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Uma Estratégia Dirigida a Modelos e Baseada em Linguagem 
de Descrição Arquitetural para Linhas de Produtos de Software    

 

RESUMO 

Estratégias dirigidas a modelos têm sido usadas para facilitar a customização de 
produtos no contexto de Linhas de Produtos de Software (LPS) e geração de código 
fonte desses produtos derivados através do gerenciamento de variabilidades. A 
maioria dessas estratégias faz uso da especificação de modelos baseados em UML 
(Unified Modeling Language), que apesar de ser amplamente aplicada, possui algumas 
limitações por ser essencialmente gráfica, apresentar deficiência em descrever 
precisamente a semântica da representação da arquitetura do sistema e gerar um 
modelo extenso, o que dificulta a visualização e compreensão dos elementos do 
sistema. Já as linguagens de descrição arquiteturais (ADLs) oferecem suporte textual 
e gráfico para representação estrutural dos elementos arquiteturais, suas restrições e 
interações. Essa tese apresenta ArchSPL-MDD, uma estratégia dirigida a modelos 
especificados e configurados usando a ADL LightPL-ACME.  Tal estratégia está 
associada a um processo genérico com atividades sistemáticas que permitem a 
geração automática do código fonte customizados a partir do modelo do produto. A 
estratégia ArchSPL-MDD integra o desenvolvimento orientado a aspectos (DSOA), 
desenvolvimento dirigido a modelos (DDM), e LPS, o que permite a modelagem 
explícita e modularização de variabilidades e características transversais. O processo 
é instanciado pela ferramenta ArchSPL-MDD, que oferece suporte para a 
especificação, em LightPL-ACME dos modelos de domínio que são o foco do 
desenvolvimento. O ArchSPL-MDD usa como estudo de caso o middleware de TV 
Digital Ginga.  De forma a avaliar a eficiência, aplicabilidade, expressividade e 
complexidade da estratégia ArchSPL-MDD, foi realizado um experimento controlado 
que avalia e compara a  ferramenta ArchSPL-MDD, com a ferramenta GingaForAll,  
que instancia o processo que faz parte da estratégia GingaForAll, baseada em UML. 
Ambas as ferramentas foram usadas para configuração do produto da LPS do do 
middlelare Ginga e geração de código fonte do produto.  
 
Palavras-chave: Arquitetura de Software, ADL, Desenvolvimento orientado a 
Modelos, Middleware Ginga, Desenvolvimento Orientado a Aspectos, Linhas de 
Produtos de Software.  



 

 

 

 
 

A Model-Oriented Strategy and Based Architectual 
Description Language for Software Products Lines   

 

ABSTRACT 

 

Model-oriented strategies have been used to facilitate products customization in the 
software products lines (SPL) context and to generate the source code of these 
derived products through variability management. Most of these strategies use an 
UML (Unified Modeling Language)-based model specification. Despite its wide 
application, the UML-based model specification has some limitations such as the fact 
that it is essentially graphic, presents deficiencies regarding the precise description of 
the system architecture semantic representation, and generates a large model, thus 
hampering the visualization and comprehension of the system elements. In contrast, 
architecture description languages (ADLs) provide graphic and textual support for 
the structural representation of architectural elements, their constraints and 
interactions. This thesis introduces ArchSPL-MDD, a model-driven strategy in which 
models are specified and configured by using the LightPL-ACME ADL. Such 
strategy is associated to a generic process with systematic activities that enable to 
automatically generate customized source code from the product model. ArchSPL-
MDD strategy integrates aspect-oriented software development (AOSD), model-
driven development (MDD) and SPL, thus enabling the explicit modeling as well as 
the modularization of variabilities and crosscutting concerns. The process is 
instantiated by the ArchSPL-MDD tool, which supports the specification of domain 
models (the focus of the development) in LightPL-ACME. The ArchSPL-MDD uses 
the Ginga Digital TV middleware as case study. In order to evaluate the efficiency, 
applicability, expressiveness, and complexity of the ArchSPL-MDD strategy, a 
controlled experiment was carried out in order to evaluate and compare the 
ArchSPL-MDD tool with the GingaForAll tool, which instantiates the process that is 
part of the GingaForAll UML-based strategy. Both tools were used for configuring 
the products of Ginga SPL and generating the product source code.  
 

Keywords: Software Architecture, ADL, model-oriented development, Ginga 
Middleware, aspect-oriented development, Software Product Line.  
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1. Introdução 

 

Este capítulo apresenta a motivação e objetivos desse trabalho, ressaltando a nossa 

proposta de definir uma nova estratégia de caráter genérico para desenvolvimento 

de linhas de produtos de software (LPS) baseado em modelos. Essa estratégia está 

centrada na definição de um processo que usa uma Linguagem de Descrição 

Arquitetural (ADL), técnicas de Desenvolvimento Dirigido a Modelos (DDM) e 

Desenvolvimento Orientado a Aspectos (DSOA) para gerecenciamento da 

variabilidades bem como a derivação de produtos. A estratégia utiliza como estudo 

de caso a LPS do middleware Ginga. Nesse sentido, são expostos argumentos 

relacionados ao uso de uma ADL para simplificar a definição dos modelos, artefatos 

do processo, elevando o nível de abstração e expressividade das informações 

relacionadas aos produtos customizados. A Seção 1.1 apresenta a motivação desse 

trabalho, a Seção 1.2 apresenta os objetivos gerais e específicos e a Seção 1.3 descreve 

a estrutura desse trabalho.  

 

1.1. Motivação 

 

A sinergia entre abordagens de Linha de Produtos de Software (LPS), de 

desenvolvimento de software dirigido por modelos (DDM) [Miller e Mukerji 2009] e 

de desenvolvimento orientado a aspectos (DSOA) [Filman et al. 2005] vem trazendo 

benefícios provenientes dessa integração, por exemplo, o uso de DDM, facilita a 

definição do processo de criação da linha de produto [Czarnecki e Antkiewicz 2005] 

[Sánchez 2008], em outras palavras, os artefatos gerados ao longo das etapas de 

desenvolvimento da LPS foram representados como modelos refinados por 

processos de transformações, por exemplo, as variabilidades,  o que forneceu um 

elevado índice de automação entre as fases, característica desejável no 

desenvolvimento de uma LPS.  Já o uso das técnicas presentes nos princípios e 

mecanismos de composição de DSOA foi aplicado para melhorar a modularização 

das características transversais presentes em LPSs.  
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No contexto do DDM, os modelos em UML (Unified Modeling Language) [UML 

2012] são amplamente aplicados, no entanto observa-se que tais modelos possuem 

algumas limitações por serem essencialmente gráficos, possuírem deficiência em 

descrever precisamente a semântica da representação da arquitetura do sistema e por 

serem modelos extensos, que dificultam a visualização e compreensão da 

representação dos elementos do sistema. Além disso, em DDM o foco principal do 

modelo não é a documentação do sistema, o próprio modelo passa a ser o foco do 

desenvolvimento. 

Medvidovic et al. 2002 analisa o uso de UML, contrastando com Linguagens de 

Descrição Arquitetural (ADL), e ressalta que a UML falha em atender aos mesmos 

requisitos estruturais e estilísticos de uma ADL clássica para a descrição arquitetural 

de sistemas. No contexto da estratégia DDM, essas duas linguagens visam 

concretizar os benefícios dessa estratégia utilizando caminhos relativamente 

diferentes a se chegar ao domínio do problema através das ferramentas para auxiliar 

o desenvolvedor até chegar a níveis de abstrações mais baixos, tal como o código 

fonte [France e Rumpe 2008].  

Segundo Medvidovic, o conjunto mínimo de requisitos ausentes em UML para 

que possa efetivamente descrever arquiteturas de sistemas são:  

(i) a UML não oferece um suporte completo na modelagem estrutural, ou seja,  

falta mais expressividade na descrição da  configuração (ou da topologia) 

de um sistema; 

(ii) a UML não possui vocabulário de projeto padrão, topologias recorrentes e 

suporte para representar um comportamento genérico do sistema, em 

outras palavras, não captura estilos arquiteturais da forma que é realizada 

explicitamente e implicitamente em ADLs;  

(iii)  a UML não dá suporte à  modelagem de uma larga escala de paradigmas 

de interação de componentes específicos ou independente de um estilo 

particular. Essa questão é uma das contribuições chave da pesquisa em 

arquitetura de software, isto é, conectores de software como entidades de 

primeira ordem na modelagem de sistemas. 
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Apesar da UML possuir a linguagem formal OCL (Object Constraint Language) 

para definição de restrições na modelagem do sistema e definição de profiles UML, o 

uso de OCL não é trivial [Navarcik 2007] e as ferramentas não oferecem um suporte 

completo, no sentido de permitirem apenas a inclusão de um texto no elemento do 

modelo, o que pode limitá-la e torná-la difícil com relação a clareza de informações. 

Além disso, a definição do profile UML pode ser uma tarefa complexa [Bharathi e 

Sridharan 2009]. Já as definições de restrições impostas para a arquitetura em ADL 

relacionadas a interações dos elementos, são mais facilmente capturadas e descritas 

textualmente, visualizadas graficamente de acordo com a restrição textual, sem 

poluição visual.  As ferramentas de ADLs já incluem interpretadores para verificação 

das restrições durante a especificação da arquitetura. 

Nesse contexto, surge uma lacuna referente aos problemas das representações 

em UML. Uma alternativa a essa estratégia pode contemplar os benefícios dos 

modelos representados textual e graficamente por uma ADL, elevando o nível de 

abstração e simplificando a definição dos modelos do processo no desenvolvimento 

da LPS. Na perspectiva de especificação de uma família de produtos, ADLs podem 

fornecer abstrações para se especificar os elementos de uma LPS, por exemplo, 

features, componentes e produtos, e mecanismos para representar o relacionamento 

entre os elementos. Nesse sentido, as ADLs, em geral, oferecem um suporte completo 

para representação estrutural dos elementos arquiteturais, suas restrições e suas 

interações, oferecendo uma maior expressividade na descrição da configuração da 

arquitetura do que UML [Medvidovic et al. 2002]. Além disso, uma ADL pode 

fornecer um suporte mais consistente para a evolução da arquitetura do sistema, já 

que permite registros de modificações na especificação textual na arquitetura, 

enquanto que a UML é essencialmente gráfica.   

Visando explorar esses benefícios providos pelas ADLs, surge a necessidade da 

definição de um processo com atividades sistemáticas e coerentes que gerem 

artefatos descritos em uma ADL para customização de produtos e que estejam de 

acordo com o processo de desenvolvimento de uma LPS. Esse processo pode 

aproveitar os benefícios oferecidos pela integração das abordagens DDM e DSOA, 

enfatizando a modelagem da família de produto e definição com clareza de 
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elementos específicos para a especificação da arquitetura referenciada, que servirá 

como base para geração e validação do código fonte do produto. 

Nessa direção, pesquisamos na literatura o suporte oferecido por ADLs para 

especificação de LPS, e foram encontradas algumas iniciativas de ADLs para 

descrição arquitetural de linhas de produto de software [Bashroush et al. 2005][ van 

der Hoek et al. 2001][Oh et al. 2007]. Todavia, a maioria delas apresenta um suporte 

limitado no que diz respeito, por exemplo, ao gerenciamento das variabilidades, 

visto que apenas focam na documentação delas e não na relação existente entre essas 

variabilidades e a arquitetura da LPS e poucas focam na representação arquitetural 

usando aspectos para modularização das características transversais. Recentemente, 

Barbosa et al. [2011] propuseram PL-AspectualACME, uma extensão da ADL ACME 

[Garlan et al. 1997] para definição de LPS que, ao invés de adicionar novos elementos 

à linguagem, enriquece semanticamente as abstrações existentes em ACME para 

representar arquiteturas de linhas de produtos de software. Essa linguagem 

modulariza as características comuns e variabilidades e oferece suporte para 

expressar suas conexões e as configurações de um produto específico. No entanto, 

essa proposta apresenta algumas limitações, tais como alta verbosidade, 

complexidade para se instanciar produtos, ausência de abstrações para se estabelecer 

e visualizar o mapeamento de features para os elementos da arquitetura, 

ambiguidade para representação de conceitos de LPS, e ausência de uma ferramenta 

para modelagem gráfica e textual. 

Dadas as limitações supracitadas em relação às ADLs existentes para LPS, 

constatou-se a necessidade de definição de uma ADL que forneça um maneira 

simples e concisa para especificação da arquitetura de uma LPS, ou seja,  uma ADL 

que dê suporte a separação das atividades de engenharia de domínio e a engenharia 

de aplicação do processo de desenvolvimento de uma LPS [Shaw e Garlan 1996]. A 

atividade de engenharia de domínio procura sistematizar a organização e 

armazenamento de informações da análise do domínio do sistema na forma de 

artefatos, por meio da identificação de as características comuns e variáveis de uma 

LPS, especificação e implementação da arquitetura referenciada.  Nesse contexto, 

uma ADL pode representar essa arquitetura através do mapeamento ou 
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relacionamento de elementos principais da arquitetura (Component, Port, System e 

Conector, dentre outros) com as features identificadas no sistema. Já a engenharia de 

aplicação, busca desenvolver produtos a partir dos artefatos gerados pela engenharia 

de domínio, esse produto também pode ser especificado por uma ADL. A 

representação arquitetural do produto é base para geração do código fonte.  

Um exemplo concreto dessa problemática do uso integrado de DDM, DSOA e 

LPS usando UML está materializado no trabalho de Saraiva et al. [2010], que propõe 

o GingaForAll, a refatoração da arquitetura do Ginga [Ginga 2010]. A utilização de 

DSOA teve o objetivo de modularizar as características transversais, que são partes 

de um sistema que estão entrelaçadas e/ou sobrepostas aos elementos básicos do 

sistema, influenciando ou restringindo umas as outras, tornando o sistema complexo 

e difícil de analisar, bem como  definir uma arquitetura da Linha de Produto de 

Software utilizando o middleware Ginga. O Ginga [Ginga 2010] é o middleware 

adotado pelo Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) que tem como principais 

funcionalidades a recepção e o tratamento de forma abstrata das diferenças de 

software e hardware do sinal digital de TV.  Nesse sentido, em Saraiva et al. [2010] 

foi aplicada uma metodologia de engenharia de domínio, na qual foram identificadas 

as características transversais a serem modularizadas de acordo com as técnicas de 

DSOA, características comuns e variáveis do domínio do Ginga. A customização de 

aplicações de software é uma tarefa complexa, pois as variabilidades devem ser 

modeladas na família de aplicações (em termos de requisitos, arquitetura, 

componentes, artefatos de teste, etc) de maneira coerente. A chave para uma 

customização efetiva é gerenciar efetivamente as variabilidades no desenvolvimento 

baseado em LPS [Clements e Northrop 2002][van der Linden et al. 2007][Northrop 

2009].  

Os modelos do processo dirigido a modelos GingaForAll são definidos em 

UML (Unified Modelling Language) e profiles UML, que são mecanismos para 

personalizar modelos UML para determinados domínios .  Esse processo também foi 

instanciado e apoiado pela ferramenta GingaForAll, usada para gerenciar e 

modularizar as variabilidades da LPS GingaForAll.  O processo possui como entradas: 

(i) um Modelo de Aspectos, que representa as características transversais (aspectos) do 
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sistema, (ii) um Modelo de Arquitetura Referenciada, que é a representação dos 

elementos da arquitetura com a dependência das features e, (iii) um Modelo de 

Features, que representa o arquivo da engenharia de domínio com todas as features do 

Ginga que são entradas da fase de engenharia da aplicação, na qual são escolhidas as 

features que vão fazer parte de determinado produto.  

 

1.2. Objetivos 

 

Esse trabalho tem como objetivo propor uma estratégia dirigida a modelos genérica 

para a representação de modelos em processos no contexto do DDM utilizando ADL 

para a geração de produtos LPS. A ideia é usar uma linguagem de descrição 

arquitetural (ADL), de forma a prover um maior nível de abstração, com maior 

expressividade para descrição da topologia da arquitetura do sistema, e podendo 

capturar as restrições impostas a arquitetura, bem como explorar o uso de estilos 

arquiteturais e do suporte textual e gráfico para representação da arquitetura.   

Nesse contexto, este trabalho deve definir as atividades genéricas de um 

processo baseado em DDM, chamado ArchSPL-MDD, para especificar a linhas de 

produtos de software, e que use DSOA para modularizar as características 

transversais. O novo processo deve usar modelos em ADL no lugar de modelos 

UML, de forma a simplificar a geração de produtos para o desenvolvedor da LPS, 

contemplando a modelagem das variabilidades.  Além disso, dada a necessidade de 

se usar uma ADL que forneça uma maneira simples e concisa para representação de 

arquiteturas de LPS com modularização de características transversais, este trabalho 

deve propor uma ADL com uma ferramenta associada que possa ser usada em 

conjunto com a ArchSPL-MDD. 

Além disso, como estudo de caso do ArchSPL-MDD será usado a linha de 

produtos de software do middleware Ginga, aplicando o novo processo e comparando 

com o processo anterior que usava UML. 

Portanto, os objetivos específicos deste trabalho são:  

(i) definir uma linguagem de descrição arquitetural orientada a aspectos para 

desenvolvimento e especificação de LPS, chamada LightPL-ACME, bem 
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como uma ferramenta que dê suporte ao uso dessa linguagem,  LightPL-

ACME Studio; 

(ii) especificar a arquitetura da LPS do middlware Ginga usando a ADL 

LightPL-ACME com a utilização da ferramenta LightPL-ACME Studio. 

Em outras palavras, especificar os modelos de features, da arquitetura base 

com os aspectos, o modelo da família de produtos e arquitetura 

referenciada; 

(iii) definir as atividades do processo genérico desenvolvimento orientado a 

modelos ArchSPL-MDD para a geração de produtos da LPS GingaForAll; 

(iv) criar transformações M2M (modelo para modelo) usando ATL (Atlas 

Transformation Language) para   gerar modelos de produtos da ArchSPL-

MDD ; 

(v)  criar transformação M2T (modelo para texto) usando Acceleo  para gerar 

código em linguagem C++ do Ginga a partir do modelo do produto; 

(vi) gerar produtos do estudo de caso da LPS GingaForAll a partir da 

especificação e  modularização das variabilidades no nível arquitetural, 

utilizando ADL e incorporando o uso das abordagens e conceitos de 

DSOA, LPS e DDM;  

(vii) desenvolver a ferramenta ArchSPL-MDD que instancia o processo 

ArchSPL-MDD e que auxilia a derivação do produto a partir desse 

processo  integrada a ferramenta LightPL-ACME; 

(viii) realizar um estudo experimental com as ferramentas GingaForAll e 

ArchSPL-MDD, de forma a avaliar o uso da ferramenta ArchSPL-MDD, 

comparando com a ferramenta Ginga-ForAll ambas usadas para geração 

do código fonte  de produtos do estudo de caso da LPS  GingaForAll.  

 

1.3. Estrutura do trabalho 

Esse trabalho está organizado da seguinte forma. No Capítulo 2 os conceitos 

relevantes para o entendimento da estratégia ArchSPL-MDD são apresentados. O 

Capítulo 3 apresenta LightPL-ACME, um linguagem de descrição arquitetural para 

especificação de um LPS e a ferramenta LighPL-ACME Studio. O Capítulo 4 mostra os 
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modelos em UML do processo GingaForAll  e a comparação com os modelos 

correspondentes em LightPL-ACME. O Capítulo 5 apresenta o processo de 

desenvolvimento ArchSPL-MDD bem como a implementação da ferramenta 

ArchSPL-MDD. O Capítulo 6 apresenta o estudo experimental e a avaliação realizada 

na utilização das ferramentas GingaForAll, com modelos representados em UML, e  

ArchSPL-MDD, com a redefinição de modelos usando a ADL LightPL-ACME. O 

Capítulo 7 contém os trabalhos relacionados, onde são apontadas características de 

alguns trabalhos que propuseram abordagem dirigida a modelos para geração de 

produtos de uma LPS, integrando as técnicas de DSOA e MDD. Por fim, o Capítulo 8 

apresenta as considerações finais, destaca as contribuições e os trabalhos futuros. 

  



9 

 

2. Conceitos Básicos 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar, resumidamente, os principais conceitos 

envolvidos neste trabalho. A Seção 2.1 apresenta, brevemente, o estudo de caso do 

middleware de TV Digital Ginga. A Seção 2.2 contém as definições de Arquitetura de 

Software e Linguagens de Descrição Arquitetural (ADLs). A Seção 2.3 discute os 

conceitos que envolvem Linhas de Produto de Software (LPS).  A Seção 2.4 apresenta 

os conceitos de Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos (DSOA). 

Finalmente, a Seção 2.5 aborda o Desenvolvimento Dirigido a Modelos (DDM).  

2.1. Middleware Ginga 
 

Ginga 2010 é o middleware adotado pelo Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) 

que tem como principais funcionalidades a recepção e o tratamento de forma 

abstrata das diferenças de software e hardware do sinal digital de TV, além de 

oferecer serviços específicos às aplicações declarativas e imperativas para serem 

executadas sobre ele. Na arquitetura do Ginga, esse conjunto de serviços comuns de 

TV digital é responsável pela sintonização de canais, exibição de áudio e vídeo, 

gerenciamento de preferência de usuários, etc. 

Algumas deficiências presentes na arquitetura original do Ginga motivaram o 

refatoramento dessa arquitetura a fim de isolar características transversais e também 

definir uma arquitetura baseada em LPS chamada GingaForAll [Saraiva et al. 2010]. 

Essa arquitetura acrescenta configurabilidade ao middleware, através do 

gerenciamento automático de variabilidades.  

O ambiente de execução das aplicações de TV digital é altamente heterogêneo, 

em virtude da existência de diversos dispositivos de recepção e das grandes 

diferenças entre esses dispositivos em termos de hardware e software. A Figura 1, 

extraída de [Saraiva et al. 2010], expressa, de forma simplificada, essa 

heterogeneidade de plataformas. 
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Figura 1: Diferentes plataformas de transmissão de sinal de TV Digital. 

 

Os sinais de transmissão de TV digital podem ser recebidos por TVs com 

conversores embutidos, TVs com conversores externos, dispositivos móveis, como 

notebooks e celulares com receptores portáteis, veículos com receptores móveis, entre 

outros. Além dessa diferença explícita de hardware, esses aparelhos operam em 

plataformas de software distintas. 

Os componentes principais da arquitetura do Ginga, como mostrados na 

Figura 2:  

• o componente Tunner, que oferece uma API para gerenciamento de 

canais de TV e é responsável por selecionar uma fonte específica do 

componente Transport Stream (TS);  

• o componente TS Parser ou Demultiplexer é responsável por separar os 

vários componentes do fluxo de transporte (enviado pela emissora) em 

fluxos básicos, tais como video e, áudio, e enviá-los ao componente 

DataProcessing; 

• o componente ContextManager,¸responsável por receber informações 

relacionadas ao sistema; 

• o componente MediaProcessing, que gerencia os dados de multimídia e 

os disponibiliza para outros middlewares; 
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• o componente DataProcessing, que executa o fluxo de informações;  

• o componente Player, que decodifica/codifica os formatos de mídia;  

• o componente UpdateManager, que realiza as atualizações  e download 

relacionados ao middleware e estabelece a conexão com  Internet por 

meio do componente Interaction Channel, responsável pela 

interatividade dos canais; 

• o componente ComponentManager, além de ser responsável pela 

implementação do padrão de projeto Abstract Factory, possui a função 

de gerenciar a criação de todos os componentes que fazem parte da 

arquitetura do Ginga. 

A Figura 2 ilustra os principais componentes da  arquitetura do Ginga e seus 

relacionamentos. 

 
Figura 2: Arquitetura do Ginga [Saraiva et al. 2010]. 

2.2. Arquitetura de Software e ADLs 
 

A Arquitetura de Software incorpora as decisões iniciais oriundas da fase de 

requisitos do processo de desenvolvimento de software e tem impacto direto na 

análise, projeto e implementação [Bass et al. 2006]. A arquitetura de um sistema 

provê um modelo que suprime detalhes de implementação e elevam a independência 
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dos componentes do sistema, permitindo que questões do sistema sejam mais 

facilmente resolvidas. Ao suprimir os dados no nível arquitetural, o Arquiteto de 

Software pode concentrar-se nas análises e decisões mais cruciais para a estrutura do 

sistema [Albin 2003]. Os elementos básicos para descrição de arquiteturas são 

componentes, conectores e configurações. 

As Linguagens de Descrição Arquitetural (Architectual Description Language – 

ADLs) têm sido usadas na especificação da arquitetura de sistemas. As ADLs 

expressam os componentes e relacionamentos arquiteturais [Clements et al 2005]. De 

acordo com Garlan et al. 1997, as ADLs são linguagens formais utilizadas para 

representação de arquiteturas de sistemas e, para isso, elas oferecem abstrações e 

promovem separation of concerns (SoC) através da dissociação entre elementos 

arquiteturais que representam uma computação (componentes) e elementos que 

representam a conexão entre componentes (conectores). 

Existem várias ADL para representar a arquitetura de um sistema [Garlan et 

al. 1997] [Luckham et al. 1995] [Coglianese e Szymanski 1003], dentre elas podemos 

destacar ACME [Garlan et al. 1997],  por ser uma linguagem de propósito geral, 

definida para prover uma ontologia comum para intercâmbio de arquiteturas de 

software. Pelo seu caráter genérico, essa é a linguagem de descrição arquitetural 

usada neste trabalho. ACME dá suporte à representação de: (i) estrutura da 

arquitetura, que é a organização do sistema e suas partes constituintes; (ii) 

propriedades, que são informações sobre o sistema ou suas partes que permitem uma 

completa representação abstrata de comportamentos, ambos funcionais e não 

funcionais; (iii) tipos e estilos, os quais definem classes e famílias de arquiteturas, e (iv) 

restrições, que são guias de como a arquitetura pode mudar. A estrutura arquitetural 

de um sistema é descrita em ACME por meio dos seguintes elementos básicos: 

sistema (system), representações (representation), componentes (components), bindings, 

conectores (connectors) e configurações (attachments). Componentes e conectores 

possuem interfaces associadas. A interface de um componente contém pontos de 

interação entre o componente e o mundo externo, denominados de portas. Sistemas 

representam as configurações de componentes e conectores. Conectores especificam 

regras que governam a interação entre componentes e sua interface é chamada de 
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papéis (roles). Configurações definem a conexão de componentes com conectores. 

Representações são visões alternativas de um elemento ou decomposições detalhadas 

de um elemento em sub-sistemas. Bindings associam a porta de um componente com 

alguma porta de um elemento interno da representação de tal componente. Como 

ACME não oferece suporte a descrição comportamental de um sistema nem suas 

propriedades não funcionais, elementos arquiteturais podem ser anotados para 

representar esse tipo de informação através do uso de elementos Property. Essas 

propriedades não estruturais de interesse têm a forma de triplas <nome, tipo, valor> 

e podem ser usadas em qualquer um dos elementos ACME acima mencionados. 

Adicionalmente, ACME fornece uma base para desenvolver novas ADLs específicas 

de domínio e fornece estruturas genéricas para cobrir uma ampla gama de sistemas. 

Além dos elementos arquiteturais básicos, ACME também permite a definição 

de estilos arquiteturais [Shaw e Garlan 1996], a fim de aumentar o reúso e 

expressividade, o que é feito através dos elementos Type e Family. Em ACME, um 

estilo arquitetural define uma família de sistemas em termos de um padrão de 

organização estrutural, definindo um vocabulário de tipos de elementos e um 

conjunto de restrições que indicam como tais elementos podem ser combinados. O 

elemento Type é usado para definir um vocabulário de tipos abstratos de elementos 

como componentes, conectores, portas e papeis, e o elemento. 

Armani [Monroe 1998] é uma extensão ACME que consiste de uma linguagem 

de predicados baseada em lógica de primeira ordem que é usada para expressar 

restrições arquiteturais sobre elementos ACME. Essa linguagem pode ser usada para 

expressar restrições sobre composição, comportamento e propriedades de um 

sistema, aparentemente introduzindo um elemento de dinamicidade. Em Armani, 

restrições são definidas em termos de invariantes, restrições de design que devem ser 

satisfeitas, e em termos de heurísticas, restrições de projeto que podem ou não ser 

satisfeitas. Esses invariantes em Armani são potencialmente úteis para garantir que 

um sistema preserva as restrições impostas pela arquitetura do software apesar da 

inserção ou remoção dinâmica de elementos ACME. Armani é composta, 

basicamente, de um conjunto de funções primitivas, um conjunto de operadores, um 

conjunto de quantificadores e um mecanismo para definir novas funções. As funções 
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primitivas são usadas na definição de invariantes e heurísticas e na criação de novas 

funções. O conjunto de operadores é composto de operadores de comparação, 

operadores lógicos, operadores aritméticos, etc. O conjunto de quantificadores possui 

os quantificadores universal (for all) e existencial (exists). Finalmente, o elemento 

analysis permite criar novas funções usando funções primitivas ou funções 

previamente definidas pelo usuário. 

A Figura 3 (a) representa parcialmente a arquitetura textual do sistema Ginga 

2011 em ACME e Figura 3 (b) a notação gráfica dessa arquitetura. Nesse exemplo, é 

possível visualizar: (i) um componente Tunner, responsável pela seleção e sintonia de 

canais de TV; (ii) um componente Demux, responsável por separar os vários fluxos 

presentes no fluxo de mídia enviada pela emissora e provê-los ao componente 

correto a ser processado; e (ii) o conector connectorData, que representa interação dos 

componentes Tunner e Demux  através das suas portas com as Roles. Essa interação é 

especificada nos attachments (linhas 43 e 46). Além disso, mostra o refinamento do 

componente TunnerIp com a definição do elemento Representation e o elemento system 

TunerIp_Rep (linhas 13 a 30). O componente TunnerIp é associado aos componentes 

internos definidos em Representation através de suas portas conectadas pelo elemento 

Binding (linhas 31 a 42). 
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1. System GingaParcial = { 
2.  Connector connectorData = { 
3.    Role consumer; 
4.    Role provider; 
5.  } 
6.  Component Demux = { 
7.    Port serializeData;  
8.  } 
9.  Component Tunner = { 
10.   Port ReceiveData; 
11.   Port ListenersPort; 
12.   Port receitaData; 
13.     Representation TunerRep = { 
14.      System TunerRep = { 
15.        Component TunerIp = { 
16.         Port ReceiveData; 
17.         Port ListenersPort; 
18.          Representation TunerIp_Rep = { 
19.            System TunerIp_Rep = { 
20.             Component IPTV = { 
21.               Port ReceiveData;  
22.               Port ListenersPort; 
23.            } 
24.             Component InternetTV = { 
25.               Port ReceiveData;  
26.               Port ListenersPort;  
27.             }   
28.            Component P2PTV = {  
29.             Port ReceiveData; 
30.             Port ListenersPort; }} 
31.     Binding IPTV.ReceiveData  
32.              to TunerIp.ReceiveData; 
33.     Binding IPTV.ListenersPort  
34.              to TunerIp.ListenersPort;  
35.     Binding InternetTV.ReceiveData  
36.              to TunerIp.ReceiveData; 
37.     Binding InternetTV.ListenersPort  
38.              to TunerIp.ListenersPort;  
39.     Binding P2PTV.ReceiveData  
40.              to TunerIp.ReceiveData; 
41.     Binding P2PTV.ListenersPort  
42.        to TunerIp.ListenersPort; }}}}} 
43.   Attachment Demux.serializeData  
44.           to connectorData.provider; 
45.   Attachment Tunner.receitaData  
46.          to connectorData.consumer;}     

 
(a)(a)(a)(a) Notação TextuNotação TextuNotação TextuNotação Textual                                                              al                                                              al                                                              al                                                              

 
(b) Notação Gráfica(b) Notação Gráfica(b) Notação Gráfica(b) Notação Gráfica 

Figura 3: Um exemplo de representações parciais textual do Ginga em ACME (a) e (b) gráfica. 

 

2.3. Linha de Produto de Software 
 

 Linha de Produto de Software [Clements 2001][Pohl 2005] representa um 

conjunto de sistemas que compartilham um conjunto específico de características 

comuns (commonalities) e contém variabilidades (variabilities) que distinguem os 

produtos específicos. Essas características são gerenciáveis e satisfazem as 

necessidades de um segmento de mercado ou de uma missão específica e que são 

desenvolvidos de maneira sistemática a partir de um conjunto comum de 

propriedades. Ao contrário da abordagem tradicional de desenvolvimento de um 

único produto, em que o reúso de artefatos de software ocorre oportunamente, a 
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abordagem de LPS é direcionada ao reúso planejado dos artefatos de software. Dessa 

forma, LPS surge como um paradigma que permite às organizações alcançar a 

reutilização massificada de um núcleo de artefatos de software explorando as 

similaridades existentes entre os produtos.  

 O SEI1 (Software Engineering Institute), através da iniciativa PLP (Product Line 

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

LPS. Dentre as atividades estão: (i) engenharia de domínio, na qual ocorre a análise do 

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

arquitetura comum ou arquitetura base ou arquitetura de referência, que representa a 

infraestrutura de software a ser compartilhada por todos os produtos da LPS. Como 

os componentes da arquitetura comum serão reutilizados nos diversos produtos 

gerados pela LPS, os componentes desenvolvidos nessa fase visam ser reutilizáveis; 

(ii) engenharia de aplicação, na qual ocorre o desenvolvimento de especializações 

através do reúso dos artefatos gerados durante a engenharia de domínio. Ou seja, 

nessa fase é realizado o desenvolvimento dos produtos específicos da família e a 

construção de um produto, também chamada de instanciação ou derivação, que é feita 

a partir de uma configuração do núcleo de artefatos. Uma configuração corresponde 

a um arranjo dos artefatos e das opções associadas a esses, que implementa um 

produto de software, e (iii) gerenciamento da linha de produto, que busca estabelecer um 

conjunto de atividades de gerenciamento e técnicas responsáveis pela definição de 

estratégias da implantação da abordagem de LPS. A Figura 4 exibe os principais 

artefatos gerados pela aplicação da LPS no desenvolvimento de software. 

                                            
1
 http://www.sei.cmu.edu/ 
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Figura 4: Principais artefatos geradas pela aplicação LPS do desenvolvimento de software [GingaForAll 2010]. 

 

 O desenvolvimento de LPS baseia-se nos conceitos de produção em série e 

customização. A produção em série de produtos é a produção em larga escala de 

produtos padronizados através de uma plataforma comum de desenvolvimento. Ela 

permite que custos operacionais sejam reduzidos e, consequentemente, o preço dos 

produtos também. No entanto, para atender as necessidades específicas de cada 

segmento de mercado, é necessário que sejam agregados aos produtos diferenciais 

individualizados. A esta individualização de produtos dá-se o nome de customização. 

A produção em série de uma aplicação de software é tarefa trivial, já que consiste 

apenas na criação de uma cópia da aplicação original. Já a customização de 

aplicações de software é uma tarefa complexa, pois é preciso modelar as 

variabilidades de toda a família de aplicações (em termos de requisitos, arquitetura, 

componentes, artefatos de teste, etc.) de maneira coerente. A chave para uma 

customização efetiva é gerenciar efetivamente as variabilidades de uma LPS. 

 Segundo Weiss [1999], variabilidade é a forma como os membros de uma 

família de produtos podem se diferenciar entre si. Em uma LPS, as variabilidades são 

descritas através de pontos de variação e variantes. Pontos de variação são pontos 

específicos em um artefato que identificam decisões de projetos que terão sua 
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resolução postergada, ou seja, definem quais conceitos são variáveis. A cada ponto 

de variação está associado um conjunto de variantes e cada variante corresponde a 

uma alternativa de projeto para realizar uma variabilidade específica concretamente. 

Um ponto de variação é resolvido escolhendo-se uma ou mais variantes do seu 

respectivo conjunto de variantes. 

 Durante a atividade de engenharia de domínio, as commonalities e as 

variabilidades de uma LPS são geralmente representadas através de um modelo de 

Features [Kang et al. 1990][Czarnecki e Eisenecker 2000]. Uma Feature pode ser 

definida como uma característica do sistema relevante e visível para o usuário final 

[Kang et al. 1990], ou ainda, como uma unidade lógica de comportamento que 

corresponde a um conjunto de requisitos funcionais e de qualidade [van Gurp et al. 

2001]. Segundo Kang et al. [1990], as Features podem ser categorizadas como: (i) 

Obrigatórias (mandatory) - estão sempre presentes nos membros de uma LPS; (ii) 

Opcionais (optional) - podem ou não estar presentes em um membro de uma LPS; e 

(iii) Alternativas (alternative) - possuem um conjunto de Features relacionadas, dentre 

as quais será solucionada uma e somente uma. Em [Czarnecki 2000] ainda é proposta 

uma outra categoria de Feature: Ou-inclusivas (inclusive-or) - possuem um conjunto 

de Features relacionadas, dentre as quais será solucionada uma ou mais. 

A Figura 5 representa o modelo de Features da linha de produto Ginga. A 

Feature Tuner é responsável por selecionar o canal físico de transmissão de sinal, que 

pode ocorrer através de sinal terrestre (Feature Terrestrial), de sinal de satélite (Feature 

Satellite) e sobre IP pelas Features IPTV, InternetTV e P2PTV. A Feature mandatória 

Application Manager é responsável por carregar, instanciar, configurar e executar as 

aplicações, além de controlar o ciclo de vida delas e gerenciar os recursos e o controle 

de acesso. A Feature mandatória Media Processing gerencia o processamento de dados 

multimídia e os disponibiliza para outros componentes do middleware. A Feature 

opcional Data Processing é responsável por acessar, processar e fornecer streams de 

dados para outros componentes do middleware, além de notificar outros componentes 

sobre atualização de aplicações, sincronização, etc. A Feature Input Manager, 

mandatória, gerencia os dispositivos de entrada (por exemplo, controle remoto, 

teclado, celular, PDA, smartphone, etc.), exigindo a escolha de pelo menos um deles. 
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Por fim, a Feature Return Channel, opcional, refere-se à tecnologia utilizada no canal 

de retorno para conexão à Internet. 

 
Figura 5: Modelo de Features da LPS GingaForAll 

2.4.  Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos 
 

 O Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos (DSOA) [Kiczales et al. 

1997] trata da aplicação do paradigma de Orientação a Aspectos (OA) ao 

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

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

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

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

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

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

para abstrair e compor componentes e aspectos de forma a produzir o sistema como 

um todo [Freitas et al. 2009]. 

 O paradigma de OA originalmente surgiu na atividade de implementação e 

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

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

software. Nesse sentido, Araújo et al. [2002] apresenta a separação de interesses 

transversais a nível de requisitos; em Safoora et al. [2006] mostra o uso de aspectos 

como meio de capturar decisões arquiteturais e promover arquiteturas de software 

com maior modularidade.  
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 Segundo Elrad et al [2001] a aplicação de técnicas de separação de interesses 

no momento da construção de sistemas de software tem a capacidade de facilitar a (i) 

compreensão; (ii) evolução; (iii) adaptação; (iv) customização; e (v) reúso dos 

sistemas concebidos de acordo com essas técnicas. De acordo com Greenwood et al. 

[2007], a utilização de aspectos aumenta a modularidade, o reúso e a 

manutenibilidade do sistema. Além disso, há melhorias na evolução dos sistemas de 

software, uma vez que o uso de DSOA permite localizar mudanças em pontos 

determinados e diminuir as dependências entre os vários aspectos que compõem o 

sistema como um todo. 

Existem várias terminologias e elementos associados ao paradigma de 

orientação a aspectos. O AspectJ [Kiczales et al. 2001] é uma linguagem precursora da 

POA e amplamente utilizada. Na terminologia dessa linguagem, os aspectos são 

unidades que encapsulam interesses transversais e descrevem joinpoints e advices. Os 

join points são pontos do fluxo de execução de um programa nos quais os aspectos 

podem atuar. Por exemplo, chamadas de funções, leitura e escrita de variáveis, 

tratamento de exceções dentre outros. Um advice é uma ação que é aplicada quando 

um join point é atingido. Pointcuts são elementos-chaves para referenciar um conjunto 

de join points. O processo de composição, weaving, pode então ser definido como o 

processo de associação dos join point aos advices correspondentes.  

 Visando o suporte à modularização de características transversais no nível 

arquitetural, várias linguagens de descrição arquitetural orientadas a aspectos (AO-

ADLs) têm sido propostas [Batista et al. 2006] [Benedí et al. 2003] [Pinto et. al. 2005]. 

AspectualACME [Batista et al. 2006] é uma extensão da linguagem de descrição 

arquitetural ACME incluindo basicamente duas extensões a ACME: (i) um tipo 

especial de conector, o conector aspectual, que encapsula interações transversais entre 

componentes; e (ii) um mecanismo de quantificação, usado nos attachments, através 

do uso de wildcards (*) que simplifica sintaticamente a referência a um conjunto de 

elementos, tais como componentes ou portas. Por exemplo, a expressão exemplo = 

“*.prefixo*” indica que o elemento exemplo corresponde a todos componentes (*) que 

tenham portas cujos nomes iniciam com “prefixo”. O conector aspectual define uma 

nova interface que distingue os papéis dos elementos internos do conector na 
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interação transversal. Um papel está associado ao componente afetado pela interação 

transversal (base role); o outro papel está associado ao componente aspectual 

(crosscutting role). Há ainda uma clausula (glue clause) que especifica os detalhes da 

conexão aspectual como, por exemplo, em que momento a interação aspectual 

acontece – after, before, around. 

A Figura 6 ilustra um exemplo textual e gráfico em AspectualACME. A 

notação textual foi gerada pela ferramenta AspectualACME Studio [Silva et al. 2012] 

que oferece suporte à modelagem de arquiteturas utilizando essa linguagem. Na 

Figura 6 (a), o aspecto Sincronização do Ginga é representado em AspectualACME 

pelo conector aspectual chamado SincronizacaoAspectualConnector.  Os elementos 

Crosscutting Role e Base Role são criados para a realização das ligações nos 

attachments (linhas 8 a 13). Nesse contexto, a Base role baseRole deve ser conectada as 

portas do componente Tunner afetado pela interação aspectual , cujo nome das portas 

inicie-se ou termine com Tunner. Essa representação é feita utilizando o mecanismo 

de quantificação (Wildcard), chamado TunnerAll (linha 2),  e a Crosscutting Role 

crosscuttingRole é  conectada a porta do componente aspectual DataProcessing  através 

da sua porta processorData. Adicionalmente, na cláusula glue é especificado o 

momento que a interação aspectual ocorre, do tipo around. A Figura 6 (b) mostra a 

representação gráfica gerada em AspectualACME Studio dessa interação, e o 

resultado da expressão definida no Wildcard, o componente Tunner e todas suas 

portas afetadas (em cor amarela).  
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1. System GingaParcial = { 
2. Wildcard TunnerAll = *.*Tunner*; 
3. Connector SincronizacaoAspectualConnector = { 
4. Glue crosscuttingRole around baseRole; 
5. Base Role baseRole;  
6. Crosscutting Role crosscuttingRole; 
7.  } 
8. Component DataProcessing = { 
9. Port processorData; 
10.  } 
11. Component Tunner = { 
12. Port executeTunnerOne; 
13. Port executeTunnerTwo; 
14. Port executeTunnerThree;  
15.  } 
16. Attachments { 
17. DataProcessing.processorData to SincronizacaoAspectualConnector.crosscuttingRole; 
18. SincronizacaoAspectualConnector.baseRole to TunnerAll; 
19.  } 
20.  (....) 
21. } 
 

(a) Notação Textual(a) Notação Textual(a) Notação Textual(a) Notação Textual 

 

                 
                                                                                                (b) Notação Gráfica(b) Notação Gráfica(b) Notação Gráfica(b) Notação Gráfica 
Figura 6: Um exemplo em AspectualACME  (a) Notação Textual; (b) Notação Gráfica gerada pela 

Ferramenta AspectualACME Studio. 

2.5. Desenvolvimento Dirigido a Modelos 
 

 O desenvolvimento de software dirigido por modelos – DDM [Miller e 

Mukerji 2009] consiste em uma metodologia de desenvolvimento de sistemas que 

possui o objetivo de oferecer aos desenvolvedores um alto nível de abstração para o 

desenvolvimento do software, aliada à possibilidade de geração automatizada do 

código executável do sistema. DDM visa oferecer um maior reúso de artefatos de 

software, uma vez que separa a tarefa de modelagem do sistema em diferentes níveis 

de abstração, desde níveis que consideram apenas requisitos lógicos do sistema, sem 
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considerar requisitos computacionais, até os requisitos específicos de uma 

plataforma computacional alvo. Esse reúso de artefatos possibilita aos projetistas 

uma redução no tempo necessário para o desenvolvimento de sistemas e a geração 

de códigos com melhor qualidade em comparação com quando são usadas práticas 

tradicionais de desenvolvimento de software [Pathfinder 2009]. 

 DDM requer o refinamento de modelos de sistemas, inicialmente 

especificados em um alto nível de abstração e sem características de plataformas 

computacionais, até tornarem-se modelos dependentes de plataformas. Os modelos, 

por sua vez, são descritos por outros modelos previamente definidos chamados de 

metamodelos. Um metamodelo, nesse contexto, pode ser compreendido como uma 

representação em um nível mais abstrato, a qual é responsável por definir a 

semântica do modelo que o instancia. 

No DDM há a Arquitetura Orientada a Modelos (Model Driven Architecture) 

[OMG 2012], uma iniciativa da OMG que propõe a separação da especificação do 

funcionamento do sistema dos detalhes de como esse sistema utiliza as capacidades 

de determinada plataforma, através de três níveis de abstrações para modelagem, 

ilustrados na Figura 7: (i) CIM (Computation Independent Model), responsável por 

oferecer uma visão dos requisitos do sistema sem especificar os aspectos 

computacionais; (ii) PIM (Platform Independent Model), encarregada de especificar 

modelos independentes de plataforma; e (iii) PSM (Platform Specific Model), 

responsável por realizar a especificação de modelos para serem dependentes de 

plataforma alvo. 
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Figura 7: Visões da arquitetura MDA. 

 

 Nesse sentido, MDA envolve: (i) a especificação de um sistema 

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

plataformas possíveis; (iii) a escolha de uma plataforma em particular para construir 

o sistema e (iv) a transformação de uma especificação do sistema independente de 

plataforma para uma plataforma escolhida.  

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

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

entrada uma instância de modelo e produzir um novo modelo como resultado. Dessa 

forma, o processo de transformação exige: (i) a seleção dos itens no modelo de 

entrada que serão mapeados para o modelo de saída resultante; (ii) a transformação 

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

no modelo de saída.  

Além disso, ainda inserido no MDD, um modelo precisa ser definido de 

acordo com uma semântica fornecida por um metamodelo. Da mesma forma, um 

metamodelo tem que estar em conformidade com um metametamodelo. Nessas três 

camadas de arquitetura (modelos, metamodelos, e metametamodelos), o 

metametamodelo está em conformidade com sua própria semântica (podem ser 

definidos usando seus próprios conceitos). Os metametamodelos existentes incluem 

o MOF [MOF 2008], definido em padrão da OMG, e Ecore [Budinsky et al. 2004], que 

tem sido introduzido com o Eclipse Modelling Framework [Budinsky et al. 2004]. 
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De uma forma geral, a transformação entre modelos é realizada em 

conformidade com metamodelos, que estão em conformidade com 

metametamodelos [ATLAS 2012]. Existem algumas linguagens para transformações 

entre modelos: QVT (Query, View, Transformations) [QVT 2005] e ATL (Atlas 

Transformation Language) [ATLAS 2012]. ATL foi escolhida neste trabalho por ser uma 

linguagem de transformação híbrida, pois aceita tanto construções declarativas 

quando construções imperativas. Foi desenvolvida pela AMMA (ATLAS Model 

Management Architecture) e é aplicável em vários cenários de transformação entre 

modelos.  

Na Figura 8 está representado um exemplo de código da transformação em 

ATL de Sistema do Ginga para Sistema do GingaForAll (Model2ModelLPS.atl). Nesse 

exemplo, há a transformação do elemento do Ginga (do metamodelo Ginga), em 

elementos do GingaForAll (do metamodelo GingaForAll). Essa regra ATL é composta 

de um padrão de entrada, no qual a entidade de origem Ginga é declarada (linha 2). 

Essa entidade é “tipada” por Ginga!Element (par metamodel_name!entity_name) (linha 

6). Da mesma forma, ocorre com o padrão de saída, no qual a entidade de saída é 

“tipada” por GingaForAll!Element (linha 7). Esse padrão de saída também define duas 

ligações, que especificam os elementos do GingaForAll que serão inicializados pela 

regra. Nesse caso, o elemento nameElement (linhas 8) será transformado nos 

elementos de GingaForAll a partir dos elementos correspondentes em Ginga, 

element.name (linhas 9 e 10). 

1. module Model2ModelLPS; 
2. create gingaForAll : GingaForAll from ginga : Ginga; 
3.  rule GingaNameToGingaForAllName { 
4.    from 
5.     element : Ginga!Element 
6.    to  
7.     nameGingaForAll : GingaForAll!Element ( 
8.      nameElement <- element.name 
9. ) 
10. } 

Figura 8: Exemplo de Transformação ATL do nome do Sistema Ginga para o Sistema GingaForAll. 
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3. LightPL-ACME 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar a linguagem de descrição arquitetural 

orientada a aspectos para desenvolvimento e especificação de LPS, chamada LightPL-

ACME, bem como detalhes sobre a ferramenta LightPL-ACME Studio, que oferece 

suporte ao uso dessa linguagem.  A Seção 3.1 mostra a estrutura e os elementos de 

LightPL-ACME. A Seção 3.2 apresenta detalhes sobre a ferramenta LightPL-ACME 

Studio e ilustra com exemplos especificados na ADL utilizando essa ferramenta. Já a 

Seção 3.3 mostra os resultados e expõe a avaliação relacionada ao estudo 

experimental da ADL LightPL-ACME. 

3.1.  Estrutura de LightPL-ACME 
 

LightPL-ACME é uma ADL proposta como uma extensão de ACME [Garlan et 

al. 1997] e replica o suporte dado a orientação a aspectos da ADL orientada a 

aspectos AspectualACME [Batista et al. 2006] para modularização de características 

transversais. Dessa forma, LightPL-ACME promove a integração de conceitos das 

linhas de produtos de software e orientação a aspectos. Além disso, essa ADL tem 

por objetivo associar a especificação da arquitetura com os artefatos envolvidos nas 

fases do processo de desenvolvimento de uma LPS: a engenharia de domínio e 

engenharia de aplicação. Adicionalmente, proporciona a separação dessas etapas 

através da criação de abstrações específicas para as Features (relativas à engenharia 

de domínio) e produtos (relativos à engenharia de aplicação). A linguagem foi 

projetada visando o reúso de elementos da linha de produtos, como, por exemplo, as 

Features. 

A filosofia de LightPL-ACME é aproveitar e enriquecer os elementos básicos 

de ACME (por exemplo, Component, Connector, System, Property) para especificar a 

arquitetura de uma LPS. Nesse sentido, a linguagem proporciona simplicidade e 

evita a adição de muitas abstrações novas. Todavia, para tornar a representação 

arquitetural de uma LPS simples e evitar a verbosidade comumente encontrada em 

outras ADLs para LPS [Shaw e Garlan 1996][Clements 2005][Medvidovic e Taylor 
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2000], os seguintes elementos são acrescentados por LightPL-ACME: ProductLine, 

Feature, Product e a representação do conceito de arquitetura referenciada. As 

subseções a seguir detalham cada um desses elementos e a representação da 

arquitetura referenciada.  

a. ProductLine e Feature 

 

O elemento ProductLine possui características similares ao elemento Family de 

ACME, enriquecendo sintática e semanticamente esse elemento. ProductLine 

possibilita representar a LPS, permitindo ao usuário descrever elementos específicos 

da mesma, como as Features e os produtos. 

Interno ao elemento ProductLine, o elemento Feature foi definido para 

representar as Features que compõem a LPS, sejam elas relativas às similaridades 

(commonalities) ou variabilidades (variabilities). Nesse contexto, esse elemento é 

especificado pela definição de um identificador e um tipo associado relativo aos tipos 

de Features possíveis em LPS: (i) Alternative, representando Features alternativas; (ii) 

Optional para Features opcionais; (iii) InclusiveOr representando Features ou-

inclusivas, e; (iv) Mandatory, para Features mandatórias/obrigatórias. Através do 

elemento extends de ACME, é possível estabelecer um relacionamento de herança 

entre duas Features, definindo assim dependências diretas entre as Features herdadas 

e a Feature pai. A descrição de Features é importante, pois é utilizada para guiar o 

desenvolvimento da arquitetura do sistema, visto que elas representam as 

funcionalidades que elementos arquiteturais do sistema devem prover. 

A Figura 9 ilustra a definição das Features ReturnChannel, ADSL e Ethernet para 

o elemento ProductLine GingaCC (Figura 9(a)) e a sua respectiva correspondência com 

o modelo de Features (Figura 9(b)). De acordo com a especificação arquitetural da 

Figura 9 (a), a Feature ReturnChannel é opcional, ou seja, é do tipo Optional (linha 3), e 

as Features ADSL e Ethernet, que são derivadas dessa Feature por meio do elemento 

extends, são alternativas, ou seja, são do tipo Alternative (linhas 4 e 5). 
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1. ProductLine GingaForAll { 
2.  Feature ReturnChannel is Optional; 
3.  Feature Ethernet is Alternative extends ReturnChannel;  
4.  Feature ADSL is Alternative extends ReturnChannel;  
5. } 

(a)(a)(a)(a) 

 
(b)(b)(b)(b)    

Figura 9: Descrição de Features em um elemento ProductLine (a) e o correspondente em um diagrama de Features 
(b). 

Para complementar a descrição das Features em uma LPS, LightPL-ACME 

disponibiliza funções Armani [Monroe 1998] para especificar relacionamentos de 

dependência ou exclusão mútua entre elementos Feature em um ProductLine, sem que 

haja relacionamentos diretos (heranças) entre eles. Essas funções correspondem às 

funções requires (para dependência) e excludes (para exclusão mútua), que recebem 

como parâmetros os identificadores dos elementos Feature inclusos nesse 

relacionamento. A Figura 10 ilustra o uso desses elementos no GingaForAll, onde é 

especificado que as Features Hardware e PC são mutuamente exclusivas (linha 1), 

assim como Hardware e Mobile (linha 2). Por sua vez, as Features NCLLua e 

ApplicationAssembly (linha 3) possuem uma relação de dependência, assim como 

JavaDTV e ApplicationAssembly (linha 4). 

 
Figura 10: Restrições Armani para o elemento ProductLine. 

b.  Product  

 

O elemento Product corresponde ao conceito de produtos que podem ser 

gerados por uma LPS. A especificação desse elemento consiste de um identificador 

referente ao produto que está sendo especificado e um conjunto de identificadores 
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referentes aos elementos Feature que fazem parte desse produto. A inclusão de 

Features também ocorre por hierarquia, de forma que a inclusão de um Feature em 

um Product inclui todas as suas dependências diretas, que são efetivadas a partir do 

relacionamento de herança. A Figura 11 ilustra a descrição de um elemento Product, 

que inclui as Features ReturnChannel e ADSL. Seus pais, ou dependências diretas, são 

inclusos implicitamente. 

 
Figura 11: Descrição de um produto em LightPL-ACME. 

 

O elemento Product, que representa os produtos que podem ser gerados pela 

LPS, faz parte da etapa de engenharia de aplicação, da mesma maneira que o 

elemento Feature, que representa as Features da LPS, faz parte da etapa de engenharia 

de domínio. Nesse contexto, a estratégia empregada por LightPL-ACME possibilita a 

separação entre tais etapas no desenvolvimento de LPS e também as isolam do 

processo de descrição arquitetural do sistema. A Figura 12 ilustra a relação entre os 

elementos de LightPL-ACME em termos das etapas de engenharia de domínio e 

engenharia de aplicação. Na engenharia de domínio, o elemento ProductLine contém 

elementos Feature, além de restrições expressas em Armani e elementos arquiteturais 

adicionais. Na etapa de engenharia de aplicação, elementos Product referenciam os 

elementos Feature definidos na etapa de engenharia de domínio. 

 
Figura 12: Organização dos elementos de LightPL-ACME em termos das etapas de engenharia de domínio e 

engenharia de aplicação. 
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c. Arquitetura Referenciada 

 

As arquiteturas referenciadas são artefatos relativos à arquitetura do sistema, 

consistindo de uma descrição da arquitetura base enriquecida com referências aos 

elementos Feature descritos previamente em um elemento ProductLine em LightPL-

ACME. O objetivo desse elemento é permitir uma visualização geral do sistema e 

definir claramente quais os elementos arquiteturais que correspondem às Features. 

Dessa forma, uma arquitetura referenciada fornece uma visão geral da arquitetura da 

LPS, sem que sejam necessárias grandes modificações na forma de descrever esses 

elementos arquiteturais em ACME. Além disso, o uso de arquiteturas referenciadas 

possibilita gerar as arquiteturas específicas dos produtos de uma LPS. Em LightPL-

ACME, o mecanismo de mapeamento entre os elementos arquiteturais e as Features é 

disponibilizado através da palavra-chave MappedTo seguido de uma lista de 

elementos Feature. Esse mecanismo pode ser adicionado à especificação dos 

elementos System, Component, Connector, Port ou Role, convencionais de ACME, após 

o nome desses elementos. Assim, ocorre uma diferenciação entre uma arquitetura 

referenciada e uma arquitetura convencional. 

Nesse contexto, para que os elementos Feature (que representam as Features) 

estejam acessíveis, é necessário que o System que representa o sistema completo 

tenha aderido ao estilo arquitetural descrito por um elemento ProductLine, já que há a 

conservação do status de família. Todas as Features descritas na ProductLine associada 

à arquitetura referenciada devem ser mapeadas a no mínimo um elemento da 

arquitetura; caso contrário, a arquitetura não atenderia a todos os elementos Feature 

da LPS e, portanto, não poderia ser considerada uma arquitetura válida para esse 

sistema. Todavia, podem existir elementos arquiteturais que não estão mapeados 

para elementos Feature da ProductLine, sendo portanto interpretados como elementos 

específicos de implementação. 

A Figura 13 ilustra uma arquitetura referenciada em LightPL-ACME, na qual 

o sistema GingaRef adere ao ProductLine GingaForAll (linha 1). O componente 

CTunner da arquitetura é mapeado para as Features Tunner e ContextManager 
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definidos no ProductLine GingaForAll (linha 2), o conector Provider é mapeado para a 

Feature Tunner (linha 3) e, por fim, o componente Demux (linha 4) é mapeado para a 

Feature Demultiplexer. A Feature Tunner é atendida tanto pelo componente CTunner 

quanto pelo conector Provider, onde o conector é responsável pelo transporte e 

integridade dos dados que foram processados pelo componente. Uma vez que 

Tunner representa uma Feature não só de processamento, mas também contém 

aspectos relacionados com transporte, esses elementos arquiteturais foram mapeados 

para essa Feature. 

1. System GingaRef : GingaForAll = { 
2.   Component CTunner MappedTo Tunner,ContextManager = { 
3.    Port receiveData; 
4.   }  
5.   Connector Provider MappedTo Tunner = { 
6.    Role provider; 
7.    Role consumer; 
8.   } 
9.   Component Demux MappedTo Demultiplexer = { 
10.    Port serializeData;  
11.   } 
12.   Attachments { 
13.     Demux.serializeData to Provider.provider; 
14.     CTunner.receiveData to Provider.consumer; 
15.   } 
16. } 

Figura 13: Parte da Arquitetura referenciada em LightPL-ACME para elementos que compõem o ProductLine 

GingaForAll. 

3.2.  LightPL-ACME Studio 
 

LightPL-ACME Studio [2012] é uma ferramenta desenvolvida como um plug-in para 

o IDE Eclipse para auxiliar no desenvolvimento de LPS e dar suporte à especificação 

textual e representação gráfica em LightPL-ACME. A ferramenta permite, de 

maneira textual e/ou gráfica, fazer descrições arquiteturais em ACME, criar e editar 

elementos de LightPL-ACME (por exemplo, ProductLine), e representar arquiteturas 

referenciadas. 

LightPL-ACME Studio mantém a correspondência entre as descrições textuais 

e gráficas de forma automática. O editor textual da ferramenta oferece recursos para 

auxiliar o desenvolvimento, tais como autocompletar, validação de produtos e 

arquiteturas referenciadas. O editor gráfico possui recursos para auxiliar na 

organização dos elementos gráficos, sendo possível organizá-los automaticamente e 

editar a visualização de um elemento individualmente. Para representar visualmente 
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o elemento ProductLine, foi definida uma linguagem visual para as Features opcionais, 

alternativas, ou-inclusivas e mandatórias. Houve também a definição de uma 

representação gráfica para o elemento Product. 

A  Figura 14 (a) ilustra uma descrição textual parcial da LPS GingaForAll em 

LightPL-ACME utilizando LightPL-ACME Studio. Através da ferramenta, também é 

possível também gerar descrições textuais a partir de representações gráficas, de 

maneira automática, uma vez que existe essa correspondência entre os modelos 

textual e gráfico. Conforme a Figura 14 (a) tem-se o ProductLine GingaForAll (linha 

1), que é composto pelas Feature mandatórios Tunner e Demultiplex (linhas 3 e 11, 

respectivamente). As Features IP, Satellite, Terrestrial e FileSystem (linhas 4, 8, 9 e 10), 

derivadas de Tunner, são opcionais, enquanto as Features Hardware e Software, 

derivadas de Demultiplex (linhas 12 e 13), são alternativas. Por fim, nas linhas 13 a 15 

são definidos dois produtos que podem ser gerados a partir da LPS em questão. O 

produto GingaZapper (linha 15) é formado pela Feature alternativa Hardware, e como 

é derivada da Feature Demultiplex, então implicitamente esta Feature mandatória 

também está inclusa no produto. De maneira similar, o produto GingaFull (linhas 16 e 

17) é formado pelas Features opcionais IPTV, InternetTV, P2PTV (derivadas da 

Feature IP), Satellite, Terrestrial e FileSystem (derivadas da Feature Tunner), e pela 

Feature alternativa Software (derivada da Feature Demultiplex). 

A Figura 14 (b) mostra a representação gráfica dos elementos de LightPL-

ACME utilizando LightPL-ACME Studio. O ProductLine como um todo é 

representado como uma árvore, de maneira bastante similar (e, portanto, intuitiva) 

ao modelo de Features da LPS em questão. Os nós da árvore, os elementos Feature, 

são representados graficamente por retângulos. Features mandatórias possuem um 

círculo em ligação com a Feature pai, enquanto Features opcionais uma circunferência. 

Por sua vez, Features alternativas ligadas à Feature pai possuem uma linha tracejada 

com um triângulo vazado em sua extremidade, enquanto Features ou-inclusivas 

possuem um triângulo cheio. Por fim, os produtos são representados por retângulos 

com um símbolo dentro desses retângulos para diferenciar. As Features que fazem 

parte desses produtos podem ser visualizadas isoladamente, por exemplo a Figura 

15, que representa as Features presentes no produto GingaZapper. 
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(a)(a)(a)(a)    

(b)(b)(b)(b)    

Figura 14: Descrição parcial do ProductLine GingaForAll  (a), e representação gráfica correspondente no 
LightPLACME-Studio. 

 

 
Figura 15: Representação gráfica do produto GingaZapper. 
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Outro recurso do LightPL-ACME Studio é a possibilidade de criar, editar e 

visualizar graficamente descrições em ACME. Os modelos gráficos possuem uma 

linguagem semelhante à usada pelo AcmeStudio [AcmeStudio 2009], no qual 

componentes assumem formas retangulares, conectores formas elípticas, e a seção de 

configuração é representada por linhas unindo os elementos envolvidos. A  Figura 16 

ilustra a representação desses elementos arquiteturais no LightPL-ACME Studio, 

onde se pode observar os componentes GingaNCL, Ginga_CommonCore e 

Logical_Subsystem_Manager, e os conectores NCLToCC, NCLToSSManager e 

CCToSSManager. 

 
Figura 16: Representação de elementos convencionais em LightPL-ACME Studio. 

 

Por fim, LightPL-ACME Studio permite ao usuário definir a correspondência 

entre elementos da arquitetura base e Features da LPS, utilizando o mecanismo 

MappedTo. Para definir esse mapeamento, o usuário acessa as propriedades do 

elemento arquitetural em questão e escolhe, dentre uma lista contendo os elementos 

Feature disponíveis, a(s) Feature(s) para a(s) qual(is) esse elemento será mapeado. Na 

Figura 17 (a) exibe os elementos na arquitetura base que são mapeados por Features 

na cor cinza  através do acesso a tela Figura 17 (b). 
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(a)                                                                           (b) 

Figura 17: (a) Representação da arquitetura referenciada e suas propriedades em LightPL-ACME Studio, (b) Tela 

de Features a serem selecionadas para enriquecer a arquitetura. 

3.3.  Avaliação LightPL-ACME  
 

Um experimento controlado foi conduzido e realizado com o objetivo de analisar a 

aplicabilidade, expressividade e escalabilidade de LightPL-ACME em comparação à 

PL-AspectualACME [Adachi et al. 2012] para descrever a LPS GingaForAll. Dentre as 

ADLs existentes na literatura PL-AspectualACME foi escolhida para ser comparada 

com LightPL-ACME nesse estudo experimental pelo fato de ambas serem extensões 

de ACME e assim terem objetivos semelhantes, tais como aproveitar e enriquecer 

semanticamente os elementos existentes nessa ADL para especificar a arquitetura de 

uma LPS e abordar as etapas de engenharia de domínio e engenharia de aplicação 

que constituem o processo de desenvolvimento de uma LPS. Além disso, essas ADLs 

possuem ferramentas que dão suporte as suas especificações. 

a. Planejamento do experimento controlado 

1)  Questões, métricas e hipóteses 

As questões, métricas e hipóteses que permeiam o presente experimento 

controlado são: 

Questão Q1: LightPL-ACME é eficiente no processo de descrição do GingaForAll em 

comparação a PL-AspectualACME? 
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− Métrica M1 (quantitativa): O tempo despendido (t) para descrever o 

GingaForAll. 

− Hipótese nula H10: tLightPL-ACME = tPL-AspACME 

− Hipótese alternativa H11: tLightPL-ACME < tPL-AspACME 

− Hipótese alternativa H12: tLightPL-ACME > tPL-AspACME 

Questão Q2: Qual o grau de complexidade (cpx) para se descrever o GingaForAll utilizando 

LightPL-ACME, em comparação a PL-Aspectual ACME? 

− Métrica M2 (subjetiva): Dificuldade e verbosidade observadas na ADL 

descrever o GingaForAll. 

− Hipótese nula H20: cpxLightPL-ACME = cpxPL-AspACME 

− Hipótese alternativa H21: cpxLightPL-ACME < cpxPL-AspACME 

− Hipótese alternativa H22: cpxLightPL-ACME > cpxPL-AspACME 

Questão Q3: Qual o grau de expressividade (exp) para se descrever suficientemente o 

GingaForAll utilizando Light-PL-ACME, em comparação a PL-Aspectual ACME? 

− Métrica M3 (subjetiva): Representação dos elementos relacionados à LPS 

GingaForAll. 

− Hipótese nula H30: expLightPL-ACME = expPL-AspACME 

− Hipótese alternativa H31: expLightPL-ACME < expPL-AspACME 

− Hipótese alternativa H32: expLightPL-ACME > expPL-AspACME 

Questão Q4: Qual o grau de escalabilidade (esc) para se descrever o GingaForAll utilizando 

LightPL-ACME, em comparação a PL-Aspectual ACME? 

− Métrica M4 (subjetiva): A ADL permite descrever sistemas maiores sem 

promover grandes impactos na descrição arquitetural, ou seja, é possível estabelecer 

um trade-off aceitável entre o aumento do tamanho da LPS e dos produtos e o grau de 

dificuldade para fazer tal descrição. 

− Hipótese nula H40: escLightPL-ACME = escPL-AspACME 

− Hipótese alternativa H41: escLightPL-ACME < escPL-AspACME 

− Hipótese alternativa H42: escLightPL-ACME > escPL-AspACME 

Questão Q5: Qual o grau de compreensão (cmp) da descrição arquitetural do GingaForAll 

utilizando LightPL-ACME, em comparação a PL-Aspectual ACME? 
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− Métrica M5 (subjetiva): Facilidade de compreensão da descrição arquitetural 

resultante da modelagem do GingaForAll. 

− Hipótese nula H50: cmpLightPL-ACME = cmpPL-AspACME 

− Hipótese alternativa H51: cmpLightPL-ACME < cmpPL-AspACME 

− Hipótese alternativa H52: cmpLightPL-ACME > cmpPL-AspACME 

2) Participantes 

Participaram do experimento controlado seis alunos de Pós-Graduação em 

Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

selecionados com base no conhecimento mínimo sobre LPS e ADLs. Com o intuito de 

nivelar o conhecimento dos participantes, foi realizado um treinamento envolvendo: 

(i) linhas de produto de software, com enfoque no GingaForAll, usado no 

experimento, e (ii) ADLs, com enfoque em PL-AspectualACME e LightPL-ACME, 

ambas baseadas em ACME. Os seis alunos foram divididos em dois grupos. O 

primeiro grupo (nomeado Grupo I), com quatro alunos, foi responsável por fazer a 

descrição arquitetural da LPS GingaForAll e de dois produtos gerados de tamanhos 

diferentes a partir de suas features (um contendo um número maior de features que o 

outro) utilizando PL-AspectualACME e LightPL-ACME, representando assim o 

papel de arquitetos de software. Por sua vez, o segundo grupo (Grupo II), com dois 

alunos, foi responsável por analisar as descrições arquiteturais feitas pelo grupo 

anterior, representando assim o papel de projetistas de software que recebem e 

analisam as especificações arquiteturais realizadas por arquitetos de software. 

3) Variáveis dependentes e independentes 

 Como já mencionado, o objetivo desse experimento controlado é analisar a 

aplicabilidade, expressividade e escalabilidade de LightPL-ACME em comparação a 

PL-AspectualACME para descrever a LPS GingaForAll. Dessa forma, no presente 

experimento, tem-se uma variável independente controlada, que é a estratégia para 

descrição arquitetural usando ADLs, possuindo duas alternativas relacionadas: (i) 

realizar a descrição arquitetural com LightPL-ACME, e (ii) realizar a descrição 

arquitetural com PL-AspectualACME. As variáveis dependentes no experimento a 

serem mensuradas, relacionadas à descrição arquitetural do GingaForAll utilizando 

as ADLs em questão são: (i) eficiência, relacionada ao tempo despendido para 
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realizar a descrição; (ii) complexidade; (iii) expressividade; (iv) escalabilidade, e; (v) 

facilidade de compreensão. 

b. Execução do experimento controlado 

O experimento controlado foi realizado em três etapas. Na primeira etapa, como 

anteriormente mencionado, foi realizado um treinamento com os participantes 

envolvendo visão geral dos conceitos relacionados a esse experimento, tais como LPS 

e as ADLs envolvidas, com o intuito de nivelar o conhecimento dos mesmos. Antes 

de iniciar a segunda etapa do experimento, que consistiu na descrição arquitetural do 

GingaForAll utilizando LightPL-ACME e PL-Aspectual-ACME, foi realizada a 

preparação do ambiente de execução, que consistiu na instalação dos plug-ins do 

Eclipse IDE referentes às ferramentas utilizadas para fazer as descrições 

arquiteturais. Apesar de PL-AspectualACME não possuir diretamente uma 

ferramenta associada, a descrição arquitetural usando essa ADL foi feita com a 

ferramenta AspectualACME Studio, que oferece suporte à descrição arquitetural com 

a ADL AspectualACME, na qual PL-AspectualACME é baseada. É de suma 

importância salientar que, para o presente experimento, as ferramentas serviram 

apenas para fins de descrição e verificação da sintaxe nas ADLs, e não para avaliação 

de questões relacionadas à usabilidade das mesmas.  

Para dar início à segunda etapa do experimento, os participantes responderam a 

um questionário de caracterização do perfil de cada um, a fim de coletar informações 

pessoais acerca da experiência profissional, competências e habilidades dos mesmos 

com relação a desenvolvimento de software e familiaridade com os conceitos de LPS 

e ADLs. Posteriormente, aos integrantes do Grupo I foi fornecido um modelo de 

featues de parte do GingaForAll, bem como dois produtos resultantes das 

combinações de algumas dessas features, além de tabelas de referência com elementos 

das ADLs com relação aos conceitos de LPS. Feito isso, os integrantes do Grupo I 

fizeram individualmente as descrições arquiteturais do GingaForAll e dos produtos, 

primeiramente utilizando PL-AspectualACME e depois LightPL-ACME, tendo sido 

cronometrado o tempo despendido para a descrição utilizando cada ADL. 

Finalmente, os integrantes do Grupo I preencheram um questionário no qual eles 
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registraram a sua opinião acerca de cada uma das ADLs, listando dificuldades, 

facilidades e outras observações relevantes. 

Finalmente, na terceira etapa do experimento, as descrições arquiteturais 

produzidas pelos integrantes do Grupo I foram analisadas pelos integrantes do 

Grupo II, que também responderam a um questionário no qual foram registradas as 

suas impressões acerca de tais descrições Além disso, aos integrantes do Grupo II foi 

atribuída a tarefa de tentar construir, a partir das descrições fornecidas, o modelo de 

Features do GingaForAll e identificar as Features que de fato estariam presentes nos 

produtos considerados, a fim de verificar o grau de legibilidade e compreensão de 

tais descrições. Todos os materiais envolvidos no experimento estão disponíveis em: 

www.dimap.ufrn.br/lightplacmestudio/expcont1.html. 

 

c.  Análise dos resultados 

Esta subseção tem por objetivo promover uma análise dos resultados obtidos 

com o experimento a fim de verificar as hipóteses anteriormente levantadas (H1 a 

H5) principalmente com relação ao feedback fornecido pelos participantes através 

dos questionários aplicados (disponíveis em: 

www.dimap.ufrn.br/lightplacmestudio/expcont1.html), bem como elencar possíveis 

elementos que se constituam como ameaças à validade do experimento realizado. 

1) Verificação das hipóteses 

Para verificar as hipóteses levantadas (H1 a H5), é necessário responder às 

questões formuladas (Q1 a Q5) utilizando as respectivas métricas (M1 a M5). 

Questão Q1: LightPL-ACME é eficiente no processo de descrição do GingaForAll em 

comparação a PL-AspectualACME? 

− O tempo despendido (t) para fazer a descrição arquitetural do GingaForAll 

utilizando LightPL-ACME foi inferior ao tempo despendido utilizando PL-

AspectualACME, de modo que a hipótese alternativa H11 (tLightPL-ACME < tPL-

AspACME) pode ser considerada verdadeira. Mais precisamente, o tempo médio 

para a descrição arquitetural utilizando LightPL-ACME foi de 28 minutos, enquanto 

o tempo médio para PL-AspectualACME foi de 62 minutos. 
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Questão Q2: Qual o grau de complexidade (cpx) para se descrever o GingaForAll 

utilizando LightPL-ACME, em comparação a PL-Aspectual ACME? 

− Como a métrica M2 é subjetiva em termos da dificuldade e verbosidade 

observada nas ADLs, os participantes do Grupo I foram unânimes ao reportar que 

PL-AspectualACME era muito difícil e verbosa para fazer a descrição do 

GingaForAll, em comparação a LightPL-ACME. Dessa forma, a hipótese alternativa 

H21 (cpxLightPL-ACME < cpxPL-AspACME) pode ser considerada verdadeira. 

Questão Q3: Qual o grau de expressividade (exp) para se descrever suficientemente o 

GingaForAll utilizando Light-PL-ACME, em comparação a PL-Aspectual ACME? 

− Como a métrica M3 é subjetiva em termos da representação dos elementos 

relacionados à LPS, os participantes do Grupo I relataram de maneira unânime que o 

grau de expressividade de PL-AspectualACME era muito baixo, em comparação a 

LightPL-ACME. Dessa forma, a hipótese alternativa H32 (expLightPL-ACME > 

expPL-AspACME) pode ser considerada verdadeira. 

Questão Q4: Qual o grau de escalabilidade (esc) para se descrever o GingaForAll 

utilizando LightPL-ACME, em comparação a PL-Aspectual ACME? 

− Como a métrica M4 é subjetiva em termos do grau de dificuldade apresentado 

pela ADL quando o tamanho da LPS e dos respectivos produtos aumenta, os 

participantes do Grupo I unanimemente identificaram que tal aumento fazia com 

que fosse mais difícil realizar a descrição arquitetural em PL-AspectualACME, em 

com-paração a LightPL-ACME. Dessa forma, a hipótese alternativa H42 (escLightPL-

ACME > escPL-AspACME) pode ser considerada verdadeira. 

Questão Q5: Qual o grau de compreensão (cmp) da descrição arquitetural do 

GingaForAll utilizando LightPL-ACME, em comparação a PL-Aspectual ACME? 

− Como a métrica M5 é subjetiva em termos do grau de compreensão das 

descrições arquiteturais produzidas, os participantes do Grupo II afirmaram que o 

grau de compreensão das descrições em LightPL-ACME era muito maior que o das 

descrições em PL-AspectualACME, de modo que a hipótese alternativa H52 

(cmpLightPL-ACME > cmpPL-AspACME) pode ser considerada verdadeira. 

Adicionalmente, os participantes desse grupo relataram que foi consideravelmente 

mais fácil construir o modelo de features e identificar os produtos do GingaForAll a 
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partir das descrições em LightPL-ACME, em comparação às descrições em PL-

AspectualACME. 

2) Considerações 

De uma maneira geral, os participantes relataram nos questionários que LightPL-

ACME era capaz de expressar de maneira simples, leve, clara e objetiva elementos 

importantes relacionados ao contexto de LPS, tais como features (e respectivos tipos e 

relacionamentos), e os produtos que podem ser gerados a partir delas. Essa 

característica de simplicidade não é claramente observada em PL-AspectualACME e 

em outras ADLs voltadas para LPS. Unanimemente, os participantes classificaram 

LightPL-ACME como melhor que PL-AspectualACME para a descrição arquitetural 

de LPS, por prover elementos que permitam estabelecer uma relação direta com os 

elementos em LPS, fazendo com que a descrição seja mais simples, legível e intuitiva, 

aspecto não observado em PL-AspectualACME, considerada pelos participantes de 

difícil manejo, consideravelmente verbosa e propensa a promover erros na descrição. 

De maneira adicional, verifica-se comumente nas demais ADLs para descrição de 

LPS que a etapa de engenharia de aplicação é mesclada com a descrição arquitetural 

do domínio do sistema. Essa estratégia torna a descrição do sistema muito 

sobrecarregada e não permite ao arquiteto ter uma visão geral dos produtos que 

podem ser gerados pela LPS, bem como uma diferenciação clara entre dois ou mais 

produtos existentes. Além disso, através das abstrações ProductLine, Feature e Product, 

criadas por LightPL-ACME, é feita uma separação adequada entre as etapas de 

engenharia de domínio (representada pelos elementos Feature), engenharia de 

aplicação (representada pelo elemento Product), e a separação destas na arquitetura. 

Essa modularização de conceitos facilita o reúso. 

Outro aspecto importante, ressaltado pelos participantes do experimento, diz 

respeito à escalabilidade das ADLs em questão. Escalabilidade é uma característica 

bastante desejável visto que uma ADL deve permitir a descrição de sistemas de 

diversos tamanhos e complexidades. Os participantes observaram que com o 

aumento da LPS e dos respectivos produtos, a descrição em PL-AspectualACME 

tornava-se consideravelmente extensa em comparação à feita em LightPL-ACME. 

PL-AspectualACME utiliza o elemento Representation para definição para a definição 
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de variantes, de modo que um grande número de variantes sucessivas 

(aprofundamento do modelo de features, em formato de árvore) inviabiliza o uso 

dessa ADL devido aos aninhamentos de elementos Representation que prejudicam a 

legibilidade e compreensão da descrição arquitetural. Em contrapartida, LightPL-

ACME procura conservar a escalabilidade existente em ACME, visto que como as 

abstrações inseridas no ProductLine para representar os conceitos LPS são simples, 

logo a inserção e remoção de novos elementos no elemento ProductLine também são 

igualmente simples. Além disso, as descrições em LightPL-ACME não são verbosas, 

fazendo com que a descrição de uma LPS de tamanho considerável, como o 

GingaForAll, não tenha a sua legibilidade comprometida. Em outras ADLs para 

descrição de LPS, apesar de ser comum a preocupação em descrever os elementos 

específicos de LPS tais como features e produtos, esses elementos não são 

relacionados diretamente com os elementos arquiteturais, o que torna o processo de 

descrição da LPS verboso e, às vezes, confuso. Nessa perspectiva, LightPL-ACME 

possui um mecanismo simples de mapeamento (MappedTo) que assegura que a 

arquitetura base pode ser relacionada a todas as features da LPS e também permite 

uma visão geral do sistema, além de tal mecanismo de mapeamento implementar o 

conceito de arquitetura referenciada, oferecendo assim uma maior expressividade a 

linguagem. 

3) Ameaças à validade 

 Como ameaças à validade do experimento realizado, podem ser elencados 

basicamente dois aspectos. O primeiro diz respeito à metodologia empregada no 

presente experimento. O número de participantes envolvidos (apenas seis pessoas) é 

pequeno, caracterizando uma amostra não representativa da população e 

impossibilitando assim estabelecer qualquer tipo de generalização que se queira 

fazer. Esse tamanho reduzido da amostra também fez com que não fossem utilizadas 

metodologias de análise estatística dos resultados, o que constitui outra ameaça à 

validade. O segundo aspecto de ameaça à validade é inerente aos participantes. O 

resultado está limitado ao perfil desses (que é um tanto quanto homogêneo), o que 

provavelmente não seria verificado em um experimento em condições reais, visto 

que se poderia ter participantes com diferentes níveis de experiência. É possível 
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também que os resultados sejam afetados ao se fazer uma diferente organização dos 

participantes (por exemplo, colocando-os em grupos ao invés de mantê-los em 

trabalho individual, como foi feito nesse experimento) ou postergando-se a duração 

do experimento (p. ex., como o tempo para realizar a descrição arquitetural em PL-

AspectualACME é consideravelmente superior ao observado para LightPL-ACME, 

isso poderia desmotivar os participantes e/ou cansá-los física e/ou mentalmente). 
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4. Investigação dos Modelos do Processo de 

Desenvolvimento GingaForAll 

Este capítulo apresenta a investigação e análise dos modelos de features, 

modelo de arquitetura base, modelo de aspectos e arquitetura referenciada do Ginga, 

que fazem parte da engenharia de domínio do Processo GingaForAll e são entradas 

da ferramenta GingaForAll [Saraiva et al. 2010] que instancia esse processo. Eles são,  

basicamente, modelos UML (Unified Modelling Language) [UML 2012] e Ecore 

[Budinsky et al. 2004]. Além disso, este capítulo apresenta uma comparação entre o 

suporte da especificação em LightPL-ACME na representação desses mesmos 

modelos de entrada em UML. 

Os modelos que iniciam o processo GingaForAll e são entrada para a 

ferramenta GingaForAll são três:  (i) Modelo de Features, representa o arquivo da 

engenharia de domínio com todas as features do sistema que são entrada da fase de 

engenharia da aplicação na qual são escolhidas as features que fazem parte de 

determinado produto; (ii) Modelo de Aspectos, que representa os aspectos a partir da 

definição feita no metamodelo de aspectos; e (iii) Modelo de Arquitetura Referenciada, 

que é a representação dos elementos da arquitetura com a referência as features 

correspondentes. A arquitetura base contém os elementos da arquitetura e seus 

relacionamentos, participa do processo GingaForAll; porém, não é entrada da 

ferramenta. Esse modelo que serve para a formação da arquitetura referenciada, é 

usado internamente na implementação. 

A seção 4.1 mostra a arquitetura base que faz parte do processo GingaForAll e 

é usado pela Ferramenta GingaForAll. A seção 4.2 compara a representação do 

modelo de features no GingaForAll e a  representação em LightPL-ACME. A  seção 

4.3 apresenta a investigação do modelo de aspectos que faz parte do processo 

GingaForAll, sua representação utilizando a ferramenta GingaForAll em Ecore e o 

modelo correspondente em LightPL-ACME.  Por fim, a seção 4.4  mostra a 

arquitetura referenciada representada em UML formada pelo modelo de arquitetura 

base com referências as features especificadas no modelo de features do sistema e sua 

especificação em LightPL-ACME. 
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4.1. Arquitetura Base 

O processo GingaForAll possui o modelo de arquitetura base, que é 

instanciado em UML através da representação das classes e entidades do sistema. 

Dessa forma, esse artefato é representado por um diagrama de classes UML que é 

uma representação da estrutura e relações das classes. Esse modelo pode ser 

relacionado com as features e aspectos do sistema Ginga atráves do mecanimo de 

profile UML. 

A Figura 18 (a) mostra a arquitetura base representada em UML através dos 

elementos que forma o diagrama de classes. O pacote (Package) ginga  possui os 

pacotes que formam a arquitetura do sistema, dentre eles o pacote core, que contém 

os elementos e relacionamentos do núcleo do sistema. Por exemplo, o pacote context 

manager possui o esteriótipo Class que marca os elementos em classes. Esses 

elementos são: ContextManager, GingaUser, IContextManager, IGingaUser, ISystemInfo e 

SystemInfo. Dentro de cada elemento existem detalhes específicos de tipos de dados, 

atributos e operações, que são úteis para geração de código. Nessa perspectiva, no 

modelo da arquitetura base, há a especificação de associação entre as classes. Para 

exemplificar, na Figura 18 (a) há a definição de atributos  e operações na classes 

ContextManager. Já a Figura 18 (b) mostra a forma que elementos dessa arquitetura 

base podem ser definidos pela ADL LightPL-ACME. O pacote ginga foi mapeado 

para o elemento Component gingaprincipal da arquitetura e a hierarquia de pacotes 

foram especificadas utilizando o elemento Representation que possui a função de 

refinar e detalhar o componente por meio de subsistema (linhas 6 a 20). Dessa forma, 

os elementos marcados como classes foram especificados por componentes na 

arquitetura, e sua Property foi associada a um nome igual a Class e foi definido como 

valor do elemento Property a string “Class”. As operações especificadas na Figura 18 

(a) foram especificadas na Figura 18 (b), por exemplo, por meio de portas (linhas 10 a 

12), os atributos foram especificados também através do elemento Property com o 

nome do atributo e o valor associado, por exemplo linhas 7 a 9. 

Nesse sentido, por meio da investigação relacionada ao modelo de arquitetura 

base em UML comparando-se com a especificação desse mesmo modelo em LightPL-
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ACME, percebe-se que é possível expressar conceitos e detalhes de implementação, 

tais como tipos, atributos, associações, interfaces, que podem ser especificados no 

elemento Property de LightPL-ACME e servem como referência para se obter  e gerar 

o código, passando para o nível de implementação. Em outras palavras, para a 

representação dos elementos da arquitetura base, é mais fácil usar ADL LightPL-

ACME do que usar modelos UML, que exigem um nível de detalhamento e esforço 

maior para especificar o que serão classes, relacionamentos e aspectos no nível de 

implementação.  

 (a) 

1. System Ginga = { 
2. Component gingaPrincipal = { 
3.   Port gingaPrincipalCM; 
4.    Representation core = { 
5.     System contextmanager = { 
6.       Component ContextManager = { 
7.        Property class = {"Class"}; 
8.        Property users = {"map*"}; 
9.        Property contexts = {"map*"}; 
10.         Port getInstance; 
11.         Port initializeUsers; 
12.         Port initializeContexts; 
13. (…) 
14. } 
15. (…) 
16.    } 
17. Bindings { 
18.     gingaPrincipal.gingaPrincipalCM to  

19.          ContextManager.getInstance;                                              (b) 
20. (…) } }(…) } 
Figura 18: (a) Arquitetura base do Ginga na ferramenta GingaForAll ; (b) Arquitetura base do Ginga usando 

LightPL-ACME. 
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4.2.  Modelo de Features 

O modelo de features inicial do processo GingaForAll faz parte da engenharia 

de domínio e disponibiliza todas as features do Ginga para configuração do produto 

durante a engenharia da aplicação. Em outras palavras, existe  o modelo de features 

completo (disponibilizado na fase de engenharia de domínio), e o modelo  de features 

configurado apenas com as features que compõem um produto Ginga (configurado 

na fase de engenharia de aplicação).  

A Figura 19 ilustra a representação do modelo de features do GingaForAll, ou 

seja, ele será a base para a formação do modelo de features configurado para um 

produto Ginga.  

 
Figura 19: Modelo de Features do Ginga. 

 

A Figura 20 (a) mostra o editor de features, no qual ocorre a seleção de features 

para a derivação do produto Ginga. O  engenheiro de aplicação pode acrescentar ao 

elemento principal Ginga os pontos de variação disponíveis (Context Manager, 

Tunner, Demutiplexer, Application Manager, Media Processing, Data Processing, Plataform, 

Input Manager, Return Channel) e as variantes que podem ser relacionadas a cada 

ponto. O editor exibe somente as features que podem ser aplicadas naquele ponto de 

variação. Essa restrição é possível devido à especificação e associações realizadas no 

metamodelo de features. A Figura 20 (b) apresenta um pequeno exemplo de um 
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produto parcial formado a partir da seleção de Features através do editor. Cada 

produto que se deseje gerar, é necessário a criação de um novo arquivo com extensão 

.gingacc e selecão de Features e um trecho parcial do textual equivalente a esse modelo 

em XMI (XML Metadata Interchange). 

 

(a) 

 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <GingaCC:Ginga xmi:version="2.0"     
3. xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"  
4. xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
5.  instance" xmlns:GingaCC="http://GingaCC"> 
6. <contextManager/> 
7. <tuner xsi:type="GingaCC:Terrestrial"/> 
8. <demultiplexer 

xsi:type="GingaCC:Hardware"/> 
9. <mediaProcessing> 
10. <text/> 
11. <audio/> 
12. <video/> (…) 
13. </mediaProcessing> 
14. <inputManager/> 
15. <returnchannel/> 
16. (…) 
17. </GingaCC:Ginga> 

                                                                    (b) 

Figura 20: (a) Editor do Modelo de Features, (a) Modelo parcial do produto depois das Features 

selecionadas no Editor e o textual parcial desse modelo. 
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Para exemplificar, a Figura 21 (a) representa modelo das features do produto 

Ginga_NCL_Lua_ na ferramenta GingaForAll, ou seja, a etapa de engenharia de 

aplicação. Nesse sentido, o Ginga_NCL_Lua_ é um produto Ginga para o 

gerenciamento de aplicações em NCL/Lua. Existem dois perfis desse produto: o 

Basic e o Complementar. O perfil Basic utiliza módulos NCL específicos, como  por 

exemplo, módulos SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language), e atributos e  

conteúdos previamente especificados [Soares 2006]. O perfil  Complementar engloba 

os demais módulos NCL  não especificados no perfil  Basic e requer que a  feature 

Basic esteja selecionada. Uma vez que o  produto gerado pela linha de produto de 

software possua os dois perfis (Basic e Complementar), um  terceiro perfil, chamado  

Full, é configurado. O perfil  Full utiliza todos os módulos NCL, incluindo  aqueles 

para definição e utilização de  templates e também aqueles responsáveis pela 

definição de 12 conectores restritos, composição de conectores, efeitos de transição, 

funções de custo temporal e caracterização de meta-informações [Soares 2006]. 

A  Figura 21 (b) mostra o produto Ginga_NCL_Lua_ especificado em LightPL-

ACME (linhas 2 a 4) na etapa de engenharia de aplicação.  Na especificação do 

elemento Product, o arquiteto apenas declara o elemento Product Ginga_NCL_Lua_ na 

ProductLine GingaForAll (linha 2 a 10) já criada na etapa de engenharia de domínio e 

adiciona as features desse produto através dos elementos features. As features 

mandatórias não precisam ser incluídas, pois são incluídas automaticamente pela 

ferramenta.  A inclusão de uma feature em um Product Ginga_NCL_Lua_  inclui todas 

as suas dependências diretas, que são efetivadas a partir do relacionamento de 

herança. Por exemplo, a Figura 21 (a) mostra a feature Demultiplexer, na Figura 21 (b) 

há a especificação dessa  feature utilizando o elemento Feature em LightPL-ACME 

(linhas 21 a 23). No elemento Product Ginga_NCL_Lua a feature incluída é a alternativa 

Hardware, por herança não há necessidade de especificar a feature mandatória 

Demultiplexer. Para complementar a descrição das features em uma LPS, LighPL-

ACME utiliza funções Armani [Monroe 1998] para especificar relacionamentos de 

dependência (uso da função Armani requires) ou exclusão mútua (uso da função 

Armani excludes) entre elementos Feature em um ProductLine e especificação em 

termos de invariantes, para preservação de restrições impostas a arquitetura e 
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restrições de design que devem ser satisfeitas (design invariants). Por exemplo,  há a 

especificação que as features Hardware e PC são mutuamente exclusivas (linha 79), 

assim como Hardware e Mobile (linha 80). Por sua vez, as features NCLLua e 

ApplicationAssembly (linha 81) possuem uma relação de dependência, assim como 

JavaDTV e ApplicationAssembly (linha 82 a 83). 

 

(a)(a)(a)(a)    

1. ProductLine GingaForAll { 
2. Product Ginga_NCL_Lua = { 
3.   ContextManager, 
4.   Tunner,Terrestrial, 
5.   Demultiplexex,  Hardware,  
6.   Application Manager,NCLLua,  
7.   Data Processing, SoftwareUpdate, Application Building, 
8.   Platform, Broadcom,  
9.   InputManager, RemoteControl,Keyboard, Mouse,  
10. (..)}; 
11.  Feature ContextManager is Mandatory;  
12.  Feature Tunner is Mandatory;  
13.  Feature IP is Alternative extends Tunner;  
14.  Feature IPTV is Alternative extends IP;  
15.  Feature InternetTV is Alternative extends IP;  
16.  Feature P2PTV is Alternative extends IP;  
17.  Feature Satelite is Alternative extends Tunner;  
18.  Feature Terrestrial is Alternative extends Tunner;  
19.  Feature FileSystem is Alternative extends Tunner;  
20.  Feature ClosedCaption is Mandatory; 
21.  Feature Demultiplexer is Mandatory;  
22.  Feature Hardware is Alternative extends Demultiplexer;  
23.  Feature Software is Alternative extends Demultiplexer;  
24.  Feature ApplicationManager is Mandatory; 
25.  Feature NCLLua is Alternative extends ApplicationManager; 
26.  Feature JavaDTV is Alternative extends ApplicationManager; 
27.  Feature GEM is Alternative extends ApplicationManager; 
28.  Feature Resident is Mandatory extends ApplicationManager; 
29.  Feature TransportStream is Mandatory;  
30.  Feature OneSeg is Alternative extends TransportStream;  
31.  Feature FullSeg is Alternative extends TransportStream;  
32.  (…) 
33.  Feature Application is Optional extends MediaProcessing; 
34.  Feature NCL is Optional extends Application;  
35.  Feature XHTML is Optional extends Application;  
36.  Feature DataProcessing is Mandatory; 
37.  Feature SoftwareUpdate is Alternative extends  
38.                                        DataProcessing; 
39.  Feature ApplicationAssembly is Alternative extends   
40.                                        DataProcessing; 
41.  (…) 
42.  Feature ADSL is Alternative extends ReturnChannel; 
43.  Feature ISDN is Alternative extends ReturnChannel; 
44.  Feature Platform is Mandatory; 
45.  Feature ST is Alternative extends Platform; 
46.  Feature Broadcom is Alternative extends Platform; 
47.  Feature PC is Alternative extends Platform; 
48.  Feature Mobile is Alternative extends Platform; 
49.  Feature CondicionalAccess is Mandatory; 
50.  design invariant excludes("Hardware", "PC"); 
51.  design invariant excludes("Hardware", "Mobile"); 
52.  design invariant requires("NCLLua","ApplicationAssembly"); 
53.  design invariant requires("JavaDTV",   
54.                               "ApplicationAssembly"); 
55.  design invariant requires("NCLLua","TXT"); 
56.  design invariant requires("NCLLua","HTML");(…)}                (b)(b)(b)(b) 

Figura 21: (a) Representação do modelo de Features do produto Ginga configurado Ginga_NCL_Lua_Basic em 

Ecore; (b) Descrição em LightPL-ACME da LPS GingaForAll . 

A descrição da LPS GingaForAll em ADL LightPL-ACME na Figura 21 (b) 

(linhas 2 a 10) possui também um representação gráfica, igualmente ao modelo da A 
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Figura 21 (a). A Figura 22 mostra a representação gráfica parcial de LightPL-ACME 

equivalente ao produto Ginga_NCL_Lua_Basic.  

 

Figura 22: Representação gráfica parcial das features do produto Ginga_NCL_Lua_Basic. 

 

Nesse contexto, com a investigação do conteúdo e função do modelo de 

features configurado após a seleção das features para a formação do produto, pelo 

engenheiro de aplicação no processo de desenvolvimento do GingaForAll e a 

comparação com a representação de features, suas restrições e relacionamentos em 

LightPL-ACME, há a conclusão que  existe uma correspondência entre a descrição 

em LightPL-ACME  para as informações representadas por esse modelo de features.  

No entanto, a especificação em LightPL-ACME é mais simplificada: (i) a 

especificação das Features que farão parte do Produto Ginga_NCL_Lua_ são realizadas 

no mesmo arquivo onde já estão definidas as features da LPS principal, apesar de 

serem etapas diferentes do processo de LPS (engenharia de domínio e engenharia de 

aplicação). Se fosse utilizando o editor da Figura 21 (a), para cada produto haveria a 

necessidade de criação de um arquivo semelhante ao da Figura 21 (b), ou seja, o 

gerenciamento de variabilidades de mais de um produto torna-se mais complexa do 

que usando LightPL-ACME, (ii) o uso mecanismos de herança para indicar o 

relacionamento entre features e, (iii) a definição dos produtos derivados no Ginga são 

especificados em um único elemento Product, que indica menos verbosidade do que 

o código que está por trás do modelo em Ecore do GingaForAll. Além disso, há 

menos dificuldade na descrição do produto Ginga pelo engenheiro de aplicação, pois 

para cada produto da LPS no GingaForAll é necessário um arquivo para definição de 
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suas features. Em outras palavras, cada produto precisa de um modelo Ecore a ser 

criado. Consequentemente, em LightPL-ACME as alterações dos produtos tornam-se 

mais simples, já que a configuração desses produtos encontram-se em apenas um 

arquivo e definição de um elemento para cada produto. Adicionalmente, na 

descrição arquitetural ocorre a validação da arquitetura LPS e exibição das escolhas 

de features disponíveis.  

4.3.  Modelo de Aspectos 

A  Figura 23 mostra as opções existentes para configuração dos aspectos do 

produto da LPS GingaForAll. Como pode ser visto, há o elemento principal Aspect 

que herda a representação do elemento Class adicionando novos atributos e 

relacionamentos  destinados a melhorar a modularização dos interesses transversais. 

Basicamente, o elemento Aspect é composto: (i) pelos atributos  isPrivileged, que 

define se o aspecto pode acessar ou não atributos e  métodos privados da entidade 

alvo, e  instantiation, que define como o aspecto é associado e instanciado; e (ii) pelas 

associações  Advice, Crosscut, DeclareParents, introduction_method, e 

introduction_attribute.  

 
Figura 23: Editor do Modelo de Aspectos.  

 



53 

 

O elemento advice encapsula um comportamento ou ação a ser executado em 

um conjunto de pontos no fluxo do programa (join points). Dessa maneira, o referido 

elemento é definido pelo seu momento de atuação e pela ação a ser tomada quando 

um conjunto de pontos de junção for atingido.  Esse elemento possui os atributos: 

type, pce e body. O type define o momento de atuação do advice, ou seja, se um aspecto 

pode atuar durante (around), antes (before) ou depois (after) de um ponto de junção. O 

atributo pce especifica os pontos do fluxo de execução do programa afetados pelo 

elemento advice. Finalmente, o campo body descreve o comportamento a ser 

realizado. O elemento Advice tem associação com o elemento  Parameter para 

especificar os dados do contexto de execução expostos pelos joinpoints   que são 

expostos ao Advice. O atributo return expressa o tipo de retorno obrigatório para o 

tipo de advice, mas não é definido para os tipos de advice, before e after. O atributo  

throws define os nomes das exceções, separadas por vírgula, que podem ser 

dispararas pela execução do corpo de um determinado  .  

O elemento pointcut  modela uma expressão de ponto de corte. Uma expressão 

de ponto de  corte é uma expressão que relaciona um conjunto de pontos de junção. 

O elemento  pointcut  é composto pelos campos  visibility,  isInstanceScope,  isAbstract, 

IsConst,  name  e  pce. O campo visibility define a visibilidade de um ponto de corte. O 

campo isInstanceScope indica se o ponto de corte é estático ou não. O campo isAbstract 

indica se o ponto de corte é abstrato e, não possui declaração  de  expressão (pce).  O 

campo name informa o nome do ponto de corte. O atributo IsConst indica se o ponto 

de corte em questão é constante ou não.  Finalmente, o campo pce (pointcut 

expression) é formado por um conjunto de operadores, designadores e wildcards.  É 

possível ainda observar que o elemento pointcut tem uma relação de composição com 

o elemento parameters. Essa relação expressa a capacidade que um ponto de corte 

possui de declarar nenhum ou vários parâmetros para realizar a passagem de 

informações contextuais para advices.  

O elemento crosscut representa, no nível de modelos, um conjunto de 

entidades que são afetadas por um determinado aspecto. Ou seja, o elemento crosscut  

representa explicitamente ligações entre aspectos e componentes regulares (código 

base). O elemento crosscut é formado pelos seguintes atributos: targetNameSpace, 
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target e type. O targetNameSpace define  toda  hierarquia  de  pacotes, o target define o 

nome e o type define o tipo da entidade afetada pelo aspecto. 

O elemento DeclareParents  permite  mudar a estrutura hierárquica (estática) 

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

relacionamentos de herança e implementação nas classes afetadas. Esse elemento é 

constituído pelos atributos:  isImplemented, isExtends, pattern  e type. O atributo 

isImplemented define a inserção de relacionamento de realização entre uma classe e 

uma determinada interface, significando que a classe implementa a interface. O 

atributo  isExtend insere um relacionamento de herança entre classes. O atributo  

pattern define o conjunto de classes que terão sua estrutura afetada. O atributo type  

define os nomes das entidades, separados por vírgula, que serão implementadas ou 

estendidas por um conjunto de entidades base (pattern).  

Os elementos  IntroductionMethod e  IntroductionAttribute  alteram a estrutura 

de uma entidade alvo através da adição de métodos e atributos, respectivamente. 

Esses elementos são comumente chamados de declarações inter-tipos. Os outros 

elementos presentes na Figura 23 são elementos regulares das linguagens orientadas 

a objetos. São eles: classes, interfaces, métodos, atributos e tipos de dados definidos 

pelo usuário. 

O elemento Slice é um fragmento de um elemento de linguagem C++ que 

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

estática do programa. Assim, elementos de um slice podem ser combinados em uma 

ou mais classes alvo de um  advice. O slice tem relação com os elementos:  properties e 

method. O relacionamento com o elemento properties pode  introduzir  um  ou mais 

atributos em uma entidade alvo, e o relacionamento com o elemento method pode 

introduzir um ou mais métodos ou construtores em uma entidade alvo. 

O elemento baseclass permite mudar a estrutura hierárquica (estática) de um 

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

de herança e implementação nas classes afetadas. Um elemento baseclass é 

constituído pelos atributos: isImplemented, isExtends, pattern e type. O atributo  

isImplemented define a inserção de relacionamento de realização entre uma classe e 

uma determinada interface, significando que a classe implementa a interface. O 
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atributo isExtend insere um relacionamento de herança entre classes. O atributo  

pattern define o conjunto de classes que terão sua estrutura afetada. O atributo type 

define os nomes das entidades, separados por vírgula, que serão implementadas ou 

estendidas por um conjunto de entidades base (pattern). 

O Modelo de Aspectos (ver Figura 24(a))  entrada da Ferramenta GingaForAll, 

por exemplo, contém os aspectos do sistema Ginga disponíveis para o engenheiro de 

domínio. Esses aspectos são: (i) Sincronização - Sincronização de dados, seu 

processamento e execução, (ii) AVplayer - execução construção e destruição da 

ativação da função Player, (iii) ButtonPlayer - referente à interatividade relacionada ao 

texto exibido em tela, (iv) PlainTXTPlayer – relacionado ao local onde o texto da 

funcionalidade Player é disponibilizado, (v) SrtPlayer - referente ao início da 

funcionalidade Player, (vi) ShowButton - referente à execução do botão para mostrar 

dados em tela, (vii) InputManager - responsável pelo gerenciamento de dispositivos 

de entrada, (ix) DFBDeviceScreen - relacionado ao dispositivo responsável pela 

exibição da imagem em tela, (x) GerDispositivos - referente ao controle dos 

dispositivos de vídeo, áudio, imagem, janelas, (xi) DistInfo - referente ao controle, 

processamento e execução de downloads, inicialização do servidor.  

Aspecto de Sincronização: Para exemplificar, o aspecto Sincronização foi 

escolhido por afetar a maior parte dos elementos do Ginga. Por exemplo, esse 

aspecto contém o  pointcut DataProcessor, responsável pelo processamento de dados, 

atinge componentes, tais como o Componente Tunner e suas portas. Além disso, nos 

advices do aspecto Sincronização, há a especificação do momento de atuação de cada 

advice, todos ocorrem durante ponto de junção (join point), especificado no atributo 

type around, e especifica os pontos do fluxo de execução (pointcut) do programa 

afetados pelo elemento, definido no atributo pce. 

Além disso, nos advices do aspecto Sincronização há a especificação do 

momento de atuação de cada advice, todos ocorrem durante ponto de junção (join 

point), especificado no atributo type around, e especifica os pontos do fluxo de 

execução (pointcut) do programa afetados pelo elemento, definido no atributo pce. 

Nesse exemplo do aspecto Sincronização, optou-se pela especificação apenas 

dos pointcuts e os advices, os campos relacionados à Body, Type, Visibility, pce, 
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relacionados ao pointcut não são obrigatoriamente preenchidos. No advice, o único 

elemento especificado é o pointcut, no qual o aspecto irá atuar, os demais campos 

Body e Type não são também obrigatórios de serem especificados.  

  (a) 
1. (…) 
2. Component DataProcessor = { 
3.  Port DataProcessor; 
4. } 
5. Component Tunner = { 
6.  Port TunerExecution; 
7.  Port TunerUpdate; 
8.  } 
9. Wildcard TunnerAll = Tunner.*Tunner*; 
10. Connector SincronizacaoAspectualConnector { 
11.    Base Role baseRole;  
12.    Crosscutting Role crosscuttingRole;  
13.    Glue crosscuttingRole around baseRole;  
14. } 
15. Attachment DataProcessing.DataProcessorPort to   
16.             SincronizacaoAspectualConnector.crosscuttingRole; 
17. Attachment SincronizacaoConnector.baseRole to TunnerAll; 
18. }} 

(b) 

Figura 24: (a) Modelo de Aspectos da Ferramenta GingaForAll; (b) Especificação Arquitetural 

em LightPL-ACME.   

Na Figura 24 (b) é especificada a correspondência  e suporte das informações 

em arquitetura utilizando LightPL-ACME das informações representadas na Figura 

24 (a). Dessa forma, na Figura 24 (a) o aspecto Sincronização é representado em 

LightPL-ACME por um Conector Aspectual chamado 

SincronizacaoAspectualConnector. Os elementos Crosscutting Role e Base Role são 

criados para a realização das ligações no attachments (linhas 15 a 17). Nesse contexto, 

a Base role baseRole deve ser conectada às portas de todos os componentes afetados 
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pela interação aspectual, cujo nome das portas inicie-se ou termine com Tunner. Essa 

representação é feita utilizando o mecanismo de quantificação (Wildcard), chamado 

TunnerAll (linha 1),  e a Crosscutting Role crosscuttingRole é  conectada a porta do 

componente aspectual DataProcessing através da sua porta DataProcessor.  

Adicionalmente na cláusula glue é especificado o momento que a interação aspectual 

ocorre (advice), do tipo around. As demais informações que podem estar contidas no 

modelo de aspectos da  Figura 24 (b) podem ser especificadas dentro do conector 

aspectual através do elemento Property de LightPL-ACME, assumindo um nome e 

um valor. 

 A investigação do conteúdo e função do modelo de aspectos no processo de 

desenvolvimento do GingaForAll entrada da ferramenta GingaForAll, resultou na 

conclusão de que  há uma correspondência entre a descrição em LightPL-ACME  e as 

informações representadas por esse modelo de aspectos. No entanto, o uso de 

LighPL-ACME confere algumas vantagens à descrição: (i) o uso dos Wildcards e a 

possibilidade do seu reúso na descrição do modelo de aspectos em LightPL-ACME 

proporciona a facilidade de agrupamento de pointcuts. Isso é evidente  ao se 

comparar os pointcuts exibidos na Figura 24 (b) (linhas 6 e 7) representados por 

LightPL-ACME; (ii) a ADL oferece melhor visualização para o arquiteto do local 

onde os componentes/elementos estão sendo afetados de forma transversal fazendo 

uso da ferramenta LightPL-ACME Studio; (iii) a descrição em LightPL-ACME 

apresenta menor verbosidade do que o XMI (XML Interdata eXtensible Markup 

Language) que está descrevendo o modelo da Figura 24 (a) exibido pela ferramenta; e 

(iv) a ADL possui maior facilidade de representação e alteração do que o modelo 

usado pela ferramenta GingaForAll e recursos para especificação de interações entre 

os elementos, tornando mais fácil a definição dos aspectos, por meio de uma única 

abstração, o Conector Aspectual, e usando o mecanismo de quantificação (Wildcard).  

A dificuldade da utilização da ADL na especificação é o conhecimento prévio 

que o engenheiro deverá ter sobre a linguagem. 
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4.4. Arquitetura Referenciada 

A Figura 25 ilustra a ideia da arquitetura referenciada, como exemplo, a 

instanciação dos modelos de arquitetura base e do modelo de features foi realizada 

com arquivos LightPL-ACME. Essa ideia também poderia ser instanciada com 

modelos UML com uso de profile UML, como é realizada na ferramenta GingaForAll. 

Nesse contexto, a arquitetura base contém os elementos base e os aspectos desse 

sistema e o modelo de features contém os relacionamentos e restrições das features que 

compõem o sistema.  O mapeamento e combinação dos elementos entre esses dois 

modelos origina a arquitetura referenciada, em outras palavras, estabelece os 

relacionamentos dos elementos arquiteturais ou aspectos com as features que 

compõem o sistema.  

Por exemplo, na Figura 25 é possível visualizar o Component 

ComponentManager na arquitetura base e o elemento Feature ContextManager. Para se 

estabelecer o mapeamento do  elemento base com a feature usa-se o mecanismo 

MappedTo de LightPL-ACME.  

 

Figura 25: Exemplo e instanciação da Arquitetura Referenciada. 

A entrada do modelo de arquitetura referenciada da Ferramenta GingaForAll 

(ver Figura 26 (a)) é a representação UML (Unified Modelling Language) das classes e 
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entidades de um sistema anotadas pelos estereótipos das features da LPS, ou seja, a 

combinação da arquitetura base, que está presente na Engenharia de Domínio, com a 

aplicação do mecanismo de profile UML das features do Ginga. Por exemplo, o 

elemento Class_ContextManager é marcado pela feature ContextManager através do 

profile UML . 

Em LightPL-ACME, para a definição das arquiteturas referenciadas, a 

arquitetura base é descrita pelos elementos convencionais de ACME (System, 

Component, Role, Port) e os conceitos de LPS são descritos pelo elementos Feature 

descritos previamente em um elemento ProductLine. O mecanismo de mapeamento 

entre os elementos arquiteturais convencionais e as features é disponibilizado através 

da palavra-chave MappedTo seguido de uma lista de elementos Feature oferecidos 

pela LightPL-ACME. Assim, ocorre uma diferenciação entre uma arquitetura 

referenciada e uma arquitetura base convencional. 

A Figura 26 (b) mostra  a representação da arquitetura referenciada em 

LightPL-ACME. As features marcadas como esteriótipos na Figura 26 (a) nos 

elementos da arquitetura base podem ser representadas na Figura 26 (b) por 

LightPL-ACME através da definição do sistema GingaFull que adere a linha de 

produto GingaForAll (linha 1).  Cada elemento da arquitetura base é mapeado 

(através do mecanismo MappedTo) para uma feature que foi definida pelo elemento 

Feature no elemento ProductLine em LightPL-ACME. Portanto, há a possibilidade de 

realizar a representação da arquitetura referenciada. Por exemplo, na Figura 26 (a) há 

o elemento da arquitetura base Class_ContextManager, que é marcado pela feature 

ContextManager por meio do profile UML de features. Na Figura 26 (b) há a 

representação estabelecida na arquitetura referenciada através da especificação do 

mapeamento através do elemento MappedTo do elemento ContextManager para o 

elemento Feature ContextManager (linhas 2 a 3). Dessa forma, o modelo da Figura 26 

(a) é correspondente ao da Figura 26 (b). Como pode ser observado, LightPL-ACME 

oferece maior facilidade de representação da arquitetura referenciada atráves do 

recurso MappedTo, que permite relacionar as features em várias granularidades dos 

elementos da arquitetura base (System, Port, Component, Role). Em outras palavras, ao 



60 

 

usar LighPL-ACME não há necessidade, como em UML, da criação e aplicação de 

Profile.   

 (a)(a)(a)(a)     

1. System GingaFull : GingaForAll = { 
2.  Component Class_ContextManager MappedTo ContextManager = {   
3.  } 
4.  Component Class_DataProcessing MappedTo DataProcessing = {   
5.  } 
6.  Component Class_ReturnChannel MappedTo ReturnChannel = {   
7.  } 
8.  Component Class_MediaProcessing MappedTo MediaProcessing = {   
9.  } 
10.  Component Class_Plataform MappedTo Plataform = {  
11.  } 
12.  Component Class_InputManager MappedTo  InputManager = {   
13.  } 
14.  Component Class_Tunner MappedTo Tunner = {  
15.  } 
16. (...) 
17. } 

(b)(b)(b)(b)    

Figura 26: (a) Arquitetura Referenciada da Ferramenta GingaForAll; (b) Especificação Arquitetural da 

Arquitetura Referenciada em LightPL-ACME. 

Dessa forma, especificar uma arquitetura referenciada usando LightPL-ACME  

pode ser mais fácil, menos verboso e menos complexo que a representação usando 

UML. Com mencionado anteriormente, em LightPL-ACME,  o engenheiro de 

domínio para criar a arquitetura referenciada utiliza o elemento MappedTo para 

mapear os elementos base da arquitetura do sistema para as Features relacionadas 

que estão especificadas pelo elemento Feature no ProductLine. Essa relação pode ser 

relacionada em vários nível de granularidade da arquitetura, tais como os elementos 

System, Port, Role e Connector.  

Feature 

Classe 
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5. Processo de Desenvolvimento ArchSPL-

MDD 
 

Esse capítulo apresenta uma visão geral do processo de desenvolvimento 

orientado a modelos ArchSPL-MDD. Esse processo utiliza uma linguagem de 

descrição arquitetural para desenvolvimento e modelagem de LPS, a ADL LightPL-

ACME. O ArchSPL-MDD proporciona um  maior nível de abstração dos modelos em 

comparação ao processo GingaForAll [Saraiva et al. 2010]. Além disso, separa e 

simplifica, tornando mais objetivas as etapas de engenharia de domínio e aplicação 

que fazem parte do desenvolvimento de uma LPS, o que proporciona maior 

facilidade no gerenciamento das variabilidades e derivação família de produtos. 

O uso da ADL LightPL-ACME permite a especificação da família de produtos 

em um alto nível de abstração com representação estrutural dos elementos 

arquiteturais, suas restrições e suas interações. 

Nessa perspectiva, a ADL LightPL-ACME oferece suporte para uma semântica 

bem definida através de elementos que proveem suporte explícito aos conceitos, por 

exemplo, que envolvem LPS: features, Produto, Linha de Produto e definição de 

restrições para os elementos que representam as features. Além disso, os elementos 

arquiteturais e conceitos de LPS possuem abstrações e mecanismos para 

relacionamentos entre os elementos, que são verificados através do suporte 

ferramental. 

A Seção 5.1 apresenta o detalhamento do processo ArchSPL-MDD, que 

estabelece um processo com atividades sistemáticas baseadas em uma ADL para o 

desenvolvimento da LPS. Na Seção 5.2 são mostrados os artefatos gerados do 

processo ArchSPL-MDD. Por fim, a Seção 5.3 apresenta a ferramenta ArchSPL-MDD 

que instancia e oferece suporte ao processo. 
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5.1. Detalhamento do Processo 

 

O processo denominado GingaForAll [Saraiva et al. 2010] foi  redefinido para o 

processo de desenvolvimento orientado a modelos ArchSPL-MDD, que simplifica a 

geração do produto utilizando o estudo de caso Ginga através do uso de uma ADL 

ao invés de usar UML, como era feito no GingaForAll. O GingaForAll é composto 

por atividades sistemáticas que são usadas para, automaticamente, transformar e 

refinar os modelos que definem a arquitetura da linha de produtos. Tal processo 

permite a derivação do produto a partir de um conjunto de modelos, com o objetivo 

de  personalizar e derivar instâncias específicas do middleware Ginga, chamados de 

produtos GingaForAll. A alteração e extensão desse processo para o ArchSPL-MDD 

deriva instâncias específicas fazendo uso do estudo de caso do middleware Ginga a 

partir da especificação de modelos LPS  utilizando os recursos de LightPL-ACME. 

Durante o processo GingaForAll, descrito na  Figura 27, o engenheiro de 

domínio tem o papel de modelar todos os artefatos referentes ao domínio do 

problema, enquanto que cabe ao engenheiro de aplicação a seleção de quais features 

pertencem a um determinado produto que se deseja gerar. No GingaForAll o código 

fonte é gerado como um template do produto Ginga e esse código pode ser 

preenchido reaproveitando os códigos-fonte do repositório do Ginga, que é um local 

de armanezamento onde o código fonte pode ser recuperado. Esse código é 

disponibilizado pelo grupo de desenvolvimento do middleware Ginga da PUC-Rio. 

Todos os modelos durante o desenvolvimento da LPS são especificados utilizando 

UML, exceto o códigos-fonte que é em AspectC++. 

 No GingaForAll, o engenheiro de aplicação é responsável pelas atividades de 

Selecionar Variabilidades, Gerar produto e Gerar código fonte do produto. No processo 

ArchSPL-MDD, na Engenharia de Aplicação, a atividade Selecionar Variabilidades é 

substituída pela atividade Configurar Produto. Na atividade Selecionar Variabilidades 

(do GingaForAll) o engenheiro de aplicação seleciona no modelo de Features do 

Ginga as features que farão parte do produto, cada produto gerará um modelo de 

features desse produto. Já na atividade Configurar Produto (do ArchSPL-MDD), o 

engenheiro de aplicação vai selecionar as features do produto dentro da linha de 
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produto de software e poderá especificar mais de um produto, de acordo com as 

Features que foram especificadas no modelo de features. As variabilidades iniciais do 

Ginga são definidas em LightPL-ACME no Modelo de Features, na Engenharia de 

Domínio. 

A Figura 27 ilustra o diagrama de atividades em UML 2.0, que apresenta as 

principais atividades do processo GingaForAll, os diferentes artefatos (por exemplo, 

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

transformações usadas para permitir a derivação automática de instâncias de 

middleware (produtos).  

 
Figura 27: Processo Dirigido por Modelos do GingaForAll. 

 

Os formatos utilizados para especificar cada um dos artefatos presentes na 

Figura 27 são listados a seguir:  

1. Metamodelo de features: diagrama Ecore. 

2. Profile UML de features: profile UML 2.1 

3. Arquitetura base: diagrama UML 2.1 

4. Metamodelo de aspectos: diagrama Ecore 

5. Arquitetura referenciada: diagrama UML 2.1 

6. Modelo de aspectos: diagrama Ecore, instância do metamodelo de aspectos. 
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7. Modelo de componentes: profile UML 2.1 

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

9. Diagrama de classe do produto: diagrama UML 2.1 

 Nesse contexto, a visão geral do processo dirigido por modelos ArchSPL-

MDD, ilustrada no Diagrama de Atividades em UML 2.0 da Figura 28,  ilustra todas 

as atividades  que compõem o processo bem como os diferentes artefatos (ou seja,, 

modelos, código fonte) que são gerados e utilizados por estas atividades e as 

transformações usadas para permitir a derivação automática de instâncias de dos 

produtos.  

 

 

Figura 28: Processo Dirigido por Modelos proposto para o Arch GingaForAll. 

 

Esse processo é composto por seis atividades principais. As atividades são: (i) 

Construir Modelo da Arquitetura, (ii) Construir Produto, (iii) Gerar Produto, (iv) 

Reaproveitar Código fonte do Produto, (v) Gerar Código fonte do Produto. Essas 

atividades sistemáticas são usadas para, automaticamente, transformar e refinar os 

modelos que definem a arquitetura de uma linha de produtos e obter a família de 

produto Ginga a partir da configuração da LPS e um conjunto de modelos. 
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Durante o processo ArchSPL-MDD, apresentado na Figura 28, o engenheiro 

de domínio tem o papel de modelar todos os artefatos referentes ao domínio do 

problema, tais como: Construir Modelo da Arquitetura (ver Erro! Fonte de referência 

não encontrada.), Definir Família LPS, Definir Arquitetura do Sistema (Base) e Construir 

Arquitetura Referenciada, enquanto que cabe ao engenheiro de aplicação a escolha da 

configuração de quais features pertencem a um determinado produto que se deseja 

gerar e a partir disso obter o código fonte através das atividades de Configurar 

produto, Gerar produto, Reaproveitar Código Fonte do Produto e Gerar Código Fonte do 

Produto).  A parte de modelagem e especificação do Engenheiro de domínio é 

realizada através do suporte ferramental do LightPL-ACME Studio. 

 
Figura 29: Atividades de Construir Modelo da Arquitetura. 

 

A primeira atividade Construir Modelo da Arquitetura (detalhada e decomposta 

em outras atividades na Erro! Fonte de referência não encontrada.) consiste em 

definir a arquitetura utilizando a ADL LightPL-ACME, que inclui: (i) Definir a LPS 

com o objetivo de desenvolver o Modelo de Features utilizando a ADL LightPL-

ACME;  (ii) Construir a Arquitetura do Sistema para se obter o Modelo Arquitetural 

em LightPL-ACME, com a arquitetura base e os aspectos do sistema; e (iii) Definir a 

Arquitetura Referenciada com o intuito de desenvolver a arquitetura referenciada do 

sistema, ou seja, a especificação e relação da arquitetura base e aspectos com as 

features formando o Modelo da Arquitetura referenciada em LightPL-ACME. 
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A segunda atividade Configurar Produto visa a configuração do produto em 

LightPL-ACME, as features são especificadas no elemento Product, obtendo um 

Modelo da Família de Produtos para desenvolvimento e geração do produto 

configurado pelo Engenheiro de Aplicação.  

A terceira atividade Gerar Produto consiste em, a partir do Modelo da Família 

de Produtos, gerar um Modelo de Produto, que contenha um ou mais produtos 

especificados em LightPL-ACME pelo Engenheiro de Aplicação. Dessa forma, 

através de Transformações Modelo-para-Modelo (M2M) utilizando ATL (Atlas 

Transformation Language) [ATLAS 2012], o artefato resultante será o Modelo do 

Produto Ginga a ser entrada da quarta atividade Reaproveitar Código fonte do Produto 

do repositório do Ginga, gerando o artefato Código fonte do Produto validado pela 

arquitetura de esqueleto de código já existente. Essa atividade será realizada com o 

intuito de ser obter um código fonte vindo de um repositório; porém, será inserido 

no código gerado de acordo com a estrutura estabelecida e especificada na 

arquitetura. Na quinta atividade, Gerar Código fonte do Produto, o código fonte gerado 

pela ferramenta será um esqueleto de código a partir do Modelo do Produto a ser 

utilizado ao se desejar ter um padrão de acordo com a arquitetura e outra forma de 

se iniciar a implementação do sistema. Esse código fonte gerado é realizado a partir 

de Transformações Modelo-para-Texto (M2T) utilizando o Acceleo [Acceleo 2012]. 

 

5.2. Artefatos do Processo ArchSPL-MDD 
Esta seção apresenta os detalhes dos artefatos que fazem parte  do processo, 

ArchSPL-MDD utilizando o estudo de caso do middleware Ginga, conforme ilustrado 

na Figura 28 e Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

5.2.1. Modelo de Features 
O Modelo de Features contém a descrição em LightPL-ACME da LPS 

GingaForAll e suas interações. Essa descrição contém o elemento ProductLine, que é 

conceitualmente uma Family  especializada para descrição de LPS.  Esse elemento é 

usado para descrição do modelo de features, elemento parte da análise de domínio do 

processo LPS. O ProductLine pode conter elementos como Component, Connector Type, 

restrições Armani e outros elementos arquiteturais que, embora não sejam 
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necessários para a descrição de uma ProductLine, podem ser utilizados pelo arquiteto 

para personalizar sua linha de produtos. 

A Figura 30 mostra a definição do elemento ProductLine GingaForAll,  com as 

features descritas usando o elemento Feature em LightPL-ACME (linhas 2 a 67) e que 

podem ter os seguintes tipos: Optional, Alternative, InclusiveOr ou Mandatory. Por 

exemplo, a feature Tunner é definida como Mandatory (linha 2).  Além disso, os 

elementos do tipo Feature podem herdar outro elemento do mesmo tipo, através do 

mecanismo extends oferecido por ACME. Por exemplo, a feature IP do tipo Alternative 

estende a feature Tunner, ou seja, IP é feature alternativa da feature mandatória Tunner 

(linha 4). Em seguida, está a especificação da feature IPTV que é do tipo Alternativa e 

estende a feature IP, em outras palavras, IPTV é feature alternativa da feature IP (linha 

5).  

Adicionalmente, os elementos Feature podem ser usados em expressões 

Armani, para que restrições possam ser estabelecidas dentro de uma linha de 

produto (Product Line). Por exemplo, é possível estabelecer uma relação de 

dependência entre features totalmente distintas através da construção requires.  Por 

exemplo, a feature opcional TXT requer a relação com a feature alternativa NCLua 

(linha 72). Além disso, uma relação de exclusão entre features pode ser especificada, 

como exemplo, a feature alternativa Hardware exclui a feature alternativa PC. 
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1. ProductLine GingaForAll { 
2.  Feature ContextManager is Mandatory;  
3.  Feature Tunner is Mandatory;  
4.  Feature IP is Alternative extends Tunner;  
5.  Feature IPTV is Alternative extends IP;  
6.  Feature InternetTV is Alternative extends IP;  
7.  Feature P2PTV is Alternative extends IP;  
8.  Feature Satelite is Alternative extends Tunner;  
9.  Feature Terrestrial is Alternative extends Tunner;  
10.  Feature FileSystem is Alternative extends Tunner;  
11.  Feature ClosedCaption is Mandatory; 
12.  Feature Demultiplexer is Mandatory;  
13.  Feature Hardware is Alternative extends Demultiplexer;  
14.  Feature Software is Alternative extends Demultiplexer;  
15.  Feature ApplicationManager is Mandatory; 
16.  Feature NCLLua is Alternative extends ApplicationManager; 
17.  Feature JavaDTV is Alternative extends ApplicationManager; 
18.  Feature GEM is Alternative extends ApplicationManager; 
19.  Feature Resident is Mandatory extends ApplicationManager; 
20.  Feature TransportStream is Mandatory;  
21.  Feature OneSeg is Alternative extends TransportStream;  
22.  Feature FullSeg is Alternative extends TransportStream;  
23.  Feature MediaProcessing is Mandatory; 
24.  Feature Text is Mandatory extends MediaProcessing; 
25.  Feature TXT is Optional extends Text;  
26.  Feature HTML is Optional extends Text;  
27.  Feature Audio is Mandatory extends MediaProcessing; 
28.  Feature AAC is Mandatory extends Audio; 
29.  Feature MP3 is Optional extends Audio;  
30.  Feature WAV is Optional extends Audio;  
31.  Feature MIDI is Optional extends Audio;  
32.  Feature Video is Mandatory extends MediaProcessing; 
33.  Feature H264 is Mandatory extends Video; 
34.  Feature MPEG2 is Optional extends Video;  
35.  Feature Picture is Optional extends MediaProcessing; 
36.  Feature GIF is Optional extends Picture;  
37.  Feature PNG is Optional extends Picture;  
38.  Feature JPEG is Optional extends Picture;  
39.  Feature Application is Optional extends MediaProcessing; 
40.  Feature NCL is Optional extends Application;  
41.  Feature XHTML is Optional extends Application;  
42.  Feature DataProcessing is Mandatory; 
43.  Feature SoftwareUpdate is Alternative extends DataProcessing; 
44.  Feature ApplicationAssembly is Alternative extends DataProcessing; 
45.  Feature InputManager is Mandatory; 
46.  Feature Mouse is Alternative extends InputManager; 
47.  Feature PDA is Alternative extends InputManager; 
48.  Feature Pocket_PC is Alternative extends InputManager; 
49.  Feature RemoteControl is Alternative extends InputManager; 
50.  Feature Keyboard is Alternative extends InputManager; 
51.  Feature Smartphone is Alternative extends InputManager; 
52.  Feature Cell is Alternative extends InputManager; 
53.  Feature ReturnChannel is Optional; 
54.  Feature GPRS is Alternative extends ReturnChannel; 
55.  Feature Dial_up is Alternative extends ReturnChannel; 
56.  Feature Ethernet is Alternative extends ReturnChannel; 
57.  Feature ADSL is Alternative extends ReturnChannel; 
58.  Feature ISDN is Alternative extends ReturnChannel; 
59.  Feature SO is Mandatory; 
60.  Feature Linux is Alternative extends SO; 
61.  Feature WinCE is Alternative extends SO; 
62.  Feature Platform is Mandatory; 
63.  Feature ST is Alternative extends Platform; 
64.  Feature Broadcom is Alternative extends Platform; 
65.  Feature PC is Alternative extends Platform; 
66.  Feature Mobile is Alternative extends Platform; 
67.  Feature CondicionalAccess is Mandatory; 
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68.  design invariant excludes("Hardware", "PC"); 
69.  design invariant excludes("Hardware", "Mobile"); 
70.  design invariant requires("NCLLua", "ApplicationAssembly"); 
71.  design invariant requires("JavaDTV", "ApplicationAssembly"); 
72.  design invariant requires("NCLLua","TXT"); 
73.  design invariant requires("NCLLua","HTML"); 
74.  design invariant requires("NCLLua","AAC"); 
75.  design invariant requires("NCLLua","MP3"); 
76.  design invariant requires("NCLLua","WAV"); 
77.  design invariant requires("NCLLua","MIDI"); 
78.  design invariant requires("NCLLua","H264"); 
79.  design invariant requires("NCLLua","MPEG2"); 
80.  design invariant requires("NCLLua","GIF"); 
81.  design invariant requires("NCLLua","PNG"); 
82.  design invariant requires("NCLLua","JPEG"); 
83.  design invariant requires("NCLLua","NCL"); 
84.  design invariant requires("NCLLua","XHTML"); }    

Figura 30: Modelo de Features do Ginga. 

 

5.2.2. Modelo da Arquitetura Base 
 

O Modelo da Arquitetura em LightPL-ACME é definido na atividade de 

definição da arquitetura do Sistema. Esse modelo contém a arquitetura base e os 

aspectos em LightPL-ACME do estudo de caso Ginga. A Figura 31 contém a 

descrição parcial da arquitetura base do estudo de caso do sistema Ginga e seus 

aspectos, por exemplo, o aspecto Sincronização (linhas 42 a 51).  

1. System GingaOverview = { 
2.  Component DataProcessor = { 
3.  Port DataProcessor; } 
4. Component Tunner = { 
5.  Port ReceiveData; 
6.  Port ListenersPort; 
7.   Representation TunnerRep = { 
8.    System TunnerRep = { 
9.     Component TunnerIp  = { 
10.      Port ReceiveData; 
11.      Port ListenersPort; 
12.    Representation TunnerIp_Rep = { 
13.     System TunnerIp_Rep = { 
14.     Component IPTV = { 
15.      Port ReceiveData; 
16.      Port ListenersPort; } 
17.   Component InternetTV = { 
18.     Port ReceiveData; 
19.     Port ListenersPort; } 
20.   Component P2PTV = { 
21.     Port ReceiveData; 
22.     Port ListenersPort;  }} 
23. Binding IPTV.ReceiveData to TunnerIp.ReceiveData; 
24. Binding IPTV.ListenersPort to TunnerIp.ListenersPort; 
25. Binding InternetTV.ReceiveData to TunnerIp.ReceiveData; 
26. Binding InternetTV.ListenersPort to TunnerIp.ListenersPort; 
27. Binding P2PTV.ReceiveData to TunnerIp.ReceiveData; 
28. Binding P2PTV.ListenersPort to TunnerIp.ListenersPort;} } 
29.  Component TunnerSatelite = { 
30.   Port SateliteProvider; 
31.   Port SateliteListener; } 
32.  Component TunnerTerrestrial = { 
33.   Port TerrestrialProvider; 
34.   Port TerrestrialListener; } 
35. Component TunnerFileSystem = { 
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36.   Port FSProvider; 
37.   Port FSListener; } } 
38. Binding TunnerIp.ReceiveData to Tunner.ReceiveData; 
39. Binding TunnerIp.ListenersPort to Tunner.ListenersPort;  } } 
40. Wildcard TunnerAll = *.*; 
41. Wildcard DataAll = *.*Data*; 
42.  Connector SincronizacaoAspectualConnector = { 
43.   Base Role baseRole;  
44.   Crosscutting Role crosscuttingRole;  
45.   Glue crosscuttingRole around baseRole; } 
46. Attachment DataProcessor.DataProcessor to  
47.    SincronizacaoAspectualConnector.crosscuttingRole; 
48. Attachment SincronizacaoAspectualConnector.baseRole to TunnerAll; 
49. Attachment Tunner.ListenersPort to   
50.    SincronizacaoAspectualConnector.crosscuttingRole; 
51. Attachment SincronizacaoAspectualConnector.baseRole to TunnerAll; } 

(a)(a)(a)(a)    
Arquitetura base e aspectosArquitetura base e aspectosArquitetura base e aspectosArquitetura base e aspectos    

    
Resultados dos WildcardsResultados dos WildcardsResultados dos WildcardsResultados dos Wildcards    

(b)(b)(b)(b)    
 
  
 

Figura 31: (a) Modelo Textual da Arquitetura Ginga em AspectualACME; (b) Modelo gráfico da da Arquitetura 
Ginga em AspectualACME. 

 

5.2.3. Modelo da Arquitetura Referenciada  
 

O Modelo da Arquitetura Referenciada em LightPL-ACME é gerado a partir da 

construção do Modelo de Features, no qual ocorre as definições das features, e Modelo 

da Arquitetura base do sistema. Esse modelo é definido usando o mecanismo de 

LightPL-ACME MappedTo, responsável por especificar o mapeamento. Dessa forma, 

as arquiteturas referenciadas são arquiteturas completas de um sistema descrito 

como LPS, ou seja, arquiteturas que incluem todos os componentes e conectores do 

sistema, com seus mapeamentos para features, bem como seus relacionamentos. 

Nesse sentido, uma vez descrito o modelo de features e o modelo de 

arquitetura base, a arquitetura referenciada é o próximo artefato que deverá ser 

construído, que irá completar a etapa de engenharia de domínio.  

A Figura 32 mostra a arquitetura referenciada parcial do Ginga que adere a 

ProductLine GingaForAll. Nesse contexto, por exemplo, o Componente Tunner da 

arquitetura base é mapeado para a Feature Tunner (linha 3) do modelo de features. 



71 

 

Como foi mencionado anteriormente, há o uso do elemento MappedTo da linguagem 

LightPL-ACME para referenciar as features previamente descritas em uma 

ProductLine.  

1. System GingaOverview: GingaForAll = {  
2. (...) 
3.  Component Tunner MappedTo Tunner = { 
4.   Port ReceiveData; 
5.   Port ListenersPort; 
6.     Representation TunnerRep = { 
7.        System TunnerRep = { 
8.  Component TunnerIp MappedTo IP = { 
9.   Port ReceiveData; 
10.   Port ListenersPort; 
11.     Representation TunnerIp_Rep = { 
12.       System TunnerIp_Rep = { 
13.        Component IPTV MappedTo IPTV = { 
14.         Port ReceiveData; 
15.         Port ListenersPort;  
16. } 
17.        Component InternetTV = { 
18.         Port ReceiveData; 
19.         Port ListenersPort; 
20. } 
21.        Component P2PTV = { 
22.         Port ReceiveData; 
23.         Port ListenersPort; 
24. } 
25. } 
26.   Binding IPTV.ReceiveData to TunnerIp.ReceiveData; 
27.   Binding IPTV.ListenersPort to TunnerIp.ListenersPort; 
28.   Binding InternetTV.ReceiveData to TunnerIp.ReceiveData; 
29.   Binding InternetTV.ListenersPort to TunnerIp.ListenersPort; 
30.   Binding P2PTV.ReceiveData to TunnerIp.ReceiveData; 
31.   Binding P2PTV.ListenersPort to TunnerIp.ListenersPort; 
32. } } 
33.      Component TunnerSatelite = { 
34.       Port SateliteProvider; 
35.       Port SateliteListener; 
36. } 
37.      Component TunnerTerrestrial = { 
38.       Port TerrestrialProvider; 
39.       Port TerrestrialListener; 
40. } 
41.      Component TunnerFileSystem = { 
42.       Port FSProvider; 
43.       Port FSListener; 
44. } 
45. } 
46.   Binding TunnerIp.ReceiveData to Tunner.ReceiveData; 
47.   Binding TunnerIp.ListenersPort to Tunner.ListenersPort; (…) 
48.  } } (...)} 

(a)(a)(a)(a) 

    (b)(b)(b)(b) 
    Figura 32: (a) Modelo Textual Arquitetura Referenciada LightPL-ACME, (b) Modelo gráfico da Arquitetura 

Referenciada LightPL-ACME. 
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5.2.4. Modelo da Família de Produtos 

 

O Modelo da Família de Produtos é a especificação em LightPL-ACME das 

Features que farão parte da Família de um Produto do estudo de caso Ginga. Nesse 

sentido, por exemplo, a Figura 33 mostra o elemento ProductLine GingaForAll onde 

há a especificação do elemento Product Ginga_NCL_Lua e a especificação das suas 

Features. 

(...) 

1. ProductLine GingaForAll { 
2.  Product Ginga_NCL_Lua = {ContextManager, Terrestrial, Hardware, NCLLua, 
3.          TXT, HTML, AAC, MP3, WAV, MIDI, H264,  MPEG2, GIF, PNG, JPEG, NCL,  
4.          XHTML,  SoftwareUpdate, Broadcom, RemoteControl,Keyboard,Mouse,  
5.          ADSL}; 

 (...) 

Figura 33: Modelo da Família de Produtos. 

Portanto, para criar um novo Product, o engenheiro de aplicação precisa: (i) 

analisar a LPS e definir quais os features serão incluídos neste produto; (ii) escolher 

um nome para o Product; e (iii) definir a lista de features que serão incluídas para 

formação do produtos.  

  

5.2.5. Modelo do Produto 
 

O Modelo do Produto é gerado pela ferramenta a partir da especificação do 

elemento Product na ProductLine pelo Engenheiro de Aplicação para a definição da 

LPS de acordo com o que está definido no Modelo da família dos produtos. Esse 

arquivo contém a especificação em LightPL-ACME do produto configurado e a partir 

do qual será gerado do código fonte. Além disso, nesse modelo há as informações da 

arquitetura e aspectos.  

Para exemplificar, a Figura 34 representa o Modelo do Produto gerado a partir 

das especificações escolhidas pelo Engenheiro de aplicação. Ginga_NCL_Lua_  é um 

produto Ginga para o gerenciamento de aplicações em NCL/Lua. Existem dois perfis 

desse produto: o Basic e o Complementar. O perfil Basic utiliza módulos NCL 

específicos, como  por exemplo, módulos SMIL (Synchronized Multimedia Integration 

Language), e atributos e  conteúdos previamente especificados [Soares 2006]. O perfil  

Complementar engloba os demais módulos NCL  não especificados no perfil  Basic e 
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requer que a  Feature Basic esteja selecionada. Uma vez que o  produto gerado pela 

linha de produto de software possua os dois perfis (Basic e Complementar), um  

terceiro perfil, chamado  Full, é configurado. O perfil  Full utiliza todos os módulos 

NCL, incluindo  aqueles para definição e utilização de  templates e também aqueles 

responsáveis pela definição de 12 conectores restritos, composição de conectores, 

efeitos de transição, funções de custo temporal e caracterização de meta-informações 

[Soares 2006].  

1. System Ginga_NCL_Lua = { 
2.  Component Tunner = { 
3.   Port ReceiveData; 
4.   Port ListenersPort; 
5.     Representation TunnerRep = { 
6.        System TunnerRep = { 
7.              Component TunnerIp  = { 
8.                  Port ReceiveData; 
9.                  Port ListenersPort; 
10.     Representation TunnerIp_Rep = { 
11.       System TunnerIp_Rep = { 
12.        Component IPTV = { 
13.         Port ReceiveData; 
14.         Port ListenersPort;  
15.           } 
16.        Component InternetTV = { 
17.         Port ReceiveData; 
18.         Port ListenersPort; 
19.         } 
20.        Component P2PTV = { 
21.         Port ReceiveData; 
22.         Port ListenersPort; 
23.        } 
24.    } 
25.   Binding IPTV.ReceiveData to TunnerIp.ReceiveData; 
26.   Binding IPTV.ListenersPort to TunnerIp.ListenersPort; 
27.   Binding InternetTV.ReceiveData to TunnerIp.ReceiveData; 
28.   Binding InternetTV.ListenersPort to TunnerIp.ListenersPort; 
29.   Binding P2PTV.ReceiveData to TunnerIp.ReceiveData; 
30.   Binding P2PTV.ListenersPort to TunnerIp.ListenersPort; 
31. } } 
32.      Component TunnerSatelite = { 
33.       Port SateliteProvider; 
34.       Port SateliteListener; 
35. } 
36.      Component TunnerTerrestrial = { 
37.       Port TerrestrialProvider; 
38.       Port TerrestrialListener; 
39. } 
40.      Component TunnerFileSystem = { 
41.       Port FSProvider; 
42.       Port FSListener; 
43.  } 
44. } 
45.   Binding TunnerIp.ReceiveData to Tunner.ReceiveData; 
46.   Binding TunnerIp.ListenersPort to Tunner.ListenersPort;  
47.   }  
48.  } 
49.  
50.  Component ContextManager = {(...) 
51.  } 
52.  Component ApplicationManager = { 
53.     Representation ApplicationManagerRep = { 
54.        System ApplicationManagerRep = { 
55.        Component NCL_Lua = { (...) 
56.       } 
57.  } 
58.  } 
59. } 
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60.  Component DataProcessor = { 
61.   Port DataProcessorPort; 
62.   Representation DataProcessorRep = { 
63.        System DataProcessorRep = { 
64.          Component SoftwareUpdate = {  
65.  } 
66.   Component ApplicationBuilding = {  
67. } 
68.  } 
69.  } 
70. } 
71. (...) 
72. Wildcard TunnerAll = Tunner.*; 
73. Connector SincronizacaoAspectualConnector = { 
74.    Base Role baseRole;  
75.    Crosscutting Role crosscuttingRole;  
76.    Glue crosscuttingRole around baseRole;  
77. } 
78. Attachment DataProcessor.DataProcessorPort to   
79.             SincronizacaoAspectualConnector.crosscuttingRole; 
80. Attachment SincronizacaoAspectualConnector.baseRole to TunnerAll; 
81. } 

 (a)(a)(a)(a)    

(b)(b)(b)(b)     
Figura 34: (a) Modelo Textual do Produto Ginga_NCL_Lua_, (b) Modelo Gráfico do Produto Ginga_NCL_Lua_. 

 

Na Figura 34, por exemplo, é possível visualizar o Modelo do Produto 

Ginga_NCL_Lua gerado a partir da LPS que foi selecionada pelo Engenheiro de 

Aplicação a partir da especificação do Modelo de Família de Produtos. A geração 

desse produto entra na fase de Engenharia de Aplicação.   

 

5.3. Ferramenta ArchSPL-MDD 

 
Nesta seção é apresentada uma visão geral da ferramenta ArchSPL-MDD, a 

arquitetura da ferramenta, citando as tecnologias usadas para sua criação. Também 

são apresentados os detalhes de como o processo proposto neste trabalho é 

instanciado na ferramenta e as tecnologias que envolvem a sua implementação. 
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5.3.1. Visão Geral da Ferramenta 

 

A ferramenta ArchSPL-MDD é um plug-in para o ambiente Eclipse que fornece todas 

as funcionalidades implementadas pela ferramenta, tais como o gerenciamento das 

variabilidades e a geração de produtos da LPS ArchSPL-MDD. Nessa perspectiva, 

serão apresentados os elementos presentes na arquitetura da ferramenta e o fluxo de 

funcionamento dessa ferramenta para instanciar e automatizar as atividades do 

processo dirigido a modelo ArchSPL-MDD.  

 
Figura 35: Visão geral das tecnologias que envolvem a Ferramenta ArchSPL-MDD. 

  

A Figura 35 apresenta as tecnologias que envolvem a implementação da 

Ferramenta ArchSPL-MDD. A infraestrutura do Eclipse disponibiliza o Plug-in 

Developer Environment (PDE), utilizado na criação do plug-in. O plug-in LightPL-

ACME Studio permite a especificação dos modelos da arquitetura LPS que fazem 

parte do processo ArchSPL-MDD, utiliza do plug-in e mecanismo do xText para 

validar os modelos de acordo com a gramática de LightPL-ACME que está de acordo 

com metamodelo LightPL-ACME, especificado através do Eclipse Modeling Framework 

(EMF) ACME. Além disso, o xText gera automaticamente o modelo textual da 

arquitetura referenciada em LightPL-ACME para o modelo de arquitetura 

referenciada no formato XMI para  ser entrada das transformações especificadas 

através da linguagem ATL, na ATL Development Tool, que permite a execução da 
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transformação M2M (modelo para modelo), encarregada de realizar a derivação do 

produto de acordo com o arquivo de modelo de entrada da arquitetura referenciada 

da ferramenta ArchSPL-MDD. O plug-in Acceleo [Acceleo, 2012] é uma tecnologia de 

geração de código para realizar transformações M2T (modelos para texto), essa 

tecnologia é responsável por transformar o modelo XMI, produzido pela 

transformação ATL em código fonte. Dessa forma, é gerado um “esqueleto de 

código” do produto, que pode ser alterado pelo desenvolvedor, ou esse código pode 

ser preenchido através de reaproveitamento de código de um repositório. A Figura 

36 ilustra o fluxo de funcionamento da ferramenta ArchSPL-MDD. 

 

 
Figura 36: Funcionamento da Ferramenta ArchSPL-MDD. 

 

Na Figura 37 é apresentado o Diagrama de Atividades do processo ArchSPL-

MDD no contexto da execução das atividades e artefatos gerados e seus tipos. O 

processo tem seu início através das descrições na ADL LightPL-ACME da arquitetura 

base e modelo de features da LPS. A arquitetura base é relacionada com as Features 

que foram descritas no modelo de features da LPS. Após essa arquitetura referenciada 

construída, os produtos são especificados no modelo de features da LPS e as features 
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que farão parte do produto. A atividade de Selecionar a opção de Gerar Produto forma, 

automaticamente, a especificação em ADL LightPL-ACME de cada produto 

especificado no modelo de features da LPS e se essas features estão especificadas no 

produto. O modelo do produto gerado em LightPL-ACME pode ser transformado 

em template de código fonte na linguagem AspectC++ ou existe a opção de 

reaproveitamento de código do repositório e preencher esse template de código que 

foi gerado a partir da arquitetura. 

 
Figura 37: Visão geral das tecnologias que envolvem a Ferramenta ArchSPL-MDD. 

 

A arquitetura da ferramenta ArchSPL-MDD está organizada da seguinte 

forma, conforme ilustra a Figura 38: (i) Eclipse Platform, que contém todos os recursos 
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e tecnologias oferecidas por essa plataforma e transformações da ferramenta 

ArchSPL-MDD; (ii) ArchSPL-MDD Tool, é um plugin integrado a plataforma Eclipse; 

(iii) LightPL-ACME Studio, plugin do Eclipse, que é o editor textual e gráfico da 

linguagem LightPL-ACME, base dos modelos de entrada da ferramenta ArchSPL-

MDD; (iv) ArchSPL-MDD Transform, contém as transformações responsáveis pela 

geração dos modelos e código-fonte; (v) Source-Code Editor, que é o editor do código 

fonte em AspectC++ gerado pela ferramenta; e (vi) Source-Code Repository, que 

contém o código fonte que pode ser reusado e preencher o template que é gerado de 

código fonte pelo componente ArchSPL-MDD Transform. 

 

Figura 38: Arquitetura da Ferramenta ArchSPL-MDD. 

 

 

5.3.2. Implementação da Ferramenta 
 

Na abordagem MDD faz parte a especificação de metamodelos, de modelos que são 

baseados nos elementos dos metamodelos, e a definição das regras ATL. Os 

metamodelos Ecore LightPL-ACME e AspectualACME especificados no EMF estão 

disponíveis em: http://www.dimap.ufrn.br/~analuisa/archsplmdd. O código XMI 

desses modelos foi gerado pelo “Sample Reflective Ecore Model Editor”, provido pelo 

EMF, na qual foi realizada a edição dos modelos. A Figura 39 apresenta uma visão 

parcial desses modelos no “Sample Reflective Ecore Model Editor”. Nesse sentido, a 

Figura 39 (a) apresenta uma visão parcial do modelo de entrada do ArchSPL-MDD 

da transformação ATL e a Figura 39 (b) o modelo que contém os produtos gerados a 
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partir da especificação da arquitetura referenciada. Esses modelos do ArchSPL-MDD 

estão disponíveis em: http://www.dimap.ufrn.br//~analuisa/archsplmdd. Os 

elementos desses modelos são validados pelo metamodelo de LightPL-ACME 

definidos previamente. Por exemplo, o modelo da arquitetura referenciada da Figura 

39 (a) inicia com o elemento “Root”, que é o elemento raiz do metamodelo LightPL-

ACME, em seguida há a definição do elemento “Product Line GingaForAll” e os 

elementos Feature que fazem parte dessa LPS.  Dentro dessa Product Line há a 

definição de dois elementos Product: “Product Ginga_Lua” e “Product Ginga_Zapper”. 

“System Ginga” também é elemento “Root” e contém a arquitetura referenciada do 

Ginga. No elemento Product são especificadas as features que fazem parte do produto. 

Na arquitetura referenciada os elementos base são mapeados para as features. Dessa 

forma, para geração do modelo do produto da Figura 39 (b) cada elemento Product 

gera um System, se as features definidas em Product tiverem presente no elemento 

MappedTo de alguns elementos da arquitetura referenciada ou esse elemento não 

existir, o System do modelo do produto é gerado. 

Por exemplo, na Figura 39 (a) há a definição do “Product Ginga_Zapper”. Esse 

produto é transformado para “System Product Ginga_Zapper”, como pode ser 

observado na Figura 39 (b). Para a formação dos elementos desse System,  para cada 

feature definida no Product é verificada se ela está dentro da lista de features que são 

definidas no elemento mappedTo da arquitetura referenciada. Nessa perspectiva, se 

estiver, o produto faz parte do sistema equivalente ao produto. Caso não haja a 

existência do elemento mappedTo, esse elemento da arquitetura já é incluído na 

formação desse sistema. Por exemplo, o Componente Tunner é mapeado para o 

elemento Feature Tunner e essa feature está presente na lista de elementos Feature 

especificadas no “Product Ginga_Zapper”. Dessa forma, esse elemento é incluído no 

sistema equivalente a esse produto. Os elementos que não são mapeados para 

features são incluídos por padrão e os que não apresentam features incluídas no 

produto não são acrescentadas no modelo de saída. 
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 (a) 

(b) 
Figura 39: Visão parcial dos modelos de entrada para as transformações ATL da Ferramenta ArchSPL-MDD - (a) 
Modelo parcial da arquitetura referenciada do ArchSPL-MDD; (b) Modelo parcial dos produtos do ArchSPL-

MDD. 

A Figura 40 mostra um trecho da implementação em ATL da transformação 

da arquitetura referenciada em produtos do ArchSPL-MDD. A implementação 

completa de todas as regras encontra-se no Apêndice A.  A regra “Root” (linhas 1 a 9) 

forma os elementos que farão parte do sistema relacionado ao produto e o atributo 

elements é formado de acordo com o resultado da “lazy rule Product” (linhas 10 a 28). 

Nessa regra, cada produto gera um sistema de saída, e a verificação das Features é 
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feita através do método compareFeatures (linha 23), que recebe essas Features que estão 

especificadas no elemento Product e verifica se essas Features estão contidas no System 

da arquitetura referenciada (igual a true). Se estiverem, os elementos do sistema são 

incluídos no modelo de saída. 

 

1. rule Root { 

2.  from 

3.   root : LightPLAACME!Root   

4.  to  

5.   rootAACME : AspectualACME!Root(  

6.     elements <- root.elements -> select(e |   

7.     e.oclIsTypeOf(LightPLAACME!ProductLine))-> collect(lps | lps.Products ->   

8.     collect(p | thisModule.Product(p))) ) 

9. } 
10. lazy rule Product{  
11.  from 
12.     Product : LightPLAACME!Product 
13.  to  
14.     systemAACME : AspectualACME!System(  
15.      name <- Product.name      

16. ) 
17. do { 
18.   thisModule.Product_atual <- Product; 
19.   thisModule.systems <- Product.returnRoot().elements -> select(e |  
20.      e.oclIsTypeOf(LightPLAACME!System)); 
21.      for (system in thisModule.systems) { 
22.          systemAACME.components <- system.components -> collect(i |  
23.           if i.compareFeatures(Product.Features)=true then 
24.                       thisModule.Component(i) 
25.          else 
26.            OclUndefined 
27.         endif 
28. );} (...) 

Figura 40: Parte da Regra ATL para transformação da arquitetura referenciada do ArchSPL-MDD em produtos. 

 

5.3.3. Utilização do Processo na Ferramenta 

 

A criação de um novo projeto do tipo ArchSPL-MDD envolve a criação de um novo 

projeto. Essa criação é composta de duas telas, uma para a escolha do nome do 

projeto e a outra para importar possíveis modelos já existentes para o projeto. A 

Figura 41 mostra o caminho para a criação de um novo projeto do tipo ArchSPL-

MDD a partir da opção: New > Project. A Figura 42 mostra as telas de escolha do 

nome do novo projeto do tipo ArchSPL-MDD e a tela de importação dos modelos de 

entrada Arquitetura Base e a Arquitetura Referenciada. A Figura 43 mostra a estrutura 

de diretórios provida pela ferramenta. Essa estrutura é composta de duas pastas: 

uma para guardar os modelos de entrada, denominada input models, e uma para 

guardar o modelo de saída, denominada output  models. 
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Figura 41: Menu para a criação de um novo projeto do tipo ArchSPL-MDD. 

 

 

  
Figura 42: Tela de escolha do nome do projeto do tipo ArchSPL-MDD e tela de importação de modelos. 
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Nessa perspectiva, existem duas opções para geração de código a partir do modelo 

de saída gerado pela ferramenta: (i) Reaproveitar Código, tem a função de recuperar o 

código fonte do repositório do Ginga e formar esse código em C++, e (ii) Gerar Modelo 

do Produto, tem o objetivo de gerar um template de código fonte do produto em C++ 

que pode ser preenchido pelo desenvolvedor. Essas duas últimas etapas estão 

presentes na Figura 43. O resultado da geração de código fonte do modelo do 

produto é exibido na Figura 44 e exemplo de reaproveitar código fonte é mostrado na 

Figura 45. Os códigos-fonte completos gerados do modelo do produto encontram-se 

no site http://www.dimap.ufrn.br/archgingaforall. 

 
Figura 43: Menu Personalizado para Geração de código. 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

#ifndef __TUNER_H__ 
#define __TUNER_H__ 
#include "ITuner.h" 
 
namespace br { 
namespace pucrio { 
namespace telemidia { 
namespace ginga { 
namespace core { 
namespace tuning { 
 class Tuner : public ITuner { 
  Tuner::~Tunner(); 
              Tuner::Tunner(); 
         private: 
              void ReceiveData(); 
              void ListenersPort();   
 }; 
(…) 
          
} 
…. 
#endif 

 

Figura 44: Parte do Código fonte gerado pela função Gerar Modelo do Produto. 
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#ifndef __TUNER_H__ 
#define __TUNER_H__ 

 
#include "system/thread/Thread.h" 
using namespace ::br::pucrio::telemidia::ginga::core::system::thread; 
 
#include "ITuner.h" 
#include "NetworkInterface.h" 
#include "ITunerListener.h" 
 
#include <fstream> 
#include <string> 
#include <iostream> 
#include <set> 
#include <map> 
using namespace std; 
 
namespace br { 
namespace pucrio { 
namespace telemidia { 
namespace ginga { 
namespace core { 
namespace tuning { 
 class Tuner : public Thread, public ITuner { 
  private: 
   bool receiving; 
   set<ITunerListener*>* listeners; 
   map<float, NetworkInterface*>* channels; 
   float currentChannel; 
   unsigned short majorChannel; 
 
  public: 
   Tuner(); 
   virtual ~Tuner(); 
 
  private: 
   void initializeChannels(); 
   string searchMulticastAdd(); 
   string searchUnicastAdd(); 
   void createChannel(string network, string protocol, string address); 
   bool listen(NetworkInterface* channel); 
   void receive(DataProvider* provider); 
 
  public: 
   void channelUp(); 
   void channelDown(); 
 
  private: 
   void changeChannel(int factor); 
   void searchChannel(int factor); 
 
  public: 
   void addListener(ITunerListener* listener); 
   void removeListener(ITunerListener* listener); 
 
  private: 
   void notifyListeners(char* buff, unsigned int val); 
   virtual void run(); 
 };}}}}}} 
 
#endif //__TUNER_H__ 

 

 

Figura 45: Parte do Código gerado da função Reaproveitar Código da Classe Tunner. 
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6. Avaliação do ArchSPL-MDD 

 

Este capítulo apresenta um experimento controlado conduzido com o objetivo de 

avaliar os processos GingaForAll e ArchSPL-MDD através da utilização das 

ferramentas que instanciam esses processos e que resultam em modelos de produto 

customizados do Ginga e código fonte equivalente. Essa avaliação foi realizada em 

termos de complexidade, facilidade de compreensão, aplicabilidade e expressividade 

relacionadas à definição de modelos e produtos na ferramenta GingaForAll e na 

ferramenta ArchSPL-MDD. Na Seção 6.1 é apresentado como foi realizado o 

planejamento do experimento controlado. Na Seção 6.2 mostra detalhes da execução 

do experimento. Por fim, na Seção 6.3 a análise de resultados é realizada. 

 

6.1.  Planejamento do experimento controlado 

 

• Questões, métricas e hipóteses 

As questões, métricas e hipóteses que permeiam o presente experimento 

controlado são: 

 

Questão Q1: LightPL-ACME é eficiente na especificação dos modelos na estratégia ArchSPL-

MDD em comparação com a especificação em UML dos modelos no  GingaForAll? 

− Métrica M1 (quantitativa): O tempo despendido (t) para especificar os 

modelos nas estratégias GingaForAll e ArchSPL-MDD. 

− Hipótese nula H10: tGingaForAll= tArchSPL-MDD 

− Hipótese alternativa H11: tGingaForAll < tArchSPL-MDD 

− Hipótese alternativa H12: tGingaForAll > tArchSPL-MDD 

 

Questão Q2: Qual o grau de complexidade (cpx) para aplicar a estratégia GingaForAll 

utilizando UML, em comparação com ArchSPL-MDD utilizando a ADL LightPL-ACME? 

− Métrica M2 (subjetiva): Dificuldade e verbosidade observadas em UML para o 

GingaForAll e na ADL LightPL-ACME para o ArchSPL-MDD. 
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− Hipótese nula H20: cpxGingaForAll = cpxArchSPL-MDD 

− Hipótese alternativa H21: cpxGingaForAll < cpxArchSPL-MDD 

− Hipótese alternativa H22: cpxGingaForAll  > cpxArchSPL-MDD 

 

Questão Q3: Qual o grau de expressividade (exp) para se representar os modelos  na 

estratégia GingaForAll utilizando UML, em com comparação a ArchSPL-MDD utilizando a 

ADL LightPL-ACME? 

− Métrica M3 (subjetiva): Representação dos elementos relacionados à LPS 

GingaForAll. 

− Hipótese nula H30: expGingaForAll = cpxArchSPL-MDD 

− Hipótese alternativa H31: expGingaForAll < cpxArchSPL-MDD 

− Hipótese alternativa H32: expGingaForAll  > cpxArchSPL-MDD 

 

Questão Q4: Qual o grau de aplicabilidade (aplic) no contexto real do desenvolvimento de 

software do processo GingaForAll utilizando UML na especificação dos modelos, em 

comparação com o processo ArchSPL-MDD com a descrição dos modelos através da ADL 

LightPL-ACME? 

− Métrica M4 (subjetiva): Aplicação no contexto real de desenvolvimento de 

software do processo dirigido a modelos GingaForAll e ArchSPL-MDD. 

− Hipótese nula H40: aplicGingaForAll = aplicArchSPL-MDD 

− Hipótese alternativa H41: aplicGingaForAll < aplicArchSPL-MDD 

− Hipótese alternativa H52: aplicGingaForAll > aplicArchSPL-MDD 

 

• Participantes 

Participaram do experimento controlado quatro alunos de Pós-Graduação em 

Sistemas e Computação e dois alunos concluintes de Graduação em Ciência da 

Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), selecionados 

com base no conhecimento mínimo sobre DDM, plataforma Eclipse, UML, TV 

Digital, DSOA, LPS e ADLs. Com o intuito de nivelar o conhecimento dos 

participantes, foi realizado um treinamento envolvendo: (i) linhas de produto de 

software, com enfoque no GingaForAll, usado no experimento, e; (ii) ADLs, com 
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enfoque em LightPL-ACME; (iii) Desenvolvimento Dirigido a Modelos, no contexto 

de processos dirigido a modelos e especificação de modelos; (iv) UML, usada na 

especificação dos modelos GingaForAll, enfatizando o conceito desses modelos: 

diagrama de classes, modelo de Features,  arquitetura base, arquitetura referenciada, 

componentes; (v) GingaForAll, abordagem usada no experimento através do 

processo e instanciação desse processo pela ferramenta GingaForAll, com a 

especificação dos modelos em UML; e (vi) ArchSPL-MDD, estratégia usada também 

no experimento através da metodologia do processo e aplicação desse processo com 

a utilização da ferramenta ArchSPL-MDD, com a descrição dos modelos utilizando a 

ADL LightPL-ACME.  

Os seis alunos foram divididos em três duplas, escolhidas de acordo com a 

experiência e nível de conhecimento de cada um, de acordo com o questionário sobre 

caracterização do participante, além de um melhor condução do experimento e 

controle se tornarem mais eficientes.  

A primeira dupla (nomeada Dupla I) iniciou o experimento com o ArchSPL-

MDD, as demais: segunda dupla (nomeada Dupla 2) e a terceira dupla (nomeada 

Dupla III), com o GingaForAll. A escolha da estratégia a ser iniciada por cada dupla 

(se inicialmente o GingaForAll ou ArchSPL-MDD) a ser primeiro realizada  foi 

estabelecida através de sorteio, uma vez que a escolha sem ser aleatória poderia ser 

tendenciosa. Dessa forma, a Dupla 1 que iniciou em ArchSPL-MDD foi responsável 

por fazer a descrição arquitetural em LightPL-ACME dos modelos de entrada: 

arquitetura referenciada (especificação da arquitetura base com os aspectos) e de 

especificar um produto no arquivo de modelo de features derivado do Ginga a ser 

gerado o código fonte. Por sua vez, a Dupla 2 e Dupla 3 iniciaram pela abordagem 

GingaForAll, e foram responsáveis por especificar em UML os modelos de entrada: 

arquitetura referenciada (modelagem da arquitetura base e aplicação do profile UML 

de aspectos e features) e selecionar as variabilidades para customizar um produto do 

estudo de caso Ginga. Após o término das estratégias, as duplas trocaram de 

estratégias. 

 

• Variáveis dependentes e independentes 
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 Como já mencionado, o objetivo desse experimento controlado é analisar a 

aplicabilidade, expressividade, usabilidade e complexidade do GingaForAll 

relacionada a especificação dos modelos e produtos do Ginga em UML, em 

comparação com ArchSPL-MDD na descrição dos modelos e produtos na utilização 

da ADL LightPL-ACME. Dessa forma, no presente experimento, tem-se uma variável 

independente controlada, que é a estratégia para especificação de modelos: (i) 

realizar a especificação dos modelos utilizando a ADL LightPL-ACME, e; (ii) realizar 

a especificação dos modelos com a UML. As variáveis dependentes no experimento a 

serem mensuradas, relacionadas à especificação dos modelos em questão são: (i) 

eficiência, relacionada ao tempo despendido para realizar a especificação dos 

modelos de cada estratégia; (ii) complexidade; (iii) expressividade; (iv) facilidade de 

compreensão; e (v) aplicabilidade das estratégias. 

 

6.2. Execução do experimento controlado 

 

O experimento controlado foi realizado em três etapas. Na primeira etapa, 

como anteriormente mencionado, foi realizado um treinamento com o intuito de 

nivelar o conhecimento dos participantes. Antes de iniciar a segunda etapa do 

experimento, que consistiu na especificação dos modelos em UML na abordagem 

GingaForAll e descrição dos modelos utilizando LightPL-ACME na estratégia 

ArchSPL-MDD, foi realizada a preparação do ambiente de execução, que consistiu na 

instalação dos plugins do Eclipse IDE referentes às ferramentas que instanciam o 

GingaForAll e ArchSPL-MDD, utilizadas para especificar os modelos, gerar os 

produtos e código fonte.  As ferramentas serviram para fins de descrição e dos 

modelos, e para avaliação dos processos no que diz respeito à dificuldade de 

especificação dos modelos. 

Para dar início à segunda etapa do experimento, os participantes responderam 

a um questionário de caracterização do perfil de cada um, com o objetivo de coletar 

informações pessoais acerca da experiência profissional, competências e habilidades 

com relação a desenvolvimento de software e familiaridade com os conceitos de LPS, 

DDM, DSOA, ADLs, UML, Plataforma Eclipse e TV Digital. Posteriormente, foi 
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fornecido aos integrantes um modelo de Features de parte do Ginga, bem como um 

produto resultante das combinações de algumas dessas Features, além de tabelas de 

referência com elementos das ADLs com relação aos conceitos de LPS e uma lista de 

atividades a serem realizadas independentes da abordagem em questão: (i) 

especificar a arquitetura base; (ii) selecionar as features para customização do produto 

Ginga; (iii) descrever o aspecto relacionado ao Ginga; e (iv) criar a arquitetura 

referenciada de acordo com as especificações que foram dadas as duplas. Feito isso, 

os integrantes das duplas fizeram essas especificações dos modelos de entrada e dos 

produtos em LightPL-ACME e UML, primeiramente a dupla I em LightPL-ACME 

com o ArchSPL-MDD e as demais duplas em UML com o GingaForAll, a medida que 

foram terminando a execução do processo e especificação dos modelos, iniciavam as 

mesmas atividades com a outra abordagem, tendo sido cronometrado o tempo 

despendido para a especificação dos modelos utilizando a  ADL no ArchSPL-MDD e 

UML no GingaForAll. Finalmente, os integrantes das duplas preencheram um 

questionário no qual eles registraram a sua opinião acerca de cada uma das 

abordagens, listando dificuldades, aplicabilidade, facilidades e outras observações 

relevantes. Todos os materiais envolvidos no experimento estão disponíveis em: 

www.dimap.ufrn.br/~analuisa/archspl-mdd/expcont2.html. 

 

6.3. Análise dos resultados 

 

Esta seção realiza uma análise dos resultados obtidos com o experimento a fim de 

verificar as hipóteses levantadas na Seção 6.1 principalmente com relação ao 

feedback fornecido pelos participantes através dos questionários aplicados, bem 

como expor possíveis elementos que se constituam como ameaças à validade do 

experimento realizado. 

• Verificação das hipóteses 

Para verificar as hipóteses levantadas na Seção 6.1 (H1 a H4), é necessário responder 

às questões formuladas (Q1 a Q4) utilizando as respectivas métricas (M1 a M4). 

Questão Q1: LightPL-ACME é eficiente na especificação dos modelos na estratégia ArchSPL-

MDD em comparação com a especificação em UML dos modelos no  GingaForAll? 
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− O tempo despendido (t) pelas duplas para fazer a especificação do modelo no 

GingaForAll utilizando UML foi superior ao ArchSPL-MDD utilizando LightPL-

ACME na descrição dos modelos e produto, de modo que a hipótese alternativa H12 

(tGingaForAll > tArchSPL-MDD) pode ser considerada verdadeira. Nessa 

perspectiva, o tempo médio para a  especificação de modelos e produto utilizando 

LightPL-ACME no ArchSPL-MDD foi de 23 minutos, enquanto o tempo médio para 

o GingaForAll foi de 38 minutos. 

 

Questão Q2: Qual o grau de complexidade (cpx) para aplicar a estratégia GingaForAll 

utilizando UML, em comparação com ArchSPL-MDD utilizando a ADL LightPL-ACME? 

− Como a métrica M2 é subjetiva em termos da dificuldade e verbosidade 

observada em ADL e UML, as duplas foram unânimes ao reportar que UML era 

muito complexa, pouco intuitiva e cansativa mentalmente para fazer a especificação 

dos modelos e produto do GingaForAll, além da ferramenta ser de difícil manuseio 

para especificar os modelos, em comparação a ArchSPL-MDD, seus modelos e 

produto com o uso da ADL LightPL-ACME. Nesse sentido, a hipótese alternativa 

H22 (cpxGingaForAll > cpxArchSPL-MDD) pode ser considerada verdadeira. 

 

Questão Q3: Qual o grau de expressividade (exp) para se descrever suficientemente o 

GingaForAll utilizando Light-PL-ACME, em comparação a PL-Aspectual ACME? 

− Como a métrica M3 é subjetiva no que diz respeito a representação dos 

elementos relacionados a LPS e elementos base da arquitetura, os participantes das 

duplas relataram de maneira unânime que o grau de expressividade da UML no 

processo GingaForAll era muito baixo e eficiente, em comparação a LightPL-ACME 

no processo ArchSPL-MDD. Dessa forma, a hipótese alternativa H32 

(expGingaForAll > expArchSPL-MDD) pode ser considerada verdadeira. 

Questão Q4: Qual o grau de aplicabilidade (aplic) no contexto real do desenvolvimento de 

software do processo GingaForAll utilizando UML na especificação dos modelos, em 

comparação com o processo ArchSPL-MDD com a descrição dos modelos através da ADL 

LightPL-ACME? 
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− Como a métrica M4 é subjetiva em termos do grau de aplicabilidade das do 

GingaForAll e ArchSPL-MDD, os participantes das duplas afirmaram que aplicariam 

a estratégia ArchSPL-MDD no desenvolvimento de software devido a apresentar um 

caráter mais genérico com comparação ao GingaForAll,  de modo que a hipótese 

alternativa H41 (aplicGingaForAll < aplicArchSPL-MDD) pode ser considerada 

verdadeira. Além disso, as duplas relataram que foi consideravelmente mais 

intuitivo construir os modelos e identificar os produtos derivados do Ginga a partir 

das descrições em LightPL-ACME, em comparação à modelagem com UML. 

 

• Considerações 

De uma maneira geral, os participantes relataram nos questionários que a 

especificação dos modelos na ADL LightPL-ACME no processo ArchSPL-MDD era 

capaz de expressar de maneira simples, fácil, intuitiva e objetiva elementos 

importantes relacionados ao contexto do Ginga, por exemplo em LPS, tais como 

features (e respectivos tipos e relacionamentos) e arquitetura base, e os produtos que 

podem ser gerados a partir delas. Essa característica de simplicidade não é 

claramente observada na especificação dos modelos em UML no processo 

GingaForAll, uma vez que a especificação desse modelos despendeu mais tempo no 

que fiz respeito ao manuseamento e criação dos elementos na ferramenta. 

Unanimemente, os participantes classificaram LightPL-ACME como melhor para 

especificar os modelos e produtos do que a UML, por prover elementos que 

permitam estabelecer uma relação direta com os elementos em LPS, fazendo com que 

a descrição seja mais simples, legível e intuitiva, a validação arquitetural através da 

ferramenta, aspecto não observado em UML, já que para ocorrer a relação dos 

elementos base com features, era necessário um conhecimento maior da ferramenta e 

dos elementos que compõem os diagramas da UML, considerada pelos participantes 

de visualização difícil, pouco intuitiva, específica, manejo complexo e tendenciosa no 

sentido de erros na modelagem. 

Outro aspecto importante, ressaltado pelos participantes do experimento, diz 

respeito à expressividade, na especificação dos modelos em UML, por exemplo a 

arquitetura referenciada, a compreensão torn-ase mais difícil, bem como a 
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especificação do modelo e associação dos elementos. Já em LightPL-ACME houve 

uma maior facilidade por ser necessário apenas a especificação da arquitetura 

referenciada utilizando o mecanismo MappedTo para relacionar a arquitetura base 

com Features, oferecendo assim uma maior expressividade a linguagem e 

compreensão. 

Com relação à aplicabilidade das estratégias GingaForAll e ArchSPL-MDD no 

contexto real de desenvolvimento de software, todos os participantes aplicariam a 

estratégia ArchSPL-MDD por terem percebido uma maior facilidade de 

compreensão, validação, e caráter genérico, principalmente durante a especificação 

de LightPL-ACME. Já no processo Ginga-ForAll observou-se que, apesar de fazer uso 

da UML, passou a impressão de que é extremamente específico e que a associação 

entre elementos base e  features no contexto de LPS, não é intuitiva.  

 

• Ameaças à validade 

 Como ameaças à validade do experimento realizado existem basicamente dois 

aspectos. O primeiro aspecto está relacionado à metodologia que foi aplicada no 

presente experimento. O número de participantes envolvidos (apenas seis pessoas, 

divididos em duplas) é pequeno, o que caracteriza uma amostra não representativa 

da população e impossibilita estabelecer qualquer tipo de generalização que se deseje 

fazer. Essa amostra também fez com que não fossem utilizadas metodologias de 

análise estatística dos resultados. O segundo aspecto de ameaça à validade está 

limitado ao perfil dos participantes (que é um tanto quanto homogêneo), o que 

provavelmente não seria verificado em um experimento em condições reais, visto 

que poderia ter participantes com diferentes níveis de experiência. É possível 

também que os resultados sejam afetados ao se fazer uma diferente organização dos 

participantes (por exemplo, colocando-os individualmente ao invés de colocá-los em 

duplas, como foi feito nesse experimento) ou postergando-se a duração do 

experimento (por exemplo, o tempo e o entendimento para especificar os modelos  

utilizando a ADL LightPL-ACME na ferramenta ArchSPL-MDD é bem inferior e 

mais intuitivo ao observado para UML no GingaForAll e a ferramenta que instancia 
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essa abordagem, isso poderia desmotivar os participantes e/ou cansá-los física e/ou 

mentalmente). 
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7. Trabalhos Relacionados 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma comparação deste trabalho com 

algumas estratégias relacionadas com o ArchSPL-MDD. Não há nenhum trabalho 

relacionado que agregue todas as caraterísticas no ArchSPL-MDD. O único trabalho 

similar é o GingaForAll, que já comparamos ao longo desta tese. Portanto, os 

trabalhos relacionados estão organizados em quatro categorias: (i) estratégias 

orientadas a aspectos em middlewares (Seção 7.1), (ii) estratégias baseadas em LPS 

(Seção 7.2), (iii) estratégias baseadas em DDM (Seção 7.3) e (iv) Ferramentas de 

Derivação de Produtos (Seção 7.4). Por fim, a Seção 7.5 apresenta conclusões a 

respeito da comparação entre a estratégia ArchSPL-MDD e outros trabalhos. 

 

7.1. Estratégias AO em middlewares 

Zhang e Jacobsen [2003] definem a adaptabilidade e a configurabilidade como 

características essenciais de um middleware e que requerem um alto nível de 

modularidade em arquiteturas de middleware. Nesse trabalho, foi realizada a primeira 

refatoração OA em plataformas de middleware. Os autores aplicaram uma abordagem 

de mineração de aspectos em algumas plataformas de middleware e identificaram um 

conjunto de características transversais. Eles afirmam com o estudo que arquiteturas 

de software que usam abordagens tradicionais apresentam sérias limitações para a 

preservação da modularidade na decomposição dos modelos para múltiplos 

requisitos ortogonais de projeto. Essas limitações correspondem ao espalhamento do 

código. A POA aborda esse problema fornecendo novas perspectivas de 

decomposição para o software e beneficiando a modularidade de arquiteturas de 

middlewares  

 Nosso trabalho usa uma abordagem OA para representação do middleware 

Ginga já refatorado, e difere de [Zhang e Jacobsen 2003] na forma como as 

características transversais são especificadas. A estratégia usada em nosso trabalho 

para especificar características transversais é especificando na ADL LightPL-ACME 

os aspectos que fazem parte do middleware Ginga já refatorado.   
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Surajbali et al.  [2009]  mostra a necessidade de considerar não apenas 

inconsistências sintáticas, também a semântica dos aspectos para melhor apoiar e 

garantir uma composição consistente para os middlewares orientados a aspectos e sob 

a perspectiva da reconfiguração dinâmica. No intuito de abordar e preservar a 

semântica, Surajbali et al. [et al. 2009] propõe um modelo de composição para 

middleware orientados a aspectos dando um caráter dinâmico, o que permite a 

especificação de vários tipos de interações entre aspectos e interações externas que 

afetam o aspecto em termos de composição, detectando inconsistências  e métodos 

que dão suporte a essa interação semântica. ArchSPL-MDD usa uma a orientação a 

aspectos para representação do middleware Ginga já refatorado, e difere de Surajbali 

et al. [Surajbali et al.  2009] na forma como as características transversais são 

abordadas e detectadas. A estratégia usada no ArchSPL-MDD para especificar 

características transversais é em ADL LightPL-ACME de aspectos não dinâmicos e 

que fazem parte do middleware Ginga já refatorado em trabalhos anteriores. Não foi 

usada uma metodologia que abordasse a questão de detecção da semântica e 

inconsistência em termos de execução. A estratégia aplicada em Surajbali et al. 

[Surajbali et al.  2009] poderia posteriormente ser aplicada ao middleware Ginga em 

uma nova refatoração. Todavia, apesar de ArchSPL-MDD  não aliar detecção de 

aspectos na perspectiva de tempo de execução, aborda os conceitos de linha de 

produtos de software, de forma a dar suporte para se gerar produtos diferentes do 

middleware Ginga. 

 

7.2. Estratégias baseadas em LPS 

Alves et al. [2006] estende a noção tradicional de refatoração no contexto de 

LPS, focando a refatoração do modelo de Features. Em ArchSPL-MDD é usada a 

refatoração em termos de features para melhorar a modularidade do middleware 

Ginga. No entanto, em contraste com [Alves et al, 2006], que trata apenas o processo 

de construção do modelo de features, realizamos todas as etapas do desenvolvimento 

de uma LPS, a partir da engenharia de domínio para a engenharia de aplicação, 

gerando o produto final. Também usamos orientação a aspectos em conjunto com 
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LPS. Além disso, a nossa estratégia propõe uma ferramenta para auxiliar a geração 

de produtos da LPS do GingaCC. 

 Kim et al. [2011] propõe definição de processos e artefatos, principalmente 

para a engenharia de domínio, com o objetivo  de gerenciar as variabilidades durante 

o ciclo de vida do software. O modelo proposto mapeia as Features para uma família 

de produtos, usando um modelo refinado de Features. Além disso, há a extensão 

fazendo uso de um diagrama mais refinado do que um diagrama de caso de uso em 

UML, fornecendo a marcação dos tipos de Features no caso de uso. De maneira 

adicional, há o fornecimento de diferentes visões de metamodelagem. O 

gerenciamento de variabilidades ocorre na engenharia de domínio, ou seja, os 

artefatos são rastreados ao longo do modelo, o que afirmam garantir uma 

consistência desde a fase de requisitos, análise e arquitetura. Adicionalmente, 

modelos de decisão (BSCV(Business Service Commonality and Variability) e ACV 

(Architecture Commonality and Variability)) são criados para auxiliar na decisão 

arquitetural de desenvolvimento. Kim et al. [Kim et al. 2011]  afirmam que esses 

modelos de decisão diminuem a complexidade da variabilidade, tornando o caminho 

da melhor decisão arquitetural mais clara. Por fim, a metodologia proposta é uma 

abordagem holística para o gerenciamento de variabilidades através da definição de 

processos e modelos nos quais as características variáveis são definidas. Dessa forma, 

a ideia é que o engenheiro de software gerencie mais facilmente as variabilidades 

durante o desenvolvimento. Essa estratégia quando comparada a ArchSPL-MDD 

apresenta algumas desvantagens, o processo envolve basicamente o tratamento de 

variabilidades durante a engenharia de domínio. Além disso, apesar propor o 

gerenciamento de variabilidades na arquitetura, não aborda a orientação a aspectos e 

modularização de características transversais. Ao contrário da ArchSPL-MDD,  na 

estratégia de Kim et al. [Kim et al. 2011] os modelos são refinados a partir de tipos de 

modelos da UML e marcação desses modelos para caracterizar conceitos LPS. 

Todavia, o processo que é definido nessa proposta pode ser aplicada para vários 

domínios; porém apenas um estudo de caso é apresentado. Os produtos são 

especificados através do mapeamento das variabilidades existentes no sistema e 

definição associações através da utilização da abordagem de Kobra. Essa abordagem 
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é utilizada para representar relacionamentos de inclusões e exclusões entre as 

features. Essa representação do produto é por meio da estrutura de uma tabela, na 

qual há uma lista de features e colunas que representam os Produtos, as features que 

pertencem a determinado produto são marcadas e na outra coluna, chamada de 

relacionamentos, é especificada a inclusão ou exclusão da lista de features. Já na 

estratégia ArchSPL-MDD as features e os produtos são especificados utilizando a 

ADL LightPL-ACME e as restrições, inclusão e exclusão podem ser especificadas. 

Além disso, o processo dá suporte a geração de código fonte do produto, o que em 

Kim et al. [Kim et al. 2011] não é proposto. 

 

7.3. Estratégias baseadas em DDM 

Favre et al. [2007] mostra que a refatoração é uma técnica poderosa quando é 

aplicada repetidamente a um modelo para obter outro com o mesmo 

comportamento, mas adicionando algum fator de qualidade não funcional. Esse 

trabalho propõe um framework de refatoração estruturado em diferentes níveis de 

abstração ligado a modelos, metamodelos e especificações formais.  

 Eles propuseram uma abordagem rigorosa para definir refatorações como 

contratos OCL entre metamodelos, metamodelos MOF, que descrevem os casos de 

padrões de refatoração e também para identificar refatoração por especificação 

formal. As principais contribuições do trabalho foram a definição de refatoração 

baseados em transformações entre metamodelos expressos em contratos OCL. A 

formalização proposta garante que cada refatoração mantém a coerência entre os 

modelos.  

 Em contraste, a nossa proposta não é apenas sobre o uso de modelos como 

técnicas de refatoração. Nosso objetivo é criar um LPS personalizando o middleware 

Ginga de acordo com as limitações e as necessidades de recursos de plataforma. Para 

isso, DDM permite trabalhar em um alto nível de abstração, através da gestão dos 

ativos de código em termos de modelos configuráveis, o que possibilitará o 

gerenciamento automático de variação da arquitetura do Ginga, e a geração 

automática de código fonte de diferentes produtos Ginga através do refinamento de 
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modelos de diferentes níveis de abstração sem a necessidade de interferência manual 

de desenvolvedores. 

 OUALI et al. [2010] define um processo para desenvolvimento de LPS 

independente de domínio, que engloba a engenharia de domínio e engenharia de 

aplicação. A engenharia de domínio envolve a criação dos modelos base, e um 

interesse relacionado a uma perspectiva de representação de um mapa com definição 

de metas e estratégias, ou seja, é um gráfico com rótulos orientados por metas e nós e 

estratégias com bordas entre essas metas. O direcionamento mostra um gráfico com 

objetivos  que podem ser seguidos. Portanto, a metodologia usada na proposta para 

gerenciar variabilidade é o uso de um mapa uma modelagem orientada a intenção do 

ser humano em alcançar um objetivo relacionado ao processo.  

 Na perspectiva da proposta apresentada em [OUALI et al. 2010] há a 

utilização do diagrama de estado para representar o comportamento das 

variabilidades, o que pode tornar o processo complexo. Adicionalmente, o 

gerenciamento das variabilidades na construção da linha de produto se desenvolveu 

com os recursos de modelagem do MDA, o modelo de features representa a estrutura 

da linha de produto, e o diagrama da máquina de estado mostra o comportamento 

para modelar o comportamento de uma linha de produto. Esse processo baseia-se na 

transformação automática de modelos até obtenção de código executável. Nesse 

trabalho, o processo é apresentado como flexível porque permite ao desenvolvedor 

definir restrições e várias possibilidades de criação de uma LPS. Além disso, permite 

a geração de uma LPS adequada às necessidades dos requisitos elicitados no início 

do processo e criação de outros novos.  

Em comparação a estratégia ArchSPL-MDD, a proposta do processo para 

desenvolvimento de linhas de produtos definido em [OUALI et al. 2010] não oferece 

suporte ferramental para o desenvolvedor executar as atividades desse processo e 

especificar os artefatos. Em termos de proposta, possui o mesmo objetivo do processo 

que faz parte da estratégia ArchSPL-MDD, ou seja, visa gerar código fonte 

executável.  

Todavia, apesar de possuir o mesmo objetivo, em OUALI et al. [2010] não há 

clareza a respeito de como seria implementada a geração de produtos, bem como de 
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que forma ocorreria a diferenciação entre as etapas de engenharia de aplicação e 

engenharia de domínio. Ao contrário da estratégia ArchSPL-MDD  que provê 

suporte à diferenciação das etapas de engenharia de domínio e aplicação 

relacionadas a atividades do processo. 

 Aleixo et al. [2011] expõe uma abordagem baseada em modelos, 

gerenciamento de variabilidades  e execução de processo de software que pode ser 

aplicada em vários domínios. A técnica empregada nessa abordagem baseia-se nos 

princípios de linhas de produtos de software e a engenharia orientada a modelos. A 

engenharia orientada a modelos oferece recursos para especificação de processo de 

software e suas transformações para especificações de workflows. Já as tecnologias 

relacionadas a workflows permitem o gerenciamento automático de variabilidades 

dos elementos do processo e seus fragmentos. Além disso, os processos são definidos 

utilizando EPF (Eclipse Process Framework). O gerenciamento de variabilidade foi 

implementado utilizando uma ferramenta já existente para derivação do produto. As 

linguagens de transformação ATL e Acceleo foram adotadas para transformar o 

processo de EPF para jPDL (Especificações de linguagem de workflow)  com o 

objetivo de permitir a execução de processos de software no workflow do JBoss. Essa 

estratégia apesar de aplicar os conceitos de DDM tem seu foco na definição de 

workflow, enquanto que o foco de ArchSPL-MDD é na definição de processos 

dirigidos a modelos para a geração de código fonte do produto Ginga. A definição do 

processo ArchSPL-MDD não segue uma metodologia semelhante a providenciada 

pelo EPF e transformação para jPDL, uma linguagem de definição de processos em 

jBPM. Essa linguagem faz uso de XML schema e possui um mecanismo para unir 

toda os arquivos relacionados ao processo em somente um arquivo do processo.  A 

transformação de EPF para jPDF é realizada com o objetivo de definir um fluxo a ser 

executado no JBoss. O objetivo da ArchSPL-MDD é derivação de produtos a partir da 

execução de atividades, especificação de modelos (modelagem) em um nível mais 

alto de abstração utilizando a ADL LightPL-ACME que dá suporte à especificação 

das variabilidades. As derivações dos produtos não provêem das definições de 

restrições e atividades em workflows e não geram produtos de processos em jPDF, e 

sim produto de uma linha de produto com as features que fazem parte dele. Além 
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disso, a especificação de modelos para as transformações que ocorrem de EPF para 

jPDF é feita através de linguagem de definição de dados (XML Schema). O 

metamodelo UMA, que é extensível através do uso de elementos e atributos 

personalizados e os mecanismos do EMF (Eclipse Modeling Franmework), com modelos 

definidos utilizando também linguagem de definição de dados e oferece suporte  

para a definição do modelo EPF, e especificação de modelos (modelo de features, 

modelo de configuração – definição de relacionamentos  e modelo do processo).  

 

7.4.  Ferramentas de Derivação de Produtos 

 Voelter e Groher [2007] mostram como integrar técnicas orientadas a aspectos 

e dirigidas a modelos para dar suporte à implementação, gerenciamento e 

rastreamento das variabilidades ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de 

uma LPS. Esse trabalho aponta que expressar artefatos da linha de produtos a nível 

de modelos oferece a vantagem de que eles podem ser usados em processos de 

transformações entre modelos. Além disso, se o mapeamento do problema para a 

solução do domínio for definido como transformação entre modelos (M2M), será 

possível haver uma descrição formal desse mapeamento e automatizar sua execução.  

Nesse contexto, Voelter e Groher [2007] mostra a sinergia entre as abordagens DDM, 

DSOA e LPS. No entanto, o trabalho não fornece detalhes sobre como é feita a 

combinação entre os modelos.  

  Filgueira [2010] apresenta CrossMDA-SPL, uma estratégia dirigida por 

modelos e aspectos. CrossMDA-SPL possui como principal objetivo melhorar o 

gerenciamento de variabilidades em arquiteturas de LPS, no que se refere ao nível de 

projeto e implementação da engenharia de domínio e aplicação. Em comparação à 

ArchSPL-MDD , essas estratégias possuem o mesmo objetivo relacionados ao uso de 

técnicas orientadas a aspectos e dirigidas a modelos em Linhas de produtos de 

software. Porém, a ferramenta ArchSPL-MDD não se baseia no metamodelo do perfil 

UML de aspectos, como é proposto por [Filgueira 2010] para a criação do 

metamodelo de aspectos usado na ferramenta. A especificação de aspectos é 

realizada através da ADL LightPL-ACME. Não há necessidade de criação de 

metamodelo de aspectos, nem a criação de perfis UML para detalhar a 
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modularização de características transversais, o que simplifica a execução do 

processo e definição dos modelos  da estratégia desenvolvida a modelos no que diz 

respeito à complexidade e esforço. 

 Com relação ao modelo de features, embora o CrossMDA-SPL já ofereça 

suporte para manipular variações manipuladas da arquitetura de LPS, a ferramenta 

não está totalmente integrada com o uso de modelo de features como na ferramenta 

ArchSPL-MDD ou o Genarch [Cirilo et al. 2008], ou seja, o CrossMDA-SPL suporta a 

anotações de variabilidades através de pacotes no qual cada pacote representa um 

Feature variável, mas não faz uma ligação direta com o modelo de features. Já na 

ferramenta ArchSPL-MDD, essa associação de features é realizada através da 

descrição em LightPL-ACME do modelo de features e suas variáveis da LPS. Além 

disso, os produtos são definidos de acordo com as features especificadas na linha de 

produto.. 

 A ferramenta Genarch [Cirilo et al. 2008] visa auxiliar engenheiros de software 

nas atividades de criação e derivação de linhas de produto de software. Ela propõe a 

definição de três modelos que são usados para representar as variabilidades e 

elementos na implementação de uma LPS. Os três modelos usados na ferramenta 

são: característica, configuração e arquitetura. Cada modelo representa: o espaço de 

solução, espaço de problema e conhecimento de configuração da organização 

proposta por Programação Generativa [Czarnecki e Eisenecker 2000].  

 A ferramenta ArchSPL-MDD, da mesma forma que o Genarch, usa uma 

abordagem generativa, ou seja, objetiva a geração automática de software a partir de 

uma especificação de alto nível; porém, em nível de arquitetura. Mas, diferentemente 

do Genarch, a ferramenta ArchSPL-MDD usa MDA, ou seja, requer refinamentos 

entre os modelos, inicialmente especificados em um alto nível de abstração pela ADL 

e sem características de plataformas computacionais, até tornarem-se modelos 

dependentes de plataformas. Esses refinamentos são realizados usando a linguagem 

ATL para transformações entre modelo. Uma diferença clara entre a abordagem 

proposta na Genarch e na ArchSPL-MDD é como são definidos conceitos de 

orientação a aspectos. No Genarch, a definição de aspectos é feita a nível de código, 

já a ferramenta ArchSPL-MDD permite a definição de conceitos de orientação a 
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aspectos a partir do modelo de arquitetura base em LightPL-ACME onde são 

definidos os aspectos. 

 Na ferramenta ArgoUML-SPL [Couto e Valente 2011] é realizada a 

modelagem de sistemas baseada em conceitos de linhas de produtos de software. A 

linha de produto é extraída do sistema ArgoUML, uma ferramenta amplamente 

usada na modelagem de sistemas usando a linguagem UML. Na versão original do 

ArgoUML, a implementação de diversas features opcionais encontra-se entrelaçadas 

com a implementação de funcionalidades mandatórias. Diante disso, Couto e Valente 

[Couto e Valente 2011]  restringiram o código responsável por features importantes 

fazendo uso de diretivas de pré-processamento. Com isso, a ferramenta viabiliza a 

criação a geração de produtos do Argo-UML sem uma ou mais dessas features 

opcionais. A extração de uma LPS tem como objetivo principal disponibilizar  uma 

linha de produtos real, criada a partir de um software relevante, maduro e complexo, 

o ArgoUML. Como Java não possui suporte nativo para diretivas de pré-

processamento, foi utilizada uma ferramenta denominada javapp. Essa ferramenta 

disponibiliza diretivas similares aquelas existentes em C/C++, incluindo #ifdef, 

#ifndef e #else. Basicamente, tais diretivas informam ao pré-processador se o código 

fonte delimitado pela diretiva deve ou não ser compilado, ou seja, anotação no 

código. Dessa maneira, é possível selecionar os trechos de código que estarão 

presentes na versão final de um determinado produto. Diferentemente de ArgoUML-

SPL, na ferramenta ArchSPL-MDD a geração de código do produto é realizada 

através de transformações DDM e há além da modularização de variabilidades, a 

especificação e modularização de características transversais. A especificação das 

features não é realizada diretamente do código fonte e sim a partir de modelos. Além 

disso, a ferramenta ArgoUML-SPL gera produtos de ArgoUML não sendo aplicada 

para outros contextos. 

 

7.5. Conclusões 

As estratégias e ferramentas supracitadas sob o ponto de vista de comparação  

com o ArchSPL-MDD mostram que nenhuma delas  apresenta uma definição de um 

processo orientado a modelos para geração de produto e do código desse produto 
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com integração de LPS e orientação a aspectos. De uma forma geral, cada uma delas 

apresenta enfoques diferentes que podemos comparar com partes da nossa proposta. 

Além disso, poucos trabalhos possuem realmente suporte ferramental. 

Na perspectiva de estratégias analisadas: Zhang e Jacobsen [2003] e Surajbali 

et al.  [2009]  realizam trabalhos com middlewares orientados a aspectos, porém não 

abordam concomitantemente a identificação de variabilidades e linhas de produto de 

software. No trabalho de Alves et al. [2006], o foco é apenas na definição de modelos 

de features, a estratégia ArchSPL-MDD é aplicada em todas as etapas do 

desenvolvimento de software. Na proposta de Kim et al. [2011] há a definição de 

processo e artefatos; porém, esses modelos estendem modelos em UML e também 

fazem uso de modelos de decisão; além disso, não propõe a geração de código fonte 

do produto. Em contraste, ArchSPL-MDD usa modelos em ADL e o processo é 

apresentado para a partir desses modelos gerar o código fonte do produto, gerencia 

as variabilidades e também modulariza  as características transversais, o que não é 

tratado em [Kim et al. 2011].  Favre et al. [2007] define modelos como técnicas para 

refatoração; porém, ArchSPL-MDD possui uma proposta bem mais ampla,  não trata 

apenas sobre o uso de modelos como técnicas de refatoração, envolve a criação de 

uma LPS customizando o middleware Ginga.  OUALI et al. [2010] não apresenta 

suporte ferramental e não é definida a forma de implementação da geração de 

produtos, também não há a diferenciação entre as etapas de engenharia de aplicação 

e engenharia de domínio. Em ArchSPL-MDD,  há o suporte à diferenciação das 

etapas de engenharia de domínio e aplicação relacionadas a atividades do processo e 

oferece suporte ferramental para isso. Aleixo et al. [2011] propõem um processo para 

gerenciamento de variabilidades e enfoca em workflows e possui uma ferramenta 

associada. Todavia, em ArchSPL-MDD, as derivações dos produtos não provêem das 

definições de restrições e atividades em workflows e não envolvem geração de 

produtos de processos, e sim produtos de uma LPS. Os modelos que envolvem 

ArchSPL-MDD são especificados em ADL, e não em linguagem de definição de 

dados.  

As ferramentas avaliadas e apresentadas [Voelter e Groher 2007], [Filgueira 

2010], [Cirilo et al. 2008] e [Couto e Valente 2011], em geral, não oferecem o suporte à 
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especificação de modelos usando ADL, nem acompanham o uso de DDM, 

explorando a ideia de aplicar modelos em um nível mais alto de abstração.  Além 

disso, não dão suporte claro a todas as etapas do desenvolvimento de uma LPS do 

processo. As ferramentas não integram LPS com orientação a aspectos, e a questão de 

identificação de features é trabalhada em nível de código fonte e não em todas as 

etapas do desenvolvimento de software como na ferramenta ArchSPL-MDD. Por fim, 

a ferramenta ArchSPL-MDD apresenta-se mais completa em termos de suporte ao 

desenvolvimento de uma LPS e modularização de elementos transversais, bem como 

geração de código fonte do produto oriundo da definição de uma família de 

produtos em um alto nível de abstração, já que os modelos são em ADL, que é mais 

expressiva, não é puramente gráfica, e possui suporte às restrições. 
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8.  Considerações Finais  

Neste capítulo são apresentadas as principais contribuições desta tese, as limitações 

acerca do uso da estratégia ArchSPL-MDD e sugestões de trabalhos futuros.  

 Esta tese propôs um processo para criação da LPS a partir do uso do DDM,  

DSOA e LPS. Esse processo é composto por atividades que são usadas para 

transformar e refinar os modelos especificados em uma ADL que definem a 

arquitetura da linha de produtos do estudo de caso do middleware Ginga. O processo 

em si é genérico e suporta a customização dos produtos a partir de um conjunto de 

modelos, com o objetivo de permitir a configuração e derivação instâncias específicas 

de um sistema, além do gerenciamento automático de variabilidades. 

 Nessa perspectiva, foi desenvolvida uma ferramenta para derivação 

automática de produtos de software baseado no processo proposto. O processo 

envolve a criação de modelo de features e arquitetura base incluindo aspectos para 

servirem como base de especificação de arquitetura referenciada, especificação da 

família de produtos utilizando a ADL LightPL-ACME.  

Os modelos representam as informações referentes à arquitetura da LPS do 

Ginga e possibilitam que produtos sejam automaticamente derivados a partir deles. 

O modelo do produto é a representação de uma instanciação de um produto da LPS 

do Ginga gerado a partir de uma transformação M2M que possui como entradas o 

modelo de features com a especificação dos produtos e arquitetura referenciada. A 

partir desse modelo do produto gerado desses dois modelos é realizada uma 

transformação M2T para gerar do código fonte dos produtos desejados. 

 O processo e a ferramenta foram validados por meio da aplicação do estudo 

de caso do middleware Ginga, no contexto da TV Digital através da derivação de 

produtos da LPS desse middleware, dentre eles: (i) o GingaZapper;  (ii) Ginga NLC; e 

o (iii) GingaIPTV. Além disso, foi aplicado um experimento para contribuir na 

validação da estratégia. 

 O trabalho descreveu algumas tecnologias para o desenvolvimento de 

ferramentas baseadas em modelos e com geração de código. A plataforma Eclipse foi 

apresentada juntamente com os plug-ins usados para a criação da ferramenta usando 
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desenvolvimento baseado em modelos: (i) EMF (Eclipse Modeling Framework); (ii) ATL 

(Atlas Transformation Language); (iii) Acceleo. Além disso, o subprojeto Plug-in 

Development Environment (PDE); e (iv) LightPL-ACME Studio do Eclipse foi usado 

para criação das interfaces gráficas da Ferramenta ArchSPL-MDD.  

 O uso de tais plugins e do ambiente Eclipse trouxe uma facilidade na 

implementação da infraestrutura para manipulação dos modelos arquiteturais, e 

ofereceu suporte para criação e integração das funcionalidades com o ambiente. 

Mais detalhes sobre ArchSPL-MDD estão disponíveis no site: 

http://www.dimap.ufrn.br/~analuisa/archsplmdd. 

 

8.1. Contribuições 

As principais contribuições deste trabalho foram: 

1. a definição de um processo genérico ArchSPL-MDD para criação de 

uma LPS a partir do uso de conceitos DDM e DSOA e modelos 

especificados em ADL; 

2. especificação de uma ADL chamada LightPL-ACME para 

desenvolvimento de arquiteturas de linhas de produtos de software e 

implementação da ferramenta LightPL-ACME Studio que oferece 

suporte a sintaxe dessa linguagem; 

3. a instanciação desse processo através do desenvolvimento da 

ferramenta ArchSPL-MDD para derivação de produtos da LPS do 

Ginga e código fonte desse produto. A ferramenta foi desenvolvida 

com tecnologias de código livre (open source) e foi projetada e 

implementada como um plug-in da plataforma Eclipse fazendo uso das 

tecnologias EMF, Acceleo, ATL e LightPL-ACME Studio; 

4. a realização de um experimento controlado que apontou a nossa 

estratégia melhor em termos de complexidade, eficiência, 

expressividade, aplicabilidade  em comparação a GingaForAll; 

5. a validação da nossa estratégia através do desenvolvimento do estudo 

de caso dos produtos derivados do middleware Ginga. 
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8.2. Limitações 

Atualmente, a estratégia ArchSPL-MDD não abrange o mecanismo de reconfiguração 

dinâmica dos modelos. O ideal seria que código ao ser alterado, os modelos 

associados refletissem automaticamente as alterações, para possibilitar a verificação 

da validade da reconfiguração. Em outras palavras, a não sincronização automática 

entre modelos em tempo de execução faz com que a cada alteração, o desenvolvedor 

tenha que verificar também os modelos descritos da arquitetura.  

Além disso, a estratégia ArchSPL-MDD só foi validada no contexto da TV 

Digital, apesar da sua especificidade, poderia ter sido testados outros estudos de 

casos relacionados a outros domínios dando um caráter genérico a essa estratégia, 

uma vez que as atividades que fazem parte do processo não são específicas para o 

domínio da LPS do Ginga. 

A ferramenta ArchSPL-MDD que automatiza o processo ArchSPL-MDD 

apresenta limitações relacionadas às tecnologias DDM utilizadas, ou seja, pode 

ocorrer problemas com relação as versões do Eclipse, quando o plugin é instalado. 

Porém, é recomendada a versão do Eclipse Helios na qual a ferramenta foi 

desenvolvida e que melhor se adequa ao funcionamento completo da ferramenta. 

Uma última limitação dessa estratégia seria o não fornecimento de um 

relatório de informações arquiteturais relacionadas à validação do código com a 

arquitetura, ou seja, com possíveis indicações de compatibilidade código-modelo. Em 

outras palavras, seria fornecido um feedback  para o desenvolvedor quando o código é 

gerado. Atualmente não são fornecidas informações relacionadas à compatibilidade 

da arquitetura com a  validação do código-gerado. 

8.3. Trabalhos Futuros 

Este trabalho propôs uma estratégia orientada a modelos que pode originar um 

leque de trabalhos futuros:.  

• Verificação no nível de qualidade de código gerado pela ferramenta ArchSPL-

MDD; 

• Verificação da aplicabilidade de processo e da ferramenta em outros estudos 

de casos com domínios distintos, e através dessa aplicabilidade verificar se a 
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estratégia ArchSPL-MDD pode ser genérica, ou passível apenas de poucas 

alterações; 

• Adicionar à ferramenta um mecanismo que seja responsável pelo sincronismo 

entre o código e os modelos, para quando o desenvolvedor realizar alguma 

alteração em métodos ou trechos de código essa alteração reflita diretamente 

no modelo associado, ou seja, mecanismos para proporcionar uma 

reconfiguração dinâmica; 

• Aplicação de métricas para verificar o nível de reúso do código; 

• Criação de um guideline para o desenvolvedor fazer uso correto da estratégia 

ArchSPL-MDD;  

• Integração da ferramenta ArchSPL-MDD com outras ferramentas já existentes 

e que realizam transformação entre modelos envolvendo outras fases do ciclo 

de desenvolvimento de software, tais como a ferramenta ReySys-MDD [Santos 

2012]  que a partir do modelo de Features gera especificação de requisitos 

relacionadas a conceitos de linhas de produtos de software, e integração com a 

ferramenta MaRiPLA (Mapping Re-quirements to Product Line Architecture)  

[Coelho 2012] que realiza a transformação de requisitos especificadas na 

mesma linguagem de requisitos da ReySys-MDD  para a arquitetura de linhas 

de produto de software e vice-versa, especificadas pela ADL ACME. Nesse 

contexto, teríamos um ambiente e processo completo de atividades 

englobando da fase inicial de Features até geração de código fonte do produto, 

ou seja, a geração de código partiria de um nível mais alto de abstração. 



110 

 

Referências Bibliográficas 

Acceleo. Disponível em: http://www.acceleo.org. Acesso em: maio de 2012. 

AcmeStudio 2009: http://acme.able.cs.cmu.edu/AcmeStudio/index.html, 2009. 

Albin, T. The Art of Software Architecture: Design Methods and Techniques. 

Indianapolis: John Wiley & Sons, 2003. 

Aleixo, F. et al. Automating the Variability Management, Customization and 

Deployment of Software Processes: A Model-Driven Approach. Lecture 

Notes in Business Information Processing, Volume 73, Part 4, pp. 372-387, 

2011. 

Alves, et al. Refactoring Product Lines. In: Proceedings of the 5th Int. Conf. on 

Generative Programming and Component Engineering.  pp. 201-210, 2006. 

AOSD (Aspect-Oriented Software Development). Disponível em: http://www.aosd.net. 

Acesso em: maio de 2012. 

Araújo, J. et al. Aspect-oriented Requirements with UML. Workshop on Aspect-

oriented Modeling with UML. 2002. 

AspectualACME Studio. http://www.dimap.ufrn.br/aspectualacmestudio/. 2012. 

ATLAS (Atlas Transformation Language). Disponível em: 

http://www.eclipse.org/m2m/atl>. Acesso em: janeiro de 2012. 

Barbosa, E. et al. PL-AspectualACME: An aspect-oriented architectural description 

language for software Product Lines. In: Proc. of the 5th European Conf. on 

Software Architecture (ECSA 2011), LNCS, vol. 6903, Springer-Verlag 

Berlin/Heideberg, pp. 139-146, 2011. 

Bashroush, R. et al. ADLARS: An architecture description language for software 

Product Lines, Proc. of the 29th Annual IEEE/NASA Software Eng. Workshop 

(SEW-29), IEEE Computer Society, pp. 163-173, 2005. 

Bass, L. et al. Software Architecture in Practice. Boston: Addison Wesley, 2006. 

Batista, T. et al., “Aspectual connectors: Supporting the seamless integration of 

aspects and ADLs”, Anais do XX Simpósio Brasileiro de Engenharia de 

Software (SBES 2006), SBC, pp. 17-32, 2006. 



111 

 

Benedí, J. P. et al. Prisma: towards quality, aspect oriented and dynamic software 

architectures. Trabalho apresentado no 3º Internacional Conference On 

Quality Software – QSIC, Washington, USA, 2003. 

Bharathi, B.  e Sridharan, D. UML as an Architecture Description  Language. 

International Journal of Recent Trends in Engineering, Vol. 1, No. 2, May 2009. 

Braga, R. et al. AIPLE-IS: An Approach To Develop Product Lines For Information 

Systems Using Aspects, SBCARS, 2007. 

Budinsky, F. Eclipse Modeling Framework: A developers´s Guide. England: 

Addisson Wesley, 2004. 

Cirilo, E. Genarch: Uma Ferramenta Baseada em Modelos para Derivação de 

Produtos de Software. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós Graduação 

em Informática do Departamento de Informática do Centro Técnico Científico, 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RIO, Rio de Janeiro, Brasil, 

2008. 

Clements, P. e Northrop, L. Software Product Lines Practices and Patterns. Addison-

Wesley, 2002 

Clements, P. et al. Document software architectures: views e beyond. Boston: 

Addison Wesley, 2005. 

Conejero, J. e Hernandez, J. Analysis of Crosscutting Features in Software Product 

Lines. International Conference on Software Engineering. In: Proceedings of 

the 13th international workshop on Early Aspects, 2008. 

Couto, M e Valente, M. ArgoUML-SPL: Uma Linha de Produtos para Modelagem 

de Sistemas usando UML. Sessão de Ferramentas do Congresso Brasileiro de 

Software (CBSoft), 2011. 

Czarnecki, K. e Antkiewicz, M. Mapping  Features  to models:  A  template  

approach  based  on  superimposed  variants.  In: Proceedings of  the 4th  

International Conference on Generative  Programming  and  Component  

Engineering (GPCE),  Tallinn,  Estonia,  Set 2005  pp.  422  -  437, Springer, 

2005. 

Czarnecki, K.. Eisenecker, U. Generative Programming: Methods, Tools, and 

Applications. Addison-Wesley Professional, 2000. 



112 

 

Elrad, T. et al. Aspect-oriented programming. Communications of ACM, v. 44, n. 

10, p. 2932, 2001. 

Favre, L. et al.  Improving MDA-based Process Quality  through Refactoring 

Patterns.   In: Proc. Of  the 1st International Workshop on Software Patterns 

and Quality, 2007. 

Filgueira, G et al. CrossMDA-SPL: Uma Abordagem para Gerência de 

Variabilidades Dirigida por Modelos e Aspectos. In: IV Latin American 

Workshop on Aspect-Oriented Software Development, Salvador - BA. Anais 

do LA-WASP 2010. Salvador - BA. v. 1. p. 49-54, 2010. 

Filman, E. et al.  Aspect-Oriented Software Development. Boston: Addison Wesley, 

2005. 

France, R. e Rumpe, B.;  Model-driven Development of Complex Software: A 

Research Roadmap. Future of Software Engineering, 2007. FOSE '07 , vol., no., 

pp.37-54, 23-25 Maio, 2007. 

Freitas, T. et al. Métricas para Avaliao de Middleware Orientado a Aspectos. 

Proceedings of the 24th Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES 

2009). Fortaleza - CE, Outubro 2009. 

Garlan, D. e Shaw, M. An Introduction to Software Architecture. In: AMBRIOLA, 

V.; TORTORA, G. (Ed.). Advances in Software Engineering and Knowledge 

Engineering. Singapore: World Scientific Publishing Company. pp. 1-39. 

(Series on Software Engineering and Knowledge Engineering; v. 2), 1993.  

Garlan, D. et al. ACME: An architecture description interchange language, Proc. of 

the 1997 Conf. of the Centre for Advanced Studies on Collaborative Research 

(CASCON’97), pp. 169-183, 1997. 

Ginga. Disponível em: http://www.ginga.org.br/. Acesso em: dezembro de 2010. 

Greenwood, P. et al. Validation of the reference architecture. Technical Report 

AOSD-Europe Deliverable D68, AOSD-Europe-ULANC-26, Lancaster 

University. 2007. 

Griss, M. Implementing Product-line Features by composing aspects. In: Proc. of 

the First International Software Product Line Conference, pp. 271-288, Denver, 

USA, 2000. 



113 

 

Kang, K. C., Cohen, S. G., Hess, J. A., Novak, W. E., and Peterson, A. S.. Feature-

oriented domain analysis (foda) feasibility study. Technical Report 

CMU/SEI-90-TR-21, ADA 235785, Software Engineering Institute, Pittsburgh, 

PA, USA, 1990. 

Kang, K. et al. Feature-oriented domain analysis (FODA) feasibility study. 

Technical report, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 

USA, 1990. 

Kästner, C. et al. A Case Study Implementing Features using AspectJ. In: Proc. of 

Int’l SPL Conference (SPLC), 2007. 

Kiczales, G. et al.  Aspect-Oriented Programming. Trabalho apresentado no European 

Conference on Object-Oriented Programming (ECOOP 1997), 1997. 

Kiczales, G. et al. An overview of AspectJ. In: Proceedings of the 15th European 

Conference on Object-Oriented Programming. [S.l.]: Springer-Verlag, 2001.  

Kim, Y et al. Variability Management for Software Product-Line. International 

Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering. Vol. 21, No. 7. 

pp. 931 a 956, 2011. 

LightPL-ACME Studio. http://www.dimap.ufrn.br/lightplacmestudio/. 2012. 

Medvidovic, N. e Taylor, R. A classification and comparison framework for 

software architecture description language. IEEE Trans. on Software 

Engineering, vol. 26, no. 1, Jan. 2000, pp. 70-93. 

Medvidovic, N. et al. Modeling Software Architectures in the Unified Modeling 

Language. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, vol. 

11, no. 1, pages 2-57 ,January, 2002.  

Mezini, M. e Ostermann, K. Variability Management with Feature-Oriented 

Programming and Aspect, pp.  127 – 136, ACM SIGSOFT, 2004 

Miller, J. e Mukerji, J. MDA Guide Version 1.0.1: Document number: 

omg/2003/06/01. Disponível em: http: //www.omg.org/docs/omg/03-06-

01.pdf. Access: April 2009. 

MOF. Disponível em: http://www.omg.org/. Acesso em: janeiro de 2008. 

Monroe, R. Capturing software architecture expertise with Armani. Technical 

report, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, USA, 1998. 



114 

 

Monroe, R., Capturing software architecture expertise with Armani. Technical report, 

School of Computer Science, Carnegie Mellon University, USA, 1998. 

Navarcik, M. Using UML with OCL as ADL in M. Bieliková (Ed.), IIT.SRC 2005, 

April 27, 2005, pp. 175-182. 2005.   

Northrop, L. SEI‘s Software Product Line Tenets. IEEE Software, v. 19, issue 4, pp. 

32-40, 2002 

Oh, Y. et al. Extended architecture analysis description language for software 

Product Line approach in embedded systems. In: Proc. of the 5th IEEE/ACM 

Int. Conf. on Formal Methods and Models for Codesign (MEMOCODE’07), 

IEEE Computer Society, pp. 87-88, 2007. 

OMG. OBJECT MANAGEMENT GROUP. Disponível em: http://www.omg.org/. 

Acesso em: janeiro de 2012. 

Pathfinder. Disponível em: http://www.pathfindermda.com/sorting-out_prt1.pdf. 

Access em: abril de 2009. 

Pinto, M. et al. A Dynamic Component and Aspect-Oriented Platform. The 

Computer Journal, Oxford, UK, 2005. 

Pohl, K. et al. Software Product Line Engineering: Foundations, principles, and 

techniques, Springer-Verlag New York, 2005. 

QUALI, S. et al.  A Flexible Security Process for SPL construction. Journal of 

Computer Science and Engineering, Volune 8, Issue 1, July, 2010. 

QVT. MOF QVT Final Adopted Specification (ptc/05-11-01). Disponível em: 

http://www.omg.org/docs/ptc/05-11-01.pdf. Acesso em: janeiro de 2005. 

QVTO (Operational Query-View-Transformation). Disponível em: 

http://wiki.eclipse.org/M2M/Operational QVT Language%28QVTO%29. 

Accesso em: maio de 2005. 

Safoora, K. et al. On the Impact of Evolving Requirements-Architecture 

Dependencies: An Exploratory Study. CAiSE 2008: 243-257. 

Sánchez, P. et al. Engineering Languages for Specifying Product-Derivation 

Processes in Software Product Lines. SLE 2008: 188-207. 

Saraiva, D. et al. “Architecting a model-driven aspect-oriented Product Line for a 

digital TV middleware: A refactoring experience”. In: Proc. of the 4th European 



115 

 

Conf. on Software Architecture (ECSA 2010), LNCS, vol. 6285, Springer-Verlag 

Berlin/Heidelberg, pp. 166-181, 2010. 

Silva, E. et al. Uma abordagem leve para descrição arquitetural de Linhas de 

Produto de software. Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e 

Reutilização de Software (SBCARS 2012), 2012 (to appear). 

Soares, L. F; Nested Context Language 3.0 Part 8, Disponível em: 

www.ncl.org.br/documentos/NCL30-DTV.pdf, 2006. 

Surajbali, B. et al. A semantic composition model to preserve (re) configuration 

consistency in aspect oriented middleware. In: Proceeding ARM '09 

Proceedings of the 8th International Workshop on Adaptive and Reflective 

Middleware, 2009. 

UML. Disponível em: http://www.uml.org/. Acesso em: maio de 2012. 

van der Hoek, A. et al. Taming architectural evolution. In: ESEC/FSE-9: Proceedings 

of the 8th European software engineering conference held jointly with 9th 

ACM SIGSOFT international symposium on Foundations of software 

engineering, pp. 1–10, New York, NY, USA. ACM, 2001. 

van der Linden, F. et al. Software Product Lines in Action: The Best Indus- trial 

Practice in Product Line Engineering. Springer-Verlag New York, Inc., 

Secaucus, NJ, USA, 2007. 

van Gurp, J. et al. On the notion of variability in software Product Lines. In: Proc. 

Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture, pp. 45–54, 2001. 

Voelter, M. e Groher, I. 2007. Product Line Implementation using Aspect-Oriented 

and Model-Driven Software Development. In: Proceedings of the 11th 

International Software Product Line Conference. International Conference on 

Software Product Line. IEEE Computer Society, Washington, DC, 233-242, 2007. 

Zhang, C. e Jacobsen, H-A. Refactoring Middleware with Aspects. IEEE 

Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 14, no. 11, pp. 1058-

1073, Nov. 2003, doi:10.1109/TPDS.2003.1247668, 2003. 

 

 

 



116 

 

Apêndice A – Regras ATL 

Model2Model.atl 

module Model2Model; 

create Product : AspectualACME  from aspectualacme : LightPLAACME; 

uses Helpers; 

 

helper def : systems : Sequence(LightPLAACME!System) = Sequence{}; 

helper def : Product_atual : LightPLAACME!Product = LightPLAACME!Product; 

 

rule Root { 

 from 

  root : LightPLAACME!Root   

 to  

     rootACME : AspectualACME!Root(  

   elements <- root.elements -> select(e | 

e.oclIsTypeOf(LightPLAACME!ProductLine))-> collect(lps | lps.Products -> 

collect(p | thisModule.Product(p))) 

     ) 

} 

 

 

lazy rule Product{  

 from 

  Product : LightPLAACME!Product 

 to  

     systemAACME : AspectualACME!System(  

      name <- Product.name      

    ) 

 do { 

  thisModule.Product_atual <- Product; 

  thisModule.systems <- Product.returnRoot().elements -> select(e 

| e.oclIsTypeOf(LightPLAACME!System)); 

  for (system in thisModule.systems) { 

   systemAACME.components <- system.components -> collect(i 

|  

    if i.compareFeatures(Product.Features)=true then 

     thisModule.Component(i) 

    else 

     OclUndefined 

    endif 

   ); 

  } 

 } 

} 

 

lazy rule Component { 

 from 

  component: LightPLAACME!Component 

 to  

     componentACME : AspectualACME!Component( 

   name <-  component.name, 

      port <- component.port ->select(e | 

e.oclIsTypeOf(LightPLAACME!Port))-> collect(i | thisModule.Port(i)), 

   representations <- component.representations -> collect(i 

| thisModule.Representation(i))  

         ) 

} 
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lazy rule Port{ 

 from 

  port : LightPLAACME!Port  

 to  

  portACME : AspectualACME!Port ( 

   name <-  port.name 

  ) 

} 

 

lazy rule Representation { 

  from  

    representation : LightPLAACME!Representation  

  to 

    rep : AspectualACME!Representation ( 

   name <- representation.name, 

   system <- valSys 

   binding <- valBindings 

  ), 

  valSys : AspectualACME!System ( 

   name <- representation.system.name, 

       components <- representation.system.components -> collect(i |  

    if 

i.compareFeatures(thisModule.Product_atual.Features)=true then 

     thisModule.Component(i) 

    else 

     OclUndefined 

    endif) 

  )} 

Helpers.atl 

library Helpers; 

 

helper context LightPLAACME!Element def: returnRoot(): LightPLAACME!Root = 

 if self.refImmediateComposite().oclIsTypeOf(LightPLAACME!Root) then 

  self.refImmediateComposite() 

 else 

  if 

self.refImmediateComposite().oclIsKindOf(LightPLAACME!Element) then 

   self.refImmediateComposite().returnRoot() 

  else 

  

 self.refImmediateComposite().refImmediateComposite().returnRoot() 

  endif 

 endif; 

helper context LightPLAACME!Component def: 

compareFeatures(Features_Product:Sequence(LightPLAACME!Feature)): Boolean = 

 if self.mappedTo->isEmpty() then 

  true 

 else 

  self.mappedTo->iterate(iterator; Features: Boolean = false | 

   if (Features_Product.includes(iterator)) then 

     true  

   else  

    if Features=true then 

     true 

    else 

       false 

    endif 

     endif ) endif; 
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Apêndice B – Código Acceleo 

 

[comment encoding = Cp1252 /] 

[module generate('/ArchGingaForAll/Metamodel/AspectualACME.ecore')/] 

[template generate(s : System)] 

 [comment @main /] 

 

[file (s.name.concat('.cpp'), false)] 

[if s.name->notEmpty()] 

[for (a:String | s.name.tokenize('::'))] 

[if s.name.tokenize('::')->first() <> a] 

namespace  

[a/]  

[/if] 

[/for]    

[/if] 

#include <[s.name/].h> 

 //Construtores 

    [for (p:Port | s.components.port.name)] 

    [if (p.name->isEmpty())] 

     [p.name/]::[s.name/] 

    ([for ( p : Port| s.components.port)] 

    [if (p.name->notEmpty())][if (p = self.name->asSet())]  

    self.name->asSet())>first())][p.name/] [p.name/][else], [p.name/] 

[p.name/][/if][/if][/for]){} 

    [/if] 

    [/for] 

    // getters e setters 

     

 //operation interface 

 

[for (a:String | s.name.tokenize('::'))] 

[if s.name.tokenize('::')->first() <> a] 

} 

[/if]  

[/for] 

 

(...) 

[/file] 

  

[/template] 
 
 


