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Resumo
Uma Linha de produto de software (LPS) representa uma família de sistemas relacionados
que compartilham similaridades e variabilidades visando atender às necessidades de um
segmento de mercado específico. A adoção de LPS tem sido aplicada em diversas áreas
na indústria de software devido aos benefícios alcançados, tais como, redução dos custos
no desenvolvimento, aumento da qualidade e redução do tempo de comercialização. No
entanto, cenários distintos podem ser encontrados para implementação de uma linha de
produtos, caracterizando 3 abordagens para adoção de LPS: (1) abordagem proativa:
não existe softwares em produção, e uma LPS é desenvolvida do zero; (2) abordagem
reativa: já existe uma LPS em produção que vai sofrer incremento para atender novos
requisitos; (3) abordagem extrativa: a LPS é desenvolvida a partir dos artefatos de um
sistema ou conjunto de sistemas relacionados que já estão em produção. No contexto de
abordagens extrativa e reativa, este trabalho propõe um método de extração e evolução
de LPSs a partir de sistemas existentes implementados na linguagem Java. O método foi
extraído a partir da condução de um estudo empírico de desenvolvimento de uma LPS
para o domínio de sistemas de controle de espaços físicos utilizados em diferentes centros
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e define três atividades que
apresentam um conjunto de diretrizes para refatoração e modularização de features em
sistemas implementados em Java: (i) Modelar features da LPS, (ii) Projetar e implementar
LPS através da refatoração de um sistema existente, e (iii) Realizar testes para cada
um dos produtos atuais existentes. Em seguida, o método foi avaliado por meio da sua
aplicação durante evoluções da LPS para atender novos requisitos demandados pelos
clientes. Por fim, foi constatado um aumento de linhas de código dos produtos da LPS, no
entanto, o núcleo da LPS possui uma quantidade de linhas de código menor que qualquer
produto antes e depois da extração da LPS. Com isso, os artefatos da LPS ficaram melhor
modularizados em termos de features, o que pode facilitar a evolução tanto do código do
núcleo quanto dos artefatos variantes de cada aplicação.

Palavras-chave: Linhas de produto de software, Evolução de Software, Reengenharia de
sistemas existentes para LPS.



Abstract
A software product line (SPL) represents a family of related systems that share common-
alities and variabilities to address the needs of a specific market or mission. The adoption
of SPL has been applied in several areas in the software industry due to the benefits
achieved, such as reduction of development costs, quality improvement and reduction of
time to market. However, distinct scenarios can be found when developing a SPL, which
lead to 3 approaches for adopting a SPL: (1) proactive approach: there are no previous
software implementation and a SPL is developed from scratch; (2) reactive approach: there
is a SPL available which is evolved to address new features and products; (3) extractive
approach: SPL is developed from the assets of a system or a set of related systems that
already exists. In the scenarios of the extractive and reactive approaches, this dissertation
proposes a method of extraction and evolution of SPLs from existing systems implemented
in the Java language. The method was extracted from an empirical study of an LPS for
the domain of systems that manage physical spaces from different Federal University of
Rio Grande do Norte (UFRN) departments and defined three activities that present a
set of guidelines for refactoring and modularizing features in systems implemented in
Java: (i) Model SPL features, (ii) Design and Implement LPS by refactoring an existing
system, and (iii) Perform tests for each of the existing products. The method is evaluated
through its application during SPL evolutions to address new requirements demanded
by the customers. As a result of the study, we found an increase in the number of lines
of code of the products of the products, however, the SPL core had lower lines of code
than any product before and after the LPS extraction. Thus, the SPL assets have become
better modularized in terms of features, which may facilitate the evolution of core and
variant implementations of each application.

Keywords: Software Product Lines, Software evolution, Reengineering legacy applications
into software product lines.
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1 Introdução

É cada vez maior a utilização de sistemas de software no auxílio a execução de
diversas atividades necessárias ao ser humano. Dessa forma, é notória a necessidade da
realização de estudos que busquem aprimorar o desenvolvimento de software, buscando
atender ao rápido crescimento da sua demanda e qualidade, bem como da complexidade dos
problemas a serem resolvidos. Tal importância não é recente, Mens (2008) relata que em
1967 existia uma consciência da importância e impacto que os sistemas de software exerciam
em muitas atividades da sociedade. E a partir desta conjuntura surgiu a Engenharia de
Software buscando utilizar princípios de ramos tradicionais da engenharia para produzir
softwares confiáveis, eficientes e economicamente viáveis.

Com a Engenharia de Software foi introduzido formalmente o reuso de software
como uma das alternativas para superar a crise do software, termo criado para descrever o
aumento da carga e frustração do desenvolvimento e manutenção de softwares (SAMETIN-
GER, 1997). Reuso de software impacta positivamente em aspectos como qualidade, custos
e produtividade (SAMETINGER, 1997), aproveitando componentes de software que já
foram desenvolvidos, implementados e testados por outros programadores (AGGARWAL et
al., 2005). Krueger (1992) define reuso de software como o processo de criação de sistemas
de software a partir de softwares existentes em detrimento do desenvolvimento de sistemas
de software do zero.

No contexto de reuso de software surgiu o conceito de Linha de Produtos de
Software (LPS) que, por meio não só do reuso de código como de outros artefatos de
software, gerencia uma família de sistemas que oferece suporte a vários produtos, como
ocorre na indústria (BERG; BISHOP; MUTHIG, 2005). LPS é uma família de sistemas
relacionados que compartilham características comuns, além das específicas, buscando
atender às necessidades de um mercado ou missão específica (CLEMENTS; NORTHROP,
2001). E em virtude do reuso de artefatos feito nesta abordagem, benefícios podem ser
obtidos com a adoção da Engenharia de Linhas de Produtos de Software, como redução do
tempo e dos custos com o desenvolvimento, além da melhora da qualidade dos produtos
finais (LINDEN; SCHMID; ROMMES, 2007).

1.1 Problema
Ainda que LPS implique em vários benefícios ao desenvolvimento de software,

existem casos em que softwares foram projetados para atender apenas um contexto
específico, sem prever uma família de sistemas para contextos correlatos. Para estes
casos, existem duas estratégias, além da proativa, que ocorre quando o desenvolvimento
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da LPS ocorre a partir de nenhum artefato de sistemas existentes, de desenvolvimento
de LPS (KRUEGER, 2002): reativa e extrativa. Estas se diferenciam da proativa pela
implementação a partir de produtos existentes para uma nova LPS (extrativa) ou pela
evolução de LPSs existentes para atender os requisitos de novos produtos incorporados
(reativa). Na estratégia proativa as variabilidades presentes nos produtos finais da linha
são previstas desde o início (CLEMENTS, 2002).

Dessas estratégias de adoção a LPS, aquelas que são implementadas em contextos
com produtos existentes, carecem de estudos que apresentem de forma explícita métodos e
técnicas que orientem no projeto da LPS. A estratégia proativa pode não ser a preferível,
devido ao alto custo e esforço inicial, aliado aos riscos inerentes da concepção da LPS.
Este fato torna notória a importância da realização destes estudos. Clements (2002) cita
que a abordagem proativa pode se adequar melhor às instituições que conseguem definir
bem os requisitos da sua linha de produtos e que tem tempo e recursos para um longo
processo de desenvolvimento. No entanto, no cenário atual de mercado competitivo, as
organizações podem preferir uma transição mais rápida e eficaz da engenharia de software
convencional de forma que a LPS não perca o ritmo da produção de seus produtos.

Para contribuir com o desafio da adoção extrativa de LPS enfrentado na indústria,
esta dissertação encontrou motivação para realizar suas contribuições nesse campo de
pesquisa em um problema de fluxo de trabalho enfrentado na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN). O contexto do problema se inicia com um sistema para
controle de espaços físicos como salas de aula, laboratórios, auditórios, que é utilizado
atualmente em alguns setores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Inicialmente o sistema foi projetado para atender às necessidades peculiares a um setor
da UFRN, devido aos sistemas que compõem o portfólio deste órgão não atenderem ao
escopo destas necessidades. Então, naturalmente outros setores que precisam gerenciar o
uso de seus espaços físicos se interessaram pelo software. No entanto, as funcionalidades
oferecidas pelo sistema precisavam sofrer mudanças para atender a peculiaridades dos
outros setores interessados, pois, apesar de todos os setores basicamente terem as mesmas
responsabilidades, seus fluxos de trabalho apresentam aspectos específicos. Com isso, se
tornou inevitável criar cópias do sistema para auxiliar os setores em suas atividades,
onde cada cópia busca atender as particularidades de um setor específico. Mesmo com as
particularidades, existe uma base comum de funcionalidades do sistema que é utilizada
por todo os setores e que quando sofre alguma mudança, precisava ser propagada para
todas as cópias. Diante desse cenário, a implementação de uma LPS se torna uma solução
viável para de uma forma sistemática gerenciar características comuns e específicas de
cada cliente.
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1.2 Limitações das Abordagens Atuais
Por causa dos benefícios inerentes a adoção da abordagem de linhas de produto de

software, muitas pesquisas vem sendo realizadas buscando proporcionar mais sistemática a
extração de LPS a partir de sistemas existentes. Trabalhos como os de Rubin e Chechik
(2012) e Rubin, Czarnecki e Chechik (2015) apresentam especificações formais de operadores
de refatoração de LPS que auxiliam na implementação de LPS considerando artefatos
de sistemas existentes. Olszak e Jørgensen (2012) abordam a reorganização de um único
sistema legado em Java para decomposição em features, por meio de pacotes Java, sem
mencionar cenários com a presença de mais de um sistema existente e como dividir
variabilidades com granularidade menor que um pacote ou classe. A abordagem feature
oriented refactoring é proposta por Liu, Batory e Lengauer (2006) como um método para
decompor um único programa legado em suas features, visando obter uma separação
completa de todas features, o que não ocorre com o trabalho de Olszak e Jørgensen
(2012). A teoria abrange uma base algébrica forte, relacionando refatoração de features ao
fatoramento algébrico. Outros trabalhos também vem sendo desenvolvidos para suportar
a adoção de LPS em ambientes com sistemas já em produção. Martinez et al. (2015),
por exemplo, propõe uma abordagem, suportada pela ferramenta BUT4Reuse, para
desenvolvimento de adaptadores que explorem similaridades e variabilidades em artefatos
de softwares existentes para assim criar artefatos reutilizáveis para os produtos de uma
LPS. Xue (2012) também propõe uma abordagem para reengenharia de sistemas legados
para uma LPS. Algumas ferramentas são utilizadas para suportar as atividades executadas
durante o processo de reengenharia, desde a detecção de features até a implementação das
mesmas. Apesar do avanço e das contribuições feitas por tais trabalhos de pesquisa, existe
uma carência nos trabalhos atuais para que ofereçam diretrizes explícitas e concretas para
extração de uma LPS a partir de sistemas existentes objetivando uma sistemática que
possa ser adotada na indústria.

Assunção et al. (2017) conduziram um estudo de mapeamento sistemático para
fornecer uma visão geral da pesquisa atual sobre reengenharia de sistemas existentes para
LPSs. Neste estudo é constatado que não há um conjunto bem estabelecido ou aceito de
fases para conduzir o processo de reengenharia, pois a maioria das abordagens propostas
nessa área não especificam claramente as fases deste processo. No entanto, 3 fases são
inferidas a partir das publicações analisadas: (1) detecção - identifica as features existentes
em um sistema ou conjunto de sistemas existentes; (2) análise - analisa os artefatos e
informações disponíveis para propor uma representação da LPS; e (3) transformação -
realiza a modificação nos artefatos para obter a LPS. Destas fases, a fase de transformação,
que lida diretamente com os artefatos que implementam as features, normalmente código-
fonte, não tem sido extensivamente investigada. Por isso, métodos e técnicas inerentes às
atividades dessa fase precisam ser mais discutidos visando o reuso sistemático dos artefatos
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existentes e auxílio na refatoração do código-fonte legado.

1.3 Trabalho Proposto
Tendo em vista as limitações dos trabalhos atuais, este trabalho de dissertação

propõe um método para criação de uma LPS por meio da abordagem extrativa e reativa
de desenvolvimento de LPS a partir de uma experiência prática do sistema de controle de
espaços físicos enfrentado por alguns setores da UFRN. O método propõe um conjunto de
atividades sistemáticas e bem definidas que tem por objetivo auxiliar desenvolvedores a
extrair uma LPS a partir de sistemas existentes, assim como evoluir a mesma com novas
features ou sistemas (produtos). Três atividades principais formam o método: (i) Modelar
features da LPS, (ii) Projetar e implementar LPS através da refatoração de um sistema
existente; e (iii) Realizar testes para cada um dos produtos atuais existentes. A definição
do método se deu a partir da extração e evolução de uma LPS de sistemas existentes
desenvolvidos em Java.

1.4 Objetivos
Esta dissertação tem como principal objetivo buscar a definição de um método

para extração e evolução de LPSs a partir de sistemas existentes. Tal objetivo é alcançado
através da condução de um estudo empírico de desenvolvimento de uma LPS para o
domínio de sistemas de controle de espaços físicos a partir da refatoração de sistemas
existentes para diferentes centros da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
O trabalho apresenta os seguintes objetivos específicos:

• Conduzir uma revisão literária dos principais trabalhos relacionados;

• Propor diretrizes concretas para análise, projeto e implementação de LPS a partir
de produtos existentes;

• Avaliar o método proposto através da sua aplicação para uma LPS no domínio de
sistemas web;

• Conduzir uma análise comparativa dos principais trabalhos relacionados com os
resultados obtidos na dissertação.

1.5 Metodologia
Para realização deste trabalho, o método de pesquisa action research foi empregado

como forma de melhorar a abordagem e resolução de um problema encontrado na indústria
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de software relacionado a LPSs, onde uma pesquisa foi realizada e um plano de ação
apresentado para melhorar estratégias, práticas e conhecimento relacionado ao problema
abordado. Action research é um método de pesquisa no qual busca-se resolver um problema
real e simultaneamente estuda-se a experiência de resolver tal problema (EASTERBROOK
et al., 2008).

Inseridas nesta metodologia, as seguintes atividades foram executadas a fim de
obter os resultados apresentados neste trabalho:

1. Escolha de uma família de sistemas que definem uma LPS: esta atividade
definiu a escolha de um conjunto de sistemas relacionados que eram utilizados
em setores da UFRN para gerenciamento de espaços físicos e que eram mantidos
de acordo com as peculiaridades de cada setor, no entanto, ainda compartilhando
aspectos comuns entre eles;

2. Extração da LPS a partir dos sistemas existentes: esta atividade envolveu a
extração de uma LPS a partir do código e artefatos de sistemas existentes contribuindo
para a definição do método proposto;

3. Definição do método a partir da experiência e resultados do passo (ii):
esta atividade elaborou o método de extração de LPS proposto neste trabalho por
meio da definição de um conjunto de atividades que, através de subtividades e
diretrizes, conduzem todo o processo de manipulação de artefatos existentes, bem
como da produção de novos, afim de alcançar uma LPS que permita a configuração
de produtos a partir do reuso sistemático destes artefatos;

4. Inclusão de novos sistemas na LPS usando o método proposto: esta ativi-
dade foi útil para avaliação do método mediante sua aplicação a cenários de evolução
da LPS para atender requisitos oriundos de novos produtos incorporados a LPS ou
de novas demandas surgidas em produtos existentes.

1.6 Organização do Trabalho
Este trabalho é composto por mais 3 capítulos além deste introdutório. O Capítulo

2 apresenta os conceitos que formam a fundamentação teórica do trabalho, como: linhas de
produto de software, modelo de features, abordagens de adoção de linhas de produto, além
dos conceitos relacionados às técnicas de reengenharia de sistemas, especialmente das que
estão relacionadas com a migração de sistemas legados para linhas de produto de software.
O Capítulo 3 descreve as atividades definidas no método de extração de LPS a partir de
sistemas legados proposto nesta dissertação: (i) Modelar features da LPS; (ii) Projetar e
Implementar LPS através da refatoração de um sistema existente; (iii) Realizar testes para
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cada um dos produtos atuais existentes. As atividades são planejadas para execução tanto
em adoção extrativa de LPS, quanto em adoção reativa. No capítulo 4, o método é validado
em duas situações reais que simulam os contextos de adoção abordados no Capítulo 3. No
Capítulo 5 este trabalho é relacionado com outros trabalhos que abordam estratégias de
adoção de LPS em cenários com sistemas já em produção. Por fim, o Capítulo 6 conclui
o trabalho realizado, salientando suas contribuições, e apresenta direções para trabalhos
futuros a partir dos estudos conduzidos.
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2 Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta o referencial teórico de termos utilizados ao longo deste
trabalho. São descritos conceitos gerais relacionados a Linhas de Produtos de Software
(Seção 2.1) e, em seguida, trabalhos que abordam a reengenharia de sistemas existentes
para linhas de produto.

2.1 Linhas de Produto de Software
Estratégias de reuso de software usam artefatos existentes para construir novos

softwares, visando aumentar a produtividade, qualidade e reduzir o time-to-market dos
softwares. Na indústria, uma abordagem de reuso chamada clone-and-own é utilizada
para criação de novos produtos de software a partir produtos existentes: o produto é
copiado e adaptado para atender a demanda de novos requisitos (RUBIN; CHECHIK,
2013). O resultado é uma família de produtos de software relacionados. O resultado dessa
abordagem é uma família de produtos de software relacionados que, a medida que o número
de requisitos cresce, aumenta a complexidade do desenvolvimento e manutenção. Nesse
cenário, a utilização de uma abordagem de reuso sistemático de artefatos é necessária, e
Linhas de Produtos de Software se torna uma alternativa para solucionar este problema.

Uma LPS é uma família de sistemas relacionados que compartilham um conjunto
de características comuns e gerenciadas que satisfazem as necessidades de um mercado
ou missão específica (CLEMENTS; NORTHROP, 2001). A partir do reuso sistemático
de uma infraestrutura comum de artefatos, são desenvolvidos os produtos de uma LPS
com seus pontos de variação. Dessa forma, entre os sistemas que fazem parte de uma
família existe um conjunto de características comuns, denominadas similaridades (do
inglês, commonalities), e aquelas específicas de subconjuntos de produtos, chamadas de
variabilidades (POHL; BöCKLE; LINDEN, 2005). Assim, alguns artefatos podem estar
presentes em alguns produtos da linha e em outros não. O termo artefatos ou ativos base
(em inglês, core assets) remete a todos os artefatos que compõem a linha, como, requisitos,
código-fonte, arquitetura, bibliotecas, componentes, entre outros.

Alguns benefícios são alcançados no que diz respeito a adoção de linhas de produtos
de software (POHL; BöCKLE; LINDEN, 2005):

• Redução dos custos no desenvolvimento: a reutilização de artefatos em dife-
rentes produtos da linha implica em redução de custos para cada produto, pois
quando um produto demandar artefatos que já foram implementados, eles apenas
serão reaproveitados, tornando desnecessária a criação de novos artefatos.



Capítulo 2. Fundamentação Teórica 20

• Aumento da qualidade: os artefatos têm que provar seu bom funcionamento em
mais de um tipo de produto, por isso, são revisados e testados em muitos produtos,
aumentando a chance de detectar falhas e corrigi-las.

• Redução do tempo de comercialização: no início, o tempo de comercialização é
maior, já que os artefatos ainda serão implementados. No entanto, após este processo,
o tempo é consideravelmente reduzido, pois muitos artefatos podem ser reutilizados
para cada novo produto.

• Redução no esforço de manutenção: quando um artefato é alterado para atender
novos requisitos ou corrigir erros, as alterações são propagadas para todos os produtos
que usam este artefato. E para testar as alterações, procedimentos de teste também
podem ser reutilizados, diminuindo esforços de manutenção.

• Auxilia a lidar com evolução: a introdução ou mudança em um artefato da
infraestrutura da LPS possibilita a evolução de todos os produtos derivados daquela
infraestrutura, visto a propagação destas mudanças por meio da reutilização dos
artefatos.

• Auxilia a lidar com complexidade: a reutilização dos artefatos comuns em toda
a linha de produtos já reduz significativamente a complexidade. Além disso, numa
linha bem estruturada é possível saber em quais locais, quais artefatos variáveis
podem ser reutilizados, o que também reduz complexidade.

O processo de desenvolvimento de uma LPS é tipicamente dividido em duas fases:
engenharia de domínio e engenharia de aplicação (POHL; BöCKLE; LINDEN, 2005). Na
engenharia de domínio ocorre a definição e implementação dos artefatos reutilizáveis que
contemplam as similaridades e variabilidades da linha de produtos. Já na engenharia de
aplicação, o foco está na derivação de aplicações específicas a partir do reuso dos artefatos
produzidos durante a engenharia de domínio, explorando as variabilidades da linha de
produtos e assegurando a ligação das variabilidades com as necessidades específicas dos
produtos.

2.1.1 Modelo de features

Feature é um conceito importante associado a LPS, sendo definida como uma
característica proeminente ou distintiva visível ao usuário de um ou mais sistemas de
software (KANG et al., 1990), permitindo, dessa forma, distinguir os membros de uma
família. A modelagem de features torna-se importante para gerenciar similaridades e
variabilidades dentro de uma linha de produtos (CZARNECKI; KIM, 2005). Nesse contexto,
modelo de features é uma das notações mais usadas para a modelagem de variabilidades
(ANDERSEN et al., 2012). Assim, no desenvolvimento de uma LPS, uma das primeiras
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atividades a serem realizadas é a análise de features, que identifica as características
externamente visíveis dos produtos da LPS e as organizam em um modelo de features.

Modelo de features foi proposto como parte do método FODA (Feature-Oriented
Domain Analysis) (KANG et al., 1990), e desde então tem sido aplicado em diversos
domínios e estendido em vários estudos. Esse modelo possui a estrutura de uma árvore,
onde a raiz representa o contexto do modelo, os nós representam as features e as arestas
indicam os relacionamentos. As features podem ser classificadas como obrigatórias (devem
estar presentes em todos produtos), opcionais (podem ou não ser escolhidas para um
produto) e alternativas (consiste em um conjunto do qual exatamente uma feature deve ser
selecionada, isto é, são mutuamente exclusivas). O modelo também possibilita a criação de
features não mutuamente exclusivas, onde um subconjunto de um agrupamento de features
deve fazer parte do produto. Estas features recebem o nome de ou-inclusivas (inclusive-or),
e foram propostas por (CZARNECKI, 1998). Além disso, outras questões podem ser
tratadas no relacionamento das features, como, combinações ilegais e dependências entre
features.

A Figura 1 ilustra um exemplo de modelo de features de uma família de sistemas
de compras on-line. Cada sistema terá as features obrigatórias Catálogo, Pagamento,
Segurança e, opcionalmente, Busca (feature opcional). Somente uma política de segurança
é selecionada em um produto dessa linha (Alta ou Padrão), por serem features alternativas,
enquanto que diferentes módulos de pagamento podem ser incluídos (features ou-inclusivas):
Transferência bancária, Cartão de Crédito ou ambos.

Figura 1 – Exemplo de Modelo de Features

2.1.2 Adoção de Linhas de Produto de Software

Linhas de produção de software, com foco na customização em massa, vêm sendo
utilizadas em diversas áreas na indústria, como, na produção de celulares, impressoras
de computador, carros, aviões, motores a diesel, dentre outras (KRUEGER, 2002). Neste
contexto, a customização em massa de software se concentra nos meios de produzir e
manter eficientemente produtos de software similares, explorando o que eles têm em comum
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e gerenciando o que varia entre eles. Os casos de sucesso na indústria relatam reduções
no tempo de lançamento de produtos no mercado, taxas de erro e custos. Além disso, a
adoção de linhas de produto de software tem impactado o negócio de empresas, permitindo
trazer mais rapidamente para o mercado um maior número de produtos customizados e
com melhor qualidade do que seus concorrentes, possibilitando assumir a liderança de
segmentos do mercado em que atuam.

A adoção de linhas de produtos de software pode ocorrer por meio de três abordagens
possíveis (KRUEGER, 2002):

• Abordagem proativa: a LPS é construída desde sua fases iniciais de desenvolvi-
mento, realizando a análise, projeto e implementação dos artefatos de domínio para
suportar o escopo da linha de produtos. Em seguida, estes artefatos são reutilizados
para geração dos produtos. O fluxo tradicional da engenharia de domínio e de apli-
cação é seguido. Esta abordagem é apropriada quando os requisitos para o conjunto
de produtos necessários estão estáveis e bem definidos e exige um alto esforço inicial
que é recompensado quando a linha está implementada.

• Abordagem reativa: em um contexto com uma LPS existente, a família de produtos
cresce gradualmente a medida que novos requisitos surgem para novos produtos
ou em produtos existentes. Os artefatos comuns sofrem extensões e novos artefatos
variáveis são criados para novas demandas de produtos. É uma abordagem incremental
apropriada para conjunturas em que existe imprevisibilidade de requisitos para novos
produtos.

• Abordagem extrativa: a implementação de uma LPS é feita por meio do apro-
veitamento de artefatos de software de sistemas relacionados existentes que irão
compor sua infraestrutura. A identificação das similaridades e variabilidades dos
softwares existentes é feita para definição do escopo da linha de produtos que está
sendo criada. Para cenários com um conjunto de sistemas que tem uma quantidade
significativa de similaridades e também de variabilidades consistentes entre si, este
tipo de abordagem é a mais apropriada.

Estas abordagens não são necessariamente mutuamente exclusivas. Uma prática
comum em cenários de adoção a linhas de produtos de software é inicializar uma LPS
usando a abordagem extrativa e, posteriormente, mudar para uma abordagem reativa
para evoluir gradualmente a linha de produtos ao longo do tempo. Inclusive, a utilização
da abordagem extrativa em muitos cenários se deve a manutenção do conhecimento e
investimento que foram empregados no desenvolvimento dos sistemas existentes.
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2.2 Reengenharia de sistemas
Reengenharia é o exame e alteração de um sistema para reconstituí-lo em uma nova

forma, seguida pela sua implementação (CHIKOFSKY; CROSS, 1990). Algumas vezes
este termo é confundido com engenharia reversa em contextos onde ambos os termos são
mencionados. Contudo, engenharia reversa é definida como o processo de análise de um
sistema para identificar seus componentes e seus relacionamentos para criar representações
do sistema em outra forma ou em um nível maior de abstração (CHIKOFSKY; CROSS,
1990). Enquanto a engenharia reversa está preocupada com a compreensão dos sistemas, a
reengenharia se preocupa com a reestruturação e refatoração destes, transformando, em
todos os níveis (baixo e alto) de abstração, os artefatos existentes. Assim, a engenharia
reversa se torna uma condição prévia para o processo de reeengenharia, visto a necessidade
do entendimento de um sistema e como ele funciona antes de transformá-lo (DEMEYER;
DUCASSE; NIERSTRASZ, 2009).

Outro termo relacionado à reengenharia que representa uma atividade importante
em seu processo é a refatoração. Refatoração é a técnica para reestruturar o código existente
de um software, alterando sua estrutura interna sem alterar seu comportamento externo.
(FOWLER et al., 1999). Refatoração torna o código mais fácil de entender, modificar e
estender. Esta definição de refatoração pode ser usada, particularmente, para melhorar a
qualidade de uma linha de produtos existente. No entanto, quando a LPS é construída a
partir de sistemas existentes, o termo refatoração é restritivo porque o comportamento de
cada característica comum ou variável pode ser ligeiramente diferente do sistema original.
Mais um termo relacionado, reestruturação de software, é definida como a reorganização
da estrutura lógica de softwares existentes, com intenção de melhorar os atributos de
qualidade específicos dos produtos de software (ARNOLD, 1989). Posto isso, as atividades
de refatoração de software podem ser vistas como um tipo especial de reestruturação de
software, restrita, em particular, à preservação do comportamento.

Reengenharia de software, por sua vez, busca atingir novos níveis de eficiência
dos artefatos existentes sem recorrer ao desenvolvimento de novos sistemas. O software
atinge um maior nível de qualidade, pois seus artefatos são modificados para correção de
problemas detectados, facilitando futuras atividades de manutenção, desenvolvimento e
extensão. Com isso, a reengenharia é realizada para reestruturar um sistema legado em um
novo sistema com melhores funcionalidades e, em alguns casos, adaptado a novos requisitos.
Portanto, o conceito de reengenharia fica adequado para o processo de construção de uma
LPS a partir de sistemas existentes.
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2.2.1 Reengenharia de sistemas existentes para Linhas de Produto de Software

No âmbito de reuso de software, a metodologia clone-and-own é uma prática comum,
em particular, para o desenvolvimento de sistemas relacionados (DUBINSKY et al., 2013).
A simplicidade e eficiência que esta metodologia apresenta em alguns cenários contribui
para sua popularidade. Contudo, em muitos casos, a adição de novos sistemas não é viável
por razões gerenciais, econômicas ou técnicas. Por exemplo, múltiplos problemas podem
ser ocasionados pela manutenção independente de múltiplos produtos, como ineficiência
para atualizar feature e corrigir erros, funcionalidade duplicada, testes redundantes ou
inadequados.

Nestes cenários, a abordagem extrativa de linhas de produtos de software é o cami-
nho mais adequado para sistematizar o reuso de software como uma LPS que, por meio da
reengenharia de sistemas existentes, conduz ao reuso sistemático dos artefatos e a facilidade
de manutenção, devido aos sistemas não serem mantidos individualmente, mas sim como
uma família considerando suas similaridades e variabilidades. Além destes benefícios, a
reengenharia de sistemas existentes em uma LPS permite às instituições preservarem seus
investimentos e usarem todo conhecimento obtido durante o desenvolvimento dos sistemas
individuais. Por estes motivos, a abordagem extrativa atrai o interesse em cenários com
vários sistemas em produção.

No contexto de implementação de linhas de produtos de software a partir de
sistemas existentes, não há um conjunto bem definido de fases para conduzir o processo
de reengenharia. Porém, de forma geral, o processo é iniciado com a detecção das features
entre os produtos existentes, distinguindo as similaridades das variabilidades, seguido da
organização destas features que, por meio do modelo de features, expressa as combinações
válidas de features dos produtos de uma LPS. Por fim, os artefatos que implementam as
features são usados para criar a LPS, utilizando técnicas de implementação de variabilidade.
Existem diversas técnicas para implementação de variabilidades em linhas de produto de
software. Elas podem ser agrupadas em abordagens baseadas em anotação e baseadas em
composição.

Na abordagem baseada em anotação, o controle da escolha das variabilidades é
feito através de fragmentos de códigos anotados. Existe uma base de código comum que
contém a implementação das funcionalidades da LPS e as anotações delimitam trechos
no código que implementam diferentes features. Em alguns casos as instâncias da linha
de produtos são criadas modificando ou removendo o código anotado com a ajuda de
um pré-processador de código-fonte, por meio da compilação condicional. O trabalho do
pré-processador é realizado durante a geração do produto concreto que terá no seu código
somente os trechos correspondentes às opções de variabilidades escolhidas ainda na fase
de compilação. Em outras situações, a técnica de execução condicional (SANTOS et al.,
2012) é utilizada para configuração das variabilidades através de parâmetros em banco de
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dados ou arquivos de configuração e, em tempo de execução, decide-se qual fragmento de
código será executado. Dessa forma, um produto contém no código todas as opções de
variabilidades, com a escolha realizada em tempo de execução.

Na abordagem baseada em composição as features de uma LPS são implementadas
separadamente em módulos, isto é, a implementação de uma feature é encapsulada em
unidades coesas. Esse encapsulamento evita alguns problemas de abordagens baseadas
em anotação, como o código emaranhado e disperso, além de permitir a reutilização de
código. Esta abordagem utiliza técnicas mais sofisticadas como, por exemplo, componentes
de frameworks, programação orientada a aspectos, padrões de projeto, e se apresenta
mais apropriada para implementar variabilidades de granularidade grossa, diferente da
abordagem baseada em anotação.

2.3 Sumário
Neste Capítulo foi abordado os termos fundamentais para o entendimento dos

conceitos abordados ao longo da dissertação. Foi mostrado o conceito de linhas de produto
de software e seus benefícios, bem como as fases do seu processo de desenvolvimento. LPS
é uma família de sistemas que compartilham similaridades e variabilidades para atender
um segmento específico de mercado. Dentre seus benefícios podem ser citados redução de
custos no desenvolvimento, aumento da qualidade e redução do tempo de comercialização
dos produtos.

Ainda foi explorado o conceito de feature, que representa uma característica de
um produto para o cliente, além de sua classificação (obrigatória, opcional, alternativa e
ou-inclusiva) e sua principal forma de representação (modelo de features). A adoção de
linhas de produto de software também foi discutida, descrevendo as três abordagens para
este fim: proativa, reativa, extrativa.

Para concluir, conceitos relacionados a reengenharia de sistemas foram apresentados
e, em seguida, se discorreu sobre reengenharia de sistemas existentes para linhas de produto
de software, citando a abordagem extrativa como a mais adequada para este processo.
Ainda no âmbito desta reengenharia, duas abordagens de implementação de variabilidades
em LPS foram descritas: abordagens baseada em anotação e composição.
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3 Método extrativo de desenvolvimento de
LPS

Este capítulo apresenta o método extrativo de desenvolvimento de LPS proposto
neste trabalho, destacando as seguintes atividades: (i) Modelar features da LPS; (ii) Projetar
e Implementar LPS através da refatoração de um sistema existente; e (iii) Realizar Testes
para cada um dos produtos atuais existentes. A Seção 3.1 apresenta uma visão geral
do método proposto, destacando o objetivo geral e os artefatos de entrada e saída de
cada atividade. Na sequência, a seção 3.2 detalha a primeira atividade mostrando como é
gerada a primeira representação formal da LPS. A Seção 3.3 explana a segunda atividade
especificando soluções para transformar um sistema existente em uma LPS. Já a Seção 3.4
define estratégias de testes para validar as features do sistema refatorado. Por fim, a Seção
3.5 aborda a aplicação do método em um contexto reativo, explorando as diferenças para
a aplicação no contexto extrativo de adoção de LPS.

3.1 Visão geral do método
O método proposto nesta dissertação tem como objetivo prover sistematização para

o processo de reengenharia de produtos de software existentes para linhas de produto de
software (adoção por meio da abordagem extrativa), bem como para o processo de evolução
de linhas de produtos de softwares existentes que decorre do surgimento de requisitos para
novos produtos ou em produtos existentes (adoção por meio da abordagem reativa). Para
viabilizar estes dois tipos de adoção de LPS, o método define três atividades que devem
ser executadas sequencialmente.

Antes que as atividades do método sejam executadas, alguns pré-requisitos são
estabelecidos para o contexto em que o método será aplicado. Com os requisitos prévios
atendidos, forma-se um ambiente apropriado para conduzir as atividades e diretrizes
apresentadas no método. Os pré-requisitos estão listados a seguir:

• Existência de modelos de casos de uso. Cada um dos sistemas da família em que
o método será aplicado deve possuir modelos de casos de uso descrevendo informações
dos requisitos encontrados em cada sistema. Um modelo de caso de uso deve possuir
informações relacionadas ao fluxo básico de execução do caso de uso, bem como
dos fluxos alternativos que podem ser executados pelos usuários. Também devem
ser especificados os dados das entidades envolvidas e seus relacionamentos, com o
objetivo de facilitar a percepção de informações divergentes na mesma entidade em
sistemas diferentes.
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• Existência de sistemas similares em produção. Para ser aplicado, o método
precisa encontrar um cenário com uma família de sistemas em produção atendendo a
um mesmo contexto de negócio específico. Tais sistemas compartilham similaridades
entre si, como também variabilidades específicas do contexto em que cada um é
utilizado. Além destes aspectos, os sistemas devem ter sido criados a partir de uma
base comum, onde normalmente cada novo sistema da família é instanciado a partir
da cópia de um sistema já existente e evoluído de acordo com as necessidades dos
clientes que irão utilizá-lo (clone-and-own).

• Equipe com experiência em desenvolvimento de software. O método deve
ser aplicado por uma equipe com experiência em análise e desenvolvimento de
sistemas, pois artefatos dos sistemas existentes serão manipulados pelas atividades
do métodos para geração da LPS. Desde artefatos de requisitos como modelos de
casos de uso, passando por diagramas de classes, código-fonte e artefatos de testes.

A Figura 2 apresenta uma visão geral do método destacando os artefatos que são
utilizados e produzidos nas atividades. Cada atividade exige previamente a construção
de alguns artefatos, enquanto que outros artefatos também são produzidos durante as
subatividades mais específicas contidas no escopo da atividade geral. A primeira atividade
geral Modelar features da LPS busca criar a primeira representação dos requisitos da
linha de produtos. Para atingir este fim, são utilizados os diagramas de casos de uso dos
sistemas em produção para extrair as similaridades e variabilidades que existem entre
eles. Comparações são realizadas entre os casos de uso destes diagramas, procurando
encontrar aqueles que são comuns aos sistemas, os que são específicos de um determinado
produto, além daqueles que, apesar de comuns, apresentam particularidades requeridas
pelos clientes. Estas comparações são realizadas para criar um diagrama de casos de uso e
um modelo de features representativos da LPS que será gerada.

Com as primeiras representações da linha de produtos criadas, a Atividade 2 -
Projetar e Implementar LPS através da refatoração de um sistema existente -
é executada na sequência objetivando projetar e realizar refatorações no código-fonte de
um dos sistemas existentes, a medida que examina os artefatos das variabilidades existentes
entre eles para que possam ser configurados de forma flexível justamente nos pontos que
correspondem aos requisitos peculiares dos clientes. Nesta atividade, um sistema é escolhido
para ser refatorado, de modo que a partir dele os clientes sejam atendidos por meio da
derivação de um produto a partir da LPS definida. O mapeamento entre as variabilidades
e os artefatos que as implementam também deve ser realizado para que a subatividade
de refatoração conheça bem os artefatos que precisam sofrer alterações. O diagrama de
casos de uso e modelo de features gerados na Atividade 1 guiam o processo de projeto e
implementação das variabilidades que precisam ser tratadas. A forma como o sistema está
organizado, dividindo seus artefatos normalmente em camadas, deve ser contemplada no
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Figura 2 – Visão geral do método extrativo de desenvolvimento de LPS

mapeamento, pois a decisão de qual refatoração será realizada leva em conta o tipo do
artefato, bem como a sua localização e função dentro da arquitetura do sistema.

A aplicação do método é concluída com a atividade Realizar Testes para cada
um dos produtos atuais existentes que gerencia os testes a serem feitos nos softwares
cobertos pela LPS para garantir a conformidade dos produtos com os requisitos dos clientes.
Inicialmente são definidas estratégias de testes isoladas para os artefatos refatorados e, em
seguida, testes que garantam o funcionamento adequado dos produtos após as refatorações.
Nas seções seguintes deste capítulo cada atividade do método extrativo de desenvolvimento
de LPS apresentado na Figura 2 é detalhada.

3.2 Modelar features da LPS
Para a modelagem das features ser alcançada ao fim dessa atividade, duas suba-

tividades são executadas: Modelar casos de uso da LPS e Especificar modelo de
features da LPS. A primeira gera, a partir dos diagramas de casos de uso recebidos pelo
método, um diagrama de casos de uso expondo o que diferencia e o que há em comum
entre os sistemas explorados. Em seguida, este diagrama será utilizado pela segunda suba-
tividade para construir o primeiro modelo de features da LPS baseado nas similaridades e
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variabilidades detectadas anteriormente.

Modelar casos de uso da LPS

Nesta subatividade os diagramas de casos de uso dos sistemas existentes são
comparados com a finalidade de gerar outro diagrama de casos de uso contemplando todas
as funcionalidades encontradas, separando aquelas que são comuns das que são específicas
entre os softwares. Para que essa separação ocorra de forma clara no novo diagrama a ser
gerado, é utilizado o agrupamento do tipo pacote (do inglês, package) da especificação
UML para melhor organização visual dos elementos. Como pode ser visto na Figura 3,
quatro pacotes são criados com nomes semelhantes a aqueles utilizados para classificação
dos tipos de features no contexto de linhas de produtos de software: Comuns, Opcionais,
Ou-inclusivos e Alternativos. O diagrama de casos de uso representa uma LPS fictícia
de softwares de agenda de contatos. Os casos de uso inseridos no pacote Comuns são
aqueles que estão presentes em todos os softwares encontrados. Dessa forma, cadastrar,
editar, listar e excluir contato de uma agenda seriam features encontradas em todos os
sistemas dessa LPS. Já o pacote Opcionais agrupa os casos de uso específicos de produto,
portanto, pesquisar contato, assim como exportá-los para um arquivo TXT e gerar relatório
dos contatos aniversariantes do mês não são features presentes em todos os softwares dessa
família.

Ainda na Figura 3 são visualizados os pacotes Alternativos e Ou-inclusivos.
Nestes pacotes são colocados os casos de uso referentes aos aspectos que diferenciam casos
de uso de mesmo nome nos produtos. Para exemplificar, Cadastrar Contato é um caso
de uso que está no pacote Comuns, portanto, estará em todos os produtos dessa linha
fictícia. No entanto, dois aspectos diferentes podem ser incluídos no comportamento do caso
de uso Cadastrar Contato, representados pelos casos de uso Cadastrar Contato com
Endereço e Cadastrar Contato sem Endereço, onde o contato pode ser cadastrado com
e sem informações de endereço, respectivamente. Esses casos de uso são chamados de casos
de uso de extensão devido ao relacionamento de extensão que possuem com o caso de uso
Cadastrar Contato, denominado caso de uso estendido. Ainda pode ser observado que
os casos de uso de extensão sempre estarão posicionados no pacote Alternativos ou Ou-
inclusivos. Em qual dos dois pacotes estarão localizados vai depender do relacionamento
entre si. Quando puderem existir simultaneamente no caso de uso estendido, devem ser
postos no pacote Ou-inclusivos como, por exemplo, os casos de uso Pesquisar Contato
por nome e Pesquisar Contato por telefone, que são casos de uso de extensão do caso
de uso Pesquisar Contato. Quando apenas um deles puder ser acionado em detrimento
do outro, serão colocados no pacote Alternativos, como ocorre com os casos de uso
de extensão do caso de uso Cadastrar Contato: Cadastrar Contato com Endereço e
Cadastrar Contato sem Endereço.

O preenchimento desses pacotes se dá a partir da comparação entre os diagramas
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Figura 3 – Exemplo de diagrama de casos de uso criado no método

de casos de uso existentes verificando se, para cada caso de uso existente em um diagrama,
o mesmo existe no outro diagrama. Para cada caso de uso que existir nos diagramas
comparados, deve ser criado um caso de uso de mesmo nome no pacote Comuns que
represente tais caso de uso e verifica-se se tem aspectos diferentes. Ainda que o mesmo
caso de uso possa estar presente em mais de um produto da LPS, diferentes aspectos
podem existir no mesmo caso de uso. Aspectos diferentes são encontrados ao se consultar
os modelos de casos de uso dos sistemas existentes. Por meio da análise das infomações
de cada caso de uso, tais como, fluxo básico, fluxos alternativos, dados das entidades
envolvidas, aspectos diferentes entre o mesmo caso de uso em sistemas distintos podem
ser detectados. Com essa análise, pode ser identificado, por exemplo, regras de negócio
que podem ser tratadas para um produto mas não para outro. Caso existam aspectos
diferentes, deve ser criado um agrupamento de casos de uso de extensão para o caso de
uso estendido, onde cada caso de uso de extensão representa um aspecto diferente. Se
os aspectos forem mutuamente exclusivos para o caso de uso estendido, serão colocados
no pacote Alternativos. Se não forem, deverão ser colocados no pacote Ou-inclusivos.
Caso não existam aspectos diferentes, nenhuma atividade adicional será necessária e o
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caso de uso existirá sem casos de uso de extensão.

Por fim, para ocorrência de caso de uso que exista em um ou mais diagramas mas
não em todos, deve ser criado um caso de uso no pacote Opcionais que represente tal(tais)
caso(s) de uso, pois esses tipos de ocorrência indicam que o caso de uso é específico de um
ou mais produtos da linha, mas não de todos eles. Quando o caso de uso é específico de um
produto, ele não possuirá casos de uso de extensão e constará no pacote Opcionais sem
casos de uso de extensão. Quando for específico de mais de um produto, deve ser verificado
entre eles a existência de aspectos diferentes. Se existirem, deve ser criado um agrupamento
de casos de uso de extensão, com cada caso de uso de extensão representando um aspecto
diferente. O agrupamento ficará localizado no pacote Alternativos se formado por casos
de uso de extensão mutuamente exclusivos, caso contrário, no pacote Ou-inclusivos. Caso
não existam aspectos diferentes, o caso de uso apenas comporá o pacote Opcionais sem
casos de uso de extensão.

Especificar modelo de features da LPS

Nesta subatividade, uma nova representação da LPS é criada por meio de um
modelo de features. Este tipo de modelo é amplamente utilizado para modelagem de
variabilidades de LPSs, e apresenta elementos e recursos mais adequados para representar
uma família de produtos de software do que um diagrama de casos de uso. Por isso,
a necessidade de se mapear um diagrama de casos de uso, artefato muito utilizado no
desenvolvimento de software convencional, em um modelo de features.

Ao analisar o diagrama de casos de uso produzido na atividade anterior, para
cada caso de uso encontrado nos pacotes Comuns e Opcionais, deve ser criada uma
feature correspondente. Também deve ser observado o pacote em que o caso de uso está
situado. Caso esteja situado no pacote Comuns, uma feature obrigatória é criada para
representá-lo. Caso esteja no pacote Opcionais, uma feature opcional deve ser criada.

Posteriormente, os agrupamentos de casos de uso de extensão, localizados nos
pacotes Alternativos e Ou-inclusivos, são analisados. Para cada agrupamento deste,
deve ser criado um igual agrupamento de features filhas para a feature correspondente ao
caso de uso estendido. Criado o agrupamento destas features filhas, o tipo do agrupamento
a ser escolhido depende do tipo de pacote em que os agrupamentos dos casos de uso de
extensão estão. Se estiverem no pacote Alternativos, o agrupamento das features filhas
deve ser alternativo. Caso o agrupamento dos casos de uso de extensão estejam no pacote
Ou-inclusivos, o agrupamento das features filhas também deve ser ou-inclusivo.

A Figura 4 exibe o modelo de features que seria gerado a partir do diagrama de
casos de uso da Figura 3. Os casos de uso do pacote Comuns (Listar Contatos, Excluir
Contato, Editar Contato e Cadastrar Contato) foram mapeados em features obrigató-
rias, enquanto que os casos de uso do pacote Opcionais (Pesquisar Contato, Relatório
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de Aniversariantes do Mês e Exportar Contatos em Arquivo TXT) geraram features
opcionais. Finalmente, o agrupamento do pacote Ou-inclusivos, compostos pelos casos de
uso Pesquisar Contato por nome e Pesquisar Contato por telefone, agora forma
um agrupamento ou-inclusivo abaixo da feature Pesquisar Contato. Ao mesmo tempo,
o agrupamento do pacote Alternativos, formado pelos caso de uso Cadastrar Contato
sem Endereço e Cadastrar Contato com Endereço, agora constitui um agrupamento
alternativo em um nível inferior da feature Cadastrar Contato.

Figura 4 – Exemplo de modelo de features criado no método

3.3 Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas
existentes
Durante esta atividade, uma primeira versão concreta da LPS é implementada

possibilitando a derivação dos softwares requeridos pelos clientes. Inicialmente, um dos
sistemas existentes é escolhido para ser refatorado e contemplar todas as features previstas
para a LPS. Logo após, ocorre o mapeamento dos artefatos que implementam as features
variáveis para ser conhecida a localização e função destes na arquitetura do sistema. Esse
conhecimento quanto aos artefatos de implementação das variabilidades é importante
pois eles serão modificados na subatividade seguinte. Finalmente, são tomadas decisões
quanto às técnicas de refatoração que serão aplicadas nestes artefatos para que os pontos
de variação especificados no escopo da LPS sejam atendidos.

Escolher sistema a ser refatorado

Como o contexto extrativo de adoção de LPS encontra sistemas em um ambiente
de produção, a escolha de um sistema para ser refatorado é adequada para mudança de
paradigma no processo de desenvolvimento e manutenção de cada software, que normal-
mente ocorre de forma independente em cada sistema. No paradigma de LPSs os sistemas
não são mantidos individualmente como no desenvolvimento de software convencional,
mas sim como uma família gerenciando suas similaridades e variabilidades. Sendo assim,
apenas um dos exemplares dos sistemas encontrados pode dar origem ao código do núcleo
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da LPS, no entanto, ele precisará sofrer refatorações em seu código-fonte para contemplar
todas as similaridades e variabilidades previstas.

O sistema que apresentar a maior quantidade de casos de uso é normalmente a
melhor escolha para refatoração pelo fato dele ser o produto que fornece a maior base
de artefatos usados pela LPS. Ainda que artefatos específicos dos outros sistemas sejam
adicionados ao que possuir maior quantidade de casos de uso, a quantidade de artefatos a
serem incorporados certamente será menor do que em outra situação onde um sistema
com menor número de casos de uso fosse escolhido. A estabilidade também é outro aspecto
considerado, levando em conta o tempo que um produto está em produção, o que acarreta
numa chance maior dele está atendendo satisfatoriamente seus clientes, visto o maior
intervalo de tempo em que esteve passando por atividades de manutenção, refatoração e
teste para serem utilizados plenamente por seus usuários.

Mapear features variáveis em artefatos de implementação

Com a escolha do sistema que será refatorado para atender a todos os requisitos
da linha de produtos, o próximo passo consiste em analisar as features variáveis, buscando
localizar seus artefatos de implementação e relacioná-los em uma tabela que esteja organi-
zada com os principais módulos (ou camadas) da arquitetura do sistema. Para o método
proposto, foi considerado um sistema desenvolvido na linguagem Java para o domínio
de sistemas web, com arquitetura organizada em quatro camadas: apresentação, negócio,
acesso a dados e domínio. A camada de apresentação trata da interação com o usuário
por meio de um conjunto de classes que gerenciam o estado das páginas web que, além de
exibirem informações para os usuários, captam dados a partir das interações geradas pelos
mesmos. Já a lógica de negócios da aplicação acionada pela camada de apresentação se
concentra na camada de negócio, enquanto que a camada de acesso a dados mantém as
classes de acesso ao banco de dados que atualizam e recuperam informações do banco de
dados. Por fim, a camada de domínio define as classes de entidade do sistema representando
o domínio do negócio.

A Tabela 1 mostra um exemplo de tabela utilizada para relacionar as features
variáveis aos seu artefatos de implementação. Como pode ser visto, cada feature possui
artefatos distribuídos entre as camadas. Cada camada apresenta artefatos que podem ser
comuns ou variáveis entre os sistemas da LPS. Por isso, features variáveis não necessaria-
mente possuem pontos de variação em todas as camadas dos seus artefatos. Por exemplo,
a feature Cadastrar Contato tem variações nas camadas de negócio e de apresentação, o
que mostra que essa feature tem artefatos diferentes nos sistemas explorados pelo método
nessas duas camadas. Da mesma forma a feature Pesquisar Contato possui implemen-
tações distintas nas mesmas duas camadas devido às diferentes opções dos clientes para
realizar a busca de contatos por nome ou telefone em suas agendas. Ao mesmo tempo,
os sistemas ainda apresentam variabilidades na camada de apresentação devido às fea-
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tures Relatório de Aniversariantes do Mês e Exportar Contatos em Arquivo TXT,
já que essas não estão presentes em todos os produtos da linha, o que leva os softwares a
terem implementações distintas dos artefatos que controlam a exibição das features, que
nesse caso estão na forma de funcionalidades nos sistemas, nos produtos extraídos da LPS.

Tabela 1 – Exemplo de mapeamento entre variabilidades e artefatos

Features
variáveis

Camada
de

apresentação

Camada
de

negócio

Camada de
acesso a

dados

Camada
de

domínio

Cadastrar
Contato

cadastrar.xhtml
(sistema 01)

cadastrar.xhtml
(sistema 02)
MBCadastrar
Contato.java
(sistema01)
MBCadastrar
Contato.java
(sistema02)

ServiceCadastrar
Contato.java
(sistema01)

ServiceCadastrar
Contato.java
(sistema02)

ContatosDao.java Contato.java

Relatório de
Aniversariantes

do Mês

menu_aplicacao.xhtml
(sistema 01)

menu_aplicacao.xhtml
(sistema 02)

MBControleNavegacao
Aplicacao.java
(sistema 01)

MBControleNavegacao
Aplicacao.java
(sistema 02)

ServiceRelatorio
Aniversariantes.java ContatosDao.java Contato.java

Exportar
Contatos em
Arquivo TXT

menu_aplicacao.xhtml
(sistema 01)

menu_aplicacao.xhtml
(sistema 02)

MBControleNavegacao
Aplicacao.java
(sistema 01)

MBControleNavegacao
Aplicacao.java
(sistema 02)

ServiceExportar
Contatos.java ContatosDao.java Contato.java

Pesquisar
Contato

pesquisar.xhtml
(sistema 01)

pesquisar.xhtml
(sistema 02)
MBPesquisar
Contato.java
(sistema 01)
MBPesquisar
Contato.java
(sistema 02)

ServicePesquisar
Contato.java
(sistema 01)

ServicePesquisar
Contato.java
(sistema 02)

ContatosDao.java Contato.java

Aplicar refatorações sobre sistema existente

A partir do conhecimento gerado acerca das variabilidades encontradas nos sistemas,
incluindo a localização de onde estão situadas dentro da arquitetura, os tipos de artefatos
que as implementam (classe Java, página web, etc) e o tipo da feature (obrigatória, opcional,
alternativa, ou-inclusiva), decisões de refatoração são tomadas para que o sistema escolhido
para representar a LPS possa contemplar todos os pontos de variação existentes entre os
produtos.

Os pontos de variação são extraídos dos modelos de casos de uso e levam a escolha
das refatorações apresentadas nesta subatividade. Variação em informações de entidades
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do domínio de caso de uso leva a refatoração Adição de atributos em uma entidade.
Já quando a variação em um caso de uso está em um passo do fluxo básico que ne-
cessita escolher uma, dentre mais de uma possibilidade de comunicação com sistemas
externos para sua execução completa, a refatoração Integração com agentes externos
é utilizada. Variações em um passo da execução do caso de uso que possui o mesmo
próposito geral mas detalhes bem distintos, como em um mesmo caso de uso que possui
regras de negócios diferentes em clientes distintos, levam a refatoração Intercambiar
classes com mesma interface mas implementações distintas. Mas quando essas va-
riações são pequenas, a refatoração Intercambiar classes com mesma estrutura de
algoritmo mas com variações em partes dele é mais adequada. Por fim, quando a
variação simplesmente está no fato de um caso de uso estar ou não presente em clien-
tes distintos, a refatoração Controlar exibição de features opcionais no menu da
aplicação é utilizada.

Contudo, antes das refatorações serem realizadas, um repositório de parâmetros
precisa ser criado para que o sistema que implementará a LPS possa fornecer opções de
configuração que estejam em conformidade com os produtos definidos no escopo da linha.
A partir dos valores dos parâmetros as variabilidades da LPS são controladas possibilitando
que sejam tomadas decisões de qual variabilidade será selecionada em tempo de execução.
O repositório de parâmetros é implementado por algum mecanismo de armazenamento
persistente apropriado de forma que melhor facilite seu acesso. Banco de dados ou arquivos
de propriedades são exemplos de meios para criar esse repositório.

A seguir são apresentadas soluções na forma de refatoração de artefatos e utilizando
técnicas de implementação de variabilidade, para problemas de tipos de variabilidades que
podem ser encontradas ao adequar um sistema para contemplar uma linha de produtos de
software:

Adição de atributos em uma entidade. Este tipo de variabilidade ocorre em
features opcionais ou alternativas. Quando uma classe entidade do sistema apresenta
atributos específicos nos produtos, ela tem que ser tratada em mais de uma camada do
sistema. Por isso, a solução para esse tipo de variabilidade é dividida em soluções específicas
para cada camada da arquitetura em que ocorrerá a refatoração, como é mostrado a seguir
com a feature Cadastrar Contato (ver Figura 4), onde os clientes escolhem se desejam
manipular informações de endereço para seus contatos:

• Camada de apresentação. Nessa camada um dos problemas é como tratar campos
adicionais em páginas web. Parte da solução consiste em usar execução condicional
dentro da própria página para decidir quais campos serão exibidos quando a página for
requisitada. Outra parte define uma estrutura de herança onde uma classe mais geral
manipula os atributos comuns da entidade que são gerenciados por todos os produtos,
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enquanto que classes mais específicas lidam com os atributos peculiares dos clientes.
No caso da LPS de agenda de contatos tratada neste capítulo, temos um exemplo
desse tipo de variabilidade com a entidade Contato que poderá ou não ter informações
relacionadas ao seu endereço manipuladas pelos clientes. Para isso, instruções de
execução condicional decidem se componentes gráficos que exibem atributos variáveis
da entidade Contato deverão ser mostrados na página web. Uma instrução condicional
toma essa decisão por meio da verificação do valor de um atributo booleano da
classe associada a referida página web. O atributo booleano é recuperado pela
classe a partir do repositório de parâmetros da LPS. Na Figura 5 é exibido na
Camada de apresentação um relacionamento de herança entre a classe mais geral
(MBCadastrarContato), que define os atributos gerais da entidade usados na LPS, e
as classes MBCadastrarContatoSemEndereco e MBCadastrarContatoComEndereco
que manipulam os atributos da entidade específicos para clientes. A quantidade de
classes específicas está relacionada a quantidade de clientes que demandam atributos
específicos para a entidade.

Figura 5 – Solução para adição de atributos em entidade

• Camada de negócio. Como executar regras de negócio para atributos específicos
da entidade Contato constitui um dos problemas desta camada. Para sua resolução,
são definidas classes concretas para cada tratamento distinto exigido pelos produ-
tos. A Figura 5 mostra que essas classes (ServicoCadastrarContatoComEndereco
e ServicoCadastrarContatoSemEndereco) possuem um comportamento comum
definido pela interface IServicoCadastrarContato. A interface, por sua vez, é uti-
lizada pela classe ContextoServicoCadastrarContato que em tempo de execução
trabalhará com uma das classes concretas, ServicoCadastrarContatoComEndereco
e ServicoCadastrarContatoSemEndereco, invocando seus métodos de regras de
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negócio validar() e processar(). Nesta classe, também está definida a ordem
pela qual os métodos são invocados. A ordem sempre será a mesma, pois as
estratégias possuem o mesmo comportamento, tanto nas tarefas que executam,
como na ordem delas, se diferenciando apenas nos detalhes específicos de imple-
mentação desses métodos. Além de executar regras de negócio específicas, cada
classe concreta também cria entidades de domínio diferentes, ContatoComEndereco
e ContatoSemEndereco, mas que possuem alguns atributos comuns herdados de
uma entidade pai (Contato). O padrão de projeto Strategy foi implementado nesta
camada por proporcionar facilidade para intercambiar entre classes que apresen-
tam mesmo propósito, porém com implementações distintas em seus algoritmos.
A classe ContextoServicoCadastrarContato representa o contexto definido por
esse padrão, enquanto que as classes ServicoCadastrarContatoComEndereco e
ServicoCadastrarContatoSemEndereco, as estratégias concretas que são intercam-
biáveis.

• Camada de domínio. O tratamento dos atributos variáveis da entidade é realizado
com uma estratégia de herança exibida na camada correspondente da Figura 5.
A classe Contato agrupa todos os atributos comuns utilizados pelos produtos,
enquanto que ContatoComEndereco e ContatoSemEndereco mantém cada atributo
ou agrupamento de atributos distinto demandado por um ou mais produtos para
registrar informações de endereço de cada contato. A estratégia de herança não só
traz o benefício de organizar e manipular melhor aquilo que é comum e específico
entre os produtos, como também o de adicionar um maior nível de abstração a essa
camada, diminuindo o acoplamento com a Camada de acesso a dados, que sempre
vai manipular objetos da superclasse Contato, independente de qual instância das
subclasses foi criada em tempo de execução.

Integração com agentes externos. Essa variabilidade corresponde a casos em
que a LPS precisa selecionar uma interface externa a sua arquitetura para executar ou
completar alguma operação interna. Como uma interface dentre uma possibilidade de
interfaces deve ser escolhida, esse tipo de variabilidade acontecerá em um agrupamento de
features alternativas, já que somente uma das features poderá ser selecionada, como ocorre
com as features ImportarContatosArquivoCSV e ImportarContatosArquivoTXT da LPS
da agenda de contatos (ver Figura 4), usadas para exemplificar a solução para este tipo de
variabilidade. A solução é detalhada a seguir considerando um cenário em que uma classe
de negócio precisa interagir com um agente externo para executar alguma operação de
negócio, que neste caso seria a importação de contatos. É considerada a interação feita a
partir da camada de negócio por existir maior probabilidade dessa interação acontecer
nesta camada, no entanto, a interação poderia acontecer a partir de qualquer camada que
mesmo assim poderia utilizar a solução.
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• Camada de negócio. A Figura 6 apresenta a solução para a variabilidade mediante
a aplicação do padrão de projeto Adapter. Este padrão viabiliza a resolução do
problema abordado por definir uma adaptação em uma interface existente para uma
interface esperada pelo cliente, possibilitando que sistemas ou classes com interfa-
ces incompatíveis possam trabalhar juntos. O cliente definido pelo padrão, nesse
caso seria a classe de negócio da LPS ServicoImportarContatos, que precisará
utilizar uma das interfaces existentes LeitorArquivoTXT e LeitorArquivoCSV para
completar sua operação. E para que a interação com estas interfaces aconteça, é
criada uma classe adaptadora para cada interface existente, adaptando-a para uma
interface que o cliente conhece e sabe trabalhar (ImportarContatos). As classes
que implementam as adaptações são AdaptadorImportarContatosArquivoTXT e
AdaptadorImportarContatosArquivoCSV. Por fim, o adaptador precisa implemen-
tar a interface conhecida pelo cliente, já que o cliente utilizará o adaptador para
interação com um dos agentes externos.

Figura 6 – Solução para integração com interfaces externas incompatíveis a LPS

Intercambiar classes com mesma interface mas implementações distintas.
Esse tipo de variabilidade ocorrerá na forma de features alternativas, em um cenário com
classes Java que possuem a mesma interface, visando atingirem o mesmo objetivo de
negócio em um sistema, no entanto, apresentando caminhos distintos para atingir tal
propósito. Essa variabilidade poderá ocorrer mais facilmente na camada de negócio, devido
às regras de negócio representarem particularidades que atendem às exigências de um
determinado cliente ou nicho de clientes. Com isso, regras de negócio podem mudar mais
facilmente de um cliente para outro, ou de um nicho de clientes para outro. Por exemplo,
um mesmo caso de uso presente em mais de um sistema da LPS pode variar apenas na
implementação das regras de negócio (Camada de negócio), o que requer uma solução
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que facilite a escolha de qual das implementações de negócio será utilizada pelo caso de
uso. A solução é detalhada a seguir a partir da solução utilizada na feature Cadastrar
Contato para tratar regras de negócio distintas de diferentes clientes:

• Camada de negócio. A solução abordada será aplicada na camada de negócio,
podendo ser aplicada em qualquer outra camada que apresente o mesmo contexto
de problema aqui relatado. Para atender a necessidade de se variar de forma sim-
ples o artefato adequado que executa regras de negócio específicas de clientes da
LPS, a solução deve fornecer um nível de abstração que encapsula detalhes de
implementação, por meio de uma interface, para a camada que invocar a camada
de negócio, deixando os detalhes para serem tratados nas classes derivadas, ao
mesmo tempo em que diminui o acoplamento com as demais camadas, permitindo
adicionar novas estratégias e variar entre elas sem grande impacto na arquitetura.
Por isso, o padrão de projeto Strategy é aplicado nesse tipo de variabilidade, pois
ele define uma família de algoritmos e encapsula cada um deles tornando-os inter-
cambiáveis. A Figura 7 apresenta a aplicação da solução para a arquitetura em
quatro camadas abordada no método proposto para a feature Cadastrar Contato.
Esse padrão define um cliente que utiliza uma classe de contexto para executar
uma das estratégias concretas disponíveis. O cliente é representado pela classe
MBCadastrarContato da Camada de apresentação que possuirá uma instância
da classe de contexto ContextoServicoCadastrarContato. No que lhe concerne,
a classe de contexto executará os métodos da classe concreta desejada pela classe
MBCadastrarContato por meio da interface (IServicoCadastrarContato) das clas-
ses concretas disponíveis, isto é, as classes ServicoCadastrarContatoComEndereco
e ServicoCadastrarContatoSemEndereco.

Figura 7 – Solução para intercambiar classes com mesma interface mas implementações
distintas

Intercambiar classes com mesma estrutura de algoritmo mas com va-
riações em partes dele. Esse problema encontrado por algumas features representa
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uma possibilidade de escolha dentro de um conjunto de variabilidades, o que caracteriza
mais um tipo de cenário especificado pelo método proposto neste capítulo com features
alternativas que precisam alternar entre classes. No entanto, a diferença deste tipo de
variabilidade para a anterior (Intercambiar classes com mesma interface mas im-
plementações distintas) é o nível de granularidade das variabilidades. Enquanto que no
problema deste tópico a estrutura do algoritmo é bem definida e possui variação apenas
em alguma parte, no outro, somente o objetivo do algoritmo é bem definido, mas sua
estrutura e implementação sofrem grandes variações nas classes que o implementam. Aqui
a variabilidade apresenta uma granularidade mais fina quando comparada com a anterior.
Abaixo é apresentada a solução:

• Camada de negócio. Mais uma vez a solução é exemplificada com sua aplicação
na camada de negócio, o que não impede sua aplicação em artefatos de outra ca-
mada que estejam no mesmo cenário de variabilidade descrito. A Figura 8 exibe o
diagrama de classes da solução baseado no padrão de projeto Template Method. A
aplicação do padrão de projeto possibilita a solução desse tipo de variabilidade, pois
a intenção dele é definir o esqueleto de um algoritmo em uma operação estabelecida
numa superclasse, protelando alguns passos desse algoritmo para as subclasses. A
classe ManagedBeanOperacao representa classe Java da camada de apresentação que
precisa executar uma operação de negócio que possui variabilidades em um passo
da operação. A superclasse OperacaoNegocio define a estrutura do algoritmo dessa
operação, bem como implementa parte dele, postergando um passo do algoritmo
para as subclasses. O passo postergado forma a variabilidade da operação de negócio.
Na superclasse, o passo variável é apenas definido por meio da assinatura de um
método abstrato que deverá ser implementado pelas subclasses. Como pode ser visto
na Figura 8, passo3() é o método que representa o passo variável da superclasse.
Nesse exemplo, serão duas variabilidades possíveis implementadas pelas subclas-
ses OperacaoNegocioConcreta01 e OperacaoNegocioConcreta02, que redefinem o
passo variável do algoritmo da superclasse sem alterar sua estrutura.

Controlar exibição de features opcionais no menu da aplicação. As features
opcionais da LPS precisam ter suas opções de acesso no menu da aplicação condicionadas
às features previstas para o produto que está sendo executado. De acordo com valores
de parâmetros definidos no repositório de parâmetros do produto as features opcionais
podem ser ou não exibidas para o cliente do sistema. Desse modo, a solução que atende
esta situação envolve refatoração de artefatos na camada de apresentação, na página web
em que está contido o menu da aplicação, bem como na classe Java, também contida na
mesma camada, que gerencia o estado da mesma.

• Camada de apresentação. Para implementar a variabilidade na página web, uma



Capítulo 3. Método extrativo de desenvolvimento de LPS 41

Figura 8 – Solução para intercambiar classes com mesma estrutura de algoritmo mas com
variações em partes dele

instrução condicional é utilizada para inserir o ponto de variação necessário no menu
da aplicação. A instrução executa a execução condicional necessária na página web
para decidir se a opção da feature será exibida no menu da aplicação. Para isso, a
instrução acessa o valor de um atributo booleano definido na classe associada da
camada de apresentação que, por sua vez, precisa recuperar este valor do repositório
de parâmetros da LPS. Os componentes gráficos que delimitam a opção no menu
correspondente à feature opcional que está sendo tratada devem ser colocados dentro
do escopo da referida instrução condicional da página web.

3.4 Realizar Testes para cada um dos produtos atuais existentes
Nesta atividade os sistemas de software (produtos) gerados pela LPS são testados

visando atestar a cobertura dos requisitos dos clientes da LPS. Na primeira subatividade,
Definir estratégia de teste para produtos, são definidos os tipos de estratégias de
teste que serão utilizados para garantir o funcionamento isolado dos artefatos de um
produto, bem como de um produto como um todo com todos seus artefatos trabalhando
em conjunto. Na outra subatividade, Executar estratégia de teste, são apresentadas
diretrizes concretas para desenvolvimento e execução destas estratégias.

Definir estratégia de teste para produtos

Os produtos gerados pela LPS precisam ter seus artefatos que sofreram refatorações
testados, assim como o funcionamento do sistema utilizando estes artefatos. Por isso, é
necessário a execução de dois tipos de estratégias de testes para verificação dos produtos
visando atender os requisitos específicos dos clientes da LPS: (i) testes de unidade e (ii)
testes de sistema. A primeira, testa unidades do sistema, como classes ou métodos de classe.
Esta estratégia contemplaria testes executados de forma mais isolada com os artefatos que
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foram refatorados ou criados para implementar variabilidades. A segunda estratégia testa
o funcionamento de um produto como um todo, de forma a avaliar a interação entre os
artefatos distribuídos nos módulos do sistema que, combinados, implementam as features
requeridas pelos clientes.

Executar estratégia de teste

Com a definição das estratégias de teste, o próximo passo é implementar os testes
da LPS. Para os testes de unidade, os componentes do núcleo da aplicação são testados
com o intuito de descobrir erros nos artefatos de domínio e criar artefatos reusáveis para
o teste das aplicações que serão geradas na LPS. Artefatos críticos ou de relevância no
domínio da LPS são testados na forma de testes de integração, em que artefatos ou partes
de artefatos, como, por exemplo, métodos de classes, são testados visando garantir o
correto funcionamento deles que, integrados, formam, componentes maiores dentro da
infraestrutura da LPS.

Quanto aos testes de sistema, eles são escritos para utilização durante os testes
dos produtos gerados da LPS, visando encontrar erros que os usuários poderiam descobrir
em tempo de execução. Neste nível de execução de testes, o funcionamento do produto
como um todo é testado, com todos seus artefatos e componentes em uso buscando a
conformidade com os requisitos dos clientes.

3.5 Uso do Método no Contexto Reativo
O método explanado nas seções anteriores deste capítulo também pode ser aplicado

em um contexto com uma LPS já em produção. As atividades definidas no método são
executadas novamente na ordem em que aparecem na Figura 2. Os mesmos artefatos
também são utilizados e produzidos nestas atividades. No entanto, vale salientar algu-
mas observações para realização destas atividades, conforme diretrizes apresentadas nas
subseções seguintes organizadas por cada atividade apresentada no método.

3.5.1 Modelar features da LPS

Conforme descrito na Seção 3.2, esta atividade possui duas subatividades:Modelar
casos de uso da LPS e Especificar modelo de features da LPS. A subatividade
Modelar casos de uso da LPS gera como artefato um diagrama de casos de uso que
organiza, por meio de pacotes, os casos de uso encontrados nos diagramas existentes. Os
pacotes possuem nomenclatura que lembra a classificação das features, de modo a auxiliar a
subatividade seguinte, Especificar modelo de features da LPS, na geração do modelo
de features. Para esta última subatividade não há diretrizes novas neste contexto de reação
da LPS, pois as mesmas diretrizes definidas para o contexto de evolução são executadas



Capítulo 3. Método extrativo de desenvolvimento de LPS 43

novamente, mapeando um modelo de features a partir do diagrama de casos de uso gerado
na subatividade anterior.

Contudo, vale salientar algumas diretrizes para a subatividade Modelar casos de
uso da LPS. No contexto de extração da LPS, para cada caso de uso de um diagrama, deve
ser verificada a existência do mesmo nos demais diagramas. Isto implica na comparação de
cada diagrama de casos de uso com cada um dos outros diagramas. Mas para o contexto
de reação, um diagrama de casos de uso de um novo produto incorporado a LPS, ou um
diagrama de um produto da linha que sofreu atualização, deve ser comparado somente com
o diagrama gerado na última execução dessa mesma subatividade, independente dela ter
sido executada pela última vez na extração ou reação da LPS. Para exemplificar, se dois
produtos ainda não contemplados na LPS fossem incorporados a mesma, seus diagramas
de casos de uso não seriam comparados entre si, como ocorre durante a extração, cada
um apenas seria comparado com o último diagrama produzido neste mesma subatividade.
Da mesma forma, se dois produtos de uma LPS tiverem seu diagramas de casos de uso
atualizados, estes não devem ser comparados mutuamente, basta que também cada um
seja comparado ao último diagrama gerado na última execução desta mesma subatividade.

3.5.2 Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existentes

A primeira subatividade desta atividade, Escolher sistema a ser refatorado,
não será executada no contexto de reação, pois a escolha do sistema que é refatorado para
obtenção de uma linha de produtos foi feita durante o processo de extração da LPS, e
o mesmo continuará sendo refatorado durante a realização das evoluções que se fizerem
necessárias na linha de produtos.

Ao contrário da primeira subatividade, a subatividade seguinte, Mapear features
variáveis em artefatos de implementação, será executada, e essencialmente atualizará
a tabela de mapeamento (ver Tabela 1) entre variabilidades e artefatos criada nesta mesma
subatividade na execução do método no contexto extrativo de implementação da LPS.
Novas variabilidades detectadas na primeira atividade do método, Modelar features da
LPS, devem ter seus artefatos de implementação mapeados na tabela, atentando para as
camadas em que estes artefatos serão criados ou refatorados, de maneira que sejam postos
corretamente nas camadas delimitadas na tabela.

A última subatividade, Aplicar refatorações sobre sistema existente, trata
das refatorações na LPS para atender suas demandas de evolução. As mesmas diretrizes
que orientam as refatorações durante o contexto de extração são executadas novamente
neste contexto de evolução. A principal diferença entre estes contextos é que no extrativo
as refatorações são executadas do zero, enquanto que no reativo, as refatorações além de
poderem ser executadas do zero, também podem apenas modificar artefatos existentes ou
até mesmo criar novos artefatos. Mesmo nesse último cenário, as diretrizes são importantes
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para que o desenvolvedor saiba exatamente quais artefatos, e em quais camadas, devem ser
modificados ou criados para atender aos novos requisitos de evolução demandados pelos
clientes.

3.5.3 Realizar Testes para cada um dos produtos atuais existentes

No contexto de evolução da LPS, esta atividade consiste na re-execução de testes de
unidade e de sistemas definidos anteriormente durante a extração da LPS, com eventuais
adaptações necessárias. Assim como, no desenvolvimento de novos testes de unidade para
verificação de funcionalidades críticas eventualmente adicionadas à LPS, assim como testes
de sistema para testar novos produtos ou features adicionados a LPS durante sua evolução.
Lembrando que especialmente os testes de sistema podem reutilizar outros artefatos de
teste produzidos para testar os produtos já existentes.

A subatividade Definir estratégia de teste para produtos não apresenta outra
diretrizes além daquelas já apresentadas no contexto extrativo de adoção de LPS que
define testes de unidade como estratégia para testar isoladamente artefatos relevantes da
LPS, como classes e métodos de classe e, testes de sistema, como a estratégia para testar
as funcionalidades do produto no nível do usuário, já com todos os artefatos refatorados
interagindo, para validar se os requisitos dos clientes estão sendo atendidos. Essas mesmas
estratégias serão utilizadas durante a evolução da LPS.

Já na subatividade Executar estratégia de teste os artefatos de testes im-
plementados durante a extração da LPS tanto podem ser reaproveitados como novos
artefatos também podem ser produzidos. Para casos em que uma nova feature tenha
que ser incorporada a LPS, novos artefatos de testes serão desenvolvidos seguindo as
diretrizes de elaboração de testes de unidade e de sistema apresentadas pelo método no
contexto extrativo. E para ocorrências de mudanças em features já contempladas na LPS,
os artefatos de testes podem ser reaproveitados e modificados para atestar que as features
modificadas continuam funcionando de acordo com os requisitos dos clientes. Vale salientar
ainda que mudanças em features existentes também podem ocasionar novas features. Como
exemplo, pode-se imaginar que uma feature de uma LPS, denominada FeatureA, apresente
duas implementações distintas e que um novo requisito de um produto novo ou de um já
existente exija mais uma implementação diferente desta feature. Com isso, outra feature
seria criada no agrupamento existente de duas features um nível abaixo da FeatureA.
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4 Aplicação do Método

Este capítulo mostra um cenário real em que o método de desenvolvimento de LPS
proposto no capítulo 3 foi aplicado. Na Seção 4.1 é mostrada a aplicação do método em
um contexto com dois sistemas existentes, gerando a partir deles a primeira versão da
linha de produtos. Na seção 4.2 a LPS é evoluída com a incorporação dos requisitos de
um novo produto. Dessa forma, a aplicação do método ocorre nos contextos possíveis de
adoção de LPS a partir de sistemas existentes: contexto extrativo (Seção 4.1) e reativo
(Seção 4.2).

4.1 Aplicação do Método no Contexto Extrativo
Para aplicação do método foram considerados dois sistemas relacionados que

possuíam muitas funcionalidades em comum, ao mesmo tempo em que apresentavam
particularidades em algumas operações típicas dos setores em que eram utilizados. A
partir destes sistemas web desenvolvidos na linguagem Java foi construída uma LPS
que abrangesse o escopo de requisitos destes produtos. A seguir, a construção da LPS é
detalhada através da execução das atividades do método sobre os sistemas observados.

Modelar features da LPS - Modelar casos de uso da LPS. Nesse contexto
com dois sistemas existentes, são comparados os diagramas de casos de uso destes sistemas,
visando extrair destes diagramas os casos de uso comuns aos dois sistemas e aqueles específi-
cos de um sistema. Os diagramas de casos de uso dos sistemas 01 e 02 estão, respectivamente,
exibidos nas Figuras 9 e 10, e são utilizados para gerar a primeira versão da LPS. Nestes
diagramas, um caso de uso de cada sistema é representado por elipses rotuladas com um
nome representando uma unidade funcional do sistema que o ator poderá interagir. Alguns
casos de uso o ator não poderá interagir diretamente, pois seus comportamentos estarão
contidos em outros casos de uso. Para exemplificar, em ambos diagramas, o caso de uso
ImportarTurmas inclui o caso de uso SelecionarFonteDadosTurmas, isto é, sempre que o
caso de uso ImportarTurmas for executado, o caso de uso SelecionarFonteDadosTurmas
também será executado.

Para representar a comparação entre os diagramas dos sistemas 01 e 02, é criado um
novo diagrama, como pode ser visto na Figura 11, ilustrando além dos casos de uso comuns
e específicos presentes nos sistemas, os pontos de extensão dos casos de uso, representando
aspectos variáveis contidos na execução de um caso de uso. Estes aspectos estão ligados
à diferentes requisitos gerados pelos clientes no contexto de cada sistema. Para mapear
os casos de uso comuns e específicos é necessária uma divisão visual para facilitar a
identificação destes dois tipos de caso. O agrupamento do tipo pacote é utilizado para tal
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Figura 9 – Diagrama de casos de uso do Sistema 01

Figura 10 – Diagrama de casos de uso do Sistema 02

divisão. Os casos de uso comuns estão no pacote Comuns, e casos de uso específicos estão
no pacote Opcionais.

A modelagem do diagrama da Figura 11 decorreu a partir da comparação dos casos
de uso existentes nos diagramas das Figuras 9 e 10, onde para cada caso de uso existente
em um diagrama, é verificada a existência do mesmo no outro diagrama, estabelecendo
uma comparação mútua entre os diagramas. Se, em cada comparação feita, um caso de
uso existir nos dois diagramas, é criado um caso de uso no pacote Comuns que represente
os referidos casos de uso e, em seguida, é verificada a existência de aspectos diferentes
entre estes casos de uso. Se existirem aspectos diferentes, o caso de uso será estendido
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por um agrupamento de casos de uso de extensão, onde cada caso de uso de extensão
representa um aspecto diferente. Se não existirem aspectos diferentes, nenhuma atividade
adicional será realizada. Para exemplificar, o caso de uso AlocarTurma do Sistema 01
deve ser verificado se existe também no diagrama do Sistema 02. Da mesma forma, deve
ser verificada a existência do caso de uso DistribuirTurmas do Sistema 02 no diagrama
do Sistema 01. Essa verificação tem que ocorrer com todos os casos de uso do diagrama
de um sistema em detrimento do diagrama do outro sistema. Como a existência dos casos
de uso dos exemplos coincidiu nos diagramas, eles foram colocados no pacote Comuns
da Figura 11, e ainda foi analisado se existem aspectos que diferenciam estes casos de
uso. Para o caso de uso AlocarTurma não foi constatada variabilidade entre os sistemas,
portanto nenhuma atividade adicional foi realizada com ele. Enquanto que para o caso
de uso DistribuirTurmas foram detectados aspectos diferentes que geraram os casos de
uso de extensão DistribuirTurmasCT e DistribuirTurmasCCHLA, localizados no pacote
Alternativos pelo fato de representarem variabilidades mutuamente exclusivas. Caso
pudessem existir simultaneamente nos sistemas comparados, seriam colocados no pacote
Ou-inclusivos.

Ainda podem ocorrer comparações que mostrem casos de uso existindo em apenas
um dos diagramas. Para essa ocorrência, é criado um caso de uso no pacote Opcionais que
represente tal caso de uso, como o caso de uso RelatorioUtilizacaoHorariosPredio
que existe apenas no diagrama do Sistema 01 (Figura 9) e, por isso, foi posto no pacote
Opcionais. Caso já existisse um caso de uso com mesmo nome neste pacote, teria que
ser verificado se algum aspecto desse caso de uso RelatorioUtilizacaoHorariosPredio
encontrado diferiria do caso de uso RelatorioUtilizacaoHorariosPredio do Sistema
01. Em caso negativo, o caso de uso RelatorioUtilizacaoHorariosPredio do pacote
Opcionais continuaria sem pontos de extensão. Em caso afirmativo, um agrupamento
de casos de uso de extensão seria criado contemplando as variabilidades encontradas e,
em seguida, inserido no pacote Alternativos ou Ou-inclusivos, se só uma variabilidade
pudesse ser selecionada ou se mais de uma fosse possível, respectivamente.

Modelar features da LPS - Especificar modelo de features da LPS. A
partir do digrama mostrado na Figura 11, uma primeira representação da LPS pode ser
gerada por meio da criação de um modelo de features, como o da Figura 12. Neste modelo
de features, para cada caso de uso existente no diagrama da Figura 11 é criado uma
feature. Com isso, para cada caso de uso do pacote Comuns, uma feature obrigatória
deve ser criada para representá-lo. Já para os casos de uso do pacote Opcionais, fea-
tures opcionais são criadas para representá-los. Por exemplo, a feature ImportarTurmas
que aparece no pacote Comuns do diagrama da Figura 11, agora está como uma fe-
ature obrigatória no modelo da Figura 12. Ao mesmo tempo em que o caso de uso
RelatorioUtilizacaoHorariosSalas, inserido no pacote Opcionais da Figura 11, é
especificado como umafeature opcional na Figura 12. Após estes passos, os agrupa-
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Figura 11 – Diagrama de casos de uso da família de sistemas - Contexto Extrativo

mentos de casos de uso de extensão são transformados em agrupamentos de features
filhas da feature correspondente ao caso de uso estendido. Na Figura 11, como exem-
plo, GerenciarChaves é um caso de uso estendido por dois casos de uso de extensão:
GerenciarChaveSemResponsavel e GerenciarChaveComResponsavel. E na Figura 12, o
agrupamento destes casos de uso de extensão é transformado em um agrupamento de
features filhas da feature GerenciamentoChaves, que corresponde ao caso de uso estendido
GerenciarChaves, composto pelas features RegistrarEntradaSaidaSemResponsavel e
RegistrarEntradaSaidaComResponsavel, representando os casos de uso de extensão. Na
sequência, é determinado o tipo de agrupamento entre estas features filhas: agrupamento
alternativo se somente uma estará presente em um produto, ou ou-inclusivo para a possibili-
dade de uma ou mais atender às necessidades de um produto. RegistrarEntradaSaidaSem-
Responsavel e RegistrarEntradaSaidaComResponsavel, neste caso, produzem features
alternativas.

Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existen-
tes - Escolher sistema a ser refatorado. Com a primeira representação da LPS criada,
é necessária a escolha de qual dos sistemas existentes será refatorado para contemplar as
funcionalidades comuns e específicas requeridas pelos clientes da LPS. A escolha é feita
a partir do sistema que apresentar a maior quantidade de casos de uso para se ter um
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Figura 12 – Modelo de features da LPS - Contexto Extrativo

maior aproveitamento dos artefatos existentes para desenvolvimento da LPS. Ao analisar
os diagramas das Figuras 9 e 10, se constata que o Sistema 01 é o que apresenta maior
quantidade.

Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existen-
tes - Mapear features variáveis em artefatos de implementação. Feita a escolha
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da aplicação existente a ser refatorada, as features variáveis entre os sistemas precisam ter
seus artefatos de implementação mapeados, de forma a auxiliar, primeiro, a localização
dos artefatos, e depois na decisão de qual refatoração deve ser feita para que o artefato
atinja o comportamento variável desejado. Como os sistemas alvo desse estudo possuem
seus artefatos implementados em camadas, a camada em que um artefato está também
é levada em consideração na identificação de qual refatoração será necessária ser reali-
zada. A Tabela 2 exibe em sua primeira coluna os nomes das features variáveis entre os
sistemas e, nas demais colunas, os artefatos que as implementam divididos em camadas.
A tabela concentra os principais artefatos dos sistemas por camadas. Como o Sistema
02 surgiu de uma cópia do Sistema 01, os artefatos mantiveram seus nomes originais
do primeiro sistema. Por isso, em algumas camadas ocorre a distinção por sistema dos
artefatos variáveis de mesmo nome. Como pode ser visto na camada de negócio da fea-
ture ImportarTurmas, os artefatos de mesmo nome ServiceImportarTurmas.java estão
separados por apresentarem implementações diferentes. Para aqueles que não sofreram
alterações após a cópia, não é necessário esta separação por sistema, afinal são artefatos
que além de apresentarem o mesmo nome nos sistemas, possuem conteúdos iguais, como
ocorre na camada de apresentação da própria feature ImportarTurmas.

Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existen-
tes - Aplicar refatorações sobre sistema existente: Intercambiar classes com
mesma interface mas implementações distintas. Como pode ser observado na Tabela
2, os artefatos da feature ImportarTurmas, contemplando os sistemas 01 e 02, possuem
variabilidade na camada de negócio, onde artefatos com mesma função dentro do sistema,
porém com algoritmos diferentes, podem ser acionados. Para esse tipo de problema foi
aplicado o padrão de projeto Strategy, para intercambiar algoritmos de classes com mesmo
contrato, mas com implementações diferentes na camada de negócio. O diagrama de
classes da Figura 13 ilustra o relacionamento das classes após a aplicação do padrão de
projeto. O diagrama exibe que um cliente (classe ImportarTurmasFormBean) usará um
contexto (classe ContextServiceImportarTurmas) que contém uma interface (interface
IServiceImportarTurmas) expondo um comportamento comum entre os diferentes algo-
ritmos concretos (classes ServiceImportarTurmasCCHLA e ServiceImportarTurmasCT)
que podem ser utilizados. O cliente ainda terá o papel de informar ao contexto qual
algoritmo concreto ele deseja utilizar. Isto ocorre através da passagem de um parâmetro,
recuperado do repositório de parâmetros da LPS, para o construtor do contexto.

Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existen-
tes - Aplicar refatorações sobre sistema existente: Integração com agentes ex-
ternos. A feature ImportarTurmas ainda interage com a feature SelecionarFonteDa-
dosTurmas para completude de seu comportamento. Esta última feature representa as duas
possibilidades a partir de agentes externos que os sistemas da LPS possuem para recupera-
ção de informações. Estes agentes manipulam informações úteis para os softwares da LPS,
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Tabela 2 – Mapeamento das features variáveis com os artefatos - Contexto Extrativo

Features
variáveis

Camada
de

apresentação

Camada
de

negócio

Camada de
acesso a

dados

Camada
de

domínio

Importar
Turmas

importarTurmas.xhtml
ImportarTurmas
FormBean.java

ServiceImportar
Turmas.java
(sistema01)

ServiceImportar
Turmas.java
(sistema02)

PeriodoDao.java
TurmaDao.java

Periodo.java
Turma.java

Distribuir
Turmas

distribuicao.xhtml
DistribuirTurmas
FormBean.java

ServiceDistribuir
Turmas.java
(sistema01)

ServiceDistribuir
Turmas.java
(sistema02)

Disponibilidade
SalaDao.java

TurmaDao.java
SalaDao.java

HorarioDao.java
PeriodoDao.java

Disponibilidade
Sala.java

Turma.java
Sala.java

Horario.java
Periodo.java

Selecionar
FonteDados
Turmas

-

ImportarTurmas
JSONSIGAA
(interface
externa 01)

ImportarTurmas
CSVSIGAA
(interface
externa 02)

- -

Gerenciar
Salas

novo.xhtml (sistema 01)
novo.xhtml(sistema 02)

CadastrarSalaFormBean.java
(sistema 01)

CadastrarSalaFormBean.java
(sistema 02)

editar.xhtml (sistema 01)
editar.xhtml (sistema 02)

AtualizarTurmaFormBean.java
(sistema 01)

AtualizarTurmaFormBean.java
(sistema 02)

listar.xhtml (sistema 01)
listar.xhtml (sistema 02)
ListarSalaFormBean.java

(sistema 01)
ListarSalaFormBean.java

(sistema 02)

ServiceCadastrarSala.java
(sistema 01)

ServiceCadastrarSala.java
(sistema 02)

ServiceAtualizarSala.java
(sistema 01)

ServiceAtualizarSala.java
(sistema 02)

ServiceListarSala.java
(sistema 01)

ServiceListarSala.java
(sistema 02)

SalaDao.java
PredioDao.java

PerfilSalaDao.java

Sala.java
(sistema 01)
Sala.java

(sistema 02)

Utilizacao
Horarios
Salas

menu_aplicacao.xhtml
ControlNavigation
MenuFormBean.java

- - -

Utilizacao
Horarios
Predio

menu_aplicacao.xhtml
ControlNavigation
MenuFormBean.java

- - -

Gerenciar
Chaves

RegistrarOperacaoChave
FormBean.java

registrarEntradaSaida.xhtml

ServiceRegistrarOperacao
Chave.java
(sistema 01)

ServiceRegistrarOperacao
Chave.java
(sistema 02)

ChaveDao.java
HistoricoCha-
veDao.java

FuncionarioDao.java

Chave.java
HistoricoCha-

ve.java
Funcionario.java

contudo, que estão em tipos de dados não suportados pelos mesmos. Com isso, para integra-
ção de um produto com interfaces externas incompatíveis, a aplicação do padrão de projeto
Adpater apresenta a solução para que interfaces incompatíveis possam trabalhar em con-
junto. A Figura 14 exibe em um extremo do diagrama as classes da camada de negócio da
feature ImportarTurmas (ServiceImportarTurmasCT, ServiceImportarTurmasCCHLA) e,
no outro extremo, as classes que representam os serviços externos existentes que os sistemas
da LPS precisam interagir. Cada uma das classes da feature ImportarTurmas, utiliza uma
interface (RetornaTurmasSIGAA) que retorna objetos específicos do domínio do sistema,
tornando esta interface compatível com as mesmas. Esta interface, por sua vez, é imple-
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Figura 13 – Diagrama de classes da feature ImportarTurmas - Contexto Extrativo

mentada por classes que vão realizar a adaptação entre as interfaces externas já existentes,
que necessitam de adaptação, para a interface que a feature ImportarTurmas conhece e
sabe trabalhar.

Figura 14 – Diagrama de classes da feature SelecionarFonteDadosTurmas - Contexto
Extrativo

Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existen-
tes - Aplicar refatorações sobre sistema existente: Intercambiar classes com
mesma interface mas implementações distintas. Outra feature que também apre-
senta variabilidade somente na camada de negócio é a DistribuirTurmas. Mais uma
vez o algoritmo presente nos artefatos possui estrutura e regras de negócio diferentes
nos artefatos dos dois sistemas, no entanto, para a camada de apresentação, o mesmo
comportamento está sendo invocado. Com isso, o padrão de projeto Strategy é empregado
novamente, como disposto na Figura 15. A classe DistribuirTurmasFormBean usará o
contexto (classe ContextServiceDistribuirTurmas) que contém uma interface (interface
IServiceDistribuirTurmas) expondo um comportamento comum entre as diferentes clas-
ses concretas (classes ServiceDistribuirTurmasCCHLA e ServiceDistribuirTurmasCT)
que podem ser utilizadas. Vale salientar que a classe DistribuirTurmasFormBean infor-
mará ao contexto qual algoritmo concreto será utilizado por meio de um parâmetro passado
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para seu construtor. O valor deste parâmetro é recuperado do repositório de parâmetros
da LPS.

Figura 15 – Diagrama de classes da feature DistribuirTurmas - Contexto Extrativo

Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existen-
tes - Aplicar refatorações sobre sistema existente: Intercambiar classes com
mesma estrutura de algoritmo mas com variações em partes dele. Ainda na
Tabela 2 outra feature que apresenta variabilidade na camada de negócio é a Gerenci-
amentoChaves. Os dois sistemas dos quais a LPS está sendo extraída possuem arte-
fatos com implementações diferentes nesta camada. No entanto, diferente das features
DistribuirTurmas e ImportarTurmas que também possuem variabilidades na mesma
camada, aqui a variabilidade possui uma granularidade menor, por isso uma solução
diferente foi utilizada para implementar cada variabilidade, promovendo uma reutilização
da parte comum entre os artefatos, diferente das outras duas features mencionadas, que
possuem divergência maior de implementação e consequentemente maior granularidade,
tendo em comum apenas o fato de compartilharem a mesma interface. Por isso, aqui foi
aplicado o padrão de projeto Template Method que define o esqueleto de um algoritmo
em uma operação, postergando para outras classes a implementação dos passos variáveis
do algoritmo sem comprometer sua estrutura. No diagrama da Figura 16 é exibido o
relacionamento entre as classes envolvidas na aplicação deste padrão de projeto. A classe
RegistrarOperacaoChaveFormBean, presente na camada de apresentação, possui uma ins-
tância de uma das subclasses da classe abstrata ServiceRegistrarOperacaoChave, e exe-
cutará os métodos de negócio valida() e processa(). A criação desta instância é baseada
em um valor obtido do repositório de parâmetros da LPS em tempo de execução. O momento
em que o método obterIdResponsavel(), que representa os pontos de variação do algo-
ritmo implementados pelas subclasses ServiceRegistrarOperacaoChaveSemResponsavel
e ServiceRegistrarOperacaoChaveComResponsavel, é invocado, está definido na própria
classe abstrata que, no âmbito deste caso, faz uma chamada ao referido método abstrato
durante a execução do método processa().

Além destas classes que implementam as variabilidades na camada de negócio
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Figura 16 – Diagrama de classes da featureGerenciamentoChaves - Contexto Extrativo

da feature GerenciamentoChaves, a camada de apresentação desta feature também
apresenta variações. Para alguns produtos da LPS um componente gráfico poderá ou não
ser exibido na interface para interação com o usuário. A solução para esta variabilidade é
utilização da tag c:if, apresentada no método proposto desta dissertação na subatividade
Aplicar refatorações sobre sistema existente: Controlar exibição de features
opcionais no menu da aplicação da atividadeProjetar e implementar LPS através
da refatoração de sistemas existentes. Apesar da solução desta subatividade ser para
controle da exibição de features opcionais no menu da aplicação, o mecanismo utilizado
também se encaixa para implementar a variabilidade neste caso. Como pode ser observado
na Figura 17, a tag c:if marca o ponto de variação da página. A exibição deste ponto fica
condicionada a avaliação do valor de uma propriedade booleana do Managed Bean associada
a esta página (classe RegistrarOperacaoChaveFormBean da Figura 16). Caso o valor seja
verdadeiro, os componentes que a tag circunda serão incluídos no processamento da página,
e a representação gráfica associada aos componentes exibida na interface. Caso o valor
seja falso, os componentes serão ignorados pelo processamento. O valor desta propriedade
do Managed Bean é proveniente de um parâmetro do repositório de parâmetros da LPS
que indica qual variabilidade será utilizada pelo produto.

Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existen-
tes - Adição de atributos em uma entidade. Durante a extração da LPS, a feature
GerenciarSalas também apresentou variabilidades entre os sistemas. Neste caso, os arte-
fatos precisaram ser refatorados em todas as camadas da arquitetura da LPS, com exceção
da camada de acesso a dados. As refatorações também são amplificadas pelo fato desta
feature contemplar algumas operações envolvendo a entidade de domínio Sala. Quatro
operações comumente usadas no desenvolvimento de software tradicional podem ser reali-
zadas nesta entidade: cadastrar, atualizar, consultar e remover. Como a solução proposta
no método é por operação, foi escolhido mostrar a solução para a operação cadastrar. As
mesmas refatorações aplicadas nesta operação também foram aplicadas nas demais opera-
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Figura 17 – Variabilidade na camada de apresentação da feature GerenciamentoChaves
- Contexto Extrativo

1 <c:if test= "${ registrarOperacaoChaveFormBean.temResponsavel }">
2 <ol>
3 <li>
4 <h:outputLabel for=" responsavel " value= "#{ View['

cronos.form.responsavel ']}">
5 <h:selectOneMenu id=" responsavel " value= "#{

registrarOperacaoChaveFormBean.identificadorResponsavel }">
6 <f:selectItem itemLabel= " --Selecione-- " itemValue= "" />
7 <f:selectItem s value= "#{ listarFuncionarioFormBean.dados }" />
8 </h:selectOneMenu >
9 </li>

10 </ol>
11 </c:if >

ções. Na Figura 18, a camada de apresentação possui três managed beans, onde em um
está todo o código-fonte comum a esta operação nesta camada, deixando para as subclas-
ses (CadastrarSalaSemTipoQuadroFormBean e CadastrarSalaComTipoQuadroFormBean)
tratar campos específicos da página web por onde o usuário realiza sua interação com a
operação. Por sua vez, a página web implementa a variabilidade por meio da tag c:if
que verifica o valor da propriedade temTipoQuadro do managed bean associado a página,
como pode ser visto na Figura 19. O managed bean associado é definido no arquivo de
configuração do JSF, chamado, faces-config.xml (ver Figura 20). Já a propriedade
temTipoQuadro do managed bean é obtida do repositório de parâmetros da LPS. Cada
managed bean ainda manipula um dos value objects da entidade Sala para transmiti-lo
para a camada de negócio. Outra organização em forma de herança é utilizada para os
value objects. Já na camada de negócio, é utilizado o padrão de projeto Strategy para
separar as classes concretas de negócio, que possuem a mesma interface, invocadas durante
a operação de cadastro da Sala. Finalmente, em cada uma destas classes concretas é
manipulada uma das entidades de domínio (SalaComTipoQuadro e SalaSemTipoQuadro)
que tratam atributos específicos da camada de domínio, ao mesmo tempo em que herdam
da entidade Sala os atributos que são comuns nesta camada.

Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas exis-
tentes - Aplicar refatorações sobre sistema existente: Controlar exibição de
features opcionais no menu da aplicação. De acordo com o mapeamento da Tabela
2, outras features variáveis da LPS precisam ser customizadas por constituírem features
opcionais: UtilizacaoHorariosSalas e UtilizacaoHorariosPredio. Como cada uma
terá a mesma implementação nos sistemas da linha de produtos, a variabilidade estará
presente apenas no menu de opções da aplicação, conforme o produto que o cliente está
utilizando. Por consequência, os artefatos refatorados serão aqueles responsáveis pela mon-
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Figura 18 – Diagrama de classes da feature GerenciarSalas - Contexto Extrativo

Figura 19 – Variabilidade na camada de apresentação da feature GerenciarSalas - Con-
texto Extrativo

1 <c:if test= "${ cadastrarSalaFormBean.temTipoQuadro }">
2 <li>
3 <h:outputLabel for=" tipoQuadro " value= "#{ View['

cronos.form.tipoQuadro ']}" />
4 <h:selectOneMenu id=" tipoQuadro " value= "#{

cadastrarSalaFormBean.tipoQuadro }">
5 <f:selectItem itemLabel= " --Selecione-- " itemValue= "" />
6 <f:selectItem itemLabel= " Branco " itemValue= " Branco " />
7 <f:selectItem itemLabel= "Negro" itemValue= "Negro" />
8 <f:selectItem itemLabel= "Negro/ Branco " itemValue= "Negro/ Branco

" />
9 </h:selectOneMenu >

10 </li>
11 </c:if >

Figura 20 – Mapeamento de Managed Bean na feature GerenciarSalas - Contexto
Extrativo

1 <managed-bean >
2 <managed-bean -name> CadastrarSalaFormBean </managed-bean -name>
3 <managed-bean -class >

br.ufrn.ct.cronos.web.cadastrarsala.CadastrarSalaFormBean
</managed-bean -class >

4 <managed-bean -scope > request </managed-bean -scope >
5 </managed-bean >
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tagem desse menu, isto é, o arquivo que monta a página web, menu aplicacao.xhtml, e o
Managed Bean ControlNavigationMenuFormBean.java, como pode ser visto na Tabela
2. Na Figura 21 pode ser observado o uso da tag c:if para marcar os pontos de variação
da página. A exibição de cada uma destas opções no menu ficam condicionadas a valores
do tipo booleano obtidos em tempo de execução pelo ManagedBean associado a página do
menu de opções (nas linhas 13 e 14 da Figura 22) a partir do repositório de parâmetros
da LPS. Cada valor está associado a uma opção (feature) diferente e, no caso de valor
verdadeiro, a opção associada ficará visível no software, porém, se o valor for falso, a
feature não estará disponível no produto.

Figura 21 – Pontos de variação na página do menu de opções para as features opcionais

1 <c:if test= "${ navigationMenuFormBean.menuRelatorioUtilizacaoSalas }
">

2 <h:commandLink action= "#{
navigationMenuFormBean.relatorioUtilizacaoSalas }" value= "#{
View[' cronos.menu.visualizarRelatorioUtilizacaoSalas ']}" />

3 </c:if >
4 <c:if test= "${ navigationMenuFormBean.menuRelatorioUtilizacaoPredio

}">
5 <h:commandLink action= "#{

navigationMenuFormBean.relatorioUtilizacaoPredio }" value= "#{
View[' cronos.menu.visualizarRelatorioUtilizacaoPredio ']}" />

6 </c:if >

Realizar Testes para cada um dos produtos atuais existentes - Definir
estratégia de teste para produtos. Para cada feature da LPS são definidas estratégias
de testes visando atestar a cobertura das features com relação aos requisitos demandados
pelos clientes. Para isso, testes de unidade e de sistema são projetados e executados
para testar isoladamente os artefatos de implementação (testes unitários), bem como o
funcionamento de todos eles em conjunto no nível de abstração em que estão os usuários
dos sistemas (testes de sistema).

Realizar Testes para cada um dos produtos atuais existentes - Execu-
tar estratégia de teste. Como exemplo do projeto e execução dos testes para uma
feature, são apresentado os testes para a feature DistribuirTurmas. Com relação aos
testes de unidade, foi utilizado a API JUnit juntamente com Mock Objects. Na Figura
23 é ilustrado a estratégia de teste para a classe ServiceDistribuirTurmasEAJ, que im-
plementa uma das variabilidades da feature DistribuirTurmas na camada de negócio:
feature DistribuirTurmasEAJ. Na classe ServiceDistribuirTurmasEAJTeste estão es-
critos os testes para a classe citada, com seus métodos de testes marcados com anotações
do JUnit para instruí-lo a saber quais métodos devem ser executados na bateria de
testes. Os método de testes são anotados com @Test, e correspondem a todos métodos
definidos na classe de testes, com exceção dos métodos carregarBateriaTestes() e
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Figura 22 – Managed Bean associado a página web do menu de opções - Contexto
Extrativo

1 public NavigationMenuFormBean extends AbstractFormBean {
2
3 private static final long serialVersionUID = 1L;
4 private boolean menuSalaSelecionado ;
5 private boolean menuTurmaSelecionado ;
6 private boolean menuRelatoriosSelecionado ;
7 private boolean menuDistribuicaoSelecionado ;
8 private boolean menuAgendamentoSelecionado ;
9 private boolean menuRelatorioUtilizacaoSalas ;
10 private boolean menuRelatorioUtilizacaoPredio ;
11
12 public NavigationMenuFormBean (){
13 this. menuRelatorioUtilizacaoSalas = Boolean . parseBoolean (

PropertiesLoader . propertiesLoader (). getProperty ("
TemRelatorioUtilizacaoSalas "));

14 this. menuRelatorioUtilizacaoPredio = Boolean . parseBoolean (
PropertiesLoader . propertiesLoader (). getProperty ("
TemRelatorioUtilizacaoPredio "));

15 this. menuSalaSelecionado = true;
16 this. menuTurmaSelecionado = true;
17 this. menuRelatoriosSelecionado = true;
18 this. menuDistribuicaoSelecionado = true;
19 this. menuAgendamentoSelecionado = true;
20 }
21
22 }

finalizarBateriaTestes(). Estes métodos são executados, respectivamente, antes e de-
pois da bateria de testes. Para isso, a anotação @Before do JUnit é utilizada para o método
carregarBateriaTestes(), enquanto que a anotação @After é utilizada para o método
finalizarBateriaTestes(). Nesta classe de testes, os mock objects são construídos no
método carregarBateriaTestes().

Na Figura 24, é exibido o diagrama que envolve as classes utilizadas na execução
dos testes de sistema. A utilização do padrão page objects auxiliou na organização destas
classes, deixando-as com funções bem definidas e com baixo nível de acoplamento entre
elas. Outro benefício, é o reuso dos page objects, já que eles podem ser reaproveitados por
várias classes de teste. Então, qualquer modificação feita em um page object, prontamente
estará disponível para todas as classes de testes que o utilizam. Neste caso, a classe
de testes DistribuirTurmasTeste utiliza os page objects PaginaBase, PaginaInicial,
PaginaLogin e PaginaDistribuirTurmas. Nesta disposição, a classe de testes fica con-
centrada apenas nos testes da feature, já que os page objects abstraem comportamentos
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Figura 23 – Testes de unidade da feature DistribuirTurmasEAJ - Contexto Extrativo

específicos das páginas que precisarão ser acessadas durante a execução dos testes. Por este
motivo, apenas os page objects interagem com a API WebDriver da ferramenta Selenium,
enquanto que a classe de testes interage apenas com API JUnit para execução dos seus
testes, como pode ser visto no referido diagrama.

Figura 24 – Testes de sistema da feature DistribuirTurmas - Contexto Extrativo

4.2 Aplicação do Método em um Contexto Reativo
Esta seção trata da aplicação do método nos cenários de evolução da LPS extraída

na Seção 4.1. Estes cenários foram agrupados nas duas subseções seguintes: Seção 4.2.1 -
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aplicação do método a produtos já existentes - que descreve o uso do método para adição
de um novo produto a LPS, e Seção 4.2.2 - aplicação do método a novas demandas - que
descreve o uso do método para atender demandas surgidas nos produtos integrantes da
LPS que implicavam em novas features para a LPS ou em manutenções das features já
contempladas na LPS.

4.2.1 Aplicação do método a produtos já existentes

Para incorporar um novo sistema a LPS existente, o seu diagrama de casos de
uso precisa ser comparado com o diagrama de casos de uso gerado na comparação entre
os sistemas que formaram a última versão da LPS, que neste caso foram os sistemas
referenciados na seção 4.1. Dessa forma, o diagrama de casos de uso da Figura 11 será
atualizado de forma a mapear possíveis novos casos de uso, e também possíveis novos
pontos de extensão para os casos de uso existentes.

Modelar features da LPS - Modelar casos de uso da LPS. A comparação
se inicia verificando a existência de cada caso de uso do diagrama do Sistema 03 (Figura
25) com o último diagrama de comparação gerado (Figura 11). A comparação entre eles
deve ocorrer de forma mútua, isto é, também deve ser verificada a existência de cada caso
de uso do diagrama da Figura 11 com o diagrama do Sistema 03 (Figura 25).

A organização em pacotes exibida na Figura 11 é preservada, com os pacotes
Comuns e Opcionais separando, respectivamente, os casos de uso comuns e específicos,
enquanto que os pacotes Alternativos e Ou-inclusivos contém os pontos de extensão
que mapeiam aspectos diferentes entre os casos de uso. Posto isso, se um caso de uso
existente no diagrama da Figura 25 existir no pacote Comuns do diagrama da Figura
11, o caso de uso no pacote Comuns da Figura 11 será mantido neste mesmo pacote
para representar os tais casos de uso. Em seguida, é verificado se estes casos de uso tem
aspectos diferentes. Se tiverem aspectos diferentes, é necessário criar um agrupamento
de casos de uso de extensão, caso ainda não exista, para o caso de uso estendido, onde
cada caso de uso de extensão representa um aspecto diferente. Se não tiver aspectos
diferentes entre eles, nenhuma atividade adicional será feita. Como exemplo, o caso de
uso GerenciarSalas do Sistema 03 (ver Figura 25) também existe no diagrama da
Figura 11 no pacote Comuns. Todavia, um desses casos de uso de extensão mostrados na
Figura 11 já contempla os mesmo aspectos do caso de uso GerenciarSalas do Sistema
03, não existindo aspectos diferentes entre eles, por isso, o caso de uso GerenciarSalas
não sofre alterações, como pode ser visto na Figura 26. Enquanto isso, o caso de uso
DistribuirTurmas do Sistema 03 possui aspectos diferentes em relação aos casos de uso
de extensão desse mesmo caso de uso na Figura 11. Dessa forma, um novo caso de uso de
extensão é criado para contemplar este novo aspecto, denominado DistribuirTurmasEAJ.
A mesma situação ocorreu no caso de uso ImportarTurmas, que demandou a criação de
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um novo aspecto representado pelo caso de uso ImportarTurmasEAJ. Estes dois últimos
casos de uso criados estão entre aqueles que foram criados ou que sofreram mudanças e
que estão numa coloração diferenciada na Figura 26.

Ainda dentro do processo de comparação, se um caso de uso existente no diagrama
da Figura 25 existir no pacote Opcionais do diagrama da Figura 11, deve ser mantido o
caso de uso correspondente do pacote Opcionais da Figura 11 para representa-los e, em
seguida, verificado se possuem aspectos diferentes. Se apresentarem aspectos diferentes,
deve ser criado um agrupamento de casos de uso de extensão para o caso de uso estendido,
onde cada caso de uso de extensão representa um aspecto diferente. Se não existirem
aspectos diferentes, nada mais será feito. E para a ocorrência de um caso de uso existente
apenas no diagrama da Figura 25, um caso de uso deve ser criado no pacote Opcionais
para representar tal caso de uso. Ainda vale citar a possibilidade de ocorrências de casos
de uso da Figura 11 que não estão presentes no diagrama da Figura 25. No âmbito destas
ocorrências, a primeira possibilidade é a de um caso de uso estar no pacote Comuns,
então, ele deverá ser colocado no pacote Opcionais, visto que ele não será mais um caso
de uso obrigatório na família dos sistemas. Como exemplo, na Figura 26 é destacado o
caso de uso GerenciarChaves, que agora está localizado no pacote Opcionais, e não
mais no pacote Comuns, com seus casos de uso extensão ainda localizados no pacote
Alternativos. Isto ocorreu pelo fato dele não fazer parte do diagrama do Sistema
03 (Figura 25). O mesmo ocorreu com os casos de uso RelatorioOcupacaoTurmas e
RelatorioSituacaoMomentaneaDasChaves. A segunda possibilidade é a do caso de uso
estar localizado no pacote Opcionais e, nesse caso, nenhuma mudança seria realizada.

Figura 25 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema 03

Modelar features da LPS - Especificar modelo de features da LPS. Em
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Figura 26 – Diagrama de Casos de Uso da família de sistemas - Contexto Reativo

seguida, é gerada uma nova versão da LPS através de um modelo de features criado a
partir do diagrama de casos de uso gerado na subatividade anterior (ver Figura 26), que
comparou o diagrama de casos de uso do Sistema 03 (ver Figura 25) com o diagrama
fruto da comparação dos sistemas utilizados no contexto extrativa (ver Figura 11). As
mesmas diretrizes utilizadas no contexto extrativo para criar o modelo de features também
são utilizadas para atualiza-lo no contexto reativo. O modelo de features criado no contexto
extrativo é exibido na Figura 12, enquanto que este mesmo modelo atualizado é exibido
na Figura 27. Inicialmente é verificado se para cada caso de uso do diagrama da Figura 26,
com exceção dos casos de uso de extensão, existe uma feature. Na hipótese de não existir,
umafeature correspondente ao caso de uso deve ser criada observando o pacote em que o
caso de uso está contido. Caso esteja no pacote Comuns, é criada uma feature obrigatória
para representá-lo. Se estiver no pacote Opcionais é criada uma feature opcional para
representá-lo. Em seguida, é verificado se para cada agrupamento de casos de uso de
extensão existe um agrupamento de features filhas para a feature correspondente ao caso de
uso estendido. Finalmente, se os aspectos que diferenciam os casos de uso de extensão forem
mutuamente exclusivos, o agrupamento deverá ser alternativo. No entanto, se os aspectos
que diferenciam os casos de uso de extensão puderem existir juntos, o agrupamento deverá
ser ou-inclusivo.

Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existen-
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Figura 27 – Modelo de features da LPS - Contexto Reativo

tes - Mapear features variáveis em artefatos de implementação. Assim como
ocorreu na abordagem extrativa, com a finalização do modelo de features da nova versão
da LPS, se faz necessário o mapeamento das features variáveis com seus artefatos de
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implementação, agora abrangendo as novas variabilidades requeridas pelo Sistema 03. A
nova versão deste mapeamento está na Tabela 3, e nada mais é do que uma atualização do
mapeamento exibido na Tabela 2. Nessa nova versão do mapeamento, pode ser observado
os artefatos, destacados numa cor diferente dos demais, que serão incluídos ou refatorados
na LPS para que ela possa atender ao novo produto inserido em seu escopo. Estes artefatos
estão relacionados às features que sofreram algum tipo de mudança neste contexto reativo
da LPS, conforme pode ser conferido nas features destacadas na Figura 27. Feito este
mapeamento, as refatorações são planejadas de acordo com a camada em que os artefatos
variáveis estão localizados.

Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existen-
tes - Aplicar refatorações sobre sistema existente: Intercambiar classes com
mesma interface mas implementações distintas. Consoante a Tabela 3, a feature
ImportacaoTurmas admitiu mais uma variabilidade na camada de negócio. Por sinal, a
única camada que continua apresentando variabilidade em seus artefatos. Como a refato-
ração aplicada nessa camada durante a abordagem extrativa já previa um relacionamento
mutuamente exclusivo entre features variáveis nessa camada, a estrutura da refatoração
não sofreu forte impacto, como pode ser visto na Figura 28, em detrimento do diagrama
da Figura 13. A diferença entre os diagramas está apenas na adição do artefato variável
do novo sistema, a classe ServiceImportarTurmasEAJ. Como já descrito no contexto
extrativo, a aplicação do padrão de projeto Strategy nessa camada possibilita a escolha de
qual dos artefatos dessa camada será selecionado em tempo de execução. Ainda relacionado
a feature ImportacaoDadosTurmas, a feature SelecionarFonteDadosTurmas não terá im-
pacto, visto que não houve demanda por mais alguma interface externa para interação. O
que ocorreu foi apenas a expansão da LPS para contemplar um novo produto que precisa
das informações dos serviços externos já previstos desde a abordagem extrativa, como
pode ser visto na Figura 29. A diferença deste diagrama para o da Figura 14 está na classe
ServiceImportarTurmasEAJ, que contempla o artefato do novo software adicionado ao
escopo da linha de produtos.

Figura 28 – Diagrama de classes da feature ImportacaoTurmas - Contexto Reativo
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Figura 29 – Diagrama de classes da feature SelecionarFonteDadosTurmas - Contexto
Reativo

Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existen-
tes - Aplicar refatorações sobre sistema existente: Intercambiar classes com
mesma interface mas implementações distintas. De forma semelhante ao que ocor-
reu com a feature ImportacaoTurmas, a feature DistribuirTurmas incorporou uma nova
variabilidade proveniente do Sistema 03 na camada de negócio. Com a refatoração
realizada ainda durante a abordagem extrativa, que consistiu da aplicação do padrão
de projeto Strategy, a camada de apresentação pode alternar entre qual das classes
(ServiceDistribuirTurmasCT, ServiceDistribuirTurmasCCHLA e ServiceDistribuir-
TurmasEAJ) que implementam as regras de negócio dessa feature será executada. A or-
ganização das classes está ilustrada na Figura 30, diferenciando da refatoração ocorrida
no contexto extrativo, exibida na Figura 15, com a presença do artefato específico do
Sistema 03 (classe ServiceDistribuirTurmasEAJ).

Figura 30 – Diagrama de classes da feature DistribuirTurmas - Contexto Reativo

4.2.2 Aplicação do método a novas demandas

Após a primeira evolução da LPS para incorporar um novo sistema existente,
conforme mostrado na seção anterior, novas demandas provenientes dos clientes surgiram
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visando a melhoria constante de seus processos de trabalho através dos produtos de
software oferecidos pela LPS. Algumas demandas resultaram em novas features, enquanto
que outras apenas implicaram na manutenção de artefatos já existentes.

A título de exemplo de demanda que gerou uma nova feature, ocorreu uma solicitação
de um dos clientes para que em um relatório, que até então possuía mesmo layout em todos
os produtos, passasse a contar com uma informação adicional. Este relatório correspondia a
feature SituacaoMomentaneaDasChaves, como pode ser visto no último modelo de features
gerado da LPS (ver Figura 27). Esta situação implicou na criação de novas features devido
a essa nova condição da feature de apresentar variações entre os produtos da LPS, o que
até então não existia. Com isso, tanto o diagrama de casos de uso da LPS quanto o modelo
de features teve que ser atualizado para contemplar as novas features que seriam criadas.
A Figura 31 mostra os novos casos de uso criados numa coloração destacada dos demais.
A Figura 32 faz o mesmo para as novas features.

Figura 31 – Diagrama de Casos de Uso da LPS após novas demandas

A implementação dessas novas features se deu a partir da utilização do recurso de
subrelatório presenta numa biblioteca comumente utilizada em programas desenvolvidos
em Java, chamada, JasperReports. Desse modo, cada feature é implementada por um
subrelatório que apresenta a parte do relatório que varia entre os softwares da linha de
produtos. E ainda na camada de apresentação desta feature, o managed bean associada a
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Figura 32 – Modelo de features da LPS após novas demandas

página web irá obter do repositório de parâmetros da LPS o valor de um parâmetro para
decidir em tempo de execução, por meio da execução condicional, qual subrelatório será
incluído no relatório principal gerado durante a execução desta feature no sistema.

Outras demandas também surgiram, mas que não implicaram em novas features,
apenas implicaram em manutenções nas features. Algumas delas ocorreram em features do
agrupamento abaixo da feature DistribuirTurmas (ver Figura 32): DistribuirTurmasEAJ
e DistribuirTurmasCCHLA. Devido a implementação destas features ter seguido as dire-
trizes das soluções propostas no método para implementação de features, as atividades
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de manutenção nas mesmas ocorreu de forma satisfatória, com as mesmas passando
por manutenções e refatorações isoladamente sem impacto algum uma na outra, devido
ao alto nível de coesão e baixo acoplamento entre elas, conseguido através da utiliza-
ção das diretrizes do método. Estas features, conforme mostrado na seção 4.1, foram
implementadas com as diretrizes da solução Intercambiar classes com mesma inter-
face mas implementações distintas da subatividade Aplicar refatorações sobre
sistema existente, contida na atividade Projetar e implementar LPS através da
refatoração de sistemas existentes. Outras features na mesma situação e que também
foram implementadas com as mesmas diretrizes, foram as do agrupamento da feature
ImportarTurmas: ImportarTurmasCT e ImportarTurmasCCHLA. Ambas precisaram passar
por manutenções e, mais uma vez, se notou o ganho de qualidade na realização das
atividades de manutenção, em detrimento da maneira como as atividades de manutenção
eram executadas antes da extração da LPS, quando os sistemas eram clonados e mantidos
individualmente.

Por fim, a feature GerenciamentoChaves também precisou passar por manutenções
nas implementações de negócio existentes desta feature. Conforme pode ser visto na Figura
16, a camada de negócio possui três classes, onde a classe ServiceRegistrarOperacaoChave
implementa a parte comum desta feature, deixando para suas subclasses, ServiceRegis-
trarOperacaoChaveComResponsavel e ServiceRegistrarOperacaoChaveSemResponsa-
vel, implementarem as partes variáveis correspondentes às features RegistrarEntradaSai-
daComResponsavel e RegistrarEntradaSaidaSemResponsavel, respectivamente. Estas
subclasses compartilham uma estrutura comum, diferenciando-se apenas na implemen-
tação de uma parte do algoritmo que é sobrescrita nelas por meio da implementação do
método obterIdResposanvel(). Desta forma, as manutenções foram facilitadas tanto
quando ocorreram na parte comum destas features, quando na parte variável. Quando
uma alteração era feita na parte comum, isto é, na superclasse, as duas features eram
atendidas ao mesmo tempo, já quando era feita na parte variável, ou seja, em alguma
subclasse, o desenvolvedor se concentrava apenas na classe da feature específica em que ele
estava realizando manutenção.

4.3 Análise da Aplicação do Método
Após a extração e evolução da LPS abordada neste capítulo, alguns dados quanti-

tativos foram gerados como resultados da aplicação do método proposto nesta dissertação.
As Figuras 33 e 34 exibem alguns dados quantitativos importantes para cada um dos
produtos da LPS, como, total de classes e de linhas de código, referenciado pela sigla
(LoC) (derivado do inglês, Lines of Code). Estas informações são mostradas de forma
específica para cada sistema considerando o total de classes e linhas de código que estão
em um determinado sistema, mas que não podem estar em outro (s) da LPS, tendo em
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vista que se referem a implementações de features variáveis que não são comuns a todos os
produtos ou específicos de apenas um produto.

Figura 33 – LoC dos produtos antes e depois da extração da LPS

Figura 34 – Quantidades de classes dos produtos antes e depois da extração da LPS

Ao comparar os dados da Figura 33 com a Figura 34, nota-se que o Sistema 01
possui uma quantidade maior de classes e LoC, tanto classes e LoC gerais como específicas.
O Sistema 02 contém a segunda maior quantidade destes mesmos aspectos, enquanto que
o Sistema 03 apresentou a menor quantidade dentre os sistemas. Estes fatos se devem ao
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Sistema 01 ter sido usado como base para construção da LPS, pois o mesmo é o sistema
mais antigo e estável dentre eles, além de conter uma maior quantidade de features. Dessa
forma, inevitavelmente o Sistema 01 também é o sistema que mais reutiliza artefatos do
núcleo da LPS. Ainda vale salientar que como os demais sistemas foram criados a partir de
cópias do Sistema 01, os primeiros requisitos dos clientes dos Sistemas 02 e 03 foram
baseados no que já existia no Sistema 01, então, normalmente os requisitos dos clientes
se limitavam a alterar aspectos de features já existentes no Sistema 01, ou simplesmente
eles optavam por não contar com algumas features já existentes no Sistema 01. Este fato
não trouxe surpresa considerando-se que o uso dos Sistemas 02 e 03 ainda é bastante
recente comparado ao uso do Sistema 01. No entanto, para o futuro é esperado que
os clientes dos Sistemas 02 e 03 solicitem novas features ainda não contempladas no
Sistema 01, o que tenderá a diminuir ou superar a diferença que existe atualmente do
Sistema 01 para os demais com relação ao reuso dos artefatos do núcleo da LPS.

Ainda observando a Figura 33 é perceptível que houve um aumento de linhas de
código dos sistemas em cerca de 10%. Entretanto, o núcleo da LPS possui LoC menor que
qualquer produto antes e depois da extração da LPS. Quanto a quantidade de classes,
observa-se na Figura 34 que os sistemas também aumentaram a quantidade de classes.
Apesar do aumento em linhas de código e classes para cada sistema, os artefatos da LPS
estão melhor modularizados em termos de features, o que pode trazer facilidades para a
evolução tanto do código do núcleo quanto das classes variantes de cada aplicação, visto
que estão bem delimitados no código da LPS.

A seguir apresentamos alguns benefícios observados a partir da aplicação do método,
ressaltando os benefícios da sua adoção diante do cenário anteriormente existente:

• Gerenciamento e reuso sistemático dos artefatos: com a adoção de LPS, os
artefatos dos sistemas existentes passaram a ter um gerenciamento mais centralizado,
reduzindo a complexidade do desenvolvimento de novos produtos que podem reutilizar
boa parte dos artefatos já existentes na LPS. Isto foi constatado quando o Sistema
03, abordado no contexto reativo deste capítulo, foi incorporado a LPS, adicionando
apenas duas novas features ao modelo de features da LPS: ImportarTurmasEAJ e
DistribuirTurmasEAJ. Como pode ser verificado na Figura 27, estas duas features
citadas, dentre outras, estão destacadas. As features destacadas são novas features do
contexto reativo ou aquelas que sofreram alguma modificação neste mesmo contexto
que, neste caso, deixaram de ser obrigatórias e passarem a ser opcionais. Com isso, é
percebido que o Sistema 03 provocou poucas mudanças em termos de features na
LPS, e teve alta reutilização das features já existentes na LPS.

• Facilidade para atendimento às demandas dos clientes: conforme mostrado
na seção 4.2.2, a adoção de LPS melhorou o atendimento das demandas dos clientes
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quando se necessitava realizar manutenções nas features dos produtos, permitindo
ao desenvolvedor ficar concentrado nas especificidades da feature em que ele estava
trabalhando, tendo em vista que os artefatos comuns já estavam desenvolvidos,
diminuindo assim a complexidade das atividades de manutenção. As soluções na
forma de refatorações apresentadas no método proposto nesta dissertação para imple-
mentação de variabilidades ajudaram tanto na implementação como na organização
dos artefatos de implementação das features espalhadas ao longo das camadas da
arquitetura da LPS, deixando as variabilidades mais coesas e legíveis no código-fonte
e, ao mesmo tempo, menos acopladas entre si, facilitando tarefas futuras de manuten-
ção. Na Tabela 4 podem ser vistas as features que demandaram manutenções após
a incorporação do último produto a LPS (Sistema 03). Nela pode ser visto que
as refatorações nas features envolveram poucos artefatos, normalmente um ou dois
artefatos. A exceção poderia ficar com a feature GerenciamentoChaves, pois conside-
rando seus artefatos comuns e variáveis, as refatorações realizadas poderiam envolver
mais artefatos. No entanto, como ela foi dividida em duas outras features desde a
extração da LPS (ver Figura 12), acabou ficando com artefatos que implementam a
parte comum e outras duas partes variáveis (ver Figura 16). Dessa forma, as refato-
rações nela tendem a ser mais localizadas, ou na infraestrutura comum da feature
ou em um de seus dois pontos de variação, como ocorreu nas refatorações de nú-
mero 6 e 7, envolvendo as features filhas (RegistrarEntradaSaidaComResponsavel
e RegistrarEntradaSaidaSemResponsavel) da feature GerenciamentoChaves que
representam as variabilidades da mesma. E a refatoração de número 5 ocorreu apenas
em artefatos comuns da feature GerenciamentoChaves.

• Ganho de eficiência para atualizar e corrigir erros: os sistemas citados neste
trabalho que foram migrados para LPS, antes estavam sendo mantidos de acordo com
a abordagem clone-and-own (DUBINSKY et al., 2013), onde um produto é copiado
e adaptado para atender a demanda de novos requisitos. No entanto, esta abordagem
aumenta a complexidade do desenvolvimento e manutenção dos artefatos dos sistemas,
já que os artefatos são mantidos individualmente e não podem ser facilmente usados
em uma família de sistemas, o que reaproveitaria também os esforços desempenhados
durante o desenvolvimento dos mesmos. Isso também ocasiona ineficiência para
realizar manutenções na LPS, desde atualização de features até correção de erros que
poderiam ser propagadas a todos os sistemas de uma família organizados em uma
LPS. Para exemplificar a comparação entre as abordagens, a refatoração de número 6
da Tabela 4, realizada na feature variável RegistrarEntradaSaidaComResponsavel,
é reaproveitada pelos produtos que contém esta feature. O mesmo também ocorre
a refatoração de número 7, que realiza melhorias no artefato de implementação
da feature RegistrarEntradaSaidaSemResponsavel que é reutilizada em produtos
diferentes, já que estas features são mutuamente exclusivas. Ainda vale salientar
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a refatoração de número 5 que, por implementar a parte comum entre estas duas
features citadas, seria reutilizada tanto pelos clientes que optarem por uma ou
como pela outra feature. Enquanto que numa abordagem clone-and-own este reuso
é mais complexo, pois mesmo que os artefatos refatorados sejam copiados para
os demais sistemas, não há a garantia do funcionamento adequado destes mesmos
artefatos refatorados em outros produtos, visto que os produtos são mantidos de
forma independente um dos outros sem compartilhar o mesmo núcleo, e não por
meio de um reuso sistemático, o que garantiria o funcionamento de um artefato em
qualquer produto extraído de uma família de sistemas, já que compartilhariam o
mesmo núcleo, como ocorre em LPSs.

Por fim, algumas lições foram aprendidas com a aplicação do método que merecem
ser discutidas. Como exemplo, se constatou a necessidade de definição de refatorações
específicas para diferentes domínios em que pode ser criada uma LPS. Isso se deve pelo
trabalho ter definido refatorações específicas que podem ser úteis para a extração e evolução
de LPSs que implementem sistemas em camadas na linguagem Java, as quais podem ser
reusadas para sistemas do mesmo domínio. Com isso, sistemas de outros domínios ou
implementados em outras linguagens podem ter que definir outras refatorações ou adaptar
as existentes. Além disso, ainda há espaço para tratar de variabilidades de granularidade
fina no nível de casos de uso. A abordagem apresentada neste trabalho modela esses tipos
de variabilidades como casos de uso de extensão, mas eles também poderiam ser tratados
como parametrização em casos de uso de abordagens de LPS existentes (ERIKSSON;
BÖRSTLER; BORG, 2005) (BONIFáCIO; BORBA, 2009) (ALFÉREZ et al., 2010). Dessa
forma, atributos de granularidade fina seriam parametrizados nos casos de uso, sem a
necessidade de criar outros casos de uso para representar tais variabilidades.
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Tabela 3 – Mapeamento das features variáveis com os artefatos - Contexto Reativo

Features
variáveis

Camada
de

apresentação

Camada
de

negócio

Camada de
acesso a

dados

Camada
de

domínio

Importar
Turmas

importarTurmas.xhtml
ImportarTurmas
FormBean.java

ServiceImportar
Turmas.java
(sistema01)

ServiceImportar
Turmas.java
(sistema02)

ServiceImportar
Turmas.java
(sistema 03)

PeriodoDao.java
TurmaDao.java

Periodo.java
Turma.java

Distribuir
Turmas

distribuicao.xhtml
DistribuirTurmas
FormBean.java

ServiceDistribuir
Turmas.java
(sistema01)

ServiceDistribuir
Turmas.java
(sistema02)

ServiceDistribuir
Turmas.java
(sistema 03)

Disponibilidade
SalaDao.java

TurmaDao.java
SalaDao.java

HorarioDao.java
PeriodoDao.java

Disponibilidade
Sala.java

Turma.java
Sala.java

Horario.java
Periodo.java

Selecionar
FonteDados
Turmas

-

ImportarTurmas
JSONSIGAA
(interface
externa 01)

ImportarTurmas
CSVSIGAA
(interface
externa 02)

- -

Gerenciar
Salas

novo.xhtml (sistema 01)
novo.xhtml(sistema 02)

CadastrarSalaFormBean.java
(sistema 01)

CadastrarSalaFormBean.java
(sistema 02)

editar.xhtml (sistema 01)
editar.xhtml (sistema 02)

AtualizarTurmaFormBean.java
(sistema 01)

AtualizarTurmaFormBean.java
(sistema 02)

listar.xhtml (sistema 01)
listar.xhtml (sistema 02)
ListarSalaFormBean.java

(sistema 01)
ListarSalaFormBean.java

(sistema 02)

ServiceCadastrarSala.java
(sistema 01)

ServiceCadastrarSala.java
(sistema 02)

ServiceAtualizarSala.java
(sistema 01)

ServiceAtualizarSala.java
(sistema 02)

ServiceListarSala.java
(sistema 01)

ServiceListarSala.java
(sistema 02)

SalaDao.java
PredioDao.java

PerfilSalaDao.java

Sala.java
(sistema 01)
Sala.java

(sistema 02)

Utilizacao
Horarios
Salas

menu_aplicacao.xhtml
ControlNavigation
MenuFormBean.java

- - -

Utilizacao
Horarios
Predio

menu_aplicacao.xhtml
ControlNavigation
MenuFormBean.java

- - -

Gerenciar
Chaves

menu_aplicacao.xhtml
ControlNavigation
MenuFormBean.java

registrarEntradaSaida.xhtml

ServiceRegistrarOperacao
Chave.java
(sistema 01)

ServiceRegistrarOperacao
Chave.java
(sistema 02)

ChaveDao.java
HistoricoCha-
veDao.java

FuncionarioDao.java

Chave.java
HistoricoCha-

ve.java
Funcionario.java

Relatorio
Ocupacao
Turmas

menu_aplicacao.xhtml
ControlNavigation
MenuFormBean.java

- - -

Relatorio
Situacao
Momenta
nea das
Chaves

menu_aplicacao.xhtml
ControlNavigation
MenuFormBean.java

- - -
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Tabela 4 – Refatorações para atender demandas recentes dos clientes

Nº Feature Artefatos refatorados

1 DistribuirTurmasEAJ ServiceDistribuirTurmasEAJ
.java

2 DistribuirTurmasCCHLA ServiceDistribuirTurmasCCHLA
.java

3 ImportarTurmasCT ServiceImportarTurmasCT
.java

4 ImportarTurmasCCHLA ServiceImportarTurmasCCHLA
.java

5 GerenciamentoChaves (parte comum) ServiceRegistrarOperacaoCha
ve.java e registrarEntradaSaida.xhtml

6 RegistrarEntradaSaidaComResposanvel ServiceRegistrarOperacao
ChaveComResponsavel.java

7 RegistrarEntradaSaidaSemResposanvel ServiceRegistrarOperacao
ChaveSemResponsavel.java

8 SituacaoMomentaneaChaves RelatorioHistoricoChaveForm
Bean.java
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5 Trabalhos relacionados

Neste capítulo são apresentados trabalhos que realizaram pesquisas na área de
reengenharia de sistemas legados para LPSs e de refatoração de LPS. As características de
cada trabalho são destacadas, bem como são realizadas comparações entre eles e o método
de extração e evolução de LPS proposto nesta dissertação. Os trabalhos foram agrupados
em duas seções: Métodos para reengenharia de LPS (Seção 5.1), e Refatoração de LPS
(Seção 5.2).

5.1 Métodos para reengenharia de LPS
Embora a adoção de linhas de produtos de software traga diversos benefícios quando

comparada a engenharia de software convencional, existem riscos envolvidos nesta adoção
que desencorajam a transição a esta abordagem. Fatores como, alto custo e esforço iniciais
desempenhados durante o período de transição da engenharia de software convencional
para a engenharia de linhas de produto desestimulam a adoção. Neste contexto, Krueger
(2002) apresentou a ferramenta GEARS para diminuir estes riscos e apoiar três abordagens
de adoção de linhas de produto de software: (i) proativa - a LPS é construída desde
o início do processo de desenvolvimento, seguindo o fluxo da engenharia de domínio e
aplicação; (ii) extrativa - a implementação de uma LPS ocorre por meio da reutilização de
artefatos de softwares de sistemas existentes; (iii) reativa - a LPS cresce gradualmente
a medida que novos requisitos surgem para novos produtos ou em produtos existentes.
Apesar das contribuições de Krueger (2002) com estas abordagens de adoção de linhas de
produto, que são amplamente utilizadas no âmbito de LPSs, ele não explicita de forma
detalhada atividades a serem realizadas para concretizar estas abordagens. Apenas são
listadas tarefas de alto nível que orientam cada um dos cenários de adoção de LPS.

O processo de reengenharia de softwares existentes para linhas de produto tem
atraído atenção para desenvolvimento de pesquisas nessa área. Assunção et al. (2017)
conduziram um estudo de mapeamento sistemático para fornecer uma visão geral da
pesquisa atual sobre reengenharia de sistemas existentes para LPSs. Neste estudo é
constatado que não há um conjunto bem estabelecido ou aceito de fases para conduzir
o processo de reengenharia, pois a maioria das abordagens propostas nessa área não
especificam claramente as fases deste processo. No entanto, 3 fases são inferidas a partir
das publicações analisadas: (1) detecção - identifica as features existentes em um sistema ou
conjunto de sistemas existentes; (2) análise - analisa os artefatos e informações disponíveis
para propor uma representação de LPS; (3) transformação - realiza a modificação nos
artefatos para obter a LPS. Diversos trabalhos definem atividades que contemplam uma ou
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mais destas fases. Contudo, na maioria deles, as fases não são claramente descritas, o que
levou o estudo de Assunção et al. (2017) a ter que considerar, por exemplo, informações
sobre artefatos recebidos e produzidos nos trabalhos para percepção de fases nos mesmos.

No sentido oposto do que aponta o estudo de Assunção et al. (2017), este trabalho
propõe um método que apresenta explicitamente um conjunto de atividades que estabelecem
subatividades e diretrizes concretas para condução do processo de reengenharia de sistemas
existentes para LPS. As fases descobertas por Assunção et al. (2017) são contempladas
neste método por suas duas primeiras atividades (ver Figura 2): Atividade 1 - Modelar
features da LPS: trata da identificação das features de sistemas existentes e cria uma
representação da LPS; Atividade 2 - Projetar e Implementar LPS através da refatoração
de um sistema existente: trata da refatoração dos artefatos existentes para implementação
da LPS. O método ainda define uma atividade de testes (Atividade 3 - Realizar Testes
para cada um dos produtos atuais existentes) para os produtos extraídos da LPS que não
é coberta pelas três fases de Assunção et al. (2017).

Martinez et al. (2015) propõem um framework genérico e extensível para adoção
bottom-up de Linha de Produtos de Software. O framework é executado com apoio da
ferramenta BUT4Reuse (Bottom-Up Technologies for Reuse) que fornece suporte às
suas camadas: (i) construção de adaptadores - cria, a partir de artefatos existentes,
representações na forma de elementos para construção de novos artefatos reutilizáveis; (ii)
identificação de blocos - agrupar elementos dos artefatos existentes afim de obter maior
granularidade da organização dos artefatos pelos especialistas do domínio; (iii) identificação
e localização de features - definição de features a partir dos blocos de elementos, bem como,
mapeamento das features aos seus artefatos de implementação; (iv) descoberta de restrições
(constraints) entre features - identificação de restrições entre as features identificadas;
(v) síntese de modelo de features - criação e refinamento do modelo de features; (vi)
construção de artefatos reutilizáveis - permite a criação de artefatos reutilizáveis; (vii)
visualização - possibilita compreender, por meio de visões, as informações produzidas por
qualquer uma das camadas. Adaptadores são os principais componentes do framework.
Um adaptador decompõe um artefato existente em elementos e constrói novos artefatos
reutilizáveis a partir desses elementos. No adaptador ainda são definidas métricas de
similaridade para identificar similaridades e variabilidades entre artefatos. Uma vez que os
adaptadores são construídos para os artefatos existentes, a construção de novos artefatos
reutilizáveis é facilitada. Com isso, é notório um esforço maior no projeto e implementação
destes adaptadores que necessitam de diretrizes mais concretas para realização de suas
implementações. As características genéricas do framework se devem ao suporte oferecido
pela ferramenta para lidar com diversos tipos de artefatos e, as extensíveis, pelo fato de
poder ser estendido com adaptadores, algoritmos e visualizações que permitem seu uso em
diferentes cenários. Um estudo de caso também é realizado para validar a abordagem por
meio do desenvolvimento de LPS a partir de variantes do Eclipse.
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Assim como o método proposto nesta dissertação, a abordagem de Martinez et
al. (2015) busca definir um processo com um conjunto de atividades sistematizadas para
construir linhas de produtos em cenários de adoção extrativa de LPS. No entanto, o método
desta dissertação se distingue da abordagem de Martinez et al. (2015) por apresentar
diretrizes específicas aplicadas no nicho de adoção bottom-up de LPSs para sistemas web
desenvolvidos em Java. Nesta dissertação, ainda ocorre a avaliação do método em um
contexto de adoção reativa de LPS, o que também não é contemplado pelo trabalho de
Martinez et al. (2015). Por fim, esta dissertação ainda apresenta atividades mais concretas
e de aplicação direta durante o processo de reengenharia de produtos legados para LPSs
em relação ao trabalho de Martinez et al. (2015), que menciona a necessidade de diretrizes
para oferecer um suporte mais automatizado da sua abordagem.

A tese de Xue (2012) propõe uma abordagem completa para reengenharia de
produtos de software legados para uma Linha de Produtos de Software. De forma análoga
a esta dissertação, ele propõe uma abordagem com técnicas que englobam a detecção,
rastreamento e implementação de features. A detecção é feita pela comparação de modelos
de features de diferentes exemplares de um produto. Enquanto que o rastreamento ocorre
por meio de técnicas que localizam artefatos das features e rastreiam seus artefatos. Ainda
são apresentados mecanismos para implementação de variabilidades mostrados a partir de
uma LPS real implementada na linguagem Java e utilizada na indústria de software. A
LPS ainda é alterada durante seu trabalho por meio da técnica XVCL para mostrar outras
possibilidades de técnicas de implementação de variabilidade para as mesmas variabilidades
da LPS. Por fim, Xue (2012) utiliza todas os métodos e técnicas especificados pela sua
abordagem para validá-la ao recuperar e gerenciar variabilidades dentro de uma família de
produtos do software Berkeley DB.

O método proposto neste trabalho apresenta algumas limitações comparadas
ao trabalho de Xue (2012) que apresenta técnicas mais sofisticadas para o projeto da
LPS. Por exemplo, para detecção de features são aplicadas técnicas de diferenciação de
modelos para comparar modelos de features existentes e detectar mudanças evolutivas
nas features dos produtos variantes de um produto inicial, por meio do GenericDiff.
A abordagem ainda utiliza a ferramenta CloneDifferentiator para identificar diferenças
entre os produtos no nível de implementação, mapeando possíveis features variáveis.
Em seguida, o mapeamento efetivo das features é alcançado por meio de técnicas de
diferenciação de software. Entretanto, a detecção de features nestas ferramentas pode
ser falha em alguns casos e artefatos como diagramas de casos de uso também podem
constituir uma forma eficiente de mapeamento de features, assim como foi feito durante
a execução do método apresentado nesta dissertação, uma vez que diagramas de casos
de uso organizam funcionalidades de um sistema na perspectiva dos seus usuários, o que
auxilia a transformação destes diagramas para modelos de features, visto que features
representam características proeminentes para usuários de um sistema de software. Quanto



Capítulo 5. Trabalhos relacionados 78

à implementação das variabilidades, este trabalho poderia estender a abordagem de Xue
(2012) trazendo as variabilidades para um nível maior de abstração. Seu trabalho distingue
as variabilidades quanto às suas granularidades (fina, grossa e mista), dividindo as soluções
de implementação também nestas mesmas categorias. No método desta dissertação, as
variabilidades são agrupadas no projeto de domínio por problemas detectados na modelagem
das features, quando ainda não se tem conhecimento aprofundado do código-fonte (ex:
entidade com atributos adicionais em apenas alguns produtos, integração com agentes
externos, alternar diferentes implementações de regras de negócio em uma feature, etc).

5.2 Refatoração de LPS
No trabalho desenvolvido por Olszak e Jørgensen (2012) é apresentada uma abor-

dagem para melhorar a distribuição de implementações de features em código-fonte de
softwares legados, visando facilitar a compreensão de programas numa perspectiva baseada
em features. Para isso, é proposta uma remodularização orientada a features de programas
Java legados que estabelece representações explícitas de features em estruturas de pacotes
típicas de programas orientados a objetos. A abordagem inclui 3 fases: (i) localização
de features, (ii) representação de features e (iii) transformação reversa. A localização
de features é realizada por meio da anotação em código-fonte dos pontos de entrada de
features que ativam o rastreamento dos artefatos de implementações das features em
tempo de execução. Na representação de features as classes do programa são realocadas
em uma nova estrutura de pacotes, onde cada single-feature package reúne somente classes
exclusivas para a implementação de uma feature particular, e multi-feature packages contém
classes compartilhadas por várias features. Por fim, a transformação reversa restabelece o
programa ao seu estado original a partir de anotações de metadados gravadas nos artefatos.
A abordagem é avaliada por meio de dois estudos de caso, onde dois programas reduziram
o entrelaçamento e espalhamento das implementações das features após a remodularização
orientada a features.

Como a restruturação em código-fonte realizada pelo trabalho de Olszak e Jørgensen
(2012) reorganiza as classes sob a perspectiva de features para transformar um programa
em uma LPS, uma divisão completa de features pode não ser alcançada já que a abordagem
ainda preserva o conteúdo original delas, o que acaba transferindo para o programador
uma parte da responsabilidade para utilizar mecanismos de separação de features mais
avançados do que o agrupamento das suas implementações em pacotes. Dessa forma, a
separação de features da abordagem ocorre com sucesso para features que podem ter seus
artefatos implementados em estrutura de pacote, mas acaba deixando para o programador
implementações de features que ocorre em nível de classe, métodos de classes ou de
instruções de código individuais. Esta dissertação complementa o trabalho de Olszak e
Jørgensen (2012) ao oferecer diretrizes para justamente implementar features nesses níveis
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não cobertos. A identificação de features a partir de artefatos de requisitos de software
que podem ser encontrados em cenários com aplicações em produção também é citada
no trabalho de Olszak e Jørgensen (2012). Diretrizes para identificação de features a
partir de modelos de casos de uso também são citadas, no entanto, o trabalho aborda a
formação de features por meio de agrupamentos semânticos de casos de uso em torno de
conceitos de domínio, isto é, casos de uso que representam operações sobre uma mesma
entidade de domínio, normalmente expressas através de verbos, poderiam ser agrupados e
transformados em uma única feature, por meio de substantivos. Como exemplo, para uma
entidade fictícia Contato, os casos de uso Cadastrar Contato, Alterar Contato, Listar
Contato e Remover Contato, poderiam ser mapeados para a feature Gerenciamento
Contato. Diferente destas diretrizes, as diretrizes de identificação de features a partir de
modelos de casos de uso do método apresentado nesta dissertação, analisam detalhes desses
modelos em busca de achar variabilidades entre casos de uso de sistemas distintos, afim
de mapeá-las para os tipos de features conhecidos, não tratados por Olszak e Jørgensen
(2012): obrigatórias, opcionais, alternativas e ou-inclusivas.

Ademais, o trabalho de Olszak e Jørgensen (2012) também não mostra a derivação
de produtos, que poderia ser feita removendo ou refatorando as decomposições do programa
remodularizado para gerar produtos específicos, e não oferece mecanismos para tratar
os tipos de features que uma LPS pode possuir para contemplar seus produtos, como
features obrigatórias, opcionais e agrupamentos alternativos e ou-inclusivos. Por outro
lado, o trabalho de Olszak e Jørgensen (2012) também pode complementar esta dissertação
melhorando a localização e depois o mapeamento dos artefatos de implementação com as
features correspondentes a partir de um esforço manual para anotar os pontos de entrada
das features em código-fonte. Por fim, o trabalho aplica a abordagem para um programa
Java, quando o cenário mais encontrado na indústria indica a adoção de LPS quando
existem vários softwares similares em produção (BERGER et al., 2013), o que é tratado
no método proposto nesta dissertação.

Outra abordagem de reengenharia de sistemas legados para LPS é a refatoração
orientada a features (FOR) proposta por (LIU; BATORY; LENGAUER, 2006) para
decompor e modularizar programas legados em features. Desde então, diversos trabalhos
tem sido desenvolvidos com tal abordagem (SCHULZE et al., 2012) (TRUJILLO; BATORY;
DIAZ, 2006) (LOPEZ-HERREJON; MONTALVILLO-MENDIZABAL; EGYED, 2011)).
Esta abordagem busca a separação completa de features, onde uma feature não pode
compartilhar artefatos com outra feature. Esse fato evidencia uma diferença clara para este
trabalho, onde artefatos podem ser compartilhados por mais de uma feature, principalmente
aqueles que fazem parte do núcleo da LPS.

Programação orientada a aspectos (POA) é outro paradigma utilizado em pesquisas
que tratam da migração de sistemas legados para linhas de produtos. POA foi introduzido
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por Kiczales et al. (1997) para permitir representar claramente os programas na forma de
aspectos, incluindo isolamento, composição e reutilização apropriadas do código-fonte destes
aspectos. Com isso, abordagens de adoção extrativa e reativa de LPS utilizaram POA para
modularizar features transversais em um sistema na forma de aspectos, de forma a evitar
o entrelaçamento e dispersão destas features com outras em um software (CALHEIROS et
al., 2007) (KASTNER; APEL; BATORY, 2007) (ALVES et al., 2005). Para programas
legados desenvolvidos em Java, existe uma extensão da linguagem Java para suportar a
introdução de aspectos, chamada, AspectJ. No entanto, um esforço inicial é necessário
para aprendizado do paradigma de orientação a aspectos e também do funcionamento do
AspectJ. Para o método proposto nesta dissertação, não é exigido aprendizado adicional
para desenvolvedores familiarizados com a linguagem Java.
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6 Considerações Finais

Esta dissertação de mestrado apresentou um método sistemático para implemen-
tação e evolução de linhas de produtos de software no contexto de programas legados
desenvolvidos em Java. O método provê atividades que auxiliam os responsáveis pela
extração de uma LPS desde a elicitação das similaridades e variabilidades dos sistemas
existentes, passando pelo refatoração de um dos sistemas visando implementar as variabili-
dades para contemplar as variações apresentadas nos produtos, até os procedimentos de
testes em que é validado o funcionamento dos produtos extraídos da LPS. Três atividades
foram propostas no contexto do método (Figura 2): (i) Modelar features da LPS, (ii)
Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existentes e (iii) Realizar
Testes para cada um dos produtos atuais existentes. Nestas atividades foram fornecidas
diretrizes concretas para atingir o objetivo definido por cada uma delas.

O método proposto neste trabalho foi extraído de um cenário ambientado na
UFRN a partir de dois sistemas existentes desenvolvidos na linguagem Java e usados
para controle de espaços físicos em dois setores distintos. A primeira atividade do método,
Modelar features da LPS, cria a primeira representação da LPS por meio de diretrizes
que comparam diagramas de casos de uso dos sistemas encontrados e geram, a partir
destas comparações, um diagrama de casos de uso representativo da LPS, bem como um
modelo de features, já que este é um modelo mais adequado e difundido para visualização
das features de uma LPS. Com estes artefatos criados, a próxima atividade do método,
Projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas existentes, que
a partir das variabilidades detectadas nos sistemas e estabelece soluções objetivas para
implementa-las de acordo com o tipo de problema que geram. Estas soluções fornecem
diretrizes de refatoração a se aplicar no código-fonte da LPS, o que gera como saída
os artefatos devidamente refatorados e prontos para a atividade seguinte. Na atividade
posterior, Realizar Testes para cada um dos produtos atuais existentes, os pontos
do código-fonte que sofreram refatorações são testados para verificação da conformidade
com os requisitos estabelecidos anteriormente. E após estes testes mais localizados, os
produtos extraídos da LPS são testados para garantir o funcionamento adequado do
produto como um todo, com todas as partes refatoradas trabalhando em conjunto.

Após a aplicação do método no contexto extrativo de adoção de LPS, ele ainda é
utilizado para adequar a LPS aos novos requisitos de novos produtos incorporados. Mais
uma vez as mesmas atividades definidas para extração da LPS são executadas. No entanto,
algumas observações são destacadas nas diretrizes das atividades para integração correta
das novas variabilidades ao código da linha de produtos, proporcionando assim, a aplicação
adequada do método neste contexto de evolução da LPS.



Capítulo 6. Considerações Finais 82

6.1 Contribuições
As contribuições a seguir, são resultados do desenvolvimento deste trabalho:

• Definição de um método sistemático para implementação de LPS: Neste
trabalho foi proposto um método que apresenta atividades concretas que conduzem
a implementação de LPS em contextos extrativos e reativos de adoção. Com tais
atividades, profissionais da indústria tem uma visão prática do que precisa ser feito
para extrair e evoluir uma LPS, tendo uma visão da importância de cada atividade
e dos artefatos trabalhados e gerados por elas.

• Diretrizes para identificar similaridades e variabilidades de sistemas lega-
dos usando casos de uso: O presente documento também apresentou diretrizes
para extrair similaridades e variabilidades de diagramas de casos de uso para criar
modelos de features de LPS. Diagramas de casos de uso são artefatos que podem ser
encontrados em contextos de adoção de LPS, visto que são amplamente utilizados
para representar sistemas em termos de funcionalidades para seus usuários. De
forma análoga, um modelo de features oferece uma visualização simples e com o
detalhamento dos relacionamentos e classificações das features relevantes de uma
LPS para seus clientes.

• Diretrizes para projeto e implementação de variabilidades: Esta dissertação
também apresentou diretrizes concretas para implementação de variabilidades de
acordo os problemas por elas gerados. Técnicas como, padrões de projeto, repositório
de parâmetros, compilação condicional, são utilizadas nas soluções destes problemas
a fim de realizar estas variabilidades.

• Aplicação do método em um estudo de caso: Como forma de avaliação preli-
minar do método proposto, ele foi aplicado a um estudo de caso na indústria, onde
uma LPS foi extraída e evoluída a partir de sistemas web. O estudo de caso permi-
tiu avaliar de forma preliminar a viabilidade de aplicação do método em cenários
encontrados na indústria.

6.2 Limitações do trabalho
Apesar das contribuições deste trabalho, algumas limitações encontradas em seu

desenvolvimento merecem destaque:

• Aplicação do método proposto em apenas uma única LPS e de mesmo domínio,
necessitando expandir sua utilização para LPSs de domínios diferentes.
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• Aplicação do método foi restrito aos autores do trabalho, evidenciando a necessidade
de condução de novos estudos com o seu uso de forma independente por outros
desenvolvedores.

• As atividades de testes propostas no método foram pouco exploradas, no entanto,
o uso do método por outras equipes possibilitaria o surgimento de propostas de
melhorias nessas atividades, por meio das experiências de uso relatadas.

6.3 Trabalhos futuros
Para dar continuidade à pesquisa desenvolvida nesta dissertação, alguns trabalhos

futuros podem ser listados, tais como:

• Extensão das diretrizes de projeto e implementação de LPS proposto neste trabalho
para outras tecnologias e linguagens de programação, objetivando atender outros
cenários que podem ser encontrados na indústria;

• Avaliação sistemática qualitativa e quantitativa deste método com outros métodos e
abordagens de extração de LPS em contextos com sistemas ou LPS em produção,
através de estudos de caso e experimentos controlados;

• Proposta de outras diretrizes para resolver problemas de variabilidades em LPSs de
outros domínios não cobertos por este trabalho.
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