do sucesso da experimentação está ligada a forma como a medição é definida. Seu 

principal objetivo é trabalhar com as variáveis do experimento de maneira formal 

para garantir o seu rigor e que possa ser replicado quantas vezes necessário sem 

alterar o estudo original. 

 Cada avaliação tem um objetivo e, dependendo deste, um determinado tipo 

de estudo deve ser utilizado. Muitas estratégias são descritas e propostas na 

literatura de referência para atividades de pesquisa [Robson, 1993]. Contudo, em 

engenharia de software experimental, elas tendem a se concentrar em três tipos 

principais tipos, descritos a seguir: 

 Survey: Este estudo experimental é o mais simples de ser executado, 

porém, se bem aplicado, produz resultados altamente satisfatórios. Um 

survey geralmente é aplicado em parte representativa de uma 

população, a qual se quer investigar sob algum aspecto. O survey tem 

como possíveis objetivos permitir afirmações sobre uma população, 

explicar as divergências entre estas afirmações na população e realizar 

investigações mais profundas, incluindo coleta e análise de 

informações da população. Suas principais fases são: definição dos 
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objetivos, projetar e avaliar o questionário, coletar os dados para 

preenchimento do questionário e analisar os dados coletados 

produzindo resultados. 

 Estudo de Caso: Este estudo experimental exige um pouco mais que o 

anterior para ser aplicado, seu objetivo é observar o comportamento de 

atributos quando aplicados a diversas condições. Enquanto no Survey, 

as “respostas” aos questionários não tem como sofrer medição, no 

estudo de caso, as variáveis envolvidas são devidamente medidas. O 

estudo de caso é mais fácil de planejar do que um experimento 

controlado, porém seus resultados são mais difíceis de generalizar e 

interpretar, nele é possível mostrar o que aconteceu em uma 

determinada situação, mas esta situação não pode ser facilmente 

generalizada. Além de avaliar como e porque as situações acontecem, 

o estudo de caso pode avaliar diferenças entre ferramentas, por 

exemplo, para tentar determinar qual é a melhor sob determinado 

quesito [Wohlin, 2000]. 

 Experimento ou Experimento Controlado: Este tipo de experimento é o 

que oferece maior rigor na apuração de dados, com isto, demanda um 

maior esforço e complexidade para sua elaboração e execução. No 

experimento controlado pode-se alterar o valor de um ou mais atributos 

mantendo-se outros inalterados, assim, observa-se os resultados 

produzidos para cada alteração. O experimento controlado pode ser 

utilizado para confirmar teorias, confirmar a sabedoria convencional, 

explorar relações, avaliar a precisão de modelos e validar medições. As 

fases de um experimento são: definição, planejamento, operação, 

análise e interpretação e apresentação [Wohlin, 2000]. 

2.3.1. Goal-Question-Metric 

A abordagem Goal-Question-Metric (GQM) [Solingen e Berghout, 1999; Basili, 

Caldiera e Rombach, 2002] tem o mesmo objetivo geral da engenharia de software 

experimental: aumentar a qualidade do software. A proposta da abordagem é 

diminuir o intervalo existente entre a teoria e a prática nas propostas de melhoria de 

qualidade existentes.  Desta forma, a abordagem surgiu para auxiliar processos de 
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avaliação a medirem a informação que realmente é necessária, evitando que sejam 

definidas métricas que não servem para alcançar os objetivos da avaliação. Como o 

próprio nome da abordagem sugere, há um objetivo (goal) definido para atender um 

critério de qualidade, que é refinado em um conjunto de perguntas (question) 

relacionadas ao objetivo, e um conjunto de métricas (metric), que respondem as 

perguntas de uma maneira quantitativa. 

 As abordagens para melhoria do processo de software, que incluem modelos 

de melhorias, métodos e técnicas, dividem-se em duas vertentes: (i) top-down, 

geralmente voltadas para avaliação; e (ii) bottom-up, que consideram o processo de 

medição como item prioritário na melhoria do software [Thomas e McGarry, 1994]. O 

método GQM faz parte do segundo grupo, no qual, fatores numéricos são 

associados a atributos, formando o processo de medição da qualidade de software. 

 O GQM é composto por quatro principais fases (Figura 9): 

 Planejamento: Responsável por entender e definir quais os objetivos que 

devem ser alcançados com a aplicação do método, assim como as 

motivações envolvidas na sua utilização; 

 Definição: Levanta todas as atividades que devem ser realizadas para definir 

formalmente o planejamento da medição; 

 Coleta de dados: O procedimento inclui a descrição de como as métricas 

definidas na fase anterior devem ser aplicadas ao objeto do estudo e de que 

forma os dados devem ser coletados; 

 Interpretação: Fase essencial no método GQM, pois a aplicação de métricas e 

coletar dados não é útil, se estes não forem analisados. A principal atividade 

da fase é analisar e discutir os resultados para conhecer seus significados e 

chegar a conclusões sobre a relação dos resultados com os objetivos 

definidos.  

Nesta dissertação, o método GQM foi utilizado como framework de apoio a 

seleção de métricas e critérios para avaliação de ferramentas de derivação de 

acordo com os objetivos elaborados para o nosso estudo. 
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Figura 9 – Fases do GQM. Adaptado de [Solingen e Berghout, 1999] 

2.4. Sumário 

Este Capítulo apresentou os conceitos fundamentais para o entendimento de alguns 

conceitos abordados ao longo da dissertação. Vimos que Linhas de Produto de 

Software são famílias de sistemas de um mesmo domínio que compartilham 

características comuns e variáveis, e que essas características em muitas 

abordagens são mapeadas como features. Outro conceito introduzido foi de 

conhecimento de configuração, que é o mapeamento entre o espaço do problema e 

espaço da solução. Os objetos deste relacionamento podem ser de um lado features 

e do outro, artefatos da LPS. Seis ferramentas que fizeram parte dos estudos 

desenvolvidos neste trabalho foram apresentadas. Por fim, a engenharia de software 

experimental foi introduzida e três tipos de experimentos descritos (survey, estudo 

de caso e experimento controlado). Assim como um método para auxiliar medições 

de software, chamado Goal-Question-Metric. 



 

3. Avaliação de Ferramentas de Derivação de Produto em 

Linhas de Produto de Software 

 

Este Capítulo apresenta o planejamento dos estudos de avaliação quantitativa e 

qualitativa de ferramentas de derivação de produto. Na Seção 3.1 são exibidos 

detalhes da aplicação do método GQM (Goal-Question-Metric) desenvolvido para 

estruturar e organizar nosso estudo. A Seção 3.2 apresenta as métricas 

selecionadas para atender os objetivos e questões do estudo. Na Seção 3.3 são 

apresentados critérios para auxiliar na análise qualitativa das ferramentas. 

3.1. Goal-Question-Metric  

O planejamento e organização dos estudos de avaliação foram conduzidos pela 

abordagem Goal-Question-Metric (Seção 2.3.1). As seções seguintes descrevem a 

condução do estudo através das fases de planejamento e definição do GQM.  As 

fases de coleta de dados e avaliação são detalhadas nas seções dos estudos 

experimentais (Capítulo 4). 

 

Planejamento 

Na fase do planejamento, a primeira etapa do GQM, o objetivo que 

desejamos atingir com o estudo foi definido. O objetivo central da avaliação é 

comparar quantitativamente e qualitativamente ferramentas de derivação de produto 

em LPS, com o propósito de analisar seus diferenciais, suas deficiências e sua 

complementaridade. Nesta fase também foram planejados dois estudos quantitativos 

os quais envolvem o contexto de aplicação e seleção de participantes, definição de 

hipóteses e o projeto do estudo experimental. O planejamento da análise qualitativa 

também faz parte desta fase do GQM. 
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Definição 

 Nesta segunda fase do GQM, o primeiro passo é a definição dos objetivos do 

trabalho. Depois de uma devida revisão, os objetivos dos nossos estudos foram 

determinados como:  

(i) Avaliar a manutenibilidade de artefatos produzidos por ferramentas de 

derivação durante a evolução de linhas de produto de software;  

(ii) Avaliar a complexidade de artefatos/modelos produzidos por ferramentas 

de derivação; e 

(iii) Avaliar técnicas e mecanismos oferecidos por ferramentas de derivação 

para criar e manipular os artefatos/modelos de ferramentas de derivação.  

Uma vez definidos os objetivos, foram definidas perguntas para cada objetivo 

com a intenção de gerar respostas que possibilitem alcançar o objetivo relacionado. 

Essas perguntas também auxiliam na interpretação dos dados coletados. As 

perguntas definidas para os nossos estudos são listadas a seguir: 

 Qual o grau de espalhamento de informações relacionadas ao conhecimento 

de configuração em ferramentas de derivação?  

 Qual o grau de entrelaçamento de informações entre conhecimento de 

configuração e código da linha de produto? 

 Quão complexo é realizar a especificação de artefatos de derivação para uma 

linha de produto de software em ferramentas de derivação? 

  Qual o grau de estabilidade de artefatos de derivação durante a manutenção 

de linhas de produto de software? 

 Que técnicas e mecanismos são definidos pelas ferramentas de derivação 

atuais? Quais os benefícios, deficiências e complementaridade entre eles? 

 

Nas seções seguintes são apresentados um conjunto de métricas (Seção 3.2) 

e um conjunto de critérios (Seção 3.3) que foram selecionadas para prover suporte 

para a análise e/ou quantificação das perguntas listadas para os nossos estudos 

experimentais.   
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3.2. Métricas  

 Com o objetivo de comparar a especificação do conhecimento de 

configuração nas diferentes abordagens de derivação de produto, foi definido  um 

conjunto de métricas para possibilitar uma análise quantitativa. A Tabela 2 exibe o 

objetivo geral da avaliação seguido de perguntas estruturadas conforme sugerido na 

abordagem GQM, com a definição de objetivos específicos, perguntas que devem 

responder se o objetivo foi atingido e perguntas que formam a própria definição de 

métricas que devem ser utilizadas para avaliar o objetivo geral. Por exemplo, um dos 

objetivos do estudo é: Avaliar a manutenibilidade de artefatos produzidos por 

ferramentas de derivação durante a evolução de linhas de produto de software. Para 

alcançar este objetivo, é necessário responder a seguinte pergunta: Qual o grau de 

entrelaçamento de informações entre conhecimento de configuração e código da 

linha de produto? A responsável por responder esta pergunta é uma métrica definida 

como número de trocas de contexto (entre conhecimento de configuração e código 

base) nos artefatos da LPS. 

Tabela 2 – GQM Elaborado – Relação Objetivo Específico – Pergunta - Métrica 

Objetivo Geral: Avaliar os mecanismos e técnicas oferecidas por ferramentas de derivação 

Objetivo Específico Pergunta Métrica 

Avaliar a 

manutenibilidade de 

artefatos produzidos 

por ferramentas de 

derivação durante a 

evolução de linhas 

de produto de 

software 

Qual o grau de espalhamento de 

informações relacionadas ao 

conhecimento de configuração em 

ferramentas de derivação? 

Número de artefatos da LPS que 

contem informação relativa ao 

conhecimento de configuração. 

Qual o grau de entrelaçamento de 

informações entre conhecimento 

de configuração e código da linha 

de produto? 

Número de trocas de contexto 

(entre conhecimento de 

configuração e código base) nos 

artefatos da LPS 

Qual o grau de estabilidade de 

artefatos de derivação durante a 

manutenção de linhas de produto 

de software? 

Número de expressões referentes 

ao conhecimento de 

configuração inseridas na 

evolução da LPS. 

Número de expressões referentes 

ao conhecimento de 

configuração modificadas na 

evolução da LPS. 

Número de expressões referentes 

ao conhecimento de 

configuração removidas na 

evolução da LPS. 
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Objetivo Geral: Avaliar os mecanismos e técnicas oferecidas por ferramentas de derivação 

Objetivo Específico Pergunta Métrica 

Avaliar a 

complexidade de 

artefatos/modelos 

produzidos por 

ferramentas de 

derivação 

Quão complexo é realizar a 

especificação de artefatos de 

derivação para uma linha de 

produto de software em 

ferramentas de derivação? 

Número de expressões 

necessárias para representar o 

conhecimento de configuração. 

Número de tokens inseridos 

manualmente durante a 

especificação do conhecimento 

de configuração. 

 

A Tabela 3 fornece uma descrição geral das métricas usadas neste estudo. As 

métricas estão divididas em três grupos principais: (i) modularidade, (ii) 

complexidade, e (iii) estabilidade. Nas próximas seções todas as métricas são 

detalhadas. 

Tabela 3 – Visão geral das Métricas 

Categoria Métrica Descrição 

Modularidade 

 

Espalhamento do 

Conhecimento de 

Configuração 

Esta métrica mede o grau de espalhamento 

da especificação do conhecimento de 

configuração ao longo dos artefatos da 

LPS 

Entrelaçamento do 

Conhecimento de 

Configuração 

Esta métrica mede o entrelaçamento da 

especificação do conhecimento de 

configuração dentro de artefatos de código 

Complexidade 

 

Número de tokens no 

Conhecimento de 

Configuração 

Esta métrica conta o número de tokens 

necessários para especificar o 

conhecimento de configuração. 

Número de expressões no 

Conhecimento de 

Configuração 

Esta métrica conta o número de 

expressões presentes na especificação do 

conhecimento de configuração. 

Estabilidade 

 

 

Itens de Configuração 

Adicionados 

Esta métrica quantifica o número de 

expressões, relativas ao conhecimento de 

configuração, adicionadas entre duas 

versões da LPS. 

Itens de Configuração 

Alterados 

Esta métrica quantifica o número de 

expressões, relativas ao conhecimento de 

configuração, alteradas entre duas versões 

da LPS. 

Itens de Configuração 

Removidos 

Esta métrica quantifica o número de 

expressões, relativas ao conhecimento de 

configuração, removidas entre duas 

versões da LPS. 
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3.2.1. Métricas de Modularidade (MM) 

As métricas de modularidade foram adaptadas de versões anteriores de métricas 

propostas por Sant’Anna et al [Sant’Anna et al, 2003]. Este trabalho anterior propôs 

um conjunto de métricas de modularidade para medir a separação de interesses em 

implementações orientadas a aspectos. O principal objetivo destas métricas é 

quantificar o espalhamento e entrelaçamento de interesses nos artefatos orientados 

a aspectos. Elas foram usadas e validadas não somente em avaliações de 

implementações orientadas a aspectos, mas também em artefatos produzidos em 

outros estágios do desenvolvimento, tais como, requisitos, arquitetura e projeto, 

especificações textuais e via modelos [Garcia et al., 2006; Figueiredo et al., 2008]. 

No nosso estudo, adaptamos estas métricas para quantificar o espalhamento e 

entrelaçamento da especificação do conhecimento de configuração no decorrer dos 

artefatos da linha de produto (arquivos de configuração, modelos de derivação, 

templates e código-fonte) que são implementados para possibilitar uma derivação 

automática de produtos. 

3.2.1.1. Espalhamento do Conhecimento de Configuração (ESCC) 

A métrica de espalhamento do conhecimento de configuração foi medida através da 

quantidade de artefatos da LPS que contêm algum tipo de especificação do 

conhecimento de configuração, incluindo qualquer documento textual ou modelo 

associado com o conhecimento de configuração, quando aplicável. A Figura 10 

ilustra o conhecimento de configuração espalhados em artefatos. Três artefatos 

aparecem na figura, da esquerda para direita: (i) este artefato representa o 

arquivo/modelo de especificação que contêm apenas conhecimento de 

configuração; (ii) representa um artefato que contêm tanto código-fonte da aplicação 

quanto especificação do conhecimento de configuração; e (iii) um artefato que 

contêm apenas código-fonte da aplicação. Para este exemplo, o conhecimento de 

configuração está espalhado em dois artefatos, portanto, quantificando 2 para esta 

métrica. 
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Figura 10 – Conhecimento de Configuração e Código-fonte da aplicação 

3.2.1.2. Entrelaçamento do Conhecimento de Configuração (ENCC) 

O entrelaçamento foi calculado de forma similar à métrica CDLoC (Concern Diffusion 

over Lines of Code), onde é contado o número de trocas entre interesses em um 

artefato de código [Sant’Anna et. al., 2003]. No nosso caso, calculamos esta métrica 

considerando a especificação do conhecimento de configuração como um interesse. 

Assim, para cada artefato de derivação que inclui algum tipo de especificação do 

conhecimento de configuração entrelaçado com especificação ou código relacionado 

a outro interesse (variabilidades e implementação), há uma troca, que é contada. Se 

a abordagem tem um modelo de conhecimento de configuração dedicado ou uma 

especificação textual, este modelo não é levado em consideração para esta métrica 

porque ele isola completamente o interesse relativo ao conhecimento de 

configuração. Conforme esclarecido na métrica anterior, a Figura 10 ilustra o 

conhecimento de configuração espalhados em artefatos. Para o exemplo da figura, o 

conhecimento de configuração está entrelaçado no artefato central e acontecem 

duas trocas de contexto. A primeira de código-fonte da aplicação para conhecimento 

de configuração, e a segunda de conhecimento de configuração para o código-fonte 

da aplicação. Portanto, quantificando 2 para esta métrica. 

3.2.2. Métricas de Complexidade (MC) 

O objetivo destas métricas é medir o esforço necessário dos engenheiros de domínio 

para preparar artefatos que suportem a derivação automática de produtos em uma 

abordagem específica. A complexidade está diretamente relacionada ao tamanho 

dos itens de configuração necessários para representar o conhecimento de 

configuração em cada abordagem. Duas métricas foram usadas: (i) número de 
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tokens nas expressões de conhecimento de configuração; e (ii) número de 

expressões de conhecimento de configuração. 

3.2.2.1. Número de Tokens no Conhecimento de Configuração (NTCC) 

Esta métrica conta o número de tokens necessário para construir o conhecimento de 

configuração, por exemplo, a informação que o engenheiro de domínio precisa 

efetivamente escrever para configurar a LPS de acordo com o modelo de features. A 

contagem foi baseada nos tokens nativos fornecidos por cada linguagem ou 

ferramenta para representar o conhecimento de configuração. Na abordagem XVCL, 

por exemplo, a seguinte expressão relacionada à feature Photo foi definida: <select 

option=”Photo”> <option value=”yes”>. Aqui foram contados um total de 16 tokens, 8 

de cada sentença. Por outro lado, na ferramenta GenArch, apenas foi necessário 

fornecer o nome da feature associado – neste caso, Photo – com um artefato de 

código específico no modelo de configuração. Assim o número de tokens neste caso 

para o GenArch foi 1, porque isto representa o que o engenheiro de domínio precisa 

especificar para o conhecimento de configuração. A completa especificação é 

transparente e é mantida através do modelo de configuração. 

3.2.2.2. Número de Expressões no Conhecimento de Configuração (NECC) 

Esta métrica analisa a concisão e expressividade do conhecimento de configuração 

nas diferentes abordagens. Ela quantifica a quantidade de expressões de 

conhecimento de configuração necessárias para suportar o processo de derivação 

de produto. Quando a LPS evolui, a concisão destas expressões torna-se ainda 

mais importante. Algumas abordagens possibilitam a inclusão de um novo artefato 

sem precisar incluir uma nova expressão. O número de expressões relativas ao 

conhecimento de configuração foi contado calculando o total de expressões de 

features especificadas nos artefatos de conhecimento de configuração. Note que 

esta contagem é independente do esforço para construir a expressão ou o seu 

tamanho. Estas são alcançadas pela métrica do número de tokens na especificação 

do conhecimento de configuração. 
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3.2.3. Métricas de Estabilidade (ME) 

As métricas de estabilidade são usadas para analisar o impacto da evolução de 

linhas de produto de software nos artefatos de derivação relativos ao conhecimento 

de configuração. 

3.2.3.1. Itens de Configuração Adicionados (ICA), Itens de Configuração 

Modificados(ICM) e Itens de Configuração Removidos (ICR) 

Estas métricas contam expressões de conhecimento de configuração adicionadas, 

alteradas ou removidas durante a evolução da LPS. Estas métricas são inspiradas 

no estudo de Yau e Collofello [Yau e Collofello, 1985]. Uma expressão de 

conhecimento de configuração é considerada nova quando há uma nova expressão 

de feature no conhecimento de configuração para aquela versão em relação a 

versão anterior. Quando um novo artefato de código é incluído na LPS, isto não 

necessariamente implica na inclusão de uma nova expressão de feature, 

dependendo da abordagem. Em alguns casos, uma expressão já existente pode ser 

modificada para atender novos artefatos de código. Com a análise desta métrica é 

possível medir o esforço necessário para evoluir o conhecimento de configuração 

durante a manutenção da LPS. 

3.3. Critérios  

Esta Seção apresenta critérios definidos com o objetivo de melhor entender as 

características das ferramentas quanto à especificação do conhecimento de 

configuração. A Tabela 4 explicita a relação de um objetivo específico com uma 

pergunta que busca atendê-lo e critérios criados para responder a pergunta 

realizada. Os critérios definidos são utilizados para realizar uma análise qualitativa 

de ferramentas de derivação de produto. 
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Tabela 4 – Relação Objetivo Específico-Pergunta-Critério 

Objetivo Geral: Avaliar os mecanismos e técnicas oferecidas por ferramentas de derivação 

Objetivo Específico Pergunta Critério 

Avaliar o grau de 

automação (grau de 

completude) de 

criação de 

artefatos/modelos de 

ferramentas de 

derivação.  

 

Que técnicas e mecanismos são 

definidos pelas ferramentas de 

derivação atuais? Quais os 

benefícios, deficiências e 

complementaridade entre eles? 

Especificação de expressões de 

features 

Mecanismos de composição de 

derivação de produtos 

Nível de configuração de 

artefatos 

Concisão das especificações do 

conhecimento de configuração 

Composição de produtos bem-

tipados 

Visualização fornecida do 

conhecimento de configuração 

 

A Tabela 5 fornece um resumo do questionário formulado, em conjunto com as 

razões que levaram à escolha dos critérios especificados. Seis principais critérios de 

análise foram levados em consideração: especificação de expressões de features, 

mecanismos de composição de derivação de produtos, nível de configuração de 

artefatos, concisão das especificações do conhecimento de configuração, 

composição de produtos bem-tipados e visualização fornecida do conhecimento de 

configuração. 

Tabela 5 – Questionário com critérios adotados 

Critério Descrição do Critério Motivação da seleção 

Especificação de 

expressões de 

features 

Está relacionado ao suporte de 

combinações de expressões de features 

na especificação do conhecimento de 

configuração. 

As formas de especificar as 

expressões de features 

variam entre as abordagens. 

Quanto menor o esforço para 

especificar as expressões na 

engenharia de domínio, 

melhor. 

Mecanismos de 

composição de 

derivação de 

produtos 

Está ligado aos algoritmos e estratégias 

adotados pelas abordagens para a 

composição de artefatos para gerar um 

produto. 

Os mecanismos de 

composição influenciam na 

forma em que a LPS é 

implementada. 

Nível de 

configuração de 

artefatos 

Indica quais os níveis de configuração de 

artefatos, em cada abordagem, suportado 

na especificação do conhecimento de 

configuração: Granularidade-fina ou 

grossa. 

No geral as LPS possuem os 

dois níveis de granularidade 

nas variações, sendo assim, 

importante que os dois tipos 

sejam bem atendidos pelas 

ferramentas. 
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Critério Descrição do Critério Motivação da seleção 

Concisão das 

especificações do 

conhecimento de 

configuração 

Está relacionado aos mecanismos 

fornecidos pelas ferramentas para 

fornecer especificações de conhecimento 

de configuração especificadas mais 

facilmente e concisas. 

A especificação deve ser 

clara e objetiva, a prolixidade 

pode atrapalhar o 

entendimento  

Composição de 

produtos bem-

tipados 

Está relacionado às garantias fornecidas 

que o processo de derivação de produto 

vai gerar produtos com propriedades 

particulares.  

O menor número de 

intervenções manuais pós-

derivação é desejado. Há 

abordagens que não são 

capazes de fornecer um 

produto completo e 

funcional.  

Visualização 

fornecida do 

conhecimento de 

configuração 

Reporta mecanismos fornecidos por cada 

abordagem para visualizar e definir o 

conhecimento de configuração. 

A construção e manutenção 

do conhecimento de 

configuração em LPS devem 

ser de rápido acesso e fácil 

edição. 

 

3.3.1. Especificação de expressões de feature 

Este critério tem a intenção de verificar qual o suporte fornecido por ferramentas de 

derivação para combinações de expressões de features na especificação do 

conhecimento de configuração. Dependendo da estratégia adotada, a ferramenta 

pode exigir muito do engenheiro de domínio para esta especificação. Cada 

ferramenta define sua própria estratégia para a especificação de expressões de 

feature, podendo adotar uma solução própria ou usar lógica proposicional para 

associar o espaço do problema ao espaço da solução. 

3.3.2. Mecanismos de composição de derivação de produtos 

A derivação de produtos em linhas de produto de software é um conceito importante 

e a forma como este processo de derivação acontece implica diretamente a forma 

como seus artefatos serão moldados e até que estágio do produto o processo de 

composição pode chegar. Uma das estratégias adotadas é a negativa, onde a 

derivação de produtos consiste em remover artefatos ou parte desses artefatos para 

gerar o produto final. Estas eliminações acontecem de acordo com a checagem no 

conhecimento de configuração para saber se aquele artefato ou parte está 
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relacionado a uma feature que foi selecionada. Já na estratégia positiva, o 

conhecimento de configuração é checado primeiramente e somente artefatos 

relacionados a features selecionadas vão compor o produto final. 

3.3.3. Nível de configuração de artefatos 

Em geral, nas linhas de produto de software, existem vários tipos de variações que 

devem ser tratados da forma adequada. Neste trabalho, estas variações são 

divididas em dois níveis: granularidade grossa e granularidade fina. Sendo a primeira 

considerada como tendo todo o artefato relacionado a uma dada variação, por 

exemplo, uma classe, um aspecto ou uma biblioteca. Por sua vez, a granularidade 

fina é representada pelas variações que não podem ser tratadas como unidade, ou 

seja, existe informação relacionada a uma feature dentro de arquivos de unidade. No 

caso de uma classe, pode ser um atributo, método, ou qualquer instrução. Dada a 

existência destas variações, é importante que as ferramentas atendam integralmente 

os dois tipos de variação para que assim possa gerar um produto o mais completo 

possível. 

3.3.4. Concisão das especificações do conhecimento de configuração 

Outro critério importante é a concisão das especificações do conhecimento de 

configuração fornecido por ferramentas de derivação. Pelo fato desta especificação 

necessitar ser criada e posteriormente mantida, é importante que ela seja concisa o 

suficiente para não prejudicar o entendimento. Há ferramentas que permitem que 

uma expressão de features seja associada a vários artefatos, outras permitem que 

com poucos tokens seja possível especificar todo o conhecimento de configuração. 

3.3.5. Composição dos produtos bem-tipados 

No processo de composição dos produtos, é importante que sejam oferecidas 

garantias que aquele produto é capaz de ser composto garantindo propriedades 

específicas. Por exemplo, gerar um produto sem erros, isto é, garantir que os 

produtos compostos pelas ferramentas são bem tipados, ou seja, não fazem 
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referências a componentes, classes, métodos e atributos que não estão presentes. A 

idéia da automação da derivação de produtos é justamente requerer o menor 

número de intervenções manuais após a composição do produto. Existem 

ferramentas que só conseguem gerar parte do produto. 

3.3.6. Visualização do conhecimento de configuração 

Este critério é um dos que mais varia de acordo com a ferramenta, já que a forma 

como representar a informação do conhecimento de configuração fica por conta do 

desenvolvedor/projetista da ferramenta. De forma geral, ferramentas orientadas a 

código não possuem uma boa visualização do conhecimento de configuração, 

justamente pelo fato deste estar espalhado em artefatos da LPS. Por outro lado, 

ferramentas orientadas a modelo podem fornecer uma boa visualização do 

conhecimento de configuração. 

 

3.4. Sumário 

Neste Capítulo foram apresentadas detalhes sobre as estratégias adotadas para a 

avaliação do conhecimento de configuração em ferramentas de derivação de 

produtos. Em particular, foi ilustrado como o GQM foi usado para definição dos 

objetivos, questões e métricas/critérios do nosso estudo. O método que foi 

apresentado no Capítulo anterior foi aplicado para chegar às métricas que 

satisfazem o objetivo deste trabalho.  



 

4. Estudos Experimentais  

 

Este Capítulo apresenta dois estudos experimentais quantitativos de ferramentas de 

derivação. A estrutura do estudo foi elaborada de acordo com Wohlin [Wohlin, 2000]. 

Ambos envolveram a aplicação e análise das métricas apresentadas na Seção 3.2, 

em seis ferramentas de derivação de produto, usando estudos de caso diferentes. O 

primeiro utiliza a linha de produto de software MobileMedia que pertence ao domínio 

de aplicações para dispositivos móveis. O segundo estudo é aplicado sob a linha de 

produto de software EasyCommerce que é um sistema web de e-commerce.  

4.1. Primeiro Estudo Experimental 

Este estudo está dividido em seis seções principais: (i) descrição da Linha de 

Produto Alvo; (ii) definição do estudo experimental; (iii) planejamento do estudo 

experimental, que contêm a seleção do contexto e participantes, formulação das 

hipóteses, seleção das variáveis e o projeto do estudo experimental;  (iv) operação 

do Estudo Experimental, que contêm a preparação e execução do estudo; (v) 

interpretação dos dados; e (vi) ameaças à validade do estudo. 

4.1.1. Linha de Produto Alvo: MobileMedia 

O MobileMedia é uma LPS para dispositivos móveis que tem recursos para 

gerenciar as mídias: foto, vídeo e música. Tais funcionalidades podem ser 

combinadas, tais como: transferência via SMS, favoritos, modo aleatório, captura e 

reprodução das mídias. Esta LPS foi originalmente desenvolvida com menos 

recursos e chamava-se MobilePhoto [Young, 2005]. Ela foi modificada para ganhar 

novos cenários de mudanças, a partir de um estudo sobre a evolução de 

implementação de LPS com aspectos [Figueiredo et al, 2008]. Nesse estudo estão 

as descrições dos cenários de evolução que geraram 7 versões do MobileMedia, 

todas elas programadas em Java, com as variabilidades tratadas por compilação 

condicional, e outra em paralelo em que as variações foram isoladas em aspectos 
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programados em AspectJ. A Figura 11 exibe o modelo de features, apresentado no 

plug-in FMP, da versão 7 do MobileMedia. 

O MobileMedia (MM) foi selecionado para ser parte do nosso estudo por 

várias razões, dentre elas, ser uma LPS implementada com linguagens modernas 

incluindo uma linguagem orientada a aspectos (AspectJ) e a API Java Micro Edition 

(Java ME), outra razão é que ela já foi usada e validada em outros estudos 

empíricos [Figueiredo et al, 2008], [Barreiros e Moreira, 2009], além disso, os cenário 

de evolução providos pela LPS permitem que os efeitos das mudanças nos artefatos 

sejam observados e analisados. 

 

 

Figura 11 – Modelo de Features da versão 7 do MobileMedia 
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4.1.2. Definição do Estudo Experimental 

Segundo Wohlin, a fase de definição é responsável por descrever os objetivos 

do estudo, o objeto do estudo, o foco da qualidade, o ponto de vista e o contexto. 

Esta fase é responsável por fornecer uma noção geral do experimento [Wohlin, 

2000]. A definição deste estudo experimental foi construída com base no modelo 

GQM [Solingen e Berghout, 1999; Basili, Caldiera e Rombach, 2002]. Os objetivos 

do primeiro estudo experimental são: 

 Analisar artefatos produzidos de uma LPS para dispositivos móveis 

(MobileMedia) em seis ferramentas de derivação de produto. 

 Com o propósito de avaliar as técnicas e mecanismos adotados pelas 

ferramentas. 

 Com respeito a modularidade, complexidade e estabilidade. 

 Do ponto de vista do desenvolvedor/pesquisador. 

 No contexto de estudantes de mestrado e doutorado do Departamento de 

Informática e Matemática Aplicada da UFRN, do Centro de Informática da UFPE, e 

do Laboratório de Engenharia de Software da PUC-Rio. 

4.1.3. Planejamento do Estudo Experimental 

Seleção do Contexto e de Participantes: Este estudo foi conduzido por 

quatro estudantes de três universidades: dois estudantes (E1, E2) de mestrado do 

Departamento de Informática e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (DIMAp/UFRN); um estudante de doutorado do Centro de 

Informática da UFPE (E3); e um estudante de doutorado do Laboratório de 

Engenharia de Software da PUC-Rio (E4). Os quatro participantes possuem 

experiência em LPS e na maior parte das ferramentas. O participante E1 ficou 

responsável por implementar os artefatos de derivação da LPS MobileMedia nas 

ferramentas XVCL e GenArch. O participante E2 restringiu sua contribuição à 

implementação do MobileMedia na ferramenta Captor. O participante E3 

implementou os artefatos de derivação para as ferramentas MSVCM e CIDE. E por 

fim, o participante E4 ficou responsável pela implementação da LPS na ferramenta 

pure::variants. Todos os participantes do estudo têm bom conhecimento na área de 

linhas de produto de software e também das ferramentas de derivação as quais 
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estiveram responsáveis pela especificação. Quanto à aplicação e contagem das 

métricas, os participantes E1, E3 e E4 foram os responsáveis. Além disso, um 

arquivo de nivelamento foi escrito para garantir que as melhores técnicas de cada 

ferramenta haviam sido usadas e que a contagem havia sido feita corretamente. 

Cada artefato de implementação que era gerenciado pelas ferramentas foi colocado 

em uma planilha na qual, a forma como haviam sido tratados era explicitada, além 

da contagem métricas nos artefatos com conhecimento de configuração presente. 

Estes participantes também foram responsáveis por coletar os resultados das 

métricas. O estudo ainda contou com uma verificação e validação de pesquisadores 

responsáveis pelo desenvolvimento da ferramenta Captor sob os resultados e 

especificações produzidos para aquela abordagem. 

Formulação das Hipóteses: Para este estudo foram definidas hipóteses de 

pesquisa que realizam suposições com a intenção de serem consideradas 

admissíveis ou não. O uso de hipóteses estatísticas foi inviabilizado pela baixa 

quantidade de dados. As hipóteses de pesquisa do nosso estudo definem que, 

apesar de utilizar o mesmo estudo de caso, as ferramentas apresentam resultados 

diferentes para os atributos de modularidade, complexidade e estabilidade. Em 

linhas gerais, as hipóteses consideram que ferramentas que oferecem suporte 

explícito e separado para modularizar o conhecimento de configuração apresentam 

resultados melhores para as métricas de modularidade, complexidade e estabilidade 

do que as que não o fazem. As hipóteses são definidas a seguir: 

(i) Hipótese 1 (H1) – As ferramentas que tem o conhecimento de configuração 

modularizado em um arquivo ou modelo apresentam espalhamento menor que as 

ferramentas que tem o conhecimento de configuração representado em artefatos 

que implementam a LPS:  

H1: 

 

= Média do Espalhamento do conhecimento de configuração 

 (ii) Hipótese 2 (H2) – As ferramentas que tem o conhecimento de 

configuração modularizado em um arquivo ou modelo apresentam entrelaçamento 

menor que as ferramentas que tem o conhecimento de configuração representado 

em artefatos que implementam a LPS:  
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H2: 

 

 = Média do Entrelaçamento do conhecimento de configuração 

 

(iii) Hipótese 3 (H3) – Ferramentas orientadas a modelo necessitam de menos 

tokens para realizar a especificação do conhecimento de configuração que as 

ferramentas orientadas a código:  

H3: 

 

 = Média do Número de Tokens no Conhecimento de Configuração 

 

(iv) Hipótese 4 (H4) – O número de expressões do conhecimento de 

configuração é inferior para ferramentas orientadas a modelo em relação a 

ferramentas orientadas a código: 

H4: 

 

 = Média do Número de Expressões no Conhecimento de Configuração 

 

 (v) Hipótese 5 (H5) – As ferramentas que concentram o conhecimento de 

configuração apresentam menor número de itens de configuração adicionados na 

evolução do conhecimento de configuração:  

H5:  

 = Média de Itens de Configuração Adicionados 

 

(vi) Hipótese 6 (H6) – As ferramentas que concentram o conhecimento de 

configuração apresentam menor número de itens de configuração alterados na 

evolução do conhecimento de configuração:  

H6:  

 = Média de Itens de Configuração Modificados 
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(vii) Hipótese 7 (H7) – As ferramentas que concentram o conhecimento de 

configuração apresentam menor número de itens de configuração removidos na 

evolução do conhecimento de configuração: 

H7:  

 = Média de Itens de Configuração Removidos 

Projeto do Estudo Experimental: O fator deste estudo experimental é a LPS 

MobileMedia e os tratamentos envolvidos são seis ferramentas de derivação de 

produto para linhas de produto de software: (i) Captor, (ii) CIDE, (iii) GenArch, (iv) 

MSVCM, (v) pure::variants e (vi) XVCL. 

4.1.4. Operação do Estudo Experimental  

Preparação 

A medição foi conduzida a partir das seguintes etapas principais: (i) especificação 

dos artefatos das LPS relacionados à derivação de produtos considerando seis 

abordagens (Captor, CIDE, GenArch, MSVCM, pure::variants e XVCL) apresentadas 

na Seção 2.2.; (ii) coleta das métricas de modularidade, complexidade e estabilidade 

selecionadas sobre os diferentes artefatos de derivação produzidos para cada uma 

das abordagens investigadas; e (iii) interpretação dos resultados obtidos para as 

métricas adotadas neste estudo. Neste estudo, apenas ferramentas que oferecem 

suporte direto para derivação de produtos foram incluídas. Outras ferramentas como 

o Gears1 não foram incluídas por indisponibilidade da ferramenta, essencial para 

condução do estudo. As ferramentas Captor, GenArch e MSVCM foram escolhidas 

por serem de interesse direto.  Além disso, outras ferramentas de derivação, como 

XFeature² [Cechticky et al., 2004], RequiLine³ [Massen e Lichter, 2003], FeatureIDE4 

[Leich et al. 2005] não fizeram parte do estudo por terem menos relevância na 

comunidade, e por motivos de limitação de escopo do estudo. A seguir são 

detalhadas as três etapas da preparação. 

                                            
 
1
 http://www.biglever.com/solution/product.html 

² http://www.pnp-software.com/XFeature/ 
³ http://www-lufgi3.informatik.rwth-aachen.de/TOOLS/requiline/ 
4
 http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/iti_db/research/featureide/ 

http://www.biglever.com/solution/product.html
http://www.pnp-software.com/XFeature/
http://www-lufgi3.informatik.rwth-aachen.de/TOOLS/requiline/
http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/iti_db/research/featureide/
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 Na primeira etapa do nosso estudo, as 4 implementações orientadas a 

aspectos correspondentes as versões 4 a 7 da LPS MobileMedia foram 

consideradas para serem implementadas nas diferentes abordagens de derivação 

de produto porque apresentam maior número de artefatos e variabilidades. Além 

disto, por usar orientação a aspectos para modularizar as variabilidades, as 

ferramentas possuem uma quantidade menor de artefatos com variações para  

serem gerenciados, o que possivelmente torna tal atividade menos complexa. A 

documentação disponível do MobileMedia foi usada como base para especificar e 

implementar os artefatos de derivação. O MobileMedia fornece diversas versões 

representando a evolução da LPS, que permitiram observar os efeitos de cenários 

de mudança no decorrer da derivação de artefatos considerando diferentes 

abordagens. O estudo contou com a colaboração de membros de outros grupos de 

pesquisa especialistas na área, principalmente na especificação e validação dos 

artefatos produzidos para as diferentes ferramentas de derivação. Antes de iniciar a 

execução foram definidas regras de alinhamento entre as ferramentas para garantir 

que: (i) as melhores práticas de cada abordagem seriam usadas para 

implementação dos artefatos; e (ii) a comparação entre os artefatos de derivação 

fosse uniforme e justa. Estas regras foram posteriormente verificadas durante a 

atividade de execução por todos os participantes, através da checagem das 

implementações dos artefatos em cada abordagem. 

Execução 

A atividade de execução foi iniciada com a especificação dos artefatos de derivação. 

Durante esta especificação, todas as desconformidades encontradas foram 

analisadas e discutidas, e eventuais correções foram aplicadas à implementação dos 

artefatos para garantir seu alinhamento, antes da efetiva coleta das métricas. Isto 

garantiu, por exemplo, que: (i) o mesmo conjunto de features comuns e variáveis 

foram usados nos artefatos de derivação considerando cada versão do MobileMedia; 

(ii) cada variabilidade e artefatos de implementação foram expressos usando os 

mecanismos adequados das ferramentas de derivação de produto; e (iii) as 

especificações do conhecimento de configuração nas diferentes abordagens foram 

consistentes entre eles, o que significa que todas as abordagens de derivação de 

produtos estão especificando os mesmos produtos que podem ser gerados 

automaticamente em cada versão do MobileMedia. 
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 Depois de implementar a derivação dos artefatos do MobileMedia usando as 

seis diferentes ferramentas, houve uma análise da especificação do conhecimento 

de configuração para avaliar a corretude incluindo a derivação de alguns produtos. 

Após esta análise, as métricas de modularidade, complexidade e estabilidade foram 

aplicadas e quantificadas manualmente ao longo dos artefatos. Nesta quantificação, 

foram considerados os artefatos que são responsáveis por especificar o 

conhecimento de configuração nas diferentes abordagens. O principal objetivo nesta 

etapa foi quantificar o entrelaçamento, espalhamento, tamanho e instabilidade dos 

artefatos de derivação sob a perspectiva dos cenários de mudanças exigidos pela 

evolução do MobileMedia. 

A seguir são apresentados e discutidos os resultados coletados para as 

métricas de modularidade, complexidade e estabilidade modeladas no MobileMedia. 

Esta análise considerou a especificação dos artefatos de derivação em 4 diferentes 

versões da LPS MobileMedia.  

4.1.4.1. Análise de Modularidade 

O principal objetivo da análise de modularidade é quantificar o grau de 

espalhamento e entrelaçamento do conhecimento de configuração sob os artefatos 

da LPS. Os resultados são apresentados a seguir para as duas métricas que 

compõem esta análise (seções 4.1.4.1.1 e 4.1.4.1.2). 
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Figura 12 – Abordagens e Métricas 

4.1.4.1.1. Espalhamento do Conhecimento de Configuração 

O grau de espalhamento do conhecimento de configuração foi medido através de 

uma contagem em todos os artefatos da LPS que continham alguma informação 

referente à especificação do conhecimento de configuração. Código-fonte, por 
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exemplo, pode conter alguma informação na forma de tags de compilação 

condicional (#ifdef). A Figura 13 mostra os resultados dos valores coletados para 

esta métrica considerando as quatro versões do MobileMedia especificadas usando 

seis diferentes abordagens. É possível observar que as ferramentas GenArch, 

pure::variants e MSVCM apresentaram valores mais estáveis e menores para esta 

métrica se comparados com as outras abordagens, mesmo quando novas features e 

artefatos são adicionados. Isto acontece, principalmente, porque essas abordagens 

fornecem um arquivo separado ou modelo de configuração para especificar o 

conhecimento de configuração com o mapeamento entre features e artefatos de 

código. 

 

Figura 13 - Espalhamento do Conhecimento de Configuração 

 As ferramentas CIDE, Captor e XVCL apresentaram valores mais altos para o 

espalhamento do conhecimento de configuração, como exibido na Figura 13. CIDE 

apresentou alto grau de espalhamento porque não fornece suporte dedicado para 

modularizar o conhecimento de configuração. Nesta abordagem todo elemento 

colorido nos artefatos de código com CIDE pode ser visto como uma expressão de 
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conhecimento de configuração que relaciona o elemento a feature. As abordagens 

Captor e XVCL também apresentaram valores altos para a métrica de 

espalhamento. Os artefatos de derivação de produto destas abordagens são 

compostos por um conjunto de arquivos específicos que descrevem as regras de 

transformações, o que representa uma parte significante da especificação do 

conhecimento de configuração. Não obstante, artefatos de código também contêm 

especificação do conhecimento de configuração na forma de tags. Isto explica 

porque estas duas ferramentas obtiveram valores similares em todas as versões do 

MobileMedia.  

 A Figura 12 ilustra os artefatos de derivação de produto especificados em 

cinco abordagens que são responsáveis pela inclusão das features Photo e Music 

na LPS MobileMedia. XVCL, por exemplo, requer que cada artefato da LPS que é 

processado seja um frame. Para transformar um artefato em um frame, foram 

incluídas tags básicas com alguns parâmetros, quer este frame tenha variabilidades 

de granularidade fina ou não. No lado direito da Figura 12, por exemplo, 

PhotoAndMusicAspect.aj.xvcl representa o aspecto correspondente especificado 

como um frame. Por outro lado, Captor também necessita do uso de tags XSL, e 

cada artefato variável tem de ser um template. O lado direito da Figura 12 também 

exibe o aspecto PhotoAndMusicAspect.aj especificado com um conjunto de tags 

XSL usadas pelos artefatos de derivação da ferramenta Captor. O lado esquerdo da  

Figura 12 ilustra os arquivos de configuração das abordagens Captor e XVCL que 

são usados para especificar as regras de transformação mencionadas acima. O 

espalhamento destas regras de transformação e tags de código ao longo dos 

artefatos de derivação de produto foram quantificados pela métrica de 

espalhamento. Note que GenArch, MSVCM e pure::variants não contêm informações 

referentes a conhecimento de configuração nos artefatos de código, para estas 

versões do MobileMedia, o conhecimento de configuração está modularizado em um 

só arquivo. Isto pode variar de acordo com a granularidade das variações, caso 

sejam variações de granularidade fina, por exemplo, uma variação em um método, o 

conhecimento de configuração estaria espalhado em mais de um arquivo nestas 

ferramentas. 
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4.1.4.1.2. Entrelaçamento do Conhecimento de Configuração 

A Figura 14 mostra os valores coletados para a métrica de entrelaçamento do 

conhecimento de configuração. As ferramentas Captor e XVCL apresentaram os 

maiores valores para esta métrica. Isto ocorre, principalmente, porque as duas 

abordagens devem conter cabeçalhos e rodapés em qualquer artefato de código 

associado com o conhecimento de configuração. Esta informação é usada durante o 

processo de derivação de produto em cada abordagem.  

O lado direito da Figura 12 mostra, por exemplo, que o aspecto 

PhotoAndMusicAspect.aj necessita que sejam inclusas tags de configuração para 

ambas as abordagens. Todos os artefatos de código associados com variabilidades 

demandam a inserção dessas mesmas tags de configuração, contribuindo deste 

modo, para o aumento do entrelaçamento do conhecimento de configuração. Neste 

estudo de caso, as abordagens GenArch, MSVCM e pure::variants, tem o 

conhecimento de configuração completamente isolado, não tendo, portanto, 

conhecimento de configuração entrelaçado com os artefatos de código. Daí, o valor 

nulo obtido para tais ferramentas durante a coleta da métrica de entrelaçamento, 

para as versões de 4 a 6.  

Na ferramenta CIDE, a métrica de entrelaçamento de conhecimento de 

configuração foi quantificada pela ocorrência de sentenças de cores espalhadas ao 

longo dos artefatos de código. Por conta disto, CIDE inicialmente apresentou um 

baixo entrelaçamento considerando a versão 4 do MobileMedia, mas conforme o 

número de features aumentou, os valores tornaram-se altos comparados a outras 

abordagens. Isto ocorreu, principalmente, porque com o aumento de features a 

serem gerenciados, as expressões de features tornam-se mais complexas. GenArch, 

pure::variants e MSVCM tiveram valores equivalentes e os melhores resultados para 

a métrica de entrelaçamento considerando todas as versões. Nas três primeiras 

versões investigadas (versões 4 a 6), o entrelaçamento para estas abordagens foi 

zero. Isto ocorreu porque o conhecimento de configuração foi adequadamente 

modularizado em um modelo dedicado. 
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Figura 14 – Entrelaçamento do Conhecimento de Configuração dentro de ativos de código 

É possível observar que variabilidades de granularidade fina aumentam o 

entrelaçamento do conhecimento de configuração em artefatos de código. O fato da 

LPS MobileMedia ter variações bem modularizadas com aspectos contribuiu para 

valores baixos para as métricas de espalhamento e entrelaçamento nas versões 4-6. 

Contudo, a versão 7 tem um caso particular onde um artefato 

(OptionalFeatureAspect.aj) contêm variabilidades de granularidade fina que não 

podem ser tratadas usando somente o modelo de conhecimento de configuração. A   

Figura 15 ilustra este aspecto, onde os argumentos fornecidos na cláusula declare 

precedence são variabilidades e dependem da seleção de features específicas no 

código do aspecto. Por conta disto, este arquivo precisa ser processado usando tags 

de compilação condicional (MSVCM e pure::variants) ou processamento de 

templates (GenArch e Captor). Ambas as técnicas são usadas durante a derivação 

de produto para decidir se parte desse artefato será incluído ou não. Note que todas 

as abordagens e métricas deste estudo sofreram influência desta variabilidade de 

granularidade fina, que foi responsável para o aumento nos resultados para a 
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métrica de entrelaçamento considerando as ferramentas Captor e XVCL para a 

versão 7 do MobileMedia. 

 

Figura 15 – OptionalFeatureAspect.aj 

4.1.4.2. Análise de Complexidade 

O principal objetivo das duas métricas neste grupo foi medir a complexidade em 

termos de tamanho da especificação do conhecimento de configuração em cada 

abordagem, e ainda analisar como elas se comportam quando uma LPS evolui. 

4.1.4.2.1. Número de Tokens no Conhecimento de Configuração 

A métrica de número de tokens nos permitiu distinguir o tamanho e a complexidade 

da especificação do conhecimento de configuração em diferentes abordagens de 

derivação de produto. A Figura 16 mostra os valores coletados para esta métrica. A 

abordagem Captor foi a que exigiu o maior número de tokens na especificação do 

conhecimento de configuração, uma das razões para isto é a necessidade da 

criação de várias expressões de decisão do conhecimento de configuração 

(chamadas e criação de tarefas), além da criação de cabeçalhos e rodapés 

especificados nos templates de código. A ferramenta XVCL também apresentou 

valores altos para a métrica do número de tokens. Isto ocorreu pela mesma razão da 

abordagem Captor, exceto pelo fato das definições e chamadas de tarefas que são 

realizadas diretamente aos arquivos XVCL. Em MSVCM, os valores obtidos são 
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maiores que o GenArch porque é necessário especificar o nome dos artefatos e 

associações obrigatórias. 

 A Figura 12 mostra como os tokens foram contados nas abordagens (exceto 

CIDE) para o artefato PhotoAndMusicAspect. Este aspecto está relacionado à 

junção das features Photo e Music. Para esta métrica, em XVCL, Captor, GenArch, 

MSVCM e pure::variants, foram contados os seguintes valores 94,129, 3, 3 e 15, 

respectivamente. Em CIDE, como apenas elementos de código são coloridos com as 

features relacionadas, não há nenhuma especificação textual relativa ao 

conhecimento de configuração, portanto, os valores desta métrica para todas as 

versões foi zero. GenArch, pure::variants e MSVCM tem valores muito menores que 

as outras abordagens. No GenArch, o modelo de arquitetura, que abstrai todos os 

artefatos de código, é construído automaticamente pela ferramenta. Os engenheiros 

de linhas de produto precisam apenas escrever expressões de features, associando 

features a artefatos. Dessa forma, os valores obtidos para esta métrica tendem a ser 

menores para o GenArch, isto ocorre de forma similar em MSVCM. 

 

Figura 16 – Número de Tokens na especificação do Conhecimento de Configuração 
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4.1.4.2.2. Número de expressões no Conhecimento de Configuração 

A Figura 18 exibe o número de expressões para as diferentes versões do 

MobileMedia especificadas nas seis abordagens. De forma similar à métrica de 

entrelaçamento, a abordagem CIDE apresentou um aumento considerável quando 

novas features foram adicionadas. Uma expressão em CIDE é considerada como 

um elemento que recebe a coloração de um dado feature. Assim, os valores 

coletados para esta métrica são equivalentes aos valores da métrica de 

espalhamento para a abordagem CIDE. As abordagens XVCL e MSVCM podem 

agrupar vários artefatos em uma só expressão. Uma diferença é que em MSVCM, as 

relações obrigatórias também são especificadas, como mencionado anteriormente. A 

Figura 17 ilustra esta característica de agrupamento de XVCL. Ela mostra que na 

versão 6, a feature Photo está associada com 5 artefatos. Na próxima versão, 3 

novos artefatos são adicionados a esta expressão e nenhuma outra expressão 

precisa ser criada. Em Captor, pure::variants e GenArch, foi necessário adicionar 3 

expressões para este caso. Isto pode ser contornado em GenArch e pure::variants 

através de associações de nível mais abstrato, como relacionar pacotes a 

expressões de features. Contudo, se a implementação estiver altamente espalhada, 

isto não pode ser feito. Na Figura 12 as expressões são exibidas para as diferentes 

abordagens. 

 

Figura 17 – XVCL – Concisão em Expressões de Features 
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Figura 18 – Número de expressões na especificação do conhecimento de configuração. 

4.1.4.3. Análise de Estabilidade 

A análise de estabilidade buscou observar sob três diferentes perspectivas as 

expressões entre as versões que foram adicionadas, modificadas e removidas, 

conforme descrição a seguir: 

 Adicionadas. A Figura 19 exibe o número de expressões adicionadas no 

conhecimento de configuração de cada abordagem entre as versões do 

MobileMedia. Ao adicionar novos artefatos, GenArch, pure::variants, Captor e 

CIDE tratam os artefatos individualmente, então eles tem um esforço maior 

que MSVCM e XVCL, os quais podem agrupar estes artefatos. No GenArch e 

em Captor, a inclusão de um artefato representa uma nova expressão 

adicionada ao conhecimento de configuração. 

 Modificadas. A Figura 20 mostra o número de expressões alteradas no 

conhecimento de configuração. As versões 4, 5 e 6 tiverem muitos novos 
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artefatos e nenhuma expressão pode ser reusada. Novamente, as 

abordagens que tratam artefatos individualmente (GenArch, Captor e 

pure::variants) tiveram um esforço maior que as outras. A abordagem CIDE 

não tem itens alterados para nenhuma das versões porque quando uma 

mudança ocorre em um artefato, é necessário remover a cor associada a ele 

e depois marcar o novo artefato com esta cor. 

 Removidas. A Figura 21 mostra o número de expressões removidas do 

conhecimento de configuração em cada abordagem. Isto geralmente ocorre 

quando artefatos de código são removidos. Os resultados desta métrica são 

muito parecidos em quase todas as abordagens. As variações ocorrem 

somente em casos em que a abordagem pôde reusar algumas expressões 

refletindo na Figura 20. O fato de CIDE não poder modificar expressões 

resulta em um aumento no número de itens removidos. 

 

Figura 19 – Estabilidade – Número de itens de configuração adicionados 
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Figura 20 – Estabilidade – Número de itens de configuração modificados 



61 
Capítulo 4. Estudos Experimentais 
 

 

 

Figura 21 – Estabilidade – Número de itens de configuração removidos 

4.1.5. Interpretação dos Dados 

A média dos resultados obtidos através da aplicação das métricas foi utilizada para 

realizar a análise das hipóteses de pesquisa formuladas na Seção 4.1.3. Para este 

estudo de caso, as ferramentas GenArch, MSVCM e pure::variants apresentaram em 

média um espalhamento do conhecimento de configuração 96% menor que as 

ferramentas Captor, CIDE e XVCL. Isto ocorreu porque as últimas não oferecem 

suporte explícito e separado para modularizar o conhecimento de configuração. 

Neste estudo houve uma relação entre a maneira que as ferramentas gerenciam o 

conhecimento de configuração e o espalhamento causado, levando à confirmação 

da primeira hipótese (H1). 

 De forma similar à hipótese anterior, as ferramentas que fornecem suporte 

explícito e separado para o conhecimento de configuração(GenArch, MSVCM e 

pure::variants) apresentaram em média um entrelaçamento 94% menor entre 

conhecimento de configuração e código-fonte. As ferramentas Captor e XVCL 
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tiveram grau de entrelaçamento muito superior a outras abordagens por 

especificarem conhecimento de configuração no cabeçalho e rodapé de todos os 

artefatos da LPS. Com estes resultados temos a evidência à favor da hipótese H2 na 

amostra analisada. Vale ressaltar que o MobileMedia teve somente uma variação de 

granularidade fina e a ocorrência de mais destas, pode levar a resultados diferentes.  

 A terceira hipótese faz uma suposição quanto ao número de tokens 

necessários para especificar o conhecimento de configuração. Os resultados do 

estudo mostraram que o grupo de ferramentas orientadas a modelo obteve, em 

média, um número aproximadamente 91% menor de tokens que o grupo de 

ferramentas orientadas a código. Estes resultados levam a evidência favorável   da 

hipótese H3 para o estudo com o MobileMedia. Contudo, é importante notar que ao 

avaliar individualmente o resultado das ferramentas, constata-se que na ferramenta 

CIDE, apesar desta ser orientada a código, não foi necessário nenhum token para 

realizar a especificação do conhecimento de configuração. 

 As ferramentas orientadas a modelos tiveram um número de expressões do 

conhecimento de configuração aproximadamente 11% menor que o de ferramentas 

orientadas a código. Esta diferença é pouco significativa, haja vista que estamos 

considerando apenas um estudo de caso para realizar a análise. Mais uma vez, a 

avaliação individual realizada na Seção 4.1.4.2.2 revela pontos fortes e fracos das 

ferramentas para esta métrica. Dentre os pontos fortes, a concisão das expressões 

mostrou-se determinante para alcançar bons resultados. Diante dos resultados 

apresentados, a quarta hipótese (H4) apesar das evidências favoráveis, deve ser 

analisada em novos contextos que possam levar à confirmação do que é 

apresentado. 

 As hipóteses H5, H6 e H7 estão relacionadas à estabilidade das expressões 

na evolução do conhecimento de configuração. Na evolução da LPS MobileMedia 

novas features surgiram e com elas foram incluídas novas expressões relacionadas 

ao conhecimento de configuração. A média destas inclusões para ferramentas que 

concentram o conhecimento de configuração foi apenas 2% menor que a das 

ferramentas que tem as expressões espalhadas. Este resultado é muito próximo e 

pode representar um caso isolado, por esta razão não consideramos como uma 

evidência favorável à hipótese H5.  

Ainda na evolução da LPS, ao alterar expressões do conhecimento de 

configuração, as ferramentas orientadas a modelo tiveram média aproximada de 
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64% mais expressões alteradas que ferramentas orientadas a código. Este resultado 

levaria a invalidar a hipótese H6. Contudo, houve um desvio na ferramenta CIDE que 

não permite alterações nas expressões. Se esta ferramenta fosse retirada dos 

cálculos das médias, teríamos um resultado muito próximo entre os dois grupos de 

ferramentas, levando a acreditar que mais estudos são necessários para invalidar a 

hipótese H6 diante dos resultados apresentados.  

Por fim, assim como na inclusão de expressões no conhecimento de 

configuração, a exclusão de expressões apresentou diferença pouco significativa: as 

ferramentas orientadas a modelos tiveram de eliminar uma expressão a menos do 

que ferramentas orientadas a código, isto representa menos de 5% da média entre 

os grupos de ferramentas. Novamente, pela diferença entre os resultados, pouca 

evidência favorável a hipótese H7 é apresentada. Na métrica de número de itens de 

configuração removidos, a ferramenta CIDE também apresentou um desvio devido a 

motivos explanados na Seção 4.1.4.3. 

Os resultados obtidos sugerem que para as métricas de número de 

expressões no conhecimento de configuração, número de itens de configuração 

adicionados, modificados e removidos, o que mais influenciou foi a concisão das 

expressões do conhecimento de configuração. Diferente do que foi suposto nas 

hipóteses (H4, H5, H6 e H7), em que isto é atribuído ao fato da ferramenta ser 

orientada a modelo ou a código. 

4.1.6. Ameaças à Validade da Análise 

Esta Seção discute ameaças à validade dos resultados obtidos no estudo 

experimental. Estas ameaças estão definidas em três tipos principais: validade 

interna, validade externa e validade de construção. 

 Como ameaça à validade interna do estudo temos que o MobileMedia foi 

especificado na ferramenta MSVCM por um membro que participou também do 

desenvolvimento desta ferramenta. Para minimizar esta ameaça, os outros 

participantes do projeto verificaram a especificação realizada, e a aplicação e 

resultados da contagem das métricas não apenas na ferramenta MSVCM, mas em 

todas as outras. 

 A principal ameaça à validade externa é o fato das métricas terem sido 

aplicadas em somente uma linha de produto que pertence ao domínio de aplicações 
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para dispositivos móveis. Para contornar esta ameaça, foi realizado outro estudo de 

caso no qual as métricas foram aplicadas em artefatos de derivação de uma LPS de 

E-Commerce que pertence ao domínio de aplicações web, que é apresentado na 

próxima Seção. 

 As métricas aplicadas neste primeiro estudo experimental foram adaptadas 

para serem aplicadas diretamente nesta dissertação, por conta disto, não foram 

avaliadas de forma independente em estudos anteriores. A validade de construção 

define que isto se torna uma ameaça, pois não garante, por exemplo, que a métrica 

de espalhamento do conhecimento de configuração, necessariamente mede o 

espalhamento da forma correta. 

4.2. Segundo Estudo Experimental 

O segundo estudo experimental está dividido em seis seções principais: (i) descrição 

da Linha de Produto Alvo; (ii) definição do estudo experimental; (iii) planejamento do 

estudo experimental; (iv) operação do Estudo Experimental; (v) interpretação dos 

dados; e (vi) ameaças à validade do estudo. 

4.2.1. Linha de Produto Alvo: EasyCommerce 

O EasyCommerce é uma linha de produto de software para a web e mais 

especificamente o domínio de e-commerce. Boa parte da análise de domínio foi 

provida pelo trabalho de [Lau 2006], no qual foram definidos modelos de features 

para lojas virtuais que atendem vários requisitos deste domínio. O autor dividiu em 

duas partes principais: (i) “Store Front” (também chamada de Business to Commerce 

– B2C); e (ii) “Business Management” (também chamada de Business to Business – 

B2B). A primeira trata da interface em que o usuário utiliza para acessar a loja, a 

maioria das features presentes neste grupo faz parte dos serviços que provêem 

interface ao usuário, embora algumas possam não ser diretamente visíveis aos 

usuários. A segunda é responsável por controlar interesses referentes ao negócio, 

como controle de produtos, e dar suporte ao funcionamento da loja virtual.  

A LPS EasyCommerce foi desenvolvida pelo autor desta dissertação em 

conjunto com estudantes de mestrado e graduação da Universidade Federal do Rio 



65 
Capítulo 4. Estudos Experimentais 
 

 

Grande do Norte. O modelo de features definido por Lau conta com 

aproximadamente duzentas e trinta features, contudo, para o nosso estudo, o 

escopo foi reduzido para 80 features também organizadas em Store Front (Figura 

22.a) e Business Management (Figura 22.b). Para realizar esta redução de escopo, 

features geralmente presentes em lojas virtuais brasileiras foram escolhidas. 

 

Figura 22– Modelo de Features do EasyCommerce 

No decorrer deste documento os significados das principais features são 

explicados, assim como a forma de implementação. A LPS foi construída baseada 

em uma arquitetura três camadas: Interface do Usuário, Negócio e Dados. Na 

interface do usuário temos páginas Java Server Pages que utilizam o suporte do 

framework Java Server Faces para renderizar dados através de Managed Beans que 

realizam o papel de controladores, e na camada de modelo os Session Beans 

responsáveis por implementar a lógica do negócio. 

As principais tecnologias utilizadas para implementação da LPS 

EasyCommerce foram: (i) Java Server Faces (JSF) que é um framework para 

desenvolvimento de aplicações web onde as páginas são definidas usando 

componentes visuais; (ii) RichFaces que é uma biblioteca de componentes para 

aplicações web que utilizam o JSF usada no EasyCommerce para promover o 

suporte a AJAX; (iii) para o controle transacional dos serviços da aplicação foi 

utilizado o Spring framework que é um framework baseado nos padrões de projeto 

inversão de controle e injeção de dependência; (iv) SpringAOP é a tecnologia 

fornecida pelo framework para trabalhar com interesses transversais; (v) AspectJ 

também foi utilizado para gerenciar variações na LPS já que o SpringAOP não é 
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capaz de realizar declarações intertipos; e por fim, (vi) o framework Hibernate foi 

utilizado para persistir os objetos no banco de dados PostgreSQL.  

 

Figura 23 – Arquitetura da LPS EasyCommerce 

 

Na estruturação da arquitetura em camadas (Figura 23) os seguintes padrões 

de projeto foram utilizados: (i) Open Session in View1 que é um padrão utilizado para 

manter a sessão aberta no momento da renderização da visualização na camada de 

interface do usuário; (ii) o padrão DAO (Data Access Object) [Alur, Malks e Crupi, 

2001] é usado para abstrair e encapsular o acesso aos dados e está presente na 

camada de dados. O DAO se comunica com o banco, recupera o registro em 

questão e retorna os objetos para serem utilizados pela aplicação; (iii) no padrão 

Abstract Factory [Gamma et al., 1995] utilizado no EasyCommerce, uma interface é 

                                            
 
1
 https://www.hibernate.org/43.html 

https://www.hibernate.org/43.html
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fornecida e através dela a fábrica é capaz de criar um objeto que implemente esta 

interface; (iv) o padrão Singleton [Gamma et al., 1995] é utilizado para garantir que 

uma classe tenha apenas uma instância e que esta instância esteja acessível de 

qualquer ponto da aplicação; (v) por fim, o padrão Strategy [Gamma et al., 1995] foi 

utilizado para gerenciar uma variação do EasyCommerce em que a implementação 

da lógica de negócio que diz que ao produto ser cadastrado, é necessário reter o 

cadastro pois este ainda não foi autorizado (isto deve ocorrer somente se a feature 

ContentApproval for selecionada na derivação do produto).  

Na Figura 24 temos um screenshot da linha de produto desenvolvida com 

destaque para a representação visual parcial de features como WelcomeMessage, 

SpecialOffers, Browsing, Search, Registration, ShoppingCart e Administration. 

 

Figura 24 – EasyCommerce 

Para permitir o uso do EasyCommerce no nosso estudo, três cenários de 

evolução foram elaborados. O primeiro cenário está relacionado a inclusão de uma 

feature, chamada de CustomViews, que é uma visão personalizada através de um 

ou mais catálogos para criar uma loja especializada ou dar destaque em alguns 

produtos. O segundo cenário de evolução do EasyCommerce introduz a feature 

WishList que é uma visão do catálogo que foi definida pelo cliente. Ela permite que o 

cliente escolha produtos que deseja comprar ou ganhar de presente. Finalmente, o 
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terceiro e último cenário de evolução do EasyCommerce é definida pela feature 

Coupons. Esta feature está dentro do grupo de descontos e serve para que possa 

ser gerado um cupom que é equivalente a um desconto. Após divulgação dos 

cupons, o cliente pode utilizá-los para receber descontos em compras na loja. 

4.2.2. Definição do Estudo Experimental 

Seguindo a mesma estrutura e referências citadas no primeiro estudo, a definição 

deste estudo experimental foi construída com base no modelo GQM [Solingen e 

Berghout, 1999; Basili, Caldiera e Rombach, 2002]. Os objetivos deste segundo 

estudo experimental são: 

 Analisar artefatos produzidos de uma LPS para E-Commerce para o 

domínio web em seis ferramentas de derivação de produto. 

 Com o propósito de avaliar as abordagens adotadas pelas ferramentas. 

 Com respeito a modularidade, complexidade e estabilidade. 

 Do ponto de vista do desenvolvedor/pesquisador. 

 No contexto de estudantes de pós-graduação do Departamento de 

Informática e Matemática Aplicada da UFRN. 

4.2.3. Planejamento do Estudo Experimental 

Seleção do Contexto e Seleção de Participantes: Diferentemente do 

primeiro estudo experimental, este estudo foi conduzido apenas pelo autor desta 

dissertação, que possui experiência na maior parte das ferramentas e em Linhas de 

Produto de Software, maiores detalhes serão fornecidos na Seção de ameaças a 

validade (Seção 4.2.6). O principal motivo para a condução de tal estudo por apenas 

um participante, se deu por conta da limitação de tempo dos membros participantes 

do primeiro estudo. Vale ressaltar que a experiência adquirida pelo participante na 

especificação e discussão dos artefatos de derivação para as 6 diferentes 

ferramentas contribuiu de forma positiva para condução do estudo.  

Formulação das Hipóteses: Com a experiência adquirida no primeiro estudo 

experimental, as hipóteses de pesquisa foram definidas através de suposições 

baseadas nos resultados obtidos no estudo anterior. Gerando assim, hipóteses que 
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consideram que ferramentas que oferecem suporte explícito e separado para 

modularizar o conhecimento de configuração apresentam resultados melhores que 

as ferramentas que não o fazem. Desta vez, somente para as métricas de 

espalhamento, entrelaçamento e número de tokens no conhecimento de 

configuração. O restante das hipóteses leva em consideração a concisão das 

especificações realizadas pelas ferramentas, nesta concisão, as ferramentas foram 

agrupadas de acordo com a concisão de suas especificações: (i) 2 ou mais artefatos 

relacionados a uma expressão de feature (MSVCM e XVCL); (ii) pacote/componente 

relacionado a uma expressão de feature (GenArch e pure::variants); e (iii) 1 artefato 

relacionado a uma expressão de feature (Captor e CIDE). É importante ressaltar que 

quando os artefatos estão localizados em lugares/diretórios diferentes, mesmo que 

relacionados à mesma expressão de feature, somente as ferramentas MSVCM e 

XVCL podem agrupar esta relação. A seguir são definidas 7 hipóteses: 

 

(i) Hipótese 1 (H1) – As ferramentas que tem o conhecimento de configuração 

modularizado em um arquivo ou modelo apresentam espalhamento menor que as 

ferramentas que tem o conhecimento de configuração representado em artefatos 

que implementam a LPS:  

H1: 

 

ESCC = Média do Espalhamento do conhecimento de configuração 

 

(ii) Hipótese 2 (H2) – As ferramentas que tem o conhecimento de 

configuração modularizado em um arquivo ou modelo apresentam entrelaçamento 

menor que as ferramentas que tem o conhecimento de configuração representado 

em artefatos que implementam a LPS:  

H2: 

 

ENCC = Média do Entrelaçamento do conhecimento de configuração 

 

(iii) Hipótese 3 (H3) – Ferramentas orientadas a modelo necessitam de menos 

tokens para realizar a especificação do conhecimento de configuração que as 

ferramentas orientadas a código:  
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H3: 

 

NTCC = Média do Número de Tokens no Conhecimento de Configuração 

 

(iv) Hipótese 4 (H4) – O número de expressões do conhecimento de 

configuração é menor para ferramentas que possuem especificação concisa (capaz 

de relacionar vários artefatos a uma expressão de feature) do que ferramentas que 

tem uma especificação não concisa: 

H4: 

 

NECC = Média do Número de Expressões no Conhecimento de Configuração 

 

 (v) Hipótese 5 (H5) – As ferramentas que possuem especificação concisa 

(capazes de relacionar vários artefatos a uma expressão de feature) apresentam 

menor número de itens de configuração adicionados na evolução do conhecimento 

de configuração:  

H5:  

ICA = Média de Itens de Configuração Adicionados 

 

(vi) Hipótese 6 (H6) – As ferramentas que possuem especificação concisa 

(capazes de relacionar vários artefatos a uma expressão de feature) apresentam 

menor número de itens de configuração alterados na evolução do conhecimento de 

configuração: 

H6:  

ICM = Média de Itens de Configuração Modificados 

(vii) Hipótese 7 (H7) – As ferramentas que possuem especificação concisa 

(capazes de relacionar vários artefatos a uma expressão de feature) apresentam 

menor número de itens de configuração removidos na evolução do conhecimento de 

configuração: 

H7:  

ICR = Média de Itens de Configuração Removidos 

Projeto do Estudo Experimental: O fator deste estudo experimental é a LPS 

EasyCommerce e os tratamentos envolvidos são seis ferramentas de derivação de 
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produto para linhas de produto de software: (i) Captor, (ii) CIDE, (iii) GenArch, (iv) 

MSVCM, (v) pure::variants e (vi) XVCL. 

4.2.4. Operação do Estudo Experimental  

Preparação 
 
A medição foi conduzida a partir das seguintes etapas principais: (i) especificação 

dos artefatos da LPS relacionados à derivação de produtos considerando seis 

abordagens (Captor, CIDE, GenArch, MSVCM, pure::variants e XVCL) apresentadas 

na Seção 2.2.; (ii) quantificação das métricas selecionadas sobre os diferentes 

artefatos de derivação produzidos para cada uma das abordagens investigadas; e 

(iii) análise quantitativa e avaliação dos resultados obtidos para as métricas de 

modularidade, complexidade e estabilidade adotadas neste estudo. Assim como no 

primeiro estudo, apenas ferramentas que fornecem derivação de produtos foram 

utilizadas. A seguir são detalhadas as três etapas de preparação de nosso estudo.  

 Na primeira etapa do nosso estudo, as versões de 1 a 4 da LPS 

EasyCommerce foram consideradas de forma a terem seus artefatos de derivação 

implementados na diferentes ferramentas investigadas. A experiência e 

documentação das variações da LPS EasyCommerce foram usadas como base para 

especificar e implementar os artefatos de derivação. Diferentemente do primeiro 

estudo, esta especificação foi realizada apenas pelo autor da dissertação, único 

participante do estudo, que organizou da mesma forma as regras de alinhamento 

entre as abordagens que garantem que: (i) as melhores práticas de cada abordagem 

seriam usadas para implementação dos artefatos; e (ii) a comparação entre os 

artefatos de derivação fosse uniforme e justa.  

Os principais tipos de artefatos encontrados na LPS EasyCommerce são 

classes Java, páginas JSP, aspectos em AspectJ e arquivos de configuração XML. A 

LPS possui variabilidades de granularidade grossa e fina. A variabilidade de 

granularidade grossa é vista como unidades não fragmentadas, por exemplo, 

classes, aspectos e páginas que estão relacionados integralmente a uma 

determinada feature ou expressão de features. Quando em algum desses tipos de 

arquivos ocorre variação somente em parte da unidade, esta é chamada de 

granularidade fina, podendo essa parte ser um atributo ou método (em classes); uma 
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declaração inter-tipo, um ponto de junção ou um adendo (em aspectos); ou ainda 

uma caixa de texto, ou botão em um formulário (páginas).  

Para variabilidades de granularidade grossa, as ferramentas geralmente 

realizam um mapeamento direto entre expressão de feature e artefato relacionado. 

Porém, quando ocorrem variabilidades de granularidade fina, cada ferramenta adota 

uma estratégia para mapear a variação contida dentro de um artefato. A LPS 

EasyCommerce contem variações de granularidade fina em páginas JSP, como 

ilustrado na Figura 25. As duas variações estão indicadas com as setas, ambas 

estão relacionadas a features opcionais: (i) a primeira à feature WelcomeMessage – 

que apresenta uma mensagem de boas vindas ao usuário; e (ii) a segunda à feature 

SpecialOffers - que exibe uma lista de ofertas especiais. 

 

 Figura 25 – DynamicContent.jsp 

Cada ferramenta investigada no nosso estudo trata a variação exibida na 

Figura 25 de uma maneira diferente. Na ferramenta Captor o arquivo é tratado como 

um template XSL e, portanto, devem haver tags (xsl:choose e xsl:when) para 

verificar a seleção dos formulários relacionados. GenArch também trata o trecho de 

código como um template, porém, ao invés de inserir instruções condicionais 

misturadas ao código, cada linha das variações pode ser isolada em um fragmento, 

e o mapeamento entre a expressão de feature e o fragmento ocorrerá em nível de 

modelo. A ferramenta pure::variants define o arquivo como um texto condicional e 

através da instrução PV:IFCOND determina que o trecho de código só seja incluído 

no produto final, quando a expressão for verdadeira. Na abordagem XVCL todos os 

arquivos são frames. Para fazer a composição do produto é necessário que sejam 

incluídas instruções (select e option) verificando se a variável associada ao frame 
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tem valor verdadeiro. Em CIDE, cada linha apontada pelas setas na Figura 25 é 

colorida com a cor da feature relacionada. 

Execução 

Na atividade de execução do estudo experimental, os artefatos do 

EasyCommerce foram implementados usando as seis diferentes abordagens, em 

que foram aplicadas e quantificadas as métricas de modularidade, complexidade e 

estabilidade. Foram considerados apenas os artefatos que são responsáveis por 

especificar o conhecimento de configuração nas diferentes abordagens. A principal 

meta foi quantificar o entrelaçamento, espalhamento, tamanho e instabilidade dos 

artefatos de derivação sob a perspectiva dos cenários de mudanças exigidos pela 

evolução do EasyCommerce. Nesta fase, os dados coletados para as métricas de 

modularidade, complexidade e estabilidade modeladas no EasyCommerce são 

apresentados e discutidos. Esta análise considerou a especificação dos artefatos de 

derivação em 4 diferentes versões da LPS EasyCommerce. 

4.2.4.1. Analise de Modularidade 

O principal objetivo das métricas de modularidade é quantificar o grau de 

espalhamento e entrelaçamento do conhecimento de configuração sob os artefatos 

da LPS. Os resultados são apresentados a seguir para as duas métricas que 

compõem esta análise. 

4.2.4.1.1. Espalhamento do Conhecimento de Configuração 

A Figura 26 mostra os resultados dos valores coletados para a métrica de 

espalhamento do conhecimento de configuração, considerando as quatro versões do 

EasyCommerce especificadas usando seis diferentes ferramentas. É possível 

perceber que as ferramentas GenArch, MSVCM e pure::variants, além de terem 

apresentado valores para espalhamento consideravelmente menores do que as 

outras ferramentas, ainda tiveram comportamento estável na evolução da LPS, já 

que o conhecimento de configuração referente aos novos artefatos foi apenas 

adicionado ao modelo de conhecimento de configuração que elas definem. De forma 
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idêntica ao estudo anterior, este melhor desempenho ocorreu porque as ferramentas 

tendem a concentrar o conhecimento de configuração em arquivos/modelos 

específicos.  

 

Figura 26 - Espalhamento do Conhecimento de Configuração 

 Conforme observado nos dois estudos, o número de variações de 

granularidade fina aumentou e com este acréscimo pode-se observar que o 

espalhamento do conhecimento de configuração também aumentou. A Figura 26 

ilustra esta situação na qual a ferramenta XVCL passa de 49 para 59 artefatos que 

contêm conhecimento de configuração. A partir destes resultados, pode-se concluir 

que: (i) conforme o número de variações de granularidade fina na LPS aumenta, 

mais é exigido de todas as ferramentas, isto faz com que ferramentas que tentam 

isolar o conhecimento de configuração em arquivos dedicados, apresentem 

espalhamento maior do conhecimento de configuração ao longo dos artefatos da 

LPS em relação a situação anterior. Diminui-se então, a distância destas 

ferramentas para as ferramentas que naturalmente já tem o conhecimento de 

configuração espalhados nos artefatos da LPS; (ii) nesta métrica, os resultados 

foram distribuídos em dois grupos de ferramentas: ferramentas que isolam o 
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conhecimento de configuração quando há granularidade grossa e somente em caso 

de granularidade fina vão ter conhecimento de configuração espalhado em artefatos 

da LPS (GenArch, MSVCM e pure::variants) e o segundo grupo é o de ferramentas 

que nos dois níveis de variabilidade tem o conhecimento de configuração espalhado 

nos artefatos da LPS (CIDE, Captor e XVCL).  

O primeiro grupo tende a ter em outros estudos, os mesmos resultados 

numéricos para a métrica de espalhamento, já que, estas ferramentas têm um 

arquivo com o conhecimento de configuração mais o espalhamento em cada artefato 

que possui variação de granularidade fina. As ferramentas do segundo grupo 

também tendem a ter resultados aproximados na métrica de espalhamento, isto 

ocorre porque o conhecimento de configuração está espalhado em todos com 

variação os artefatos da LPS, seja esta variação de granularidade fina ou grossa. A 

diferença entre as ferramentas está no fato de Captor e XVCL, mesmo tendo 

conhecimento de configuração espalhado, possuírem um arquivo específico para 

concentrar algumas informações relativas ao conhecimento de configuração. 

4.2.4.1.2. Entrelaçamento do Conhecimento de Configuração 

A Figura 27 mostra os valores coletados para a métrica de entrelaçamento do 

conhecimento de configuração. As ferramentas Captor e XVCL tiveram o pior 

desempenho para esta métrica apresentando um maior entrelaçamento entre o 

código de seus artefatos de implementação e a especificação do conhecimento de 

configuração. CIDE, MSVCM e pure::variants tiveram desempenho similar, com um 

pequeno desvio para CIDE que leva vantagem por só ter que colorir o trecho de 

código relacionado a variação, enquanto que nas outras abordagens, instruções 

condicionais são inseridas no código. GenArch teve um menor entrelaçamento por 

isolar fragmentos de código em modelos. 
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Figura 27- Entrelaçamento do Conhecimento de Configuração 

 Diferentemente do outro estudo, mesmo entre abordagens que tentam isolar o 

conhecimento de configuração, o entrelaçamento atingiu níveis mais altos, 

diminuindo consideravelmente a diferença entre as ferramentas. A Figura 29 

apresenta variações de granularidade fina sendo gerenciadas pelas ferramentas 

GenArch, MSVCM e pure::variants, em um artefato chamado dynamicContent.jsp. 

Para realizar a gerência dessas variações, as ferramentas inserem conhecimento de 

configuração em meio ao código do artefato, causando um entrelaçamento entre 

ambos. 

A ferramenta CIDE, que no estudo anterior havia apresentado aumento 

considerável de entrelaçamento do conhecimento de configuração ao longo das 

diferentes versões da LPS, neste estudo de caso apresentou crescimento estável. 

Isto ocorreu porque os artefatos do EasyCommerce estão relacionados diretamente 

a uma feature ou a expressões AND. Portanto, não foi necessária a criação de 

novas features para representar expressões de features complexas. 
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4.2.4.2. Análise de Complexidade 

A análise realizada tem o objetivo de medir a complexidade da especificação do 

conhecimento de configuração. Para isso, duas métricas foram aplicadas, a primeira 

verifica o número de tokens necessário para realizar tal especificação e a segunda 

verifica o número de expressões que são necessárias para especificar o 

conhecimento de configuração. As métricas da análise de complexidade também 

analisam o comportamento das ferramentas quando a LPS evolui. 

4.2.4.2.1. Número de Tokens no Conhecimento de Configuração 

A Figura 28 mostra os valores coletados para a métrica do número de tokens na 

especificação do conhecimento de configuração. Neste estudo, Captor e XVCL 

precisaram novamente do maior número de tokens para a especificação do 

conhecimento de configuração, isto ocorreu principalmente por serem abordagens 

orientadas a código e exigirem cabeçalho e rodapé em todos os arquivos 

gerenciados pela ferramenta.  
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Figura 28- Número de Tokens na especificação do Conhecimento de Configuração 

Conforme a quantidade de variações de granularidade fina aumentou, as 

outras ferramentas (GenArch, MSVCM e pure::variants) também precisaram de um 

maior número de tokens para especificar o conhecimento de configuração. A Figura 

29 mostra variações de granularidade fina para as ferramentas GenArch, MSVCM e 

pure::variants, em um artefato chamado dynamicContent.jsp. Por meio da figura é 

possível perceber o número de tokens especificados para cada ferramenta, quanto 

mais artefatos tiverem este tipo de variação, maior será o número de tokens 

especificados. O gerenciamento destas variações aproxima as ferramentas citadas 

das ferramentas Captor e XVCL. Há exemplos, citados anteriormente, de como as 

últimas ferramentas gerenciam os artefatos da LPS. Enquanto no estudo anterior 

estas ferramentas não chegavam a 10% de Captor e XVCL, agora já passam de 

20%. Como era esperado, a ferramenta CIDE por não usar tokens para especificar o 

conhecimento de configuração, obteve mais uma vez zero tokens para todas as 

versões do EasyCommerce. 
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Figura 29- Variações de granularidade fina do artefato dynamicContent.jsp em três ferramentas 

4.2.4.2.2. Número de expressões no Conhecimento de Configuração 

A Figura 30 mostra os valores coletados para a métrica do número de expressões na 

especificação do conhecimento de configuração. A capacidade das ferramentas 

MSVCM e XVCL de agrupar mais de um artefato na relação com uma expressão 

ajuda a contribuir para bons desempenhos nesta métrica, porém, para a ferramenta 
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XVCL isto não foi suficiente para obter números inferiores a GenArch, CIDE e 

MSVCM, como no estudo anterior.  

A Figura 29 apresenta o artefato dynamicContent.jsp implementado nas 

ferramentas GenArch, MSVCM e pure::variants. Para gerenciar as duas variações 

ilustradas (WelcomeMessage e SpecialOffers) foi necessário incluir expressões 

relacionadas ao conhecimento de configuração em meio ao código do artefato. Mais 

uma vez, podemos perceber que quanto maior o número de variações de 

granularidade fina, mais as abordagens aproximam seus resultados. Isto ocorreu 

para esta métrica porque independentemente da ferramenta sintetizar o 

conhecimento de configuração para artefatos de granularidade grossa, o elevado 

número de expressões para gerenciar variações de granularidade fina acaba 

aproximando as ferramentas.  

 

Figura 30- Número de Expressões na especificação do Conhecimento de Configuração 
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4.2.4.3. Análise de Estabilidade 

A análise de estabilidade buscou observar sob três diferentes perspectivas as 

expressões entre as versões que foram adicionadas, modificadas e removidas, 

conforme descrição a seguir: 

 Adicionadas. A Figura 30 mostra os valores coletados para a métrica do 

número de itens de configuração adicionados. As evoluções do 

EasyCommerce ocasionaram o surgimento de novos artefatos, portanto 

novos itens de configurações adicionados e na adição de novas variabilidades 

de granularidade fina associadas à artefatos já existentes. Apenas as 

ferramentas capazes de agrupar os artefatos em um só mapeamento para 

uma expressão de features tiveram desempenho superior, como é o caso de 

MSVCM e XVCL.  

 Modificadas e Removidas. Os tipos de evolução que a LPS EasyCommerce 

apresentou não oferecem itens de configuração modificados para nenhuma 

ferramenta já que nenhum artefato teve sua relação alterada para outra 

expressão de feature. Estas evoluções também não apresentaram itens de 

configuração que tiveram de ser excluídos, pois só foram adicionados novos 

artefatos na LPS. 
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Figura 31- Número de Itens de configuração adicionados 

4.2.5. Interpretação dos Dados 

Assim como no primeiro estudo, a média dos resultados obtidos através da 

aplicação das métricas foi utilizada para realizar a análise das hipóteses de pesquisa 

formuladas na Seção 4.2.3. Também neste estudo de caso, as ferramentas 

GenArch, MSVCM e pure::variants apresentaram em média um espalhamento do 

conhecimento de configuração menor que as ferramentas Captor, CIDE e XVCL. Isto 

ocorreu novamente porque as últimas não oferecem suporte explícito e separado 

para modularizar o conhecimento de configuração. A diferença no grau de 

espalhamento entre os dois grupos de ferramentas no estudo anterior era de 96%. 

Neste estudo de caso, a diferença foi reduzida para quase 81% (causado pelo 

aumento no número de variações de granularidade fina). Mesmo com a menor 

diferença entre os dois grupos de ferramentas, a relação entre a maneira que as 

ferramentas gerenciam o conhecimento de configuração e o espalhamento causado 
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continuou a ocorrer, aumentando as evidências favoráveis à confirmação da primeira 

hipótese (H1). 

 O aumento no número de variações de granularidade fina teve um impacto 

ainda maior sob a métrica de entrelaçamento do conhecimento de configuração. As 

ferramentas que fornecem suporte explícito e separado para o conhecimento de 

configuração apresentaram em média um entrelaçamento 47% menor entre 

conhecimento de configuração e código-fonte que as outras ferramentas, contra 

94% de diferença no estudo anterior (causado pela existência de apenas uma 

variação de granularidade fina). Mesmo com a aproximação dos resultados, as 

ferramentas Captor e XVCL, pelo fato de exigirem cabeçalhos e rodapés (vide Seção 

4.1.4.1.2), tendem a manter certa diferença em relação às outras abordagens. De 

qualquer modo, considerando os resultados do primeiro e segundo estudos, a 

hipótese H2 foi invalidada porque a ferramenta CIDE mesmo sem possuir suporte 

explícito e separado para o conhecimento de configuração obteve resultados 

equivalentes as ferramentas GenArch, MSVCM e pure::variants. 

 Os resultados do estudo mostraram que o grupo de ferramentas orientadas a 

modelo obtiveram para a métrica do número de tokens, em média, aproximadamente 

84% menos tokens que o grupo de ferramentas orientadas a código. Enquanto no 

primeiro estudo esta diferença era de 91%. A diferença entre os dois estudos é 

justificada pelo aumento no número de variações de granularidade fina. Isto exigiu 

das ferramentas um maior número de tokens para a especificação do conhecimento 

de configuração. A ferramenta CIDE não necessita de tokens para especificar o 

conhecimento de configuração, contudo, houve um esforço para colorir os artefatos 

de acordo com as features associadas. Se não fosse esta ferramenta, a suposição 

que ferramentas orientadas a modelo necessitam de menos tokens para 

especificação do conhecimento de configuração que as ferramentas orientadas a 

código estaria correta e levaria a confirmação da hipótese H3 para os dois estudos. 

 Para a quarta hipótese (H4) as ferramentas foram distribuídas em grupos de 

acordo com a capacidade de concisão. O resultado ruim obtido para a ferramenta 

pure::variants na métrica de expressões do conhecimento de configuração, foi 

causado pela especificação de expressões duplicadas. Na mesma métrica, a 

ferramenta CIDE obteve os melhores resultados entre as ferramentas. Isto ocorreu 

por que ela é a única que não possui um arquivo em que estão especificadas 

expressões relativas ao conhecimento de configuração. A LPS EasyCommerce não 
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possui muitos artefatos relacionados a mesma feature. Com isto, a ferramenta 

XVCL, apesar de ter a especificação do conhecimento de configuração concisa, 

obteve desempenho inferior à ferramenta CIDE.  A partir desses resultados, chega-

se a conclusão que para ter um número reduzido de expressões do conhecimento 

de configuração, a ferramenta não basta ser concisa, esta conclusão invalida a 

hipótese H4.  

 Devido ao tipo de evoluções da LPS EasyCommerce, as ferramentas MSVCM 

e XVCL tiveram melhor desempenho por agrupar novos artefatos a expressões de 

features. Isto confirma a hipótese H5, porém, este resultado não pode ser 

generalizado para outros estudos. As hipóteses H6 e H7 não puderam ser 

verificadas porque os cenários de evolução implementados não demandaram a 

modificação ou remoção de itens de configuração. 

4.2.6. Ameaças à Validade da Análise 

Esta Seção discute ameaças à validade da análise realizada no estudo experimental 

apresentado na Seção 4.2.4. Estas ameaças estão definidas em três áreas 

principais: validade interna, validade externa e validade de construção. 

Em ameaça à validade interna temos que o EasyCommerce foi especificado 

em todas as ferramentas pelo autor da dissertação, isto implica que, as variações 

podem não ter sido corretamente implementadas, além da aplicação e coleta das 

métricas que podem apresentar problemas. Para minimizar esta ameaça a 

interpretação foi feita com a colaboração do orientador deste trabalho. 

 Em confronto à ameaça à validade externa encontrada no primeiro estudo 

experimental, este estudo contribui para a validade externa acrescentando mais um 

estudo de caso, diversificando participantes e contexto. Outras ameaça à validade 

externa é o fato de duas métricas não terem apresentado resultados por causa do 

tipo de evolução da LPS EasyCommerce. 

 As métricas aplicadas no segundo estudo experimental foram aplicadas em 

um estudo anterior (Seção 4.1), porém, a ameaça à validade de construção continua 

já que não se trata de um estudo realizado de forma separada e independente. 
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4.3. Análise e Discussão Geral dos Estudos Experimentais 

Nesta Seção são discutidos assuntos interessantes e lições aprendidas relacionadas 

à avaliação das abordagens de derivação de produto em relação às métricas 

aplicadas. 

 Análise Geral de Modularidade e Complexidade. As ferramentas GenArch, 

pure::variants e MSVCM apresentaram os melhores resultados nos dois 

estudos considerando as métricas de modularidade e a métrica de número de 

tokens no conhecimento de configuração. A principal razão que contribuiu 

para o bom desempenho dessas abordagens foi o uso de uma especificação 

do conhecimento de configuração isolado. É importante ressaltar que houve 

um desempenho inferior por parte destas abordagens em relação às outras 

quando o número de variações de granularidade fina aumentou (LPS 

EasyCommerce). Captor e XVCL obtiveram resultados menos satisfatórios 

nas métricas de modularidade e na métrica do número de tokens no 

conhecimento de configuração, devido à especificação do conhecimento de 

configuração ser textual e naturalmente complexa nas duas abordagens. 

Considerando as versões iniciais do MobileMedia, a ferramenta CIDE 

apresentou resultados razoáveis para as métricas de modularidade e 

complexidade. Contudo, a ferramenta mostrou-se, neste estudo, não 

escalável em termos de espalhamento e entrelaçamento, por conta do 

aumento no número de expressões de conhecimento de configuração 

especificados nos artefatos de código. Isto não aconteceu na LPS 

EasyCommerce, já que nesta havia um número proporcionalmente menor de 

expressões de features mais complexas. Quanto a métrica de expressões de 

conhecimento de configuração, a ferramenta XVCL que no primeiro estudo 

havia apresentado os melhores resultados, devido a LPS MobileMedia ter 

muitos arquivos relacionados a uma mesma feature, não apresentou 

resultados tão bons no segundo estudo, pois a LPS EasyCommerce tem uma 

relação menor de artefatos relacionados a uma mesma feature.  

 Análise Geral de Estabilidade. A respeito das métricas de estabilidade no 

primeiro estudo, foi observado que Captor, GenArch, MSVCM e XVCL 

precisaram de um número pequeno e estável de expressões ao longo das 
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diferentes versões quando adicionados, alterados ou removidos itens de 

configuração. MSVCM foi a abordagem que apresentou a melhor estabilidade 

para expressões de conhecimento de configuração. Por outro lado, CIDE 

exibiu os valores mais altos para itens de configuração removidos devido a 

necessidade de associar novas cores a expressões de conhecimento de 

configuração que são alterados nos artefatos de código ao longo das versões. 

Já no segundo estudo experimental, para itens de configuração adicionados, 

MSVCM e XVCL pela característica de relacionar mais de um artefato com a 

mesma expressão de features, obtiveram desempenho melhor que as outras 

ferramentas. Porém, não foi possível verificar itens de configuração 

modificados e removidos por conta do tipo de variação fornecida pelas 

evoluções do EasyCommerce, dificultando o confronto de resultados para 

estas métricas entre o primeiro e segundo estudos. 

 Ferramentas automatizadas e dirigidas por modelos. O estudo revelou 

que a especificação do conhecimento de configuração em um modelo ou 

arquivo dedicado pode trazer diversos benefícios aos atributos de 

modularização, complexidade e estabilidade. Este foi o caso das abordagens 

GenArch, MSVCM e pure::variants. Apesar destas vantagens, apenas ser 

dirigida por modelos não garante a ferramenta bons resultados para todas as 

métricas. É necessária a combinação com outras características, por 

exemplo, a concisão de expressões de features.  Captor e XVCL não 

obtiveram melhores resultados na maior parte das métricas de modularização 

e complexidade. Estas abordagens exigiram regras de transformação escritas 

manualmente relacionadas ao processo de derivação de produto. É 

interessante notar que o simples suporte automatizado à especificação e 

geração das regras de transformação que representam o conhecimento de 

configuração nestas abordagens poderia trazer resultados equivalentes às 

outras abordagens. 

 Especificação do conhecimento de configuração em artefatos de código. 

Outro interessante tópico neste estudo revelou impactos positivos e negativos 

da técnica de implementação da variabilidade na modularização dos artefatos 

de derivação de produto. A maioria das variabilidades implementada para as 

versões do MobileMedia foram codificadas usando a programação orientada a 

aspectos. Isto contribuiu para os valores positivos obtidos para a maioria das 
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métricas de modularidade, complexidade e estabilidade para as diferentes 

abordagens. Análises da implementação do MobileMedia usando tags de 

compilação condicional, por exemplo, poderiam encontrar um número maior 

de diretivas de compilação condicional (#IFDEFs) espalhadas e entrelaçadas 

ao longo de diferentes artefatos de código. Todas essas diretivas também 

podem contribuir para a instabilidade dos artefatos de derivação de produto 

durante a evolução de LPS, porque elas não estão adequadamente 

modularizadas. As variações em arquivos JSP do EasyCommerce, mostraram 

justamente um esforço maior necessário para realizar a especificação do 

conhecimento de configuração nas ferramentas. Embora a adoção da 

programação orientada a aspectos na implementação do MobileMedia 

forneça vantagens e benefícios para a especificação dos artefatos de 

derivação de produto, o estudo também mostrou que variabilidades de 

granularidade fina encontradas dentro de artefatos de código podem dificultar 

os cenários de modularização do conhecimento de configuração. Isto foi 

ilustrado através do aspecto OptionalFeatureAspect que implementa a 

precedência entre aspectos (variabilidades) que serão aplicadas ao núcleo da 

LPS. 

4.4. Sumário 

Neste Capítulo foram apresentados dois estudos de caso conduzidos através da 

análise de uma LPS para dispositivos móveis e de uma LPS E-Commerce. Ambos 

os estudos foram detalhados no que se refere à condução do experimento, da 

aplicação do método, da coleta dos dados e da avaliação dos resultados obtidos. Os 

estudos foram desenvolvidos com base nas métricas definidas no Capítulo 3, além 

da avaliação individual das métricas sobre as ferramentas, os estudos encerram com 

panorama geral do experimento. 

 

 



 

5. Análise Qualitativa 

Esta Seção apresenta uma análise qualitativa realizada com base nos critérios 

definidos anteriormente (Seção 3.3) com o objetivo de alcançar informações sobre 

ferramentas de derivação de produto que não puderam ser alcançadas com os 

estudos qualitativos realizados. Na Seção 5.1 as fases e procedimentos da análise 

são relatados, em seguida na Seção 5.2 os critérios são aplicados sob as 

ferramentas analisadas. Finalmente, na Seção 5.2.7 algumas discussões são 

traçadas. 

5.1. Fases e Procedimentos da Análise 

A análise iniciou com a definição de seu objetivo, juntamente com o levantamento de 

informações relevantes para atender totalmente ou parcialmente o objetivo (Seção 

3.3). Com o objetivo de explorar as ferramentas selecionadas (Captor, CIDE, 

GenArch, MSVCM, pure::variants e XVCL) considerando cada um dos critérios, 

foram analisadas as especificações do MobileMedia nas versões de 4 a 7 (Seção 

4.1.2) e as especificações do EasyCommerce nas versões de 1 a 4 (Seção 4.2.1). 

Esta análise contou com a colaboração de pesquisadores da UFPE, PUC-Rio e 

ICMC-USP. Para este estudo qualitativo também foram consideradas 

implementações de outras LPS isoladamente nas ferramentas analisadas, já que o 

principal objetivo era revelar o potencial das abordagens em relação a cada critério 

do estudo. Na próxima Seção os resultados obtidos para os critérios são discutidos e 

avaliados. 

5.2. Resultados Obtidos e Discussões 

Nesta Seção, as ferramentas de derivação de produto são analisadas e 

confrontadas considerando os seis critérios selecionados.  
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5.2.1. Especificação de expressões de features 

As abordagens de derivação investigadas neste estudo fornecem suporte para 

especificar o conhecimento de configuração como um mapeamento entre features 

(espaço do problema) e artefatos de código (espaço de solução). Ao definir a 

especificação do conhecimento de configuração, algumas abordagens também 

fornecem suporte para especificar expressões de features. Estas expressões são 

usadas para expressar features e suas combinações. Por exemplo, para identificar a 

seleção da expressão de features A e B, deve-se usar lógica proposicional:  A ^ B. 

Isto permite mapeamentos mais expressivos do que assumir um mapeamento entre 

features e artefatos de código um-para-um na sua realização. O suporte a 

expressões de features em ferramentas de derivação de produto é importante, e é 

desejável que as features não sejam sempre relacionadas a um mapeamento um-

para-um. 

 Na abordagem XVCL, as expressões de features são criadas através da 

combinação de comandos de seleção (select) e opção (option) fornecidos pela 

linguagem, solicitando a seleção de uma variável e depois checando seu valor. 

Então, para selecionar as features A e B, é necessário checar os valores das duas 

variáveis. Se a seleção for verdadeira, o frame é adaptado ao framework. As tags 

precisam estar aninhadas, o que dificulta a leitura e entendimento das expressões.  

A ferramenta Captor funciona da mesma maneira, porém parte da especificação é 

feita através de formulários. Por conta disto, os valores são capturados nos 

formulários, e depois da checagem destes valores, uma tarefa é invocada. Esta 

tarefa é responsável por compor um arquivo de template em um produto. Em CIDE, 

existe apenas suporte para expressões lógicas do tipo E (^). Quando há código 

relacionado a duas ou mais features, as cores ficam sobrepostas. Finalmente, as 

outras abordagens (GenArch, MSVCM e pure::variants) usam lógica proposicional 

com os operadores E (^), OU (v) e NEGAÇÃO (¬) para construir as expressões de 

features. 

 Para ilustrar como as diferentes abordagens de derivação de produto 

fornecem suporte a expressões de features, a seguir é apresentado um exemplo de 

uma expressão não-trivial especificada para a versão 7 do MobileMedia. Considere o 

aspecto (OneAlternativeFeature.aj) que deve ser incluído somente se as features 

relacionadas à mídia (Photo, Music e Video) forem selecionadas. Na ferramenta 
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CIDE foi necessário criar novas features no modelo de features para expressar esta 

combinação, já que ela só suporta o operador E (^). Isto não é desejável, pois polui o 

modelo de features. Já as ferramentas GenArch, MSVCM e pure::variants usam 

lógica proposicional, resultando na expressão: 

 

(Photo ^ (¬(Music)) ^ (¬(Video)))  v 

(Music ^ (¬(Video)) ^ (¬(Photo)))  v 

(Video ^ (¬(Music)) ^ (¬(Photo))). 

 Finalmente, nas abordagens XVCL e Captor, esta expressão é representada 

por muitas tags aninhadas e não-concisas. A Figura 32 ilustra o caso das tags 

aninhadas em XVCL, o que é bem similar em Captor. A principal diferença é que 

Captor não fornece os valores, ao contrário, a ferramenta captura os dados dos 

formulários. Dessa forma, foi observado que as abordagens que usam lógica 

proposicional apresentaram a forma mais concisa e expressiva de definir expressões 

de features. De fato, os estudos quantitativos (Capítulo 4) mostraram que a 

especificação do conhecimento de configuração nas abordagens Captor e XVCL é 

bastante complexa, tendo apresentado desempenho ruim para a métrica de número 

de tokens no conhecimento de configuração. Já na métrica de expressões no 

conhecimento de configuração, XVCL apresentou melhores resultados quando a 

LPS tem muitos artefatos relacionados à mesma expressão de feature, isto ocorre 

porque XVCL é capaz de agrupar estes artefatos relacionando-os a uma expressão 

de feature. 
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Figura 32 – Expressões de Features em XVCL 

5.2.2. Mecanismos de composição de derivação de produtos 

Este critério foi utilizado para refletir sobre os algoritmos e estratégias adotadas 

pelas abordagens na geração de produtos. Por exemplo, algumas abordagens 

adotam um mecanismo de composição negativo, isto é, a derivação de produtos 

consiste em remover artefatos ou parte desses artefatos para gerar o produto final. 

 Em CIDE, dada uma seleção de features, a abordagem remove as partes dos 

artefatos de código associadas às features que não estão presentes na seleção de 

features. Em MSVCM, depois que a seleção de features é realizada, a ferramenta 

avalia as expressões de features no conhecimento de configuração. Para 

expressões avaliadas como verdadeiras, ela aplica as transformações associadas. 

Neste caso, seleciona artefatos que vão formar o produto final, e pré-processa 

arquivos que tem variabilidade de granularidade fina. O processador do XVCL inicia 

de um arquivo definido como Specification Framework (SPC) ou framework de 

especificação, onde a maior parte das configurações são especificadas através do 

fornecimento dos frames que deverão ser processados. Iniciando pelo SPC, cada 
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frame é composto (adaptado) por ordem de ocorrência. Um frame adaptado pelo 

SPC pode adaptar outros, então, o algoritmo consiste de uma busca na árvore de 

frames, onde os frames são visitados do nó raiz até os nós folhas, através de uma 

busca em profundidade. A principal diferença está em que um frame pode ser 

adaptado por um ou mais frames. A ferramenta Captor tem um motor de 

transformações de templates que analisa tags XSL checando a informação 

especificada nos formulários durante a engenharia de aplicação. 

 GenArch avalia no modelo de configuração as relações de dependência entre 

expressões de feature e artefatos de código. Para artefatos de código dependentes 

de features, quando uma expressão de feature relacionada é avaliada como falsa, 

eles são removidos do produto que será derivado. Durante a derivação de produto, 

os templates podem usar informação dos modelos de feature e implementação para 

personalizar a variabilidade. A derivação de produtos em pure::variants ocorre de 

acordo com transformações baseadas em arquivo XML, que representa o modelo de 

resultado da variação. Através de uma seleção de features, a ferramenta usa o 

modelo de família para guiar a aplicação destas transformações.  

5.2.3. Nível de configuração de artefatos 

Ao contrário de linhas de produto de outras áreas não relacionadas a software (por 

exemplo, automotiva e eletrônica), linhas de produto de software são 

frequentemente desenvolvidas usando diferentes tipos de elementos. Não apenas a 

noção geral de componente é usada, mas também diferentes formas de construir 

componentes. Portanto, a representação do conhecimento de configuração está 

essencialmente associada com a natureza dos artefatos de código que são 

suportados (por exemplo, orientados a objetos, orientados a aspectos e baseados 

em componentes) e o nível de detalhes da configuração que é suportado 

(granularidade fina ou grossa).  

A configuração da granularidade grossa pode ser descrita por mapeamentos 

entre features e suas combinações com artefatos de implementação, tais como, 

classes, aspectos, arquivos de configuração, arquivos de imagens e componentes. 

Neste caso, o artefato inteiro é incluído (ou não) no produto final, quando a 

expressão de feature associada é válida. Configurações de granularidade fina 

podem ser qualquer variabilidade que envolva elementos particulares dentro de 
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artefatos de implementação, como métodos, adendos aspectuais, funções ou até 

mesmo trechos bem localizados dentro de tais artefatos. Este tipo de granularidade 

requer mecanismos de especificação e configuração mais detalhados, como 

templates e pré-processadores. 

A respeito deste critério, GenArch, XVCL, Captor e pure::variants são 

abordagens que suportam nativamente tanto configurações de granularidade grossa 

quanto fina. MSVCM suporta principalmente configurações de granularidade grossa. 

Contudo, a ferramenta pode ser combinada com o uso de pré-processadores para 

atender configurações de nível mais baixo. CIDE, por outro lado, foca em dar 

suporte a configurações de granularidade fina em diferentes tipos de artefatos de 

código.  

Para dar suporte aos dois tipos de configuração, GenArch e pure::variants 

usam modelos para descrever os artefatos que possuem granularidade grossa e 

suas dependências com features da LPS, e mecanismos de geração de código para 

atender configurações de granularidade fina em qualquer tipo de artefato de código. 

A ferramenta GenArch utiliza o conceito de fragmentos em que trechos de código 

(granularidade fina) presentes em templates são extraídos para o modelo, assim 

este fragmento passa a ter o conhecimento de configuração expresso no modelo. 

XVCL e Captor descrevem configurações da LPS em arquivos textuais, pelos quais 

as decisões de configuração são mapeadas em processamento de templates. 

Dentro destes templates, as configurações de granularidade fina podem ser 

especificadas e realizadas. Assim, em XVCL e Captor, todo artefato de código da 

LPS é tratado como um template, independentemente de sua granularidade. Isto 

influenciou negativamente estas ferramentas nas métricas de modularidade, 

complexidade e estabilidade. Pequenos ajustes nas ferramentas poderiam fornecer 

um desempenho consideravelmente melhor nas métricas analisadas. 

A abordagem CIDE foca, principalmente, em configurações de granularidade 

fina, então a ferramenta não provê um modelo de artefatos de código, como 

consequência a especificação do conhecimento de configuração é inserida 

diretamente nos artefatos de código. MSVCM usa o modelo de configuração para 

expressar o mapeamento entre as features da SPL e as transformações, que podem 

estar associadas tanto a artefatos orientados a objetos como orientados a aspectos 

e ainda pode relacionar features a arquivos que contêm tarefas como a de pré-

processamento. 
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A maneira como cada ferramenta atende aos níveis de configuração de 

artefato, principalmente quando se trata de granularidade fina, influenciou 

diretamente para os resultados obtidos com a métrica de entrelaçamento do 

conhecimento de configuração, já que quanto menos invasiva fosse a técnica, 

melhor seria o seu desempenho. 

5.2.4. Concisão das especificações do conhecimento de configuração 

Ao comparar as abordagens sob este critério, o foco está nos mecanismos 

fornecidos por cada abordagem de derivação em prover especificações do 

conhecimento de configuração mais concisas. Em MSVCM e XVCL, é possível 

relacionar uma só expressão de features com uma série de artefatos. Por outro lado, 

em GenArch e pure::variants, as expressões de features são duplicadas através dos 

modelos de conhecimento de configuração. Isto pode ser reduzido criando uma 

hierarquia de componentes (pure::variants) ou pacotes (GenArch), associando estes 

elementos de nível maior à expressão de feature. Contudo, se a implementação da 

feature está altamente espalhada, provavelmente não será possível usar esta 

abordagem para facilitar a manutenção do conhecimento de configuração. A Figura 

33 ilustra esta situação de duplicidade em que dois artefatos estão relacionados à 

mesma expressão de feature AppointmentScheduling, por existirem outros artefatos 

no mesmo pacote, a ferramenta não pôde relacionar o pacote com a expressão. Nas 

ferramentas MSVCM e XVCL apenas uma expressão de feature foi escrita para 

agrupar os dois artefatos. 

 

Figura 33- Modelo de Configuração da Ferramenta GenArch 
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Outra questão observada neste critério é que Captor e XVCL podem ter 

entradas duplicadas, como na Figura 32 em que é possível notar que um mesmo 

artefato é associado a diferentes expressões de features, enquanto que em outras 

abordagens (GenArch e MSVCM) é possível associar o artefato a uma só expressão 

de feature. Nos estudos quantitativos realizados, as métricas de expressões no 

conhecimento de configuração, itens de configuração, adicionados, modificados e 

removidos, foram influenciadas diretamente pela concisão das especificações do 

conhecimento de configuração. 

Embora possa ser discutido como uma questão de visualização do modelo de 

conhecimento de configuração, o uso de expressões concisas na especificação do 

conhecimento de configuração tem potencial para reduzir o esforço de manutenção. 

Por exemplo, suponha que uma expressão de feature precise ser alterada, tanto 

para adicionar uma nova feature ou para remover uma existente. Enquanto em 

GenArch e pure::variants, é necessário visitar diferentes pontos da especificação do 

conhecimento de configuração para alterar a mesma expressão de feature, o mesmo 

resultado pode ser alcançado mudando apenas uma sentença em MSVCM. Como 

exemplo, usando a Figura 33, se for necessário alterar a expressão de feature 

AppointmentScheduling, é necessário apenas alterar a uma linha do conhecimento 

de configuração na ferramenta MSVCM, enquanto que no GenArch e no 

pure::variants várias partes do modelo de conhecimento de configuração e do 

modelo de família, respectivamente, deveriam ser alteradas. Como CIDE não 

fornece um modelo de configuração centralizado, as informações relativas ao 

conhecimento de configuração ficam espalhadas ao longo de toda a linha, mais 

especificamente em todos os artefatos de código, de forma naturalmente não-

concisa. 

O critério de concisão das especificações do conhecimento de configuração 

ajudou a esclarecer o porquê de resultados significativamente diferentes nos dois 

estudos para algumas ferramentas. Por exemplo, a ferramenta CIDE no estudo de 

caso MobileMedia apresentou um crescimento considerável na métrica de 

expressões no conhecimento de configuração, quando o número de features foi 

aumentado, já no segundo estudo, CIDE foi a ferramenta que teve o melhor 

desempenho, mesmo com uma grande quantidade de features. Esta diferença 

ocorreu pela limitação da ferramenta que não suporta algumas expressões, como 

OU (v) e NOT (~). O primeiro estudo, diferente do segundo, tinha muitas dessas 
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expressões e conforme mais expressões deste tipo foram surgindo, seu 

desempenho foi ficando pior. 

5.2.5. Composição de produtos bem-tipados 

A composição de produtos bem-tipados está relacionada à geração e verificação de 

propriedades dos artefatos da SPL, fornecendo garantias que o processo de 

derivação de produto gera produtos com propriedades particulares que são 

atendidas. Por exemplo, que todos os produtos que podem ser gerados pela LPS 

são bem-tipados, ou seja, as referências para componentes, classes, métodos e 

atributos não apontam para elementos que não existem naquele produto. Este 

critério foi usado para comparar se as abordagens avaliadas oferecem algum grau 

de verificação automática na composição de produtos. 

Em relação a este critério, CIDE e MSVCM são abordagens que oferecem 

verificações automatizadas da composição de produtos implementadas no suporte 

ferramental. As anotações feitas em CIDE já garantem sentenças sintaticamente 

bem-formadas, o que no projeto da ferramenta levará a geração de produtos sem 

erros sintáticos. MSVCM usa uma implementação que detecta automaticamente 

problemas na composição do conhecimento de configuração em linhas de produto 

Java ou AspectJ [Teixeira, 2010].  

A ferramenta pure:variants tem um framework para validação de modelos que 

pode ser estendido, possibilitando a desenvolvedores criar checagens adicionais, 

como a verificação  na composição de produtos bem-tipados, por exemplo. Captor, 

XVCL e GenArch não oferecem qualquer garantia que todos os produtos que podem 

ser gerados da SPL são seguros, estas ferramentas podem derivar produtos que 

contêm referências para elementos inexistentes. Todavia, Captor tem um pós-

processador que funciona com auxílio da ferramenta Ant1, este pode realizar algum 

tipo de checagem individual do produto após sua geração. 

Devido à potencial complexidade de linhas de produto de software, gerar 

todos os produtos da LPS torna-se impraticável conforme a LPS cresce para 

verificação da composição de produtos bem-tipados, que é uma característica 

importante para derivação de produtos. 

                                            
 
1
  http://ant.apache.org/  
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5.2.6. Visualização fornecida do conhecimento de configuração 

A visualização fornecida do conhecimento de configuração faz referência à 

virtualização da implementação da LPS para colocar em evidência a relação entres 

as features e artefatos de código que as atendem, assim como as interações e 

dependências existentes entre tais elementos do espaço de problema e solução. A 

vantagem em virtualizar este conhecimento está em permitir ao engenheiro de 

domínio entender as configurações da LPS sem necessariamente entender detalhes 

de implementação ou outros detalhes não essenciais. 

Diferentes tipos de técnicas para visualização são fornecidos pelas 

abordagens avaliadas. Atualmente, GenArch, pure::variants e MSVCM são as 

abordagens que usam um modelo para definir a especificação do conhecimento de 

configuração  e, consequentemente, sua visualização. GenArch e MSVCM fornecem 

um modelo dedicado a especificar o mapeamento entre features e artefatos de 

código. As relações de restrições (constraints) entre features são descritas no 

modelo de features nas duas abordagens, assim como em pure::variants. Contudo, 

em pure::variants, o conhecimento de configuração está especificado diretamente no 

modelo de família, o qual também agrega especificações arquiteturais da LPS.  

Como discutido anteriormente, a vantagem do modelo de configuração 

fornecido por GenArch e MSVCM é que este permite que o engenheiro de domínio 

foque somente no conhecimento de configuração. Captor, XVCL e CIDE não 

oferecem uma especificação virtual para o conhecimento de configuração, as 

relações de dependência são escritas ao longo dos artefatos. Embora CIDE não 

forneça uma virtualização da especificação do conhecimento de configuração, a 

ferramenta oferece uma série de mecanismos que ajudam ao engenheiro de domínio 

a visualizar o conhecimento de configuração. Por exemplo, visões através de 

features e variações (seleção de features). Ao usar essas visões, algumas features 

ficam ocultas e somente as features que interessam no momento são exibidas. Vale 

ressaltar que para as abordagens Captor e XVCL é possível definir alguns modelos 

que facilitem a visualização do conhecimento de configuração expresso através de 

complexas especificações, o mesmo vale para a ferramenta CIDE. 

De forma geral, as ferramentas Captor, CIDE e XVCL fornecem poucos 

mecanismos para a visualização do conhecimento de configuração, ficando este 

espalhado ao longo dos artefatos da LPS. Em oposição a estas ferramentas, 
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GenArch, MSVCM e pure::variants, tem mecanismos que favorecem a visualização 

do conhecimento de configuração, estes mecanismos tendem a concentrar a 

informação relativa ao conhecimento de configuração para fornecer melhor 

visualização, com isto, estas ferramentas obtiveram os melhores desempenhos para 

as métricas de espalhamento e entrelaçamento do conhecimento de configuração 

nos dois estudos de caso realizados. Porém, foi observado que quanto maior o 

número de variações de granularidade fina, menor será a diferença entre os dois 

grupos de ferramentas nestas métricas. 

5.2.7. Discussão Geral 

Nesta Seção são apresentadas discussões relacionadas aos resultados dos estudos 

quantitativos que são complementados diretamente pelos critérios discutidos neste 

Capítulo. A Tabela 6 apresenta uma síntese dos seis critérios caracterizados de 

acordo com as ferramentas analisadas. As ferramentas orientadas a modelo 

(GenArch, MSVCM e pure::variants) suportam a especificação de expressões de 

features de forma adequada. Enquanto que as ferramentas Captor e XVCL não 

possuem uma estrutura bem definida para realizar esta especificação. Na primeira, a 

especificação é baseada em formulários construídos na engenharia de domínio. Na 

segunda, instruções condicionais são especificadas para verificar se os frames 

relacionados às expressões estão presentes. A ferramenta CIDE não suporta 

nativamente expressões OR e AND, o que leva à definição de novas features que 

representam expressões mais complexas. 

 Apesar da ferramenta CIDE, ser capaz de gerenciar variações de 

granularidade grossa, esta ferramenta tem mecanismos voltados principalmente 

para lidar com variações de granularidade fina. O resultado dos estudos confirmou 

que esta ferramenta teve desempenho melhor em relação às outras na medida em 

que o número de variações de granularidade fina aumentou. 

 De acordo com o ilustrado na Tabela 6, as ferramentas Captor, MSVCM e 

pure::variants têm mecanismos de composição para derivação de produto baseados 

em transformações. CIDE e GenArch usam a estratégia negativa, que remove 

artefatos ou parte destes para realizar a composição de produtos. Por utilizar frames, 

XVCL é uma abordagem que trata de forma diferente a composição de produtos.  

Seus frames são adaptados uns aos outros para geração de um produto. De forma 
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geral, as ferramentas percorrem e avaliam as expressões para decidir pela inclusão 

de artefatos de código e aplicação de eventuais transformações. 

 Apesar de gerenciar as variações de forma diferente, todas as ferramentas 

mostraram-se capazes de gerenciar variações de granularidade fina e grossa. Os 

resultados dos estudos quantitativos indicaram o quão crucial é a gerência 

adequada de variabilidades, a Seção que discute o nível de configuração de 

artefatos (5.2.3) ajudou a apresentar como cada ferramenta estudada atende a este 

critério. A ferramenta CIDE, por exemplo, mostrou que em variações de 

granularidade fina, a forma como esta gerencia seus artefatos é capaz de fornecer 

bons resultados para a ferramenta. 

 Na Seção 5.2.4 foi detalhada a forma como cada ferramenta é concisa em 

suas especificações. A técnica de associar expressões de features com artefatos 

(Tabela 6) fez com que as ferramentas MSVCM e XVCL apresentassem os melhores 

resultados no primeiro estudo de caso, onde haviam vários artefatos relacionados as 

mesmas expressões de features. 

 Com as avaliações realizadas, verificou-se que a composição de produtos 

bem-tipados não é uma característica frequente nas ferramentas de derivação. Entre 

as ferramentas analisadas, somente CIDE e MSVCM possuem algum suporte 

específico para verificação da composição bem-tipada. As ferramentas que não 

fornecem este suporte dependem de verificações manuais da especificação de toda 

a LPS para que sejam gerados produtos seguros. 

 A visualização fornecida do conhecimento de configuração pelas ferramentas 

GenArch, MSVCM e pure::variants ocorreu através de modelos, nos quais o 

mapeamento entre features e artefatos é visualizado. A ferramenta CIDE fornece 

uma visualização em que as interações entre features e trechos de código que foram 

coloridos são exibidas. As ferramentas Captor e XVCL além de realizarem de forma 

textual a especificação do conhecimento de configuração, não fornecem qualquer 

mecanismo para visualização deste, o que dificulta o entendimento do conhecimento 

de configuração. 
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Tabela 6 – Visão geral dos resultados para os critérios 

 

Critérios 

Ferramentas 

Captor CIDE GenArch MSVCM pure::variants XVCL 

Especificação 

de expressões 

de features 

Parcialmente 

Suportado 

Parcialmente 

Suportado 

Suportado Suportado Suportado Parcialmente 

Suportado 

Mecanismos 

de 

composição 

para derivação 

de produtos 

Baseada em 

Transforma-

ções de 

Templates 

Estratégia 

Negativa 

Estratégia 

Negativa 

Baseada 

em 

Transfor-

mações 

Baseada em 

Transforma-

ções 

O SPC é 

responsável pela 

composição 

Nível de 

Configuração 

de Artefatos 

Granulari-

dade fina e 

grossa 

Granulari-

dade fina e 

grossa 

Granulari-

dade fina e 

grossa 

Granulari-

dade fina 

(parcial-

mente) e 

grossa 

Granularidade 

fina e grossa 

Granularidade 

fina e grossa 

Concisão das 

especificações 

Entradas 

Duplicadas 

Não 

aplicável 

Artefatos 

Associados 

com 

expressões 

de features 

Expressões 

de features 

associados 

com 

artefatos 

Artefatos 

Associados 

com 

expressões de 

features 

Expressões de 

features 

associados com 

artefatos 

Composição 

de produtos 

bem-tipados 

Não 

suportado 

Suportado Não 

suportado 

Suportado Parcialmente 

Suportado 

Não suportado 

Visualização 

do 

conhecimento 

de 

configuração 

Não 

suportado 

Visualiza-

ções sobre 

features e 

variações 

Através do 

modelo de 

Conheci-

mento de 

Configura-

ção 

Através do 

modelo de 

Conheci-

mento de 

Configura-

ção 

Através do 

modelo de 

Conhecimento 

de 

Configuração 

Não suportado 
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5.3. Sumário 

Este Capítulo apresentou uma análise qualitativa complementar aos estudos 

quantitativos em que seis critérios definidos no Capítulo 3 foram caracterizados sob 

seis ferramentas de derivação de produto. Cada critério explora exemplos de 

características das ferramentas, e ressalta vantagens e desvantagens destas. No 

final do Capítulo, uma discussão geral foi apresentada a respeito da relação das 

ferramentas com os critérios. 



 

6. Trabalhos Relacionados 

Neste Capítulo são apresentados trabalhos relacionados com a pesquisa desta 

dissertação, a maioria deles está relacionado à avaliação de ferramentas em 

diversas áreas de LPS. Muitos estudos são limitados a analisar apenas a abordagem 

ou ferramenta em questão, em um só estudo de caso, sem fornecer comparações 

com outras ferramentas e em outros cenários.  Os trabalhos relacionados foram 

separados em duas seções: (i) revisões sistemáticas de ferramentas de derivação e 

(ii) estudos de caso de ferramentas de derivação. 

6.1. Revisões Sistemáticas de ferramentas de derivação 

Esta Seção discute e relaciona revisões sistemáticas realizadas com ferramentas de 

derivação. No trabalho de [Rabiser, Gruenbacher e Dhungana, 2010] foram 

identificados e validados requisitos para a derivação de produtos com o suporte de 

ferramentas. Uma revisão sistemática da literatura foi realizada e 275 publicações 

corresponderam aos critérios de pesquisa. Destas, 118 foram escolhidas para 

futuras análises Os três principais focos das publicações selecionadas foram: (i) 

derivação de produto como foco principal da publicação representou 22%; (ii) 

ressaltar a necessidade de técnicas e ferramentas para dar suporte a derivação de 

produtos representou 47%; (iii) descrever novas ferramentas e técnicas para 

derivação de produtos representou 14%.  

A revisão sistemática foi validada através de um experimento do tipo survey. 

A avaliação feita mostrou os assuntos mais discutidos nas publicações analisadas, e 

por fim, os autores chegaram a um conjunto de seis requisitos para ferramentas de 

derivação de produto, em ordem de importância: (i) resolver de forma automatizada 

as questões de variabilidades; (ii) adaptação a diferentes contextos e extensão a 

outras ferramentas; (iii) suporte ao gerenciamento de requisitos; (iv) visualizações 

flexíveis das variabilidades; (v) suporte ao usuário no sentido de detalhar as 

consequências de uma escolha realizada; e (vi) suporte a todo o gerenciamento do 

projeto.  

Nas seções desta dissertação relativas às métricas e critérios (3.2 e 3.3), 

alguns dos requisitos em [Rabiser, Gruenbacher e Dhungana, 2010] foram 
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considerados como chave para o suporte a derivação de produtos, como por 

exemplo, o suporte de ferramentas para realizar a composição de artefatos 

automaticamente. A revisão sistemática realizada no trabalho relacionado destacou 

que as publicações, apesar de ressaltarem a necessidade de técnicas para o 

suporte de derivação de produtos, não revelam quais técnicas são adequadas para 

lidar com os desafios de derivação de produtos. Nesta dissertação, através dos 

estudos e análises realizados, foi realizada uma comparação sistemática das 

ferramentas de derivação no contexto da evolução de LPSs. 

 Em Lisboa et al. também é apresentado uma revisão sistemática de 

ferramentas voltadas à análise de domínio [Lisboa et al, 2010]. O foco do trabalho foi 

identificar quais as ferramentas disponíveis suportam um processo genérico ou 

específico à análise de domínio, além de analisar suas principais características e 

onde ocorreu o desenvolvimento da ferramenta, e o contexto no qual foram usadas 

(academia ou indústria).  

Dezenove ferramentas foram selecionadas para análise, suas funcionalidades 

foram analisadas e organizadas em grupos: (i) planejamento, (ii) modelagem, (iii) 

validação e (iv) extras. Além disso, elas foram classificadas por nível de importância: 

(i) essencial, (ii) importante e (iii) baixo. O suporte a derivação de produtos está 

localizado como um atributo do grupo extra, e é considerado apenas um critério 

importante, já que este não faz parte do processo de análise do domínio, que é foco 

do artigo.  

Outras funcionalidades também foram incluídas no estudo [Lisboa et al, 

2010], como relação entre features e requisitos, a composição de produtos bem-

tipados, e a representação do domínio, que está relacionada à visualização do 

conhecimento de configuração. A análise qualitativa realizada no nosso estudo 

(Capítulo 5), entretanto, não apenas caracterizam as ferramentas em grupos, mas 

traçam discussões de como as funcionalidades são atendidas em cada ferramenta e 

quais os benefícios e desvantagens destas. Algumas das funcionalidades 

consideradas no trabalho de [Lisboa et al, 2010] também foram avaliadas na nossa 

análise qualitativa. 

Khurum e Gorschek também analisaram várias soluções para análise de 

domínio [Khurum e Gorschek, 2009], com foco exclusivo em linhas de produto de 

software. Os estudos encontrados foram categorizados e analisados sob diferentes 

perspectivas, por exemplo, base de pesquisa (experimental ou não-experimental), 
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método de aplicação/validação, nível de validação, tipo de resultados de 

experimentos e utilidade do método proposto. Após a realização de pesquisas e 

refinamentos, os autores analisaram, seguindo as perspectivas adotadas, 89 

estudos. 

A revisão sistemática de Khurum e Gorschek revelou que existe carência de 

estudos qualitativos e quantitativos em soluções de análise de domínio em LPS, o 

que dificulta a avaliação de uso e utilidade das soluções na indústria. Esta 

dissertação tenta suprir a carência destes estudos através do estudo quantitativo e 

avaliação qualitativa de ferramentas de derivação de produto. Nessa análise foi 

voltada sobretudo para a avaliação do conhecimento de configuração. 

Chen e Babar revisaram o estado da arte de avaliações realizadas por 

abordagens que propõem técnicas para gerenciamento de variabilidades [Chen e 

Babar, 2011]. O estudo selecionou 97 artigos, que foram classificados em: (i) análise 

rigorosa, (ii) estudo de caso, (iii) discussão, (iv), aplicação exemplo, (v) baseado em 

experiência, (vi) experimento controlado no padrão da indústria, (vii) experimento em 

laboratório com participantes humanos, (viii) experimento  em laboratório 

comparando performance entre abordagens existentes, e (ix) simulação. 

Dos 97 estudos analisados, somente 13 eram do tipo estudo de caso e pouco 

mais de 6% representavam algum tipo de experimento controlado. Foi realizada uma 

avaliação sobre a qualidade dos estudos que apresentaram uma “aplicação 

exemplo”, que totalizam aproximadamente 59%, como forma de validar a abordagem 

proposta. Outra avaliação realizada foi a investigação de evidências sobre os efeitos 

da abordagem de gerência de variabilidades, isto é, quais as evidências encontradas 

que realmente aquela abordagem contribuiu para um determinado efeito, como a 

produtividade, complexidade, manutenibilidade/estabilidade e outros. Entre estas 

evidências, estão o número de tokens encontrados e o número de variações, que 

nesta dissertação também foram utilizados para checar evidências de complexidade 

na gerência de variabilidades. 

Além de ressaltar a importância de estudos do tipo estudo de caso e 

experimentos controlados, o artigo indicou que atributos, como os analisados nesta 

dissertação, contribuem diretamente para que o estudo possua evidências claras a 

respeito da relação da abordagem com o efeito causado. 
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6.2. Estudos de Caso de ferramentas de derivação 

Os trabalhos relacionados nesta Seção representam estudos de caso definidos e 

conduzidos para avaliação de ferramentas de derivação. Um exemplo da limitação 

encontrada em alguns estudos é o trabalho [Jun e Jarzabek 2005], no qual foi 

analisada a similaridade existente em portais web JEE e pesquisado o 

aprimoramento do reuso destas similaridades. Ao investigar o potencial de JEE para 

gerenciar as variações envolvidas, os autores encontraram limitações. Eles então 

decidiram aplicar a ferramenta XVCL em um portal web chamado CAP-WP, que foi 

desenvolvido em JEE e tem como principais funcionalidades o trabalho colaborativo, 

notícias e fórum, com o objetivo de aumentar a manutenibilidade e reusabilidade do 

CAP-WP. 

O foco da refatoração do CAP-WP foi criar uma estrutura genérica para todas 

as funcionalidades comuns encontradas na LPS. Com a refatoração, os autores 

verificaram que foi possível reduzir em 61% o número de linhas de código original do 

portal, em seguida, realizaram um experimento controlado em que foram 

implementadas novas funcionalidades nas duas linhas: a versão original do CAP-WP 

e a versão aprimorada com XVCL. Neste experimento, a versão com XVCL exigiu 

63% menos modificações do que o portal original, também foi observado que estas 

alterações foram mais fáceis de implementar usando XVCL.  

A avaliação realizada por Jun e Jarzabek compara apenas a implementação 

anterior e atual do portal, não levando em consideração outros estudos de caso ou 

abordagens para resolver o mesmo problema. Nesta dissertação, métricas foram 

definidas e aplicadas em dois estudos de caso considerando XVCL e outras cinco 

ferramentas de derivação de produto, sendo duas métricas para medir a 

complexidade da especificação do conhecimento de configuração. 

  Sinnema e Deelstra [Sinnema e Deelstra, 2007] levantam semelhanças e 

diferenças entre seis técnicas para modelagem de variabilidades: (i) CBFM, (ii) 

COVAMOF, (iii) VSL, (iv) ConIPF, (v) pure::variants e (vi) Koalish. De forma similar 

ao uso do MobileMedia e do EasyCommerce nesta dissertação, os autores usam um 

exemplo implementado em cada técnica estudada, e depois classificam as técnicas 

em um framework criado com, segundo os autores, características essenciais para 
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modelagem de variabilidades, tais como, questões de visualização do modelo, 

linguagens suportadas e a composição de artefatos bem-tipados. 

 Com a classificação e avaliação de seis ferramentas no framework proposto, 

os autores tiveram as seguintes conclusões principais: (i) o gerenciamento de 

variabilidades é uma tarefa complexa; (ii) a maioria das ferramentas de 

gerenciamento de variabilidades apresenta carência na descrição do processo; e (iii) 

que a maioria das ferramentas não consegue atender completamente toda a 

informação relativa a variações em uma dada LPS. 

Algumas partes do framework proposto são similares aos critérios revelados 

em nossa análise qualitativa, como as questões de visualização e composição de 

artefatos bem-tipados. Os autores também analisaram a ferramenta pure::variants, 

como sendo uma ferramenta completa em muitos aspectos. Nossos estudos 

quantitativos e qualitativos revelaram que apesar de seus benefícios, a ferramenta 

pode apresentar desempenho inferior quanto ao número de expressões necessárias 

para especificação do conhecimento de configuração. 

 Männistö, Peltonen e Sulonen discutem o problema da gerência da evolução 

do conhecimento de configuração [Männistö, Peltonen e Sulonen, 1996], 

descrevendo elementos chave e apresentando direcionamentos para trabalhos 

futuros. O trabalho apresenta uma abordagem baseada no modelo estrutural de 

produtos genéricos e direções de como a abordagem pode ser usada. O trabalho 

não faz nenhum tipo de validação ou avaliação do modelo proposto. Nessa 

dissertação métricas foram definidas para avaliar a estabilidade dos artefatos de 

LPS em ferramentas de derivação de produto, e posteriormente, aplicadas a dois 

estudos de caso em domínios diferentes.  



 

7. Considerações Finais 

 

Esta dissertação envolveu a avaliação quantitativa e qualitativa de ferramentas de 

derivação de produto, principalmente no que diz respeito ao conhecimento de 

configuração. A comparação sistemática entre seis abordagens foi realizada através 

de dois estudos de caso quantitativos, elaborados através da definição de um 

conjunto de métricas que quantificam atributos de modularidade, complexidade e 

estabilidade de artefatos relacionados ao conhecimento de configuração. Uma 

análise qualitativa foi também realizada com o objetivo de complementar a análise 

de ferramentas de derivação, com o objetivo de avaliar características desejáveis 

relacionadas às ferramentas de derivação de produtos.  

 Os resultados obtidos dos estudos mostraram que: 

 O espalhamento de informações está relacionado à forma como as 

ferramentas de derivação organizam o conhecimento de configuração. 

GenArch, MSVCM e pure::variants têm grau de espalhamento baixo, pois 

usam um arquivo ou modelo específico e isolado para representar e isolar o 

conhecimento de configuração. Já as outras ferramentas que usam 

especificação textual, representadas pelas ferramentas Captor, CIDE e XVCL, 

têm o grau de espalhamento alto, porque têm conhecimento de configuração 

espalhado em todos os artefatos de derivação da LPS; 

 O entrelaçamento entre conhecimento de configuração e código da linha de 

produto aumenta quando existem variações de granularidade fina na LPS. As 

ferramentas que usam técnicas baseadas em templates e/ou geração de 

código para gerenciar variabilidades de granularidade fina e grossa, , como 

Captor e XVCL, apresentaram maior grau de entrelaçamento; 

 As ferramentas Captor e XVCL compartilham um problema comum: todos os 

artefatos que contêm variação, seja ela de granularidade fina ou grossa, 

precisam de um cabeçalho e rodapé específico das ferramentas. 

Naturalmente isto contribuiu para os resultados obtidos nas métricas de 

modularidade e complexidade. Com pequenos ajustes nas duas ferramentas, 

é possível melhorar consideravelmente o desempenho destas em relação a 

atributos de modularidade e complexidade; 
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 A complexidade de especificação dos artefatos de derivação em ferramentas 

de derivação de produtos foi verificada através de métricas que quantificam o 

número de tokens e expressões necessárias para realizar a especificação do 

conhecimento de configuração. Na métrica do número de tokens, quanto 

maior a prolixidade da ferramenta para realizar a especificação do 

conhecimento de configuração, mais complexa se torna a atividade, ou seja, 

maior será o número de tokens. Ao lidar com artefatos de granularidade fina, 

a ferramenta CIDE obteve bons resultados quanto à complexidade de 

especificação dos artefatos. Em contrapartida, ferramentas que realizam a 

especificação do conhecimento de configuração de forma mais concisa, 

apresentaram menor número de tokens; 

 Quando a complexidade foi avaliada de acordo com o número de expressões 

do conhecimento de configuração, os resultados indicaram que a quantidade 

de expressões que a ferramenta exige para que o conhecimento de 

configuração seja especificado contribui diretamente para a complexidade de 

especificação do conhecimento de configuração;  

 O grau de estabilidade de artefatos está relacionado à concisão das 

especificações do conhecimento de configuração, desde que a LPS possua 

artefatos que estão relacionados à mesma expressão de feature. Quanto mais 

concisa for a especificação, maior será o grau de estabilidade e vice-versa. 

MSVCM e XVCL foram as ferramentas com a melhor concisão das 

especificações do conhecimento de configuração; 

 A análise qualitativa revelou técnicas usadas pelas ferramentas para 

derivação de produtos. Entre os benefícios, estão a visualização do 

conhecimento de configuração através de modelos e a concisão da 

especificação do conhecimento de configuração relacionando diversos 

artefatos a uma expressão de features. As principais deficiências encontradas 

em algumas ferramentas estão relacionadas com a forma como é 

especificado o conhecimento de configuração e a ausência de mecanismos 

de composição para derivação de produtos. 
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Apesar dos estudos terem oferecidos resultados interessantes, a 

generalização de tais conclusões só será possível com a realização de novos 

experimentos e estudos de caso, para domínios e cenários distintos de evolução de 

linhas de produto de software. As próximas seções relatam as contribuições desta 

dissertação (Seção 7.1) e os trabalhos futuros (Seção 7.2). 

7.1. Contribuições 

As seguintes contribuições são resultados diretos do trabalho: 

 

 Definição de um conjunto de métricas para quantificar atributos de 

modularidade, complexidade e estabilidade em artefatos de derivação 

responsáveis pela especificação do conhecimento de configuração – 

mapeamento de características (features) em artefatos de código (code 

assets); 

 Definição de um conjunto de critérios para analisar técnicas e mecanismos 

oferecidos por ferramentas de derivação; 

 Condução de dois estudos quantitativos para avaliação de ferramentas de 

derivação usando métricas definidas, e analisando artefatos especificados 

para ferramentas de derivação. Um dos estudos realizados foi publicado 

em um workshop internacional de grande relevância que congrega os 

principais pesquisadores da área [Torres et. al., 2010-b]; 

 Condução de uma análise qualitativa para avaliação de ferramentas de 

derivação usando critérios definidos. Resultados preliminares de um 

estudo qualitativo de comparação de abordagens de derivação nacionais 

foi publicado no 1o Workshop Brasileiro de Desenvolvimento de Software 

Orientado a Modelos [Torres et. al., 2010-a]; 

 Projeto e implementação de uma linha de produto de software voltada 

para o domínio web. 
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7.2. Trabalhos Futuros 

A seguir são apresentados alguns trabalhos futuros que podem ser realizados como 

desdobramentos desta dissertação: 

 Realizar outros experimentos de avaliação de ferramentas, utilizando 

outras linhas de produto de software, através da aplicação das métricas 

definidas nesta dissertação; 

 Desenvolver novos mecanismos e técnicas em ferramentas de derivação 

para melhoria dos atributos de modularidade, complexidade e estabilidade;  

 Prover diretrizes para integração e desenvolvimento de mecanismos e 

técnicas de ferramentas de derivação a partir dos resultados e discussões 

apresentados nesta dissertação; 

 Validar as métricas definidas nesta dissertação através de estudos 

experimentais. 
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