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Resumo

A engenharia de Linhas de Produto de Software (LPS), possui em uma de suas áreas a
derivação de produtos, que utiliza a estratégia de implementação de produtos a partir
de uma determinada seleção de features. Os seus artefatos desenvolvidos, podem ter sido
gerados ou compostos durante a etapa de implementação do domínio. Apesar de sua
importância, a atividade de derivação de produtos continua sendo cara e propensa a erros,
que ainda é difícil de automatizar e ter suporte por meio de ferramentas. Além disso,
poucos trabalhos têm sido dedicados ao processo de derivação de produtos e a aplicação
de estratégias no contexto prático. Há uma falta de relatórios empíricos descrevendo a
derivação de produtos em ambientes industriais e, em geral. Este trabalho de disserta-
ção de mestrado, propõe a sistematização do processo de distribuição e implantação de
sistemas em aplicações Web clonadas, através da derivação semiautomática de produtos
de softwares existentes, refatorados para uma LPS. Bem como a utilização do apoio
ferramental para realizar a implantação de uma instância do sistema configurado, fazendo
com que o produto de software fique disponível e pronto para uso em um servidor. Além
disso, foi realizado um estudo empírico para analisar quantitativamente o processo de
derivação de produtos, antes e depois da utilização desta abordagem com e sem o apoio
ferramental. Esta abordagem especifica um conjunto de atividades sistemáticas e bem
definidas, que auxiliam aos analistas de sistemas e programadores a derivarem os produtos
que foram refatorados para LPS, a partir de sistemas existentes. Através do uso desta
abordagem com o apoio ferramental, será possível gerenciar os produtos e suas features,
deixando-os preparados para serem produtos configuráveis de forma semiautomática, e
prontos para serem derivados e implantados. O estudo realizado, fornece informações
acerca dos conceitos e ações explorados na literatura, tais como: derivação de produtos
de software, implantação de software, clonagem de LPS, reengenharia de software para
LPS, refatoração de LPS e geração de códigos-fonte. Profissionais podem utilizar este
trabalho como base para definir, adaptar ou avaliar suas próprias abordagens de derivação
com implantação de produtos. Enquanto os pesquisadores podem usar este trabalho como
ponto de partida para novos relatórios industriais, apresentando suas experiências com
a derivação de produtos. Os resultados obtidos neste estudo mostraram que ao usar a
abordagem proposta, foi possível contribuir com a derivação e implantação de produtos
de software de forma mais ágil, produtiva e satisfatória. Mesmo em situações em que o
usuário tenha poucas experiências com derivação e implantação de softwares, as ações rea-
lizadas para tal, ocorrerão em menos tempo e com uma boa corretude durante este processo.

Palavras-chave: Linha de Produto de Software. Derivação de Produtos. Implantação de
Softwares. Reengenharia de Linha de Produto. Geração de Códigos-Fonte.



Abstract

The engineering of Software Product Line (SPL) has the products derivation as one of
its areas, which uses the strategy of products implementation from features previously
selected. The artifacts developed, can be generated or compound during the step of domain
implementation. Despite its importance, the activity of product derivation continues to be
costly and error prone, and it is still difficult to automate and have support by means of
tools. Furthermore, few papers have been dedicated to the product derivation process and
the strategies of applying it in practical context. Thus, there is a lack of empirical reports
describing the product derivation in industrial environment, in general. This Master’s
dissertation, proposes the systematization of the process of system distribution of cloned
web application, through the semiautomatic product derivation of existing softwares,
refactoring to SPL. A well as, the use of a support tool to realize the implementation of
the instance of the system previously configured, making the software product available
and ready to be used in a server. Furthermore, a controlled experiment was conducted
to qualitatively and quantitatively analyse product derivation process, before and after
the use of this approach with and without the support tool. This approach specifies a
set systematic and well-defined activities that help which will assist the system analysts
and programmers to do the product derivation of the product refactored to a SPL, from
a existenting system. Through the use of an approach supported by a tool, it will be
possible to manage the product and its features, leaving it ready to be semiautomatic
configured product, ready to be derived end deployed. The study carried out through a
controlled experiment, provides information about of the concepts and actions explored in
the literature, such as: derivation of softwares products, software deployment, cloning of
the SPL, software reengineering of SPL, refactoring of SPL and source-code generation. IT
professionals can use this work as a basis for define, adapt or evaluate theirs own derivation
approaches with product deployment. While researchers can use this work, as a starting
point for new industrial reports, showing yours experiences with in product derivation.
The results obtained in this study showed that when using the proposed approach, it
was possible to contribute with the derivation and implantation of software products in
more agile, productive and satisfaction way. Even in situations where the user has few
experiences with derivation and deployment of software, the actions taken to do so will
occur in less time and with a good corretude during this process.

Keywords: Software Product Line. Product Derivation. Product Line Reengineering. Gene-
ration of Source Code.
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1 Introdução

A busca por soluções para melhorar a vida das pessoas, seja no seu trabalho, em
tarefas domésticas ou até mesmo para um lazer, resulta na crescente demanda para a
indústria de desenvolvimento de software com o objetivo de atender inúmeros cenários
relacionados ao dia a dia das pessoas. Tais demandas estão relacionadas ao desenvolvimento
de software que auxiliem desde a execução de uma tarefa simples como realizar compras de
um produto na internet ou até mesmo em atividades complexas, como tomar decisões es-
tratégicas para uma empresa multinacional. Alguns destes cenários são bastante complexos
de serem desenvolvidos, resultando em desafios quase homéricos para os desenvolvedores
que, de um modo geral, precisam desenvolver soluções eficientes em um intervalo de tempo
cada vez mais apertado. Para resolver esses tipos demandas supracitadas, pesquisadores
de Engenharia de Software, desde meados dos anos 60, discutem como aplicar o conceito
de Linhas de Produtos utilizadas pelas fábricas (por exemplo, automotivas) na indústria
de software, gerando assim o conceito Linhas de Produtos de Software (LPS, ou em inglês,
Software Product Lines). Porém, a partir dos anos 90 foi que o referido termo começou
a ganhar mais força na indústria de software. A principal ideia por trás desse conceito
é não construir um software sempre do zero, mas sim reusar suas partes para um novo.
Entretanto, para que o software não fique sempre igual com as mesmas funcionalidades, é
necessário realizar adaptações que atendam aos requisitos do cliente, no qual ele tem a
opção de escolher as configurações do produto desejada (APEL et al., 2013).

Empresas, como Boeing, Bosch, General Motors, (HP), Motorola, Nokia e Toshiba1,
utilizam a abordagem de Linha de Produtos de Software LPS, e estão produzindo notáveis
melhorias quantitativas em produtividade, time-to-market, menor esforço de manutenção,
qualidade do produto e satisfação dos clientes (NORTHROP, 2002). Esta prática utiliza a
ideia de criação de conjuntos de sistemas relacionados a partir de ativos comuns e que tam-
bém podem satisfazer eficientemente a customização em massa de software (NORTHROP,
2002).

Nesse contexto, as LPSs surgem como uma forma sistemática de se obter reuso de
software. Segundo Pohl, Böckle e Linden (2005) a Linha de Produto de Software (LPS) é;
1 As três primeiras empresas foram homenageadas no Hall of Fame da conferência de Linha de Produtos

de software:<http://splc.net/hall-of-fame/>

http://splc.net/hall-of-fame/
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Um conjunto de sistemas intensivos em software, compartilhando um
conjunto controlado de características comuns que satisfazem a uma
necessidade ou missão específica de um segmento particular do mercado,
desenvolvido a partir de um conjunto comum de ativos fundamentais
(core assets) segundo uma prescrição.

Neste contexto, a LPS possibilita gerenciar famílias de sistemas, que compartilham
um núcleo comum de características previamente implementadas, apresentando suporte a
diversos produtos. Sua adoção traz benefícios que satisfazem as necessidades específicas de
um determinado segmento de negócio (POHL; BÖCKLE; LINDEN, 2005).

Dentro da área de engenharia de linha de produto de software, existe uma subárea
chamada de Derivação de Produto (DP), que consiste no processo de construção de
produtos. A partir de uma determinada seleção de artefatos, é possível configurar um
produto de forma individual, a fim de que este possa ser derivado. Os seus artefatos, são as
partes das funcionalidades de uma família de produtos de softwares, que são compartilhados
e podem ou não ter relações entre si (DEELSTRA; SINNEMA; BOSCH, 2005).

1.1 Problema e Motivação
A área de derivação de produtos ainda é bastante imatura, segundo Rabiser,

Grünbacher e Dhungana (2010). Isso porque, em geral, as derivações de produtos são
descritas em um alto nível de abstração, através das atividades requeridas. Além disso, há
uma falta de suporte para o processo de derivação (O’LEARY; ALMEIDA; RICHARDSON,
2012) e não há detalhes sobre as estratégias de customização, resolução de variabilidade e
derivação de modelos de dados.

Embora algumas das soluções atuais de derivação de produtos ofereçam ferramentas
de suporte ao processo de derivação de softwares, tais abordagens não apresentam estudos
com resultados referentes à análise quantitativa e qualitativa na DP e de banco de dados
com o apoio ferramental. Além disso, tais soluções são promissoras no que se refere ao seu
processo, porém, não detalham as suas atividades a ponto de serem replicadas por outras
equipes de desenvolvimento.

Nesse contexto, técnicas e estratégias são fundamentais para apoiar o processo de
derivação e implantação de produtos de softwares, a clonagem de sistemas Web é uma
delas, ela é frequentemente usada para copiar os sistemas como forma de realizar a sua
distribuição. Durante esta etapa, no contexto da Secretaria de Estado da Agricultura,
da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte - SAPE, todo o processo de derivar e
implantar seus sistemas são feitos de forma manual.

Uma outra etapa necessária que requer um grande esforço após a cópia do sistema
no servidor do cliente, é a realização da refatoração do sistema para deixar apenas com
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as funcionalidades escolhidas pelo cliente, principalmente no que se refere a identificação
dos códigos-fonte que estão relacionados com uma determinada funcionalidade. Um ótimo
conhecimento sobre a engenharia de domínio e a engenharia de aplicação são necessárias
para não remover artefatos que fazem parte do núcleo do sistema ou que tenha alguma
relação com uma outra funcionalidade que foi escolhida. A importação do banco de dados
também é um fator essencial para fazer com que a instância do sistema fique funcionando,
esta etapa pode ser realizada com o apoio de ferramentas ou de forma manual sendo está a
mais trabalhosa. Um dos problemas existentes é como separar as funcionalidades do arquivo
do banco de dados. Para esta atividade é necessário um grande esforço principalmente
quando está se trabalhando com sistemas de grande porte.

Para contribuir com o desafio da adoção de LPS e a DP semiautomaticamente
enfrentado pela indústria, esta dissertação encontrou motivação para realizar suas contri-
buições nesse campo de pesquisa em um problema de derivar os produtos de softwares
da SAPE. Este órgão público é responsável por coordenar as políticas públicas voltadas
para o desenvolvimento do Setor Agropecuário do Rio Grande do Norte, diretamente ou
através de suas entidades vinculadas – EMATER/RN, EMPARN, IDIARN e CEASA-RN.

O objetivo da SAPE é promover melhorias crescente nos aspectos qualitativos e
quantitativos da produção rural – alimentos para abastecimento dos mercados interno e
externo; matéria-prima e insumos para mover as indústrias do estado.

A SAPE e as instituições vinculadas a ela, utilizam um sistema de informação e
gerenciamento do campo chamado de CERES (Sistema de Informação e Gerenciamento
do Campo). Atualmente este sistema é composto por dezesseis módulos, cada um deles
é responsável por gerenciar os seus programas ou projetos voltados para as políticas
pública destas instituições, bem como os seus setores de Recursos Humanos, Patrimônio,
Transporte e Suporte Técnico em Informática.

O sistema Ceres é desenvolvido na linguagem de Script PHP 2, e utiliza o banco de
dados PostgresSQL3. Até o atual momento, temos sete instâncias do sistema, uma delas
foi desenvolvida para atender o formato de multiempresa(uma única instância do sistema
funcionando para varias empresas) voltada para a SAPE, EMATER/RN e IDIARN. Além
disso, esta instância é usada como base para ser clonada e partilhada com outros órgãos.
Já as outras seis instâncias, são clones do sistema base que estão em cada órgão, com
uma única instância para cada um e possuem os seguintes módulos: Recursos Humanos e
Ponto Eletrônico. As instituições que estão usando estas instâncias são a Controladoria
Geral do RN, o Hospital Monselhor Walfredo Gurgel, a FUNDAC/RN, SETHAS, SEARH
e recentemente fizemos uso da abordagem deste trabalho de dissertação para realizar a
2 PHP é uma linguagem de script open source de uso geral <https://secure.php.net/manual/pt_BR/

intro-whatis.php>
3 Postgres SQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional, desenvolvido como

projeto de código aberto <https://www.postgresql.org/>

https://secure.php.net/manual/pt_BR/intro-whatis.php 
https://secure.php.net/manual/pt_BR/intro-whatis.php 
https://www.postgresql.org/
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derivação e implantação do software para o Hospital Giselda Trigueiro. Apesar destes
órgãos não terem relação com a SAPE, estas instituições a procuraram para fazer um
termo de cooperação técnica para que estes dois módulos fossem cedidos a eles. Esta
procura pela SAPE foi devido estes órgãos não terem uma equipe de desenvolvimento de
sistemas, e o sistema da SAPE já estar em funcionamento há alguns anos, encontrando-se
atualmente bem maduros e consolidados na instituição.

Logo, as instituições supracitadas começaram a buscar a SAPE com a finalidade
de fazer parcerias após o ato da publicação no diário oficial do governo do Estado do RN
através do decreto4 No 25.731, de 14 de dezembro de 2015, no qual estabeleceu que as
instituições e seus órgãos públicos, usassem um ponto eletrônico e controle de frequência
dos seus servidores. Mediante a esta imposição que forçou aos órgãos do Estado a terem
um sistema de ponto, e as parcerias feitas com a SAPE, sua equipe de desenvolvimento se
deparou com um novo desafio, que foi a necessidade de desenvolver os seus sistemas para
atender as variabilidades existentes nestes diferentes órgãos que assinaram este termo de
cooperação técnica.

No entanto, quase sempre as funcionalidades oferecidas pelo sistema da SAPE
precisam sofrer mudanças para atender a peculiaridades de cada órgão interessado, uma
vez que cada órgão apresenta aspectos e processos específicos de trabalho. Como é o caso da
FUNDAC/RN, o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel e Hospital Giselda Trigueiro. Nestas
três instituições, seus servidores trabalham em modo de escala, foi então necessário realizar
adaptações do módulo do ponto e recursos humanos para atender a esta particularidade.

Mesmo com estas particularidades, existe uma base comum de funcionalidades do
sistema que é utilizada por todo os órgãos e que, quando essa base comum sofre alguma
mudança, é necessário propagar para todas as cópias existentes. Diante desse cenário, a
implementação de uma LPS para auxiliar a derivação de produtos se torna uma solução
viável para, de uma forma sistemática, derivar os produtos e gerenciar as características
comuns e específicas de cada cliente.
4 Decreto No25.731 que institui o ponto eletrônico, regulamenta o controle de frequência do Es-

tado do RN. <http://www.diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=
20151215&id_doc=520651>

http://www.diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20151215&id_doc=520651 
http://www.diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20151215&id_doc=520651 
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Ao realizar pesquisas em busca de uma ferramenta que atendesse tanto a parte de
DP como a implantação de software, até o momento da escrita deste trabalho, infelizmente
não foi encontrado uma que atendesse aos dois requisitos, mas apenas a um deles. As
ferramentas ArchFeature5 e FeatureIDE 6 foram as mais completas encontradas, ambas
realizam a derivação de produto, porém, não realizam a sua implantação. Mesmo com a
utilização das duas ferramentas citadas, ainda é necessário realizar atividades manuais
para deixar uma instância do produto que foi derivado em produção no servidor do cliente.
Um outro problema enfrentado pela equipe de desenvolvimento da SAPE, é a necessidade
de realizar tarefas repetidas para aproveitar os códigos-fonte base durante a criação de
novas telas. Estes procedimentos de criação, são realizados de forma manual, e tem como
finalidade seguir os padrões do sistema Ceres, porém, ele se tornam custosos tanto referente
ao tempo de ser feito bem como o esforços necessário. Então, devido a essas razões, optamos
por criar uma nova ferramenta que atenda as necessidades apresentadas.

Os problemas vivenciados pela equipe de desenvolvimento da SAPE que estão
sendo apresentado por esta dissertação, encontram-se relacionados com a derivação e
implantação de novos produtos de software. A forma manual como é executada têm-se
mostrado como um processo custoso, com tempo elevado de execução e sujeitos a erros.
Este processo é iniciado a partir da clonagem dos códigos-fonte da aplicaçãoWeb PHP que
é realizado através da copia de todo o código-fonte do software, e em seguida realizado a
implantado no servidor do cliente por meio do tradicional copiar e colar para um cliente
FTP (File Transfer Protocol). Em seguida, são realizados as adaptações manuais dos
códigos-fonte deixando apenas as funcionalidades que farão parte do produto.

Algumas vezes é necessário realizar a criação de telas como formulários e listagens,
principalmente se já existir um sistema legado no cliente ou se precisar criar novas
funcionalidades para o software, nestes casos, é necessário repetir os códigos-fontes base do
sistema Ceres para criar estas novas telas, esses tipos de tarefas são bastantes repetitivas e
tediosas. A próxima etapa consiste na realização da importação manual do banco de dados
para o servidor do cliente e a realização dos ajustes necessários para o banco de dados,
deixando apenas o que for relacionado com as funcionalidades que farão parte do produto.

Os problemas relatados precisam ser investigados, bem como os requisitos precisam
ser analisados, a fim de que possam ser oferecidas soluções inteligentes e funcionais para
cada órgão, com o intuito de atender as demandas das instituições parceiras que fazem o
acordo de cooperação técnica para ter uma cópia do sistema.
5 ArchFeature Software Architecture and Implementation Lab – SAIL:<https://info.umkc.edu/sail/

archfeature/>
6 FeatureIDE An extensible framework for feature-oriented software development <https://featureide.

github.io/>

https://info.umkc.edu/sail/archfeature/
https://info.umkc.edu/sail/archfeature/
https://featureide.github.io/
https://featureide.github.io/
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1.2 Limitações das Abordagens Atuais
Os trabalhos relacionados encontrados na literatura, relatam os aspectos gerais

de desenvolvimento de LPS em sistemas já existentes, bem como as abordagens voltadas
para a derivação de produtos. Estes trabalhos lidam especificamente com as etapas
de programação ou da utilização de técnicas de Engenharia de Software, levando em
consideração os métodos empregados ao seu escopo.

Para preencher uma lacuna na literatura referente às atividades essenciais para a
derivação de produtos, o trabalho de Rabiser, Leary e Richardson (2011), identifica quais
são as principais atividades e realizar uma comparação entre as abordagens desenvolvidas
pelos autores em dois projetos de pesquisa diferentes e independentes. Ambas as abordagens
procuraram independentemente identificar as atividades de DP, uma através de um modelo
de referência de processo e a outra através de uma abordagem de derivação suportada por
ferramentas.

Por existir pouco relatos de processo de derivação do produto, como também
descrições de estratégias aplicadas na prática, existe uma falta de relatórios empíricos que
descrevem a DP em ambientes industriais, porém, os que existem foram conduzidos por
meio de estudos informais. Souza et al. (2015) relata a aplicação na prática de derivação de
produtos por meio de dois estudos de casos feitos na indústria em dois cenários diferentes.
Ele descreve os processos utilizados para a construção de produtos a partir de uma linha
de produtos de ativos de software. O objetivo do trabalho foi investigar como a derivação
do produto é realizada na prática. Entretanto, isso não ocorre com o trabalho de Rabiser,
Leary e Richardson (2011) que realizou a comparação de DP com apoio ferramental, porém,
não chegou a aplicar esta abordagem na prática.

O trabalho de Brisaboa et al. (2016) apresenta uma estrutura de software baseada
nas técnicas Software Product Line Engineering(SPLE) e Model-Driven Engineering (MDE)
para a geração semiautomática de sistemas de informação geográfico baseados na web.
Contudo, no trabalho ocorre a falta de técnicas focadas na criação de produtos usando as
tecnologias voltadas a os padrões da Web quando ele foi inscrito. Além disso, o estudo
não relata a parte de como é realizado a implantação dos produtos gerados. O trabalho
apresenta o núcleo da estrutura como um mecanismo de derivação de LPS que cria produtos
com código-fonte que é parcialmente baseado em um repositório de componentes e, em
parte, gerado dinamicamente usando scaffolding (uma técnica MDE específica).

O Fang et al. (2016) propõe uma abordagem com o objetivo de melhorar o desen-
volvimento e a derivação de uma família de software Industrial Automation Management
(IAM) na Siemens. O resultado do estudo mostra o aprimoramento da representação de
variabilidade introduzindo o Domain-Specific Modeling Languages (DSMLs) e a melhoria na
automatização da derivação de software, porém, não é relatado a realização da implantação
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do produto. A abordagem realiza uma integração junto a modelagem de recursos com
DSMLs para representação de variabilidade, combinando técnicas de geração de código,
com configuração de modelos de variabilidades usadas para automatizar a derivação de
software por meio de estudo de caso da aplicação da abordagem na prática.

Por fim, a DP continua sendo uma atividade cara e propensa a erros, que ainda
é difícil de automatizar e ter suporte por meio de ferramentas. Esta dissertação traz
contribuições referente as lacunas supracitadas, propondo uma abordagem para DP de
forma semiautomática e a realização da implantação do produto, ao final do seu processo,
disponibilizando uma instância do software para uso em poucos minutos.

1.3 Objetivos
Esta dissertação tem como objetivo principal reduzir o trabalho manual do processo

de derivar e implantar os produtos de softwares, através da proposta de uma abordagem
para agilizar este processo, a fim de sistematizar a distribuição de aplicações Web clonadas,
por meio da derivação e implantação semiautomática de produtos de softwares com o
apoio ferramental. Além disso, o trabalho também propõe uma análise de adoção da
abordagem para o processo de derivação e implantação dos produtos de software proposto.
Tal objetivo é alcançado através da condução de um estudo empírico por meio de métricas
de tempo e corretude, traçadas para avaliar esta abordagem para apoiar o processo de
derivar e implantar os produtos de softwares a partir de sistemas existentes refatorados
para LPS, em diferentes contextos e cenários.

Para atingir o objetivo principal, alguns objetivos específicos foram estabelecidos.

• Revisão bibliográfica dos principais trabalhos relacionados;

• Propor diretrizes, por meio de análise, projeto e implementação de LPS a partir de
produtos existentes para derivá-los e implantá-los;

• Aplicar a abordagem proposta no contexto da SAPE;

• Avaliar a abordagem proposta de derivação e implantação de produtos no domínio
de sistemas web;

• Conduzir uma análise comparativa qualitativa e quantitativa do antes e o depois da
derivação de produtos com e sem o apoio ferramental.
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1.4 Trabalho Proposto
Tendo em vista as limitações dos trabalhos atuais, este trabalho de dissertação

propõe uma abordagem para derivação e implantação de forma semiautomática de produtos
de softwares a partir de uma experiência prática no contexto do Sistema da Secretaria
de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do RN - SAPE. A abordagem propõe
um conjunto de atividades sistemáticas e bem definidas que tem como objetivo deixar
o processo de derivar e implantar os produtos de software de forma semiautomática,
agilizando o processo e reduzindo o trabalho manual. Além disso, é proposto um gerador
de CRUD (do inglês, Create, Reload, Update e Delete) para agilizar a criação de novas
funcionalidades, com o intuito de agregar mais valor a ferramenta e reduzir os trabalhos
repetitivos para gerar CRUDs durante a migração de sistemas legados para o novo sistema
no qual será implantado. Cinco atividades principais formam a abordagem: (i) Modelar
Features da LPS; (ii) Projetar e Implementar LPS através da Refatoração de um Sistema
Existente; (iii) Configurar o Produto e seus Artefatos para a Derivação; (iv) Realizar a
Derivação do Produto; e (v) Realizar a Implantação do Produto. A definição da abordagem
se deu a partir da necessidade de melhorar o processo de derivar e implantar os softwares
existentes desenvolvidos em PHP na SAPE.

1.5 Questões de Pesquisa
O desenvolvimento deste trabalho busca responder a duas questões de pesquisa,

com a finalidade de realizar a comparação entre a forma manual e semiautomática de
derivar e implantar os produtos de software. Então, foi conduzido estudos que gerem
evidências que permitam a formulação de suas respostas, mesmo que vinculadas a contextos
específicos. As perguntas são:

Questão 01: É possível reduzir o tempo do processo de derivação e implantação de
produtos de software e deixá-lo de forma mais ágil através do uso da abordagem proposta
por este trabalho?

Questão 02: É possível proporcionar uma maior corretude ao trabalho manual de
derivar e implantar os produtos de software com o uso da ferramenta proposta por este
trabalho?

1.6 Metodologia
A pesquisa proposta por este trabalho utiliza como metodologia a pesquisa quan-

titativa, que são realizadas através da aplicação de um estudo empírico. Segundo Basili
(1996), este tipo de experimento, é possível ter vários benefícios tais como: permitir a
condução de um estudo com o foco bem definido e com potencial para resultados estatísti-
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cos significantes; permite focar em variáveis e medidas específicas, e no relacionamento
entre elas; ajuda na formulação de hipótese forçando a definição clara da questão sob
investigação e permite maximizar o número de questões sendo avaliadas. Portanto, o
experimento controlado é propício para objetivo proposto deste trabalho, com a finalidade
de realizar investigações que buscam a responder às questões de pesquisas deste trabalho.
Este experimento possuem as seguintes fases: definição, planejamento, execução, análise
e apresentação. A partir destas fases é possível obter o entendimento das questões de
pesquisa que foram empregadas.

A pesquisa realizada também busca entender melhor o estado da arte em relação
às ferramentas para derivação e implantação de produtos softwares. Esta fase da pesquisa
teve como finalidade encontrar os problemas atuais referente a derivação e implantação de
produtos, da mesma forma, focando em quais são as alternativas existentes no estado da
arte para resolver tais problemas. Assim, foi possível reunir informações fundamentadas
sobre os principais parâmetros para alcançar os objetivos. Esta atividade foi essencial para
definir quais são as principais características a serem abstraídas no processo de derivação
e implantação de softwares.

Foram executadas as seguintes atividades por meio desta metodologia, com o
objetivo de obter os resultados apresentados neste trabalho:

1. Escolha de uma família de sistemas que definem uma LPS: esta atividade
realizou a escolha dos módulos do sistema Ceres que são mais requisitados pelos par-
ceiros e vinculados a SAPE, alguns dos seus módulos compartilham particularidades
entre eles;

2. Extração da LPS a partir dos sistemas existentes: esta atividade envolveu a
extração dos sistemas existentes para uma LPS, a partir da refatoração dos códigos-
fonte de suas funcionalidades. Este processo de extração, é um pré-requisito para
utilizar a ferramenta proposta por este trabalho, que tem como finalidade realizar a
preparação dos sistemas por meio das definições dos parâmetros de configurações
que estarão disponíveis no produto. No sentido de possibilitar habilitar ou não as
suas funcionalidades em tempo de execução de forma semiautomática, a partir de
consultas a sua configuração que estarão armazenadas no banco de dados do produto;

3. Desenvolvimento de uma ferramenta gráfica para apoiar a derivação e im-
plantação de produtos de software: esta atividade é responsável por desenvolver
a ferramenta que apoiará o estudo para avaliação da abordagem proposta neste
trabalho, seguindo um conjunto de atividades definidas para realizar a derivação de
softwares e a sua implantação. A ferramenta possui dois ambientes, o primeiro é a
área administrativa, que tem como finalidade possibilitar o gerenciamento dos produ-
tos e as suas features que ficaram disponíveis na ferramenta. O segundo ambiente é a
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interface de interação com o usuário, que disponibiliza os produtos de softwares que
foram registrados na ferramenta através da sua área administrativa, com as opções e
as etapas necessárias para realizar a derivação e implantação dos produtos de software
que foram refatorados para uma LPS. Ao realizar estas etapas, a ferramenta deverá
entregar uma instância do produto configurado com as funcionalidades escolhidas
durante a execução de suas sequências de etapas definidas em pleno funcionamento,
pronta para uso;

4. Aplicação da abordagem proposta no contexto da SAPE: esta atividade
executará as etapas proposta pela abordagem deste trabalho, seguindo um conjunto
de atividades definidas para refatorar os produtos de softwares existentes para LPS.
A fim de disponibilizar na ferramenta desenvolvida, duas opções de produtos de
softwares que irão ser derivados e implantados por este trabalho, com finalidade de
avaliá-la;

5. Realizar a avaliação da ferramenta desenvolvida e dos produtos derivados:
esta atividade conduzirá uma análise comparativa qualitativa e quantitativa do antes
e o depois da derivação e implantação de produtos de software com e sem o apoio
ferramental, aplicados nos cenários da SAPE para atender os requisitos provenientes
da solicitação da distribuição dos produtos, refatorados para uma LPS. A avaliação
será realizada através da derivação e implantação de dois produtos de softwares de
domínio e contextos distintos, sendo realizado a comparação entre a forma manual
sem o uso da abordagem e com o apoio ferramental usando a abordagem proposta
por este trabalho, analisando em seguida os resultados obtidos destas execuções.

1.7 Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado através dos seguintes capítulos: O capítulo 2, apre-

senta a fundamentação teórica com as informações relevantes para a compreensão dos
temas que serão discutidos durante este trabalho. O capítulo 3 é apresentado a abordagem
proposta por esta dissertação, como também a descrição das atividades realizadas por
meio da ferramenta. O capítulo 4 apresenta a avaliação da abordagem proposta por este
trabalho e a descrição de seus resultados. No capítulo 5 é apresentado os trabalhos que
são relacionados com esta abordagem, que discutem as estratégias de adoção de LPS,
derivação de produtos, clonagem de LPS e geração de códigos-fonte. Por fim, o capítulo 6
apresenta as considerações finais deste trabalho, com a conclusão, limitação do trabalho
atual e trabalhos futuros.
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2 Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta o referencial teórico de termos utilizados ao longo deste
trabalho. São descritos os conceitos gerais relacionados a Linhas de Produtos de Software
na (Seção 2.1), a Reengenharia de Softwares na (Seção 2.2), Clonagem em LPS na (Seção
2.3), o Gerador de Códigos-Fonte na (Seção 2.4) e por último o Sumário na (Seção 2.5).

2.1 Linha de Produto de Software
Segundo Clements e Northrop (2001) a linha de produto de software é:

Um conjunto de sistemas que usam software intensivamente, comparti-
lhando um conjunto de características comuns e gerenciadas, que satisfa-
zem as necessidades de um segmento particular de mercado ou missão, e
que são desenvolvidos a partir de um conjunto comum de ativos principais
e de uma forma preestabelecida.

As áreas de contribuições da LPS podem ocorrer entre quatro âmbitos distintos,
sendo elas: (i) negócios; (ii) arquitetura; (iii) processo; e (iv) organização (LINDEN;
SCHMID; ROMMES, 2007). A área de negócios diz respeito ao planejamento estratégico
da instituição, que estabelece a utilização da LPS no desenvolvimento de softwares em um
domínio específico. Deste modo, a escolha entre estas áreas em função da linha de produto,
é algo bem peculiar das instituições e deve ser levado em consideração, qual o mercado
pretende-se atender e quais serão os seus produtos criados.

A arquitetura está relacionada com a parte interna do sistema. No caso de uma
LPS, ela é composta por partes comuns que podem ser beneficiadas com o reuso de
código-fonte. Uma outra influência da LPS ocorre no processo de desenvolvimento, no qual
são definidos como serão executadas as etapas de análise de requisitos, implementação
e outras. O reuso da arquitetura é um processo que ocorre de forma mais indireta para
o programador quando se está trabalhando em uma LPS. Porém, os seus benefícios de
economia de tempo e esforço são consideráveis (POHL; BÖCKLE; LINDEN, 2005).

Por fim, a LPS também afeta a organização das pessoas que trabalham no projeto,
no qual podem definir as tarefas pelas quais cada membro da equipe é responsável
dividindo-as por funcionalidades. Desta forma o desenvolvimento pode ocorrer em parte
que são variáveis e possuem funcionalidades comuns aos produtos da mesma linha, na
qual especializam um produto para um caso específico de utilização e que podem ser
reusáveis por diferentes membros da família. Todas estas mudanças que são necessárias
para adoção de uma LPS, podem trazer um custo elevado inicialmente para um projeto
(LINDEN; SCHMID; ROMMES, 2007). Porém, para que as vantagens da adoção da LPS



Capítulo 2. Fundamentação Teórica 26

sejam maiores que o seu custo, vários produtos devem ser previstos para a produção.
Estima-se que é necessário desenvolver no mínimo três a quatro produtos em uma LPS,
para que o seu custo seja suficiente e cubra os gastos com o desenvolvimento (CLEMENTS;
NORTHROP, 2001).

Alguns dos benefícios são obtidos com a adoção de uma LPS segundo Apel et al.
(2013):

Produto de Software feito sob medida: A abordagem de linha de produtos
voltada para o desenvolvimento de software facilita a personalização de produtos para
clientes individuais. Em vez de fornecer um produto padronizado (ou um pequeno conjunto
de produtos pré-configurados, como as edições Community, Professional e Enterprise),
um fornecedor de software pode produzir todo um conjunto de produtos diretamente
personalizados.

Custo reduzidos: Ao fornecer a cada cliente a solução desejada, os fornecedores
de linhas de produtos não precisam pagar o custo de projetar e desenvolver cada produto
a partir do zero. Em vez disso, eles desenvolvem partes reutilizáveis que podem ser
combinadas de diferentes maneiras. O custo com o desenvolvimento por produto pode
ser reduzido, pois é possível selecionar quais partes estarão no produto, potencialmente
adicioná-las e reutiliza-las. Porém, requer um investimento inicial maior do que desenvolver
um único produto de software. Pois é preciso projetar partes reutilizáveis e implementar
variações que podem não ser utilizadas por outro produto. A utilização da abordagem vale
a pena a longo prazo, quando múltiplos produtos sob medida são requisitados.

Melhoria na qualidade: A produção industrial em massa melhora bastante a
qualidade dos produtos desenvolvidos, devido às partes destes produtos serem desenvolvidas
de forma padronizada, na qual são verificados sistematicamente e testados em muitos
produtos, especialmente às partes usadas com mais frequência, estas levam o produto a se
tornar mais estáveis, enxutos e confiáveis do que o processo de desenvolvimento manual.
Além disso, estas partes podem ser reutilizadas pois mais de um produto ou de forma
isolada. Desta forma é possível reduzir bastante os esforços com o desenvolvimento, pois a
linha de produto pode atender a muitos clientes.

Tempo para comercialização: Com a LPS disponível, é possível escolher um
produto apenas selecionando as partes do produto que o cliente necessitar, por meio
de opções de configurações predefinidas (partes do software que são mapeadas por fun-
cionalidades existentes definidas como obrigatórias), sendo, portanto, possível produzir
rapidamente um produto de software correspondente com os requisitos deste cliente, reu-
nindo as funcionalidades existentes. Mesmo que um cliente solicite funcionalidades que
não existem no produto, construir um novo produto se torna bem mais rápido, pois as
suas partes são reutilizáveis e bem projetadas, não é necessário desenvolver um software
inteiramente do zero. Porém, preparar estas partes reutilizáveis requer um investimento
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inicial significativo. Além disso, os desenvolvedores começam a projetar vários produtos
em potencial ao mesmo tempo, o que acaba aumentando a complexidade. Oferecer várias
opções de configuração da origem a um espaço de configuração exponencialmente grande
que nenhuma pessoa pode supervisionar inteiramente. O gerenciamento de variabilidade
(decidindo quais partes preparar) se torna necessário e requer esforço adicional.

Por fim, a LPS é definida por meio de um processo na Engenharia de Software,
que ocorre através de duas etapas (POHL; BÖCKLE; LINDEN, 2005). Engenharia de
Domínio: tem o objetivo de produzir artefatos reutilizáveis que modela o domínio da
linha de produto, definindo o que é comum e o que é variável no software. Engenharia de
Aplicação: tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação derivada do que foi
estabelecido na engenharia de domínio. Ela explora a variabilidade da linha de produto e
assegura a sua correta instanciação de acordo com as necessidades específicas da aplicação.

2.1.1 Modelo de Features

Features é um termo bastante usado em LPS, que significa "recursos"ou "caracte-
rísticas", seu objetivo é auxiliar a especificação das características de um sistema visível
pelo usuário final, proporcionando diferenciar membros de uma família de sistemas (LEE;
KANG; LEE, 2002). Além de permitir por meio da sua modelagem, expressar as partes
comuns e variáveis entre instâncias de sistemas, através de nomes concisos e descriti-
vos que representam requisitos reusáveis e configuráveis gerenciando as similaridades e
variabilidades em uma linha de produto.

Neste contexto, o modelo de features é utilizado para representar cada variabilidade
existente no sistema que expressa partes comuns e variáveis em termos de features, além
de ser aplicada para diversos domínios e em vários estudos. Esse modelo possui a estrutura
de uma árvore, onde a raiz representa o contexto do modelo, que representam as features e
as suas arestas indicam os seus relacionamentos. Elas são classificadas da seguinte forma:

• Obrigatórias: devem estar em todos os produtos;

• Opcionais: podem ou não estar em um produto;

• Alternativas: exatamente uma das features deve estar no produto;

• Or-features: um subconjunto das features deve estar no produto;

• Parametrizáveis: recebem algum parâmetro como entrada.

A Figura 1, mostra um exemplo do modelo de features para um carro. A features
obrigatórias são Chassi, Transmissão, Motor e a or-features temos Elétrico e Gasolina.
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Já como opcional apenas o Acoplador de reboque. E como features alternativas temos
Automático e Manual.

Figura 1 – Exemplo de Modelo de Features

2.1.2 Derivação e Implantação de Produtos de Forma Semiautomática

Derivação de produto consiste no processo de customização de um produto a partir
do conjunto de ativos que podem ser especificados ou implementados para uma LPS. Para
que este processo possa ser realizado, é feito a seleção das features que irão compor o
produto, e em seguida monta-se um diagrama de feature a partir dos artefatos definidos e
correspondente ao produto. O produto será então, configuração com base nos artefatos
disponíveis na linha de produto que foram selecionados.

A implantação de produtos, é uma prática bastante convencional, a sua finalidade
é disponibilizar o software aos usuários finais, deixando-o em pleno funcionamento seja em
um ambiente de desenvolvimento ou em produção. Esta é uma das atividades que fazem
parte da fase do ciclo de vida de um software (SOMMERVILLE, 2011).

A derivação e implantação semiautomática de softwares, é o processo de automatizar
a customização de produtos, com base em uma configuração disponível através de uma
ferramenta. Para isso, são feitas a seleção das features que comporá o produto. A ideia
do "semi"é a possibilidade da interação com o usuário durante o processo da escolha dos
artefatos que irão compor o produto. Além disso, sua finalidade é proporcionar que estes
artefatos sejam habilitados ou desabilitados em tempo de execução. Por meio de passagens
dos parâmetros através da checagem de suas configurações a uma entidade no banco
de dados. Já o processo de implantação é realizado também através da ferramenta com
base nos parâmetros de configurações de acesso ao servidor do cliente e ao seu banco
de dados. Sendo necessário apenas escolher as configurações do produto e informar as
credenciais de acesso ao servidor, por este motivo surge a ideia de semiautomática, devido
a esta necessidade. Após serem seguidas as etapas definidas pela ferramenta, o produto de
software será derivado e implantado.
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2.1.3 Adoção de Linha de Produto de Software

A adoção de uma LPS segundo Krueger (2002), não é uma tarefa fácil, pois exigem
uma reorganização com o objetivo de estabelecer novas unidades modulares comprometidas
com o gerenciamento da LPS ou até a redefinição de processo de desenvolvimento, fluxos
de trabalho ou mudanças nas tecnologias utilizadas. O processo para a adoção da LPS é
estabelecido através de três abordagens que foram definidas com o objetivo de atender às
necessidades e exigências da indústria (APEL et al., 2013), são elas:

Existem três abordagens para construção de uma LPS (APEL et al., 2013):

• Pró-Ativa: a LPS é desenvolvida desde o início seguindo os métodos e técnicas da
linha de produto, e possui um conjunto completo de artefatos para serem gerados no
produto.

• Extrativa: a LPS é desenvolvida a partir de softwares já existentes, as features
variáveis e suas funcionalidades em comuns são extraídas desses softwares para que
sejam derivadas em uma versão inicial.

• Reativa: nesta já existe uma LPS, e seu desenvolvimento ocorre de forma incremental,
os seus artefatos atendem apenas a alguns produtos, quando a necessidade de
integrar novos produtos ou requisitos, artefatos comuns e variáveis, são incrementados
estendidos em reação a eles.

O que acontece na prática algumas vezes são as mudanças destas abordagens
durante a adoção da LPS. Por exemplo, é iniciado o desenvolvimento do produto na
abordagem extrativa e, futuramente com a necessidade de evoluir a linha de produto, é
adotada a abordagem reativa para adicionar as novas funcionalidades de forma incremental,
aproveitando a base comum do produto existente.
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2.2 Reengenharia de Software
Segundo Pressman e Maxim (2016), a reengenharia de software, também chamada

de recuperação ou renovação, recupera informações de projeto de um software existente e
usa essas informações para alterar ou reconstituir o sistema, preservando as funções, ao
mesmo tempo em que adiciona novas funções ao software, num esforço para melhorar sua
qualidade global.

Um outro termo relacionado a reengenharia que representa uma atividade impor-
tante em seu processo é a refatoração. Segundo Fenske, Thüm e Saake (2013) é:

O processo de mudança de um sistema de software de tal forma que ele
não altera o comportamento externo do código-fonte, porém, melhora
sua estrutura interna.

A refatoração é uma parte importante no processo de desenvolvimento de software,
pois deixa o código-fonte mais limpo e proporcionar uma melhor compreensão e entendi-
mento dele, principalmente quando houver a necessidade de realizar alguma manutenção e
evolução do software.

2.2.1 Reengenharia de Sistemas Existentes para Linhas de Produto de Software

A engenharia de Linha de Produtos de Software é um paradigma para a construção
e customização de sistemas de software em grande escala. À medida que os sistemas
crescem em complexidade e tamanho, são mantidos uma estrutura limpa que os tornam
indiscutivelmente importantes. No entanto, na literatura sobre LPS, o termo “Refatoração”
é usado para uma ampla gama de atividades voltadas para a reengenharia de software,
tornando-se difícil identificar quando essas atividades pertencem à manutenção e evolução
de sistemas, pois ambas estão relacionadas entre si. Este termo também é usado de uma
forma mais literal, como por exemplo, na refatoração orientada a características, sua
proposta está no sentido de decompor o software em features, que são incrementando no
software ao longo do seu ciclo de vida, sendo muito útil no contexto para desenvolver
LPS a partir de um sistema legado (KÄSTNER; KUHLEMANN; BATORY, 2007). As
características comuns dessa reengenharia de LPS, é a preservação do comportamento
das atividades nos programas em que foram realizados a reengenharia, portanto, este
software deve produzir os mesmos resultados do original. No entanto, manter a relação de
manutenção e evolução deste software, muitas vezes acaba se tornando difícil e custosa,
sendo necessário fazer um bom planejamento, no intuito de realizar o processo de forma
mais efetiva.

Para realizar a implementação de uma LPS, a partir de sistemas já existentes,
são necessários seguir algumas etapas no processo de reengenharia. Estas etapas segundo
Alves et al. (2006) são iniciadas com o processo de detecção das features que pertencem
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ao sistema. Sendo necessário realizar a análise das similaridades e variações entre as suas
funcionalidades, a fim de organizá-las por features. A partir de suas identificações, será
possível então criar o modelo de features para representar todas as funcionalidades e
suas relações, sendo possível, portanto, validar quais serão as configurações e features que
estarão disponíveis na LPS. Com a refatoração de suas variabilidades, é possível realizar
o desenvolvimento da LPS através de técnicas baseada na abordagem de composição e
anotação (em inglês annotation).

A abordagem composicional, implementa os conjuntos de códigos-fonte distintos
separados de forma modular para cada feature, sendo que, cada um gera os membros da linha
de produto. Este formato tem a finalidade de possibilitar a seleção das features baseadas
em seus recursos. Através destes conjuntos de códigos-fontes, que são correspondentes e
compostos, a habilitação das features ocorrem em tempo de compilação ou em tempo de
execução (NEVES et al., 2011). Esta abordagem utiliza técnicas de componentes com
frameworks, programação a aspectos e padrões de projeto.

A abordagem anotativa, utiliza a implementação por meio de anotações explícitas
ou implícitas nos códigos-fonte. Por exemplo, a linguagem de programação C, utiliza as
declarações #IFDEF e #ENDIF no código-fonte da aplicação, que habilita ou não um
determinado trecho que possui um recurso, referente às opções de variabilidades escolhidas
na fase de compilação. Estas condições recebem os parâmetros que foram configurados
por meio das definições de variabilidades especificadas em um banco de dados ou arquivos
de configuração, que em tempo de execução o fragmento do código-fonte será utilizado.
Fazendo com que as opções das variabilidades de um produto fiquem ou não disponíveis
(Santos J, 2015).

2.3 Clonagem em LPS
A clonagem de softwares é uma prática comum no desenvolvimento de novos

produtos de softwares, porém, quando se trata em usar a ideia dos conceitos da LPS, os
produtos de softwares que foram gerados a partir de clones, se tornam famílias de software
com base em algumas variações feitas entre estes produtos. Para isso, a reutilização dos
códigos-fonte é fundamental, seja em produtos legados ou não. As suas modificações buscam
atender as funcionalidades desejadas para o novo produto clonado. Bem como facilitar
e tornar mais rápido o desenvolvimento de novas funcionalidades ou o aprimoramento
das existentes, mantendo assim o estilo dos códigos-fonte de forma consistente entre os
produtos da família de software.

O Clone-and-Own (CAO) é uma abordagem popular de reuso de software, segundo
Dubinsky et al. (2013) a clonagem é percebida como uma abordagem de reutilização natural
pela maioria dos profissionais da indústria. Nesses cenários as famílias de produtos de
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software tendem a ter produtos grandes com milhares de linhas de código-fontes, que foram
codificadas e mantidas por um longo período de tempo através de diferentes desenvolvedores.
Nesses cenários, os engenheiros de softwares encarregados pelo desenvolvimento de novos
produtos, necessitam produzir rápido, e em um curto período de tempo produtos similares
a alguns já feitos anteriormente ou adaptados para um cenário de requisitos distintos.

Diante disto, o CAO é um processo que proporciona a entrega rápida de softwares
por meio da geração de cópias de sistemas. Sua ideia prática é bem relevante para ser
aproveitada e usada em contextos de clonagens de produtos de software a partir de uma
LPS, pois os seus recursos e funcionalidades já existentes são mantidos e reutilizados.
Diante disto, a clonagem de um novo produto a partir de um já existente, é possível
aproveitar toda a sua trajetória de manutenção e evolução ao longo de sua vida. Assim,
uma grande quantidade de esforços que foram realizados anteriormente para a criação do
produto será diminuída (LIMA, 2014)

2.4 Gerador de Códigos-Fonte
Durante o desenvolvimento de sistemas, em alguns momentos, as tarefas de co-

dificação se tornam repetidas no decorrer da criação de determinadas funcionalidades.
Neste sentido, a necessidade de seguir uma padronização, seja ela de boas práticas de
programação ou até mesmo diretrizes de frameworks, no qual transmite a ideia de faci-
litar o desenvolvimento de softwares, mesmo assim, as tarefas de codificação se tornam
repetidas com um tempo, e vão se tornando tediosas e demandam um certo tempo para
serem feitas. Para facilitar a realização desta tarefa, e ganhar mais velocidade ao longo do
desenvolvimento, surge então a ideia de usar geradores de código-fonte. A fim de apoiar
este propósito, existe uma técnica chamada Scaffolding.

A técnica de Scaffolding, é usada para acelerar os processos de desenvolvimento
através da geração de códigos-fonte. A partir de algumas especificações fornecidas por um
desenvolvedor de software, utilizando um conjunto de modelos pré-definidos de códigos-
fonte por meio de um template. Desta forma, é possível gerar estes códigos-fonte que são
repetitivos de maneira mais rápida, ao em vez de escrevê-lo a partir do zero. Esta técnica
é muito utilizada durante as fases iniciais de um desenvolvimento de softwares ou quando
se está migrando de um software antigo para um novo ou quando se está criando novas
funcionalidades do software. O Scaffolding foi popularizado pelo Ruby on Rails em 2005,
mas é atualmente usado por diversos frameworks como Django, Yeoman ou Spring Roo
(CORTIÑAS et al., 2017).
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Esta técnica também é usada em conjunto com alguns padrões de projetos arquite-
turais como o MVC (Model View e Controller). Por meio de uma ferramenta que utiliza
a técnica do Scaffolding para geração de códigos-fonte. Através do uso desta técnica o
programador pode especificar um banco de dados do software que deseja se conectar, e em
seguida realizar a geração da estrutura básica de listagem e formulário de uma entidade.
Isso é possível através dos modelos de códigos-fonte pré-definidos chamados de templates,
que são usados para gerar telas do sistema para a criação, carregamento, atualização e
exclusão dos dados de uma entidade do banco de dados, conhecido como CRUD.

2.5 Sumário
Neste capítulo foram apresentados os conceitos essenciais para o entendimento

da proposta deste trabalho. Na Seção 2.1, foi relatado uma breve introdução sobre os
conceitos referentes a linha de produto de software e seus benefícios. Além de descrever,
uma breve descrição do modelo de features, a derivação e implantação de produtos de
forma semiautomática, foi feito um breve relato sobre a adoção de linha de produto de
software, através de suas abordagens existentes. A Seção 2.2, relata sobre a reengenharia
de software e uma breve descrição sobre o processo de refatoração para uma LPS. A Seção
2.3 descreve a prática de clonagem de software e o uso da técnica Clone-And-Own, bem
como o seu uso em produtos de uma LPS. E por fim a Seção 2.4 traz uma breve descrição
sobre a geração de códigos-fonte e a técnica Scaffolding para a geração de CRUD.
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3 Abordagem de Derivação Semiautomática
de LPS

Este capítulo detalha a abordagem proposta nesta dissertação, apresentando as
principais decisões de projeto e a implementação da ferramenta desenvolvida no âmbito
do projeto. Este capítulo foi fundamentado nos livros (APEL et al., 2013) e (POHL;
BÖCKLE; LINDEN, 2005), para o processo de elicitação, projeto e documentação dos
requisitos da solução proposta.

O restante desse capítulo está organizado da seguinte forma: a Seção 3.1 apresenta
a visão geral da abordagem e da ferramenta, na qual será discutido alguns aspectos
técnicos e de como é realizado a execução da abordagem com o apoio ferramental. A Seção
3.2 descreve o modelo de feature para representar as funcionalidades e variabilidades do
sistema que se tornará uma LPS. A Seção 3.3 discorre sobre o processo de refatoração
de um software para a linha de produto, por meio das abordagens extrativa e reativa. A
Seção 3.4 descreve o processo semiautomático para realizar a derivação de produtos, a
geração de códigos-fonte, e a implantação do produto com o apoio ferramental.

3.1 Visão Geral da Abordagem
A abordagem proposta nesta dissertação tem como objetivo prover a sistematização

do processo de distribuição de aplicações Web clonadas, através da derivação semiauto-
mática de produtos de softwares. Tal processo é realizado com apoio de uma ferramenta
construída neste trabalho. Assim a ferramenta permite realizar a implantação de uma
instância do sistema configurado, fazendo com que o produto de software fique disponível
e pronto para uso no servidor do cliente. A ferramenta foi desenvolvida utilizando o PHP
Orientado a Objetos, no entanto, a sua área administrativa foi desenvolvida utilizando
o Adianti Framework1, com o banco de dados SQLite2, já na área do usuário, não foi
utilizado qualquer framework, usando-se apenas o PHP puro.

Esta abordagem utilizou como base o método proposto por Pontes (2017), que
propõem um processo de reengenharia de produtos de software existentes para linhas de
produto de software. No qual especificou três atividades, que são: (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. Porém, para o uso do seu
método, foram realizadas adaptações na primeira e segunda atividade que serão descritas
1 Adianti Framework <http://www.adianti.com.br/framework>
2 SQLite <https://www.sqlite.org>

http://www.adianti.com.br/framework
https://www.sqlite.org
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na Seção 3.2 e Seção 3.3. Já a atividade três do seu método, foi escolhido não a utilizar
pois as suas propostas, aplicam estratégias de teste em cenários distintos com o contexto
da proposta desta dissertação, sendo inviável utilizá-la. Com a finalidade de aplicar a
abordagem proposta por este trabalho, é necessário que antes alguns pré-requisitos possam
ser atendidos. Os pré-requisitos são:

• Equipe com experiência em desenvolvimento de software: Para adotar a
abordagem, é preciso ter uma equipe com experiência em análise e desenvolvimento
de sistemas e com um bom domínio de negócio da aplicação. Pois estes irão trabalhar
com os artefatos dos softwares que serão gerados e refatorado para uma LPS.
Seguindo as abordagens, métodos e processos tradicionais proposto na literatura
para o desenvolvimento de produtos de softwares.

• Refatorar ou usar um software refatorado para LPS configurável de forma
semiautomática Se caso o software não tenha sido refatorado para uma LPS será
necessário seguir as diretrizes descrita na Seção 3.3 através da técnica annotation,
no qual libera ou não os trechos de códigos-fonte que contém determinadas funci-
onalidades referentes aos artefatos do software, por meio de condições IFs. Estas
verificações consultam os parâmetros que foram definidos na configuração do produto.
E que estão armazenados em tabelas do banco de dados, no qual possibilita que
estas checagens ocorram em tempo de execução.

• Utilizar a ferramenta proposta nesta abordagem para a derivação dos pro-
dutos: A ferramenta é composta por dois ambientes, o primeiro é área administrativa,
que permite preparar produtos para implantação e realização do gerenciamento das
suas features. Já o segundo ambiente, disponibiliza as opções e etapas para realizar
a derivação e implantação dos produtos que foram definidos no ambiente anterior.
As etapas definidas são: (i) a seleção do produto; (ii) escolha de suas Features e
definições de configurações como Banco de Dados; (iii) definições das configurações
do acesso via SSH (Secure Shell) do servidor do cliente; (iv) a realização da im-
plantação da aplicação. Cumprindo todas elas, é possível entregar uma instância
de um produto configurado de acordo com os artefatos definidos pelo usuário. Uma
outra atividade que está disponível, porém é opcional, é a geração de códigos-fonte
para novas funcionalidades dos produtos. Essa atividade realiza a criação de CRUDs
que contemplam os códigos-fonte para as listagens de dados e os formulários para
cadastros. Cada código, segue os modelos de templates que foram pré-definido para
o framework utilizado pela instituição, mais detalhes sobre esta atividade estão na
Seção 3.4.2.1.
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A Figura 2 reproduz um diagrama de atividades com a visão geral da abordagem su-
pracitada. Elas foram separadas pelas seguintes colunas: Modelagem, Aplicação, Derivação
e Implementação, com o intuito de facilitar a sua compreensão. Ao realizar as atividades
deste diagrama, o resultado será uma derivação e implantação de forma semiautomática
de um produto, entregando uma instância dele de acordo com as configurações escolhidas,
deixando-o em pleno funcionamento no servidor do cliente.

Figura 2 – Diagrama de Atividades - Visão Geral da Abordagem

Nas Seções seguintes deste capítulo, serão discorridos com mais detalhes cada
uma das atividades da abordagem apresentada na Figura 2. A primeira e a segunda
coluna são as atividades que foram utilizadas baseadas no método de Pontes (2017)
com algumas adaptações que foram descritas nas Seções 3.2 e Seção 3.3, que são elas:
Modelagem, descreve o processo da modelagem do modelo de feature para representar as
funcionalidades e variabilidades do sistema que se tornará uma LPS. A coluna Aplicação,
descreve o processo da refatoração de um produto de software a partir da sua adoção
para uma LPS utilizando os métodos extrativo e ou reativo. A última coluna Derivação e
Implantação são as atividades propostas por este trabalho que descrevem o processo de
Configurar o Produto e seus Artefatos para a Derivação, Realizar a Derivação do Produto
e Realizar a Implantação do Produto, estas três atividades são realizadas através da
ferramenta Easy Software Product Derivation - ESPD. As duas últimas atividades foram
divididas através de cinco etapas na ferramenta, no qual cada uma delas serão descritas
na Seção 3.4.2 e 3.4.3. Por fim, a atividade Gerar Códigos para o CRUD, é opcional, sua
descrição se encontra na seção 3.4.2.1.
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3.2 Modelar Features da LPS
Segundo Pontes (2017), a atividade de Modelar Features da LPS possui duas

subatividades que são: (i) Modelar casos de uso da LPS; e (ii) Especificar modelo de
features da LPS. A primeira subatividade não foi utilizada neste trabalho de dissertação,
uma vez que o modelo de features da segunda subatividade já representa bem todas as
funcionalidades da LPS. Portanto, só com o diagrama de features é possível ter uma visão
geral das funcionalidades que representam o produto, não havendo necessidade em ter um
complemento com o caso de uso neste trabalho.

A atividade de Modelar Features da LPS, ocorre durante a análise de domínio e de
seus resultados, desempenhando um papel central em outras fases do desenvolvimento da
linha de produto (por exemplo, na análise de requisitos e na derivação de produtos, ela serve
como forma de documentação das variabilidades do produto e de seus relacionamentos). O
diagrama de feature é a parte central do projeto para a criação de uma LPS. Todas as
partes do processo de desenvolvimento de uma LPS dependem de sua modelagem, desde a
modelagem do domínio, a implementação do código-fonte, até a derivação e análise de
produtos.

A modelagem de features pode variar muito de uma linha de produto para outra.
Isso porque cada sistema possui as suas especificidades e variabilidades. Portanto, esta
atividade é utilizada para que o diagrama de features sirva como base para realizar a
refatoração do sistema existente para uma LPS, e na sequência, esse sistema possa ser
usado pela ferramenta proposta nesta dissertação.

A Figura 3 apresenta uma estrutura de um diagrama de feature criado usando um
exemplo da parte do módulo de RH do sistema Ceres da SAPE, podemos observar as
features que são obrigatórias e opcionais, bem como as possibilidades de configurações
existentes. O diagrama foi usado para demonstrar a proposta da abordagem em um sistema
real.



Capítulo 3. Abordagem de Derivação Semiautomática de LPS 38

Figura 3 – Diagrama de Feature - Módulo Ponto

3.3 Projetar e Implementar LPS através da Refatoração de um
Sistemas Existentes
A refatoração para uma LPS é a segunda atividade proposta pelo método de

Pontes (2017), e pode ser realizada por meio de duas abordagens a extrativa e a reativa.
A extrativa é usada quando o sistema precisa ser refatorado todo do zero. Já a reativa,
existe uma LPS, sendo, portanto, feito a adição de novas features a ela.

A atividade de refatoração é muito importante, pois os artefatos variáveis com as
funcionalidades podem ser habilitados ou desabilitados no produto resultante em tempo
de execução. Isso ocorre através do uso da técnica Annotation, que possibilita a liberação
ou não dos artefatos escolhidos, por meio de condicionais ifs, que consultam tabelas do
banco de dados do produto que contém as suas configurações. Assim, é possível garantir
que os pontos de variabilidades especificados no escopo da LPS sejam configuráveis através
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de tabelas. Porém, para usar o método proposto por Pontes (2017), foi necessário realizar
algumas adaptações para o contexto dos sistemas da SAPE, criando métodos de acordo
com a arquitetura do framework utilizado, para permitir consultar no banco de dados as
configurações que foram definidas para o produto, através de verificações das features e
arquivos de classes que pertencem às suas páginas. Desta forma, é possível controlar as
configurações definidas para a linha de produto, implantada.

Além disso, é necessário realizar a refatoração de forma que seja preservado o com-
portamento do sistema. Isso deve ser realizado levando em consideração que cada sistema
pode apresentar um escopo diferente, com as suas particularidades de funcionalidades e de
tecnologia, linguagem de programação, tamanho e banco de dados. Sendo então, necessário
ter um membro da equipe de desenvolvimento que possua o domínio do negócio do sistema
e das tecnologias usadas para analisar bem os aspectos arquiteturais do software e o seu
modelo de feature, antes de iniciar a etapa de refatoração. Mais detalhes desta atividade
serão discorridos nas Seções a abaixo.

3.3.1 Escolha do Sistema a ser Refatorado

A definição do sistema que dará origem a LPS é um fator importante, uma vez que
ele deverá dar início ao seu núcleo e as suas features, que passaram por refatorações com o
intuito de atender as similaridades e variabilidades previstas nos produtos a serem criados
(POHL; BÖCKLE; LINDEN, 2005).

A escolha por sistemas mais maduros para serem refatorados proporciona a ex-
periência de apresentar menos defeitos se comparados com os sistemas que estão sendo
desenvolvidos a partir do zero. Isso ocorre pelo fato destes sistemas já terem passado por
bastante melhorias e correções de erros ao longo de sua existência e, consequentemente,
haverá a necessidade de se realizar menos manutenções. Por isso, este é um aspecto
bastante relevante durante a escolha do software a qual será refatorado, pois estes fatores
devem ser levados em consideração nesta etapa, porém, isto pode variar de acordo com
cada software e deve ser bem analisado antes de realizar escolha do software.

Um fator essencial nesta etapa é ter uma pessoa que tenha conhecimento e o
domínio de negócio do sistema no qual será refatorado. Isso porque ela pode colaborar
para que este processo seja mais eficiente e eficaz, e propensa a apresentar menos erros no
sistema após a refatoração, como também a problemas relacionados às regras de negócio
no futuro. Além disso, tal pessoa saberá se uma determinada mudança poderá impactar
positivamente ou negativamente nas funcionalidades existentes, e se os esforços necessários
a serem gastos com o desenvolvimento realmente valeram a pena. Portanto, este é um
fator essencial a ser analisado durante escolha de qual será a pessoa que fará parte da
equipe durante a refatoração do sistema.
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Caso o sistema escolhido para ser usado nesta abordagem não seja uma LPS, a
abordagem a ser utilizada para realizar a sua refatoração será a extrativa. Para ela, é
necessário realizar a análise no produto, como também a de sua estrutura. E só depois fazer
a extração das suas features que são comuns e variáveis, de modo que o produto possa ser
derivado, e continue sendo refatorado durante as evoluções que vierem a surgir durante o
seu ciclo de vida, passando a ocorrer de forma incremental. Caso o sistema escolhido para
ser usado por esta abordagem já seja uma linha de produto, a abordagem a ser utilizada
será a reativa. Ela realiza a evolução de forma incremental da LPS com a adição de novos
recursos e artefatos por meio de novas implementações, que estenderá assim o escopo da
linha de produtos (APEL et al., 2013). Mesmo assim a sua refatoração será necessária,
para que a LPS possa ser adequada, a fim de utilizar a técnica de Annotation para usar o
repositório de arquivo que contém as configurações definidas no produto.

3.3.2 Mapear Features Variáveis em Artefatos de Implementação

Após a definição do sistema que possui os atributos e requisitos necessários para
ser refatorado em uma linha de produto, a próxima etapa será realizada através da análise
das features variáveis. Tal análise tem o intuito de encontrar as relações dos artefatos
implementados e, em seguida, organizá-los em uma tabela, separando com as principais
camadas da arquitetura do sistema.

Para explicar abordagem proposta, foi escolhido o sistema Ceres, desenvolvido
através da linguagem PHP, com o Adianti Framework, que utiliza o padrão arquitetural
MVC (Model, View e Controller). Este sistema possui mais de dezesseis módulos, porém,
foi escolhido apenas uma parte do módulo do RH para ser utilizado como exemplo durante
a descrição desta proposta, mais detalhes referente aos módulos e a escolha dos mesmos
serão apresentados na seção 4.1.2 durante a avaliação da abordagem.

A Tabela 1 apresenta um exemplo das relações entre cinco features variáveis e os
seus artefatos de implementação, no qual cada feature deve possuir artefatos distribuídos
entre as camadas. Além disso, cada camada deve apresentar os artefatos que podem
ser comuns ou variáveis entre os sistemas da LPS. Portanto, as features variáveis não
necessitam de pontos de variação em todas as camadas dos seus artefatos.
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Tabela 1 – Exemplo de Mapeamento entre Variabilidades e Artefatos do Módulo Ponto

Features
Variáveis

Camada
View e Controller

Camada
Model

Servidor

ServidorForm.class.php
ServidorList.class.php

(sistema 01)
ServidorForm.class.php
ServidorList.class.php

(sistema 02)

ServidorRecord.class.php

Relatório
Servidor

Personalizado

RelServPerView.class.php
(Sistema 01)

RelServPerView.class.php
(Sistema 02)

ServidorRecord.class.php

Grafíco
Quantitativo
Servidor

GrafQuantServView.class.php
(sistema 01)

GrafQuantServView.class.php
(sistema 02)

ServidorRecord.class.php

Funcional
Férias

FeriasServidorForm.class.php
(sistema 01)

FeriasServidorForm.class.php
(sistema 02)

FeriasServidorRecord.class.php

Relatório
Férias

Servidor

RelFeriasServView.class.php
(sistema 01)

RelFeriasServViewclass.php
(sistema 02)

FeriasServidorRecord.class.php

Após este mapeamento, as classes que fazem parte das features serão registradas
na área administrativa da ferramenta ESPD, mais adiante na Seção 3.4.1 é descrito este
cadastro. Figura 10 mostra a forma como é realizado o seu registro no sistema.
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3.3.3 Aplicar Refatorações sobre o Sistema Existente

Com o conhecimento adquirido acerca das variabilidades e similaridades existentes
no sistema escolhido para ser refatorado, é possível neste caso identificar e localizar
onde estes artefatos estão situados na arquitetura, e quais foram as classes em PHP que
implementam cada feature, sejam elas opcionais, alternativas, obrigatórias e ou-inclusivas.
A partir destas informações é possível atingir todas as variações que constituem os produtos
de uma LPS.

Além disso, é necessário realizar a refatoração com a extração dos pontos de
variações existentes em uma linha de produto. Algumas linguagens de programação (por
exemplo, C++ e Java) utilizam a técnica annotation, por meio das diretivas #IFDEF e a
compilação condicional, desta forma realizam testes condicionais dos valores que foram
passados nas definições das opções de configuração da linha de produto. Já no caso do PHP,
por se tratar de uma linguagem de script, não é possível fazer a compilação condicional.
Assim, a alternativa encontrada foi usar a estrutura condicional IF para controlar as
variabilidades das features que comporá o produto.

Os parâmetros definidos para a configuração do produto devem ser armazenados
em tabelas do banco de dados, no qual contém as variabilidades existentes do produto que
foi implantado através do uso da ESPD. Com base nessa configuração, é possível definir
em tempo de execução, quais features desejam ou não habilitar.

Para garantir que a refatoração preserve o comportamento do software e se torne
algo compreensível, este processo é dividido em pequenas etapas que começam a partir
das features principais e obrigatórias. A implementação da técnica Annotation é realizada
em todos as features do produto, com a finalidade de que elas realizem as checagens dos
parâmetros definidos nas tabelas de configurações para este produto. Deste modo, através
do modelo de feature e o mapeamento das funcionalidades mostrado no exemplo da Tabela
01, é possível realizar a sua refatoração de forma incremental. As configurações do software
que foram refatoradas para uma LPS, deverá ser registrada na ferramenta ESPD, a fim de
que ela possa ficar disponível no sentido de gerar o produto de acordo com as definições de
configurações existentes (iremos descrever estas etapas de configurações na Seção 3.4.1 ).

Além disso, foi criado um repositório para versionar a LPS durante a etapa de
refatoração. Inclusive, o uso de um sistema de controle de versão como o Git 3), é um
pré-requisito para utilizar esta abordagem, pois ele é usado para realizar a clonagem dos
produtos que foram derivados a partir da LPS refatorada. Ao concluir a refatoração, um
backup do banco de dados do produto deve ser incluído ao repositório do projeto. Isso
porque tal backup será utilizado para criar toda a estrutura do banco de dados do produto
derivado no servidor do cliente. Discorremos mais detalhes desse processo nas Seções 3.4.1
3 Git - Sistema de Controle de Versão de Código-Fonte <https://git-scm.com/>

https://git-scm.com/
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e 3.4.3, quando eles forem utilizados pela ferramenta e seus processos.

Figura 4 – Variabilidade das features Lotação, Férias, Formação, Experiência e Dependen-
tes na Classe ServidorForm

A Figura 4, apresenta o uso da técnica de annotation para liberar ou não os botões
da classe ServidorForm.class.php, que dá acesso aos formulários Lotação, Férias, Formação,
Experiência e Dependentes através dos métodos criados para refatorar a LPS.

3.4 Derivação Semiautomática de Produtos com Apoio Ferramen-
tal
Esta seção apresenta uma abordagem semiautomática, através da ferramenta ESPD

que também é contribuição deste trabalho, no qual é essencial para se ganhar mais
produtividade durante o processo de derivação de produtos. Neste sentido, tal ferramenta,
que utiliza o formato de uma Wizard, permite a realização de sequências de ações e/ou
configurações necessárias para a derivação e implantação de um produto de software. Além
disso, a ferramenta possui uma interface gráfica para que o desenvolvedor consiga alcançar
facilmente o seu produto a partir de uma LPS. Para isso, é necessário seguir as seguintes
ações: (i) escolha de um produto; (ii) seleção das suas funcionalidades; e (iii) configuração
de acesso ao banco de dados e do SSH do servidor do cliente. Ao término deste processo, a
ferramenta entregará uma instância do produto em pleno funcionamento no servidor do
cliente, os detalhes deste processo estão descritos na seção 3.4.3.

Para ter uma compreensão melhor da ferramenta, a Figura 5 mostra o seu diagrama
de caso de uso, no qual foram separados em dois pacotes: (i) Área Administrativa; e (ii)
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Interface do Usuário. No pacote (ii) da Interface do Usuário estão os casos de usos referente
às ações necessárias para realizar a derivação do produto e sua implantação, realizada
através do ator programador ou o analista. Já no pacote (ii) da Área Administrativa estão
os casos de usos referentes à realização da preparação do produto para a derivação, tendo
como ator apenas o analista. Além disso, para ter uma melhor compreensão do fluxo de
processos realizados pela ferramenta, a Figura 6 apresenta o processo realizado através da
entrada e saída dos artefatos gerados e utilizados por ela.

Figura 5 – Diagrama de Caso de Uso da Ferramenta Easy Software Product Derivation
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Figura 6 – Fluxo de Processo da Ferramenta Easy Software Product Derivation

A Figura 6 apresenta o fluxo do processo da ferramenta ESPD, fornecendo uma
visão mais ampla de como funcionam os processos que são realizados pela ferramenta. As
seções 3.4.1 a 3.4.3 apresentam cada etapa estabelecida na ferramenta.

3.4.1 Configurar o Produto e seus Artefatos para a Derivação

Inicialmente, a preparação do produto para a derivação de forma semiautomática
é realizada por meio das definições de sua configuração e de seus artefatos, isso tudo é
feito através da área administrativa da ferramenta. Esta atividade foi dividida em quatro
subatividades, que consistem nas seguintes etapas de cadastros: (i) produto; (ii) módulo;
(iii) grupo de menu e; por último, (iv) as suas features.

Para se ter uma ideia sobre a área administrativa da ferramenta, as figuras de 7 a
11, mostram as telas em que são realizadas a preparação do produto, além de descrever
as suas particularidades. Nesta etapa, são realizados as definições das configurações dos
produtos que ficaram disponíveis para serem derivados.
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Figura 7 – Formulário do Produto

A Figura 7 mostra a subatividade da etapa (i) - o cadastro do produto. Tal cadastro
possui algumas propriedades, como por exemplo, os campos da URL (Uniform Resource
Locator) do repositório, login e senha, nome do arquivo de dump do banco de dados
e de seu diretório no projeto. Estes campos são pré-requisitos e devem ser informados
obrigatoriamente, uma vez que eles serão usados durante o processo de implantação do
produto.

Figura 8 – Formulário do Módulo

A subatividade da etapa (ii) é representada na Figura 8 que mostra o formulário
para cadastrar os módulos que fazem parte do produto. Este formulário é essencial, pois
mais adiante este módulo será vinculado as features.
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Figura 9 – Formulário de Grupo Menu

A subatividade da etapa (iii) da Figura 9, mostra o formulário para cadastrar
o Grupo Menu. A partir deste cadastro, será possível vincular as features que serão
cadastradas mais adiante como mostra a imagem da Figura 10. Esta vinculação serve para
definir em qual grupo de menu a feature estará associada.

Figura 10 – Formulário de Árvore de Features

A subatividade da etapa (iv), são representados através das Figura 10 e Figura 11.
Porém, a Figura 10 mostra o formulário com a listagem das features cadastradas para o
Servidor no módulo do RH do sistema Ceres. Esta tela utiliza a ideia de árvore, permitindo
assim a criação de uma hierarquia entre as features. O cadastro se inicia a partir de uma
feature principal, que está representada pelo servidor em destaque de verde na árvore
como mostra a Figura 09, sendo a primeira feature a ser cadastrada. A partir dela, às sub
features, denominadas de folhas ou ramos da árvore, serão cadastradas. Desta forma, a
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partir da seleção de uma feature que se encontra acima de uma folha ou ramo, é possível
realizar a sua associação, criando assim os níveis dos ramos de uma árvore. Já na Figura
10 temos o formulário no qual são cadastrados as features e páginas, juntamente com as
classes que fazem parte da feature com base no mapeamento inicial descrito através do
exemplo da Tabela 1. A partir deste cadastro serão feitos os mapeamentos entre as páginas
que fazem parte de cada feature diretamente no produto. Portanto, é possível controlar
quem pertencem a respectiva feature através das definições do produto que serão inseridas
em seu banco de dados.

A preparação das configurações do produto, principalmente o cadastro das features
e das páginas com as suas respectivas classes, são importantes para o uso desta abordagem.
Tais configurações ficarão disponíveis para serem escolhidas pelo usuário. Entretanto, caso
as configurações não tenham sido realizadas de forma correta nesta etapa, poderá ocorrer
algum erro mais adiante quando o software estiver sendo implantado no cliente. Se caso isso
ocorrer, talvez não seja possível acessar uma das funcionalidades do produto, ou durante
a implantação do produto podem ocorrer alguns erros como a ausência de um diretório
ou em decorrência de informação definida de forma errada levar o mal funcionamento da
ferramenta e do produto implantado. Além disso, podem ocorrer erros ao realizar o dump
do banco de dados, portanto, é essencial ter atenção durante este processo. Durante a
etapa da ferramenta de implantação de produtos que está descrito mais adiante na Seção
3.4.3, será gerado o script .SQL com a sua configuração. A geração deste script .SQL, tem
como finalidade, inserir as configurações definidas no produto derivado para controlá-las,
mais à frente na Seção 3.4.2 será detalhado como é realizado o processo de derivação para
implantação do produto.
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Figura 11 – Formulário de Features e com o Mapeamento das suas Páginas

Após realizar as etapas descritas nas Seções 3.2 e 3.3 que consistem na realização
da preparação do produto para ser utilizado pela ferramenta ESPD, e as etapas dos
registros das configurações da LPS como foi descrito na Seção 3.4.1 . Cumpri-se então os
pré-requisitos para o uso da ferramenta proposta por esta abordagem. A partir da Seção
3.4.2, será descrito o processo para realizar a derivação e implantação de produtos, a partir
dos registros das definições de configurações das LPS que estarão disponíveis através da
ferramenta ESPD.
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3.4.2 Realizar a Derivação do Produto

Esta atividade realiza a construção de um produto a fim de derivá-lo, e o prepara
com a finalidade de realizar a sua implantação no servidor do cliente, a atividade de
implantação será descrita com mais detalhes na Seção 3.4.3. A preparação do produto,
consiste na realização das configurações dos parâmetros de acesso ao banco de dados,
configuração do SSH e, opcionalmente, a Geração de Códigos-Fonte para CRUD (ver Seção
3.4.2.1 ). Para o uso da ferramenta ESPD proposta nesta dissertação, foi definido um
processo dividido em cinco etapas. Uma wizard facilita a execução de tais passos, apoiando
as definições de um produto através da seleção e a configuração de seus parâmetros por
meio de uma interface gráfica. Esta seção descreve da primeira até quarta etapa este
processo.

Figura 12 – Etapa 01 - Seleção do Produto e de Seus Módulos

A primeira etapa da ferramenta tem seu início a partir da seleção do produto, a
escolha dos seus módulos e três opções: (i) Não gerar CRUDs durante a derivação do
produto, (ii) Gerar CRUDs durante a derivação do produto e (iii) Ir direto para a geração
de CRUDs, como mostra a Figura 12. Ao escolher-los, segue-se para a próxima sequência
da mesma etapa como apresentado na Figura 13.
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Figura 13 – Etapa 01 - Seleção das Features dos Módulos

Caso a opção escolhida na Figura 12 do radio button não tenha sido a opção (iii),
será exibido a tela como mostra a 13 com as features disponíveis de acordo com o produto
e módulo selecionado. No qual mostra uma estrutura de árvore separada em módulos
e grupos de menus. Cada feature que se encontra em negrito e com um asterisco são
obrigatórias.
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A segunda etapa é iniciada após realizar as escolhas das features como mostra a
Figura 13. Já a próxima etapa ilustrada através da Figura 14, apresenta um gráfico gerado
pela ferramenta semelhante a um modelo de feature, no formato de árvore com a orientação
na horizontal. A sua finalidade é mostrar ao usuário as features que foram escolhidos
para compor o produto, além de transmitir uma visão das ligações entre os módulos
com suas respectivas features, com a finalidade de facilitar a realização da validação das
configurações que foram definidas para o produto.

Figura 14 – Etapa 02 - Gráfico de Árvore com as Features escolhidas

Durante a validação do gráfico da Figura 14, é possível voltar para a tela anterior
se caso julgar necessário, e escolher alguma feature que faltou ou até mesmo desmarcar
qualquer uma que foram selecionadas, corrigindo então as configurações que estarão
presentes no produto no qual será derivado e implantado.
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Figura 15 – Etapa 03 - Configurar Parâmetros de Conexão do Banco de Dados

A etapa três, como mostra a Figura 15, apresenta um formulário que consiste na
configuração dos parâmetros do banco de dados. As informações destas credenciais serão
salvas em um repositório (no formato JSON 4) com as configurações definidas que serão
utilizadas para se conectar ao servidor de banco de dados do cliente. Além disso, com
base nas configurações destas credenciais de acesso, será realizado o restore (restauração
de toda a estrutura) do banco de dados do produto com toda a sua estrutura. Para isso,
antes de iniciar o processo desta abordagem, é necessário que seja criado no servidor do
cliente um novo banco de dados para realizar esta ação. A ferramenta ESPD, disponibiliza
a opção de utilizar um banco dados que esteja em um container Docker5. Este recurso
permite uma maior compatibilidade entre os ambientes de desenvolvimento existentes,
agregando mais valor a ferramenta e agilidade no processo de integração nos ambientes do
servidor que receberá o produto de software.

Já a etapa quatro, como mostra a Figura 16, apresenta um outro formulário que
também é preciso informar as credenciais das configurações de acesso ao SSH do servidor
4 JSON - JavaScript Object Notation - <https://www.json.org/json-pt.html>
5 Docker - Fornece uma camada adicional de abstração e automação de virtualização de nível de sistema

operacional no Windows e no Linux - <https://www.docker.com/why-docker>

https://www.json.org/json-pt.html 
https://www.docker.com/why-docker
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do cliente. Estes dados serão salvos em um outro repositório de arquivo no formato JSON,
e será utilizado para acessar o servidor e realizar os comandos necessários pela ferramenta.

Figura 16 – Etapa 04 - Configurar Parâmetros de Conexão ao Servidor Via SSH

3.4.2.1 Gerar Códigos-Fontes para o CRUD

A atividade de Gerar Códigos-Fonte para o CRUD é opcional, porém, a ideia
de disponibilizar este recurso na ferramenta ESPD para a geração de telas do sistema
como formulários e listagens, tem como o intuito reduzir os trabalhos manuais durante o
desenvolvimento de novas funcionalidades ou telas do sistema. Sua utilidade possibilita
acelerar o processo de criação de novas telas, reduzindo o tempo de desenvolvimento e a
realização de tarefas repetidas. para este A escolha desta opção é feita através das três
opções dos radio buttons apresentados na Figura 12. Caso a opção escolhida tenha sido a
(ii), o gerador será apresentado após a etapa quatro da configuração do acesso ao SSH
como mostra a tela da Figura 16. Se tiver sido a (iii), o gerador será mostrado logo em
seguida pulando todas as etapas de derivação e implantação de produtos indo direto para
a Figura 17.

Para realizar a geração dos códigos-fonte é preciso realizar três atividades. A
primeira consiste em configurar uma conexão com o banco de dados do produto de
software. Se caso a opção escolhida na Figura 12 tenha sido a (ii), esta atividade será
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realizada na terceira etapa da Wizard como mostra a Figura 15, sua configuração será
aproveitada pela ferramenta do gerador. Se caso tenha sido escolhido a opção (iii) na
Figura 12, o usuário será encaminhado para a tela da Figura 17, portanto, é necessário
informar as credenciais de acesso ao banco de dados. Para isso, nesta tela existe no canto
superior direito três pontos, que ao ser clicado exibirá ao usuário um formulário para que
possa ser passado as credenciais de acesso ao banco de dados, similar a Figura 15.

Figura 17 – Tela inicial do gerador de código-fonte

A segunda atividade consiste na definição de quais serão os códigos-fonte a serem
gerados pelo CRUD. A Figura 17, apresenta um campo no qual deve ser informado o nome
da entidade que pretende-se gerar a sua estrutura básica para o CRUD. Na sequência,
uma segunda tela como mostra a Figura 18, apresenta um formulário para que possa ser
realizado a escolha das opções entre gerar o códigos-fonte do Model, Formulário/Listagem
ou uma tela com master detail. Cada uma mostra algumas opções para inserir os títulos
dos nomes destes arquivos que serão gerados pela ferramenta ESPD. Abaixo do formulário
contém um datagrid que apresenta alguns checkbox para que possam ser escolhidos os
campos da entidade que estarão presentes nestes arquivos.

E por fim, a terceira atividade consiste na ação de realizar a geração dos códigos-
fonte da entidade pela ferramenta, de acordo com as opções definidas. Estes códigos-fontes
gerados seguiram modelos de classes em PHP com base no Adianti Framework, pois este é
o Framework que está sendo usado pelos os sistemas da SAPE, o estudo utilizado para
validar o uso da ferramenta desenvolvida no contexto deste trabalho (ver Capítulo 4).
Caso a opção da Figura 12 tenha sido a (ii), os códigos-fonte gerados serão copiados
automaticamente para o produto durante a sua implantação. Se caso tenha sido a opção
(iii), será necessário copiar os arquivos gerados de forma manual.
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Figura 18 – Tela do gerador de códigos-fonte, com opções para gerar o Model, Lista-
gem/Formulário e Master Detail
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3.4.3 Realizar a Implantação do Produto

Esta seção descreve a etapa cinco da ferramenta ESPD sendo a última a ser
realizada. Será apresentado, a descrição da implantação do produto de software no servidor
do cliente, de acordo com as definições feitas das configurações do usuário para o produto,
através das credenciais de acesso do SSH e banco de dados do servidor.

Com o acesso via SSH do servidor do cliente, é possível realizar os comandos
necessários internamente na ferramenta para clonar o repositório do produto escolhido que
utiliza o Git. O uso do Git é essencial para a abordagem proposta por este trabalho, pois,
além de proporcionar o controle sobre a versão da linha de produto que está sendo usada,
ele ainda facilita o gerenciamento das atualizações dos produtos que já foram clonados por
meio da ferramenta ESPD.

Este processo é possível caso o produto clonado não mude o repositório principal
que está versionado fornecido pela ferramenta durante a sua implantação. Porém, caso
ocorra a mudança do repositório versionado, o produto não receberá mais as atualizações
que vierem a surgir feitas pela equipe de desenvolvimento da SAPE, sendo portanto, a
instituição que recebeu o produto, responsável por realizar as suas atualizações. Então,
para obter as atualizações que porventura venha a surgir, é necessário apenas realizar os
comandos convencionais do Git no diretório do produto onde foi implantado, para receber
as novas atualizações que foram feitas ao produto pela equipe da SAPE.

O mesmo pode ocorrer para os novos produtos que forem derivados e implantados
através da ferramenta. Após a realização das atualizações na linha de produto que se
encontra em um repositório de projeto versionado, é possível que essas atualizações já
fiquem disponíveis para os novos produtos que forem derivados e implantados através da
ferramenta e já venham com as atualizações de melhorias ou novas features.

Além disso, uma outra ação que é realizada na ferramenta através da utilização
do SSH, são as execuções dos comandos de restore do banco de dados. Este processo
é necessário uma vez que através dele, sejam criados toda a estrutura do banco de
dados, bem como a realização das inserções dos registros de suas tabelas que ficarão
armazenados as configurações do produto geradas a partir da ferramenta ESPD. Desta
forma, é possível deixar o produto disponível pronto para ser usado em questões de poucos
minutos. Assim, é fundamental que a preparação do script deste banco de dados tenha
sido realizada de maneira correta a fim de evitar possíveis erros de execução durante esta
etapa. Caso apresente algum problema durante esta ação, é aconselhável que o processo
de restore seja executado de forma manual através das maneiras tradicionais disponíveis
nas documentações do banco de dado a qual esteja sendo usado.

Com o mesmo acesso ao SSH, a ferramenta cria o arquivo de configuração com as
credenciais de acesso ao banco de dados fornecido na etapa três como mostra a Figura 14,
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no formato utilizado pelo framework do sistema Ceres. Logo em seguida, o arquivo criado
será copiado para o produto que foi implantado no servidor do cliente juntamento com
os códigos-fonte gerados pelo gerador, se caso tenha optado pela opção (ii), como mostra
a Figura 11. Se o produto não for o sistema Ceres, ele não irá copiar o arquivo com as
credenciais de acesso ao banco de dados do produto, devendo assim ser copiado de forma
manual. Além disso, são gerados, através da ferramenta, os logs referentes aos comandos
executados pela ferramenta ESPD, tais como a clonagem do produto por meio do Git,
dump do banco de dados e as execuções dos scripts com os inserts das configurações
que possuem todas as definições escolhidas para o produto via terminal shell do linux.
Através destes logs que são gerados no formato de TXT, é possível checar se ocorreu
algum problema durante o processo de execução da implantação do produto. Desta forma
é possível identificar se porventura tenha ocorrido algum erro durante estas etapas e
execuções dos comandos.

Ao finalizar esta etapa, o produto selecionado com as funcionalidades necessárias
do cliente, de acordo com as diretrizes estabelecidos descritas nas seções 3.4.2 a 3.4.3,
será, portanto, devidamente derivado e implantado de forma semiautomática através da
ferramenta ESPD.

Figura 19 – Etapa 05 - Realização da Implantação do Produto no Servidor do Cliente

A Figura 19 mostra o momento em que foi finalizado a etapa. Nesta imagem temos
a opção de abrir a aplicação que acabou de ser implantada para conferir a mesma em
pleno funcionamento e de visualizar os arquivos dos logs gerados durante a execução desta
etapa.
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4 Avaliação da Abordagem

O estudo apresentado neste capítulo foca na avaliação da abordagem proposta por
este trabalho, descritas pelo capítulo anterior. As seções deste capítulo estão organizadas
da seguinte forma: Configuração do Estudo (Seção 4.1), Perfil dos Participantes (Seção
4.2) e Resultados (Seção 4.3).

De acordo com a pesquisa feita sobre o tema de sistematização do processo de
distribuição de sistemas em aplicações Web clonadas, chegamos então no assunto de
derivação semiautomática de produtos de softwares existentes, refatorados para uma LPS
voltados para o contexto da indústria de software. A pesquisa apresentou dentre outras, as
seguintes conclusões: (i) a uma ausência de análises qualitativa e quantitativa do processo
de derivação de produtos no contexto industrial; e (ii) ausência do uso de abordagens com
e sem o apoio ferramental que apoiam este processo. Diante disto, até o atual momento há
carências de estudos empíricos ou análises comparativas entre as abordagens dos trabalhos
analisados e os que estão descritos no Capítulo 5.

Além disso, este estudo tem o objetivo de realizar a validação e avaliação da
proposta da abordagem deste trabalho, que utiliza a ferramenta Easy Software Product
Derivation (ESPD). Esta avaliação teve como foco a comparação quantitativa no uso da
abordagem proposta. Assim, neste capítulo detalharemos a abordagem que adotamos para
avaliar a abordagem e a ferramenta apresentando os resultados obtidos. Para tanto, foi
realizado um estudo empírico para analisar quantitativamente o processo de derivação e
implantação de produtos de software, antes e depois da utilização desta abordagem com e
sem o apoio ferramental.

Vale a pena ressaltar que esta avaliação se concentra em avaliar se a ferramenta
ESPD atende adequadamente a proposta de reduzir o trabalho manual de derivação
e implantação de produtos de software, como também a qualidade de corretude deste
processo, através da sua automatização. Diante desse contexto, este capítulo apresenta o
relato da execução do estudo empírico com o objetivo de responde às questões de pesquisa,
a serem descritos na Seção 4.1.1.

4.1 Configuração do Estudo
Para permitir a análise comparativa entre a derivação e implantação de produtos de

software na forma manual e com apoio ferramental, foi desenvolvido um estudo comparativo
qualitativo das duas formas de derivação e implantação de software. Nesse estudo foram
modeladas duas linhas de produtos com domínios distintos e com diferentes tipos de
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variabilidades, utilizando a abordagem proposta no Capítulo 03. Uma das linhas de produto
modeladas para este estudo, foi elaborada com o intuito de preparar os participantes para
usar a abordagem proposta por este trabalho, como forma de treinamento para que em
seguida eles tivessem preparados para executar o processo em um ambiente real simulado.
Já a segunda linha de produto, foi elaborada a partir de um sistema real existente na SAPE,
no qual é bastante clonado para as outras instituições parceiras de forma manual. Para
realizar a reengenharia dos dois produtos para LPS usadas neste estudo, foram seguidos a
proposta do método de (PONTES, 2017), no qual foi realizado as duas atividades descritas
na Seção 3.2 e Seção 3.3 deste trabalho (os detalhes das descrições destas atividades se
encontram no Apêndice L), portanto, foi realizado uma análise comparativa dos resultados
que serão descritos nas próximas seções.

4.1.1 Objetivo do Estudo e Questões de Pesquisa

A avaliação foi executada buscando responder a duas questões de pesquisa, com a
finalidade de realizar a comparação entre a forma manual e semiautomática de derivar e
implantar os produtos de software. Apenas para efeito de lembrança, as perguntas são:

Questão 01 - É possível reduzir o tempo do processo de derivação e implantação de
produtos de software e deixá-lo de forma mais ágil através do uso da abordagem proposta
por este trabalho?

Questão 02 - É possível proporcionar uma maior corretude ao trabalho manual
de derivar e implantar os produtos de software com o uso da ferramenta proposta por este
trabalho?

Cada questão de pesquisa foi desenvolvida com o intuito de comparar a forma
manual e com o apoio ferramental da implantação e derivação de produtos de software.
A Questão 01 foi criada com a intenção de avaliar o tempo do processo para compará-lo
com a forma manual. A Questão 02 está relacionada com a proporção de corretude da
execução do processo manual.

4.1.2 Experimentos Alvos LPS e Ferramenta

Para a realização do estudo, foram definidas duas LPS:

(i) Gerenciador de conteúdo CMS para blogs, no qual foi desenvolvido com a
finalidade de ser utilizado para realizar o treinamento de preparação para execução do
experimento da avaliação;

(ii) Sistema Ceres com os módulos do Ponto e Recursos Humanos - RH, que é um
projeto real utilizado pela SAPE e demais parceiras.

Em ambas LPS foram aplicadas o método extrativo para a realização da refatoração
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de seus artefatos, através da técnica anotativa com base na análise de similaridades e
variabilidades dos produtos. A forma como foram realizadas estas atividades estão descritas
com mais detalhes no Apêndice L, no qual descreve a modelagem dos diagramas de features,
a tabela com o mapeamento das variabilidades e a refatoração dos produtos.

4.1.3 Critérios de Avaliação

O estudo adotou os seguintes critérios para a avaliação:

Tempo: Este critério analisa a duração da execução do processo de derivação
e implantação de produtos de softwares. Nós investigamos se ao usarmos a abordagem
proposta com o apoio ferramental teremos uma redução de tempo na execução deste
processo comparado com a forma manual.

Corretude: Este critério analisa o grau no qual a estratégia adotada por este
trabalho reduz os problemas decorrentes ao processo de derivação implantação de produtos
de software de forma manual para a semiautomática com apoio ferramental. Neste estudo
nós avaliamos se a execução dos experimentos teve uma taxa menor de problemas e erros
que surgem ao realizar o processo de derivação e implantação.

4.1.4 Metodologia do Estudo

Nosso estudo foi organizado em estágios, que consistiram em: (i) Preparação
dos Produtos de Software, especificação dos experimentos do estudo; (ii) Preparação do
Ambiente, detalhamento de como foi realizado o preparo dos produtos para o experimento;
(iii) Ambiente de Avaliação, descrevendo as etapas que foram seguidas para a execução da
avaliação; e (iv) Resultados do estudo que serão descritos em detalhes na seção 4.3.

1. Preparação dos Produtos de Software
Esta seção apresenta como foi realizada a preparação dos produtos de software a
serem usados pela abordagem e a aplicação da avaliação. Para isso, foi realizada a
preparação de quatro produtos de softwares, sendo dois deles clones, no qual foram
divididos em pares de sistemas de domínios distintos, sendo o primeiro par usado
para ser implantado e customizado de forma manual e o outro par com o apoio
ferramental. Os dois sistemas que fazem parte de cada par dos produtos foram
descritos na seção 4.1.2. A Figura 20 descreve o processo de preparação dos produtos
de software para ser utilizado pela avaliação.
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Figura 20 – Processo de Preparação dos Produtos de Software

Para o par dos produtos de softwares que serão implantados e derivados
com o apoio ferramental da ESPD, foi realizado em cada um deles as atividades
de Modelar Features da LPS descritas na seção 3.2 e Projetar e Implementar LPS
através da Refatoração de um Sistema Existente descrito na seção 3.3. No Apêndice L,
se encontra os resultados destes artefatos que foram gerados para cada uma destas
atividades. Já para os produtos que foram utilizados a forma manual não foi feito
qualquer alteração nos produtos, apenas a criação de um repositório no Git e
adicionado ao projeto um arquivo de dump do banco de dados, para ser usado na
avaliação.

2. Preparação do Ambiente
O planejamento que antecedeu a preparação do experimento, definiu: (i) os produtos
do experimento; (ii) sete participantes, que foram distribuídos em dois grupos: os
três menos experientes e os quatro mais experientes, mais detalhes dos participantes
serão apresentados mais a frente; (iii) o experimento aconteceu em dois dias distintos
com cada participante, não podendo ultrapassar duas horas por dia com cada um,
para não cansá-los; (iv) que seria executados duas tarefas de derivação e implantação
do produto por dia e teria que ser concluídas no tempo estipulado. O primeiro dia
deveria ser iniciado com um treinamento introdutório e a realização das tarefas
manuais, o segundo dia com as tarefas usando o apoio ferramental da ESPD. A
execução da avaliação será descrita com mais detalhes no estágio (iii) desta seção.

Para definir as configurações dos produtos que seriam utilizados na avaliação,
foram realizados pré-testes com os dois produtos descritos na seção 4.1.2, e definido
que para a aplicação da avaliação, o produto CMS Blog, teria todas as funcionalidades
como mostradas na Figura 01 do Apêndice L, exceto o comment e photo. Do mesmo
modo, o produto Ceres, teria também todas as funcionalidades como mostra as
Figuras 02 e 03 também do Apêndice L, exceto as funcionalidades que têm relação
com Escala.
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Após vários pré-testes realizados, esta foi a forma que as customizações
poderiam ser aplicadas na avaliação sem que ultrapassasse as duas horas de execu-
ção das tarefas estipuladas, executando duas tarefas por dia, tanto para a forma
manual quanto com o apoio ferramental. Entretanto, para chegar nesta definição de
configurações dos produtos, foram realizados vários outros pré-testes com diversas
formas de customizações, com a finalidade de encontrar uma configuração para os
produtos que se enquadrarem dentro do tempo estipulado para o experimento e a
quantidade de participantes, a fim de que as execuções das tarefas pudesse realmente
conseguir avaliar a abordagem proposta.

As customizações realizadas em cada pré-testes foram escolhidas com base
no diagrama de features, e em seguira foram realizados os testes alternando as
configurações do produto e o refatorando de acordo com as funcionalidades definidas.
Para cada pré-teste, foram feitos um produto com e outro sem o uso da abordagem
e o apoio ferramental, marcando o tempo e analisando o esforço da execução de
cada teste. Porém, as configurações mencionadas foram a que se mostraram mais
viáveis, pois conseguiu atingir o propósito da avaliação. Além disso, o pré-teste foi
fundamental para encontrar estas configurações e saber o tempo hábil das execuções
de cada tarefa. Então assim, foi definido que no primeiro dia seriam as tarefas
manuais e no segundo só as tarefas com a ferramenta ESPD.

O ambiente para a realização das tarefas com os participantes seguiu da
seguinte forma: (i) definição do cronograma - foi agendando os dias que o participante
estavam disponível para realizar a avaliação, começando com os menos experientes
primeiro e os últimos com os mais experientes; e (ii) marcação do tempo de execução
das quatro tarefas realizadas por cada participante.

3. Ambiente de Avaliação
A avaliação foi planejada e dividida em seis etapas, que serão apresentadas nos
próximos parágrafos. A Figura 21 mostra as etapas executadas no experimento.
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Figura 21 – Processo de Execução da Avaliação

• Passo 1 - Introdução
Foi realizada uma breve introdução para explicar aos participantes os conceitos
importantes relacionados a LPS, como a sua definição. Além disso, foi apre-
sentada uma contextualização do sistema Ceres com a SAPE e os órgãos que
tiveram os módulos do Ponto e RH implantados. Foi também apresentado a
abordagem proposta por este trabalho dando uma visão geral e demonstrando
como usar a ferramenta. Essa é uma informação relevante, para que os par-
ticipantes pudessem entender as tarefas que eles iriam executar. A intenção
desta avaliação é colocar os participantes em uma situação real, onde eles têm
que realizar a implantação e derivação dos produtos de software para outras
instituições.

• Passo 2 - Termos de Consentimento
O Termo de Consentimento (Apêndice D) é um documento formal que descreve
as intenções da pesquisa, esclarecendo as metas e atribuições dos participantes.
E também explicar como serão realizadas as coletas de dados (por ex. vídeo
da tela do computador e áudio), e que estes dados serão utilizados para os
fins da pesquisa, deixando claro que em nenhuma circunstância a identificação
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dos participantes será revelada no relatório final da avaliação. Sendo assim,
este documento foi criado para proteger de forma legal os participantes e o
pesquisador, sendo assinado por ambos e entregue uma cópia assinada a cada
um (participante e o pesquisador).

• Passo 3 - Termos de Consentimento
Este documento (Apêndice E) deve ser entregue a todos os participantes para
que possam ler e entender qual é o papel deles na pesquisa. E também deixar
claro que a ferramenta ESPD que está sendo avaliada, e não eles. O documento
fornece instruções sobre como agir durante a pesquisa, se caso for necessário
os participantes podem realizar perguntas ao pesquisador para esclarecerem
as dúvidas a qualquer momento, ou se houver algum tipo de interrupção ou
problema de origem técnica durante a execução das tarefas da pesquisa, o
pesquisador irá orientar como devem proceder.

• Passo 4 - Pré-questionário
É um questionário demográfico que se encontra no (Apêndice J), com as
perguntas sobre o perfil dos participantes, como idade, cargo, qual a experiência
com o uso de ferramentas para implantação de sistemas e se já tinha algum
conhecimento sobre Linha de Produto de Software. O questionário foi respondido
no início do experimento, ele foi importante para que pudéssemos ter o registro
dos perfis de nossos participantes.

• Passo 5 - Tarefas
As quatro tarefas que os participantes precisaram executar foram descritas na
Tabela 2. Para cada tarefa foram elaborados um guia com o passo a passo de
sua execução, caso os participantes precisem realizar alguma consultar. O início
deste guia tem uma breve introdução de forma narrativa, para contextualizar
os participantes do que deve ser feito durante a tarefa. Os participantes devem
executar cada tarefa apenas uma vez, se caso ocorrer algum problema de origem
técnica, a tarefa será repetida e descartada, porém, será anotado o que ocorreu.

As tarefas começam sempre com o sistema CMS Blog e na sequência com
o sistema Ceres, sendo o Blog utilizado com o intuito realizar um aquecimento
por meio de um treinamento preparando os participantes, antes de executar as
tarefas com o sistema Ceres. Pois o processo com o sistema Ceres simular um
ambiente de implantação da aplicação de forma real. A Tabela 2 mostram as
ordens de execução das tarefas. As siglas das tarefas têm como prefixo M ou A,
em que M são para as tarefas manuais e A para as automáticas.
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Tabela 2 – Tarefas da Avaliação

Tarefas Sistema Descrição

T01-M (Apêndice F) CMS Blog

O participante realiza a implantação,
customização do

produto e geração de códigos-fonte
de forma manual

T03-M (Apêndice H) Ceres

O participante realiza a implantação,
customização do produto
e geração de códigos-fonte

de forma manual

T02-A (Apêndice G) CMS Blog

O participante realiza a implantação,
customização do produto

e geração de códigos-fonte de forma
semiautomática com apoio ferramental

T04-A (Apêndice I) Ceres

O participante realiza a implantação,
customização do produto e geração

de códigos-fonte de forma
semiautomática com apoio ferramental

É considerável deixar claro que as tarefas T01-M e T03-M são equiva-
lentes (porém, são aplicadas em domínios distintos), estão sendo realizadas de
forma manual, e ambas as tarefas T02-A e T04-A também são equivalentes, po-
rém, estão utilizando o apoio ferramental. A ideia desta separação, foi começar
a execução das tarefas no primeiro dia com a forma manual sendo elas T01-M
e T03-M, e para o segundo dia, executar as tarefas com apoio ferramental
sendo elas as T02-A e T04-A. Desta forma, é possível realizar a avaliação e
comparação entre as duas formas de implantação e derivação dos produtos de
software.

• Passo 6 - Pós-questionário
É o questionário voltado para a avaliação da ferramenta, com duas pergunta para
avaliar a abordagem entre muito ruim a muito bom, a terceira pergunta se usaria
a abordagem, e a quarta e a quinta pergunta de forma aberta, sendo a quarta
sobre os pontos positivos e negativos da ferramenta e a quinta pergunta, pede
uma sugestão para melhoria da ferramenta que se encontra no (Apêndice K). O
questionário foi respondido ao final do experimento, logo após os participantes
terem terminado de executar as quatro tarefas.

O experimento aconteceu em uma sala de reuniões da SAPE. Os
participantes utilizaram um notebook do pesquisador para executar as tarefas
e responder aos questionários, pois nele tinha as ferramentas necessárias para
realizar as tarefas. Foi realizado a gravação da tela do notebook dos participantes
e o microfone foi usado para gravar a vozes dos participantes durante a execução
dos experimentos. Cada participante teve o mesmo ambiente com as mesmas
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ferramentas, uma máquina virtual Linux com o acesso via SSH com o Putty1,
um cliente FTP via WinSCP, configuração do banco de dados de cada produto
e a configuração de uma instância da ferramenta ESPD nesta máquina.

4.2 Perfil dos Participantes
Uma vez que o estudo está focado na redução do trabalho manual e em agilizar o

processo manual feito pela equipe técnica para implantar e derivar os sistemas através do
uso da abordagem, levamos em conta que qualquer participante, mesmo os que possuem
pouco conhecimento técnico na área, deveriam conseguir implantar e derivar um produto
de software. Em virtude disto, para realizar a avaliação, as seleções dos participantes
foram feitas de acordo com o contexto de trabalho, começando com os que possuem pouca
experiência de desenvolvimento e implantação de produtos até os mais experientes.

As análises dos perfis dos participantes que tinham pouca ou muita experiência
foi fundamental e nos ajudou a elaborar as tarefas, para que pudessem ser executadas
para ambos os perfis, independente do seu nível de experiência. Após isso, foi feito a
seleção dos participantes de acordo com os perfis relatados, em seguida feito os convites
aos participantes. A Tabela 03 mostra o perfil dos participantes que toparam participar
da pesquisa, divididos pelas colunas de suas características por número de participantes.

Tabela 3 – Perfil dos Participantes

Características Opções Número de Participantes

Idade

21-30
31-40
41-50
51+

6
1
0
0

Sexo Feminino
Masculino

0
7

Nível Educacional

Ensino Médio
Nível Superior
Pós-Graduação

Mestrado
Doutorado

0
4
2
1
0

Usa ferramenta de
implantação
de sistemas

Não utilizo
Utilizo ocasionalmente
Utilizo frequentemente

4
1
2

Cargo na Instituição Analista de Sistemas
Estagiário

3
4

Conhece sobre LPS Sim
Não

3
4

Total de Participantes 7

1 Putty - É um cliente SSH e telnet <https://www.putty.org/>

https://www.putty.org/
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4.3 Resultados
A execução da avaliação nos forneceu os dados necessários através de anotações do

tempo de cada execução das tarefas realizadas e também por meio dos questionários. Os
dados brutos coletados foram resumidos e em seguida analisados, com o intuito de extrair
os resultados do experimento. Esta atividade nos proporcionou uma base para determinar
se os resultados das execuções dos experimentos, responderam às questões de pesquisa
apresentados na Seção 4.1.1. Em suma, nós iremos apresentar nesta seção os resultados da
realização dos experimentos.

A partir das tarefas executadas pelos participantes, foram feitos as análises dos
vídeos e em seguida extraído o tempo de cada tarefa, além disso, foram feitas as classificações
de suas execuções com dois resultados possíveis: (i) sucesso, significa que o participante
concluiu as tarefas atingindo o seu propósito; e (ii) falha, significa que o participante não
realizou a tarefa de forma correta, ou ocorreu algum problema de origem técnica durante
a execução. Também foram feitas as coletas dos dados e de seus comentários e reações dos
participantes durante a execução das tarefas. As tarefas mencionadas neste parágrafo são
apresentadas na Tabela 2.

Além disso, foram criados gráficos que exibem os resultados com as porcentagens
das execuções de sucesso e falhas para cada tarefa, juntas por grupos e gráficos de execuções
de tempo de cada tarefa. Os gráficos mostrados nos próximos parágrafos das subseções
foram criados com o resumo dos dados brutos de todos os sete participantes do experimento.
As siglas das tarefas têm como prefixo M ou A, em que M são para as tarefas manuais e A
para as automáticas.

4.3.1 Análises dos Resultados segundo o Aspecto de Tempo

No aspecto de tempo, foram verificados os resultados dos sete participantes nas
quatro atividades executadas por cada um, divididos em duas rodadas de execução do
experimento. A Figura 22 mostra um gráfico de Boxplot com o tempo de execução em
minutos de cada atividade logo abaixo.
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Figura 22 – Gráfico Resultado Execução das Tarefas dos Produto

Através do gráfico ilustrado na Figura 22, é possível ver o tempo da execução de
cada tarefa no experimento. É perceptível que as tarefas as quais foram realizadas de
forma manual tiveram o tempo bem maior ao compará-las com as automáticas, chegando
a ter metade do tempo do manual. Além disso, nesta figura é possível ver a mediana de
cada tarefa, como também o tempo mínimo e máximo de cada execução, e os tempos que
saíram fora da média, como é o caso da Tarefa 03 (Apêndice H), podemos observar que
existe um X em vermelho próximo a 50.

Na Figura 23, é possível ver a comparação do tempo em que os participantes
levaram para executar cada tarefa, havendo um tempo mínimo, médio e máximo de
execuções. Comparando T01-M com T02-A, a diferença do tempo médio foi de 13,02
minutos entre as tarefas, com a diferença de 52% a menos, sendo um valor bastante
considerável. Semelhantemente, a tarefa T03-M com a T04-A os participantes tiveram
uma diferença de desempenho também considerável de 11,42 minutos, com cerca de 55%
de menor tempo para executar a tarefa, sendo um resultado bem relevante.

Ao analisar os vídeos, foi possível perceber que nas primeiras atividades manuais e
automáticas T01-M e T02-A, os participantes tiveram um pouco de dificuldades no início
para se familiarizar com o processo a ser realizado e ao utilizar a ferramenta pela primeira
vez, sentindo-se um pouco perdidos, sendo necessário realizar algumas consultas aos guias
disponibilizados. Entretanto alguns deles foram capazes de seguir as etapas de forma
normal sem interrupções. Ao final, cerca de dois participantes não tinham entendido bem
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o que estavam fazendo para implantar os produtos de software ou o que estava por trás
do processo. Porém, ao realizar a segunda implantação com a ferramenta ESPD, tiveram
uma facilidade bem maior.

Figura 23 – Gráfico Tempo de Execução das Tarefas

A Figura 23 mostra o gráfico com o tempo mínimo, médio e máximo da execução
de cada tarefa, podemos ver que as tarefas manuais tiveram a diferença do tempo de
execução, cerca de 50% a mais se comparado com as automáticas.

Figura 24 – Gráfico Avaliação de Uso da Ferramenta

A Figura 24, mostram os resultados da avaliação referente às respostas entre Muito
Ruim até Muito bom das questões 01 e 02 aplicadas através do pós-questionário como
mostra o (Apêndice K), no qual tiveram cinco questões.
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Figura 25 – Gráfico Avaliação de Uso da Ferramenta

A Figura 25 mostram os resultados da questão 03, que indicam a porcentagem do
nível de aceitação da ferramenta por parte dos participantes, em que responderam Sim,
Não e Talvez se usaria a ferramenta.

A questão 04 foi uma pergunta aberta no qual os participantes relataram os pontos
positivos e negativos ao utilizarem a derivação e implantação dos produtos de software de
forma manual e com o apoio ferramental. Já a questão 05 foi uma pergunta também aberta,
no qual os participantes tiveram a possibilidade de sugerir melhorias para a abordagem
proposta e do mesmo modo para a ferramenta ESPD. Podemos ver abaixo algumas destas
respostas.
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Tabela 4 – Respostas da Questão 04

Participante Resposta

P01

Os procedimentos automáticos da ferramenta ESPD reduz o tempo e
esforço para criação e instalação de sistemas, se comparado com
os procedimentos manuais; principalmente, na medida em que o
sistema começa a evoluir aumentando o nível de sua complexidade
devido a quantidade de features ou maior modularização dos
sistemas. Nenhum ponto negativo para a ferramenta para relatar no
momento.

P02

Com a forma "manual"o procedimento é muito mais custoso, leva-se
muito mais tempo para gerar um produto final. Sendo que, esse
procedimento manual tem grandes possibilidades a ocorrência de
falhas em copiar arquivos e fazer alterações no seu código fonte.
Todavia, a ferramenta ESPD é muitas mais ágil, flexível e segura
comparando com a forma "manual". Sua interface auxilia muito nos
desenvolvimentos de novas telas em poucos minutos sem possíveis
erros que possam surgir se fossem utilizados a forma manual. Por
fim, ao utilizar a ferramenta o produto final é mais confiável ao ser
entregue.

P4

A ferramenta ESPD facilita na escolha de features do produto, além
de automatizar o deploy. A escolha de features feita de maneira
manual é um trabalho complexo e que levaria tempo, principalmente
se a pessoa não conhecer o projeto. Pois seria necessário
excluir/comentar/desativar diversas classes e etc. Estes seriam os
pontos positivos. Quanto aos pontos negativos não visualizei nenhum.

P6

Comparando a utilização da ferramenta ESPD para forma manual,
posso dizer que é mais prático, rápido e fácil, tem uma boa
funcionalidade e usabilidade. Como ponto negativo diria que precisa
melhorar a interface com o usuário, exemplo: Na escolha das
features, se caso for um sistema com muitos módulos e
funcionalidades, a tela vai ficaria com uma "enxurrada"de
informações, de pontos para selecionar.
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Tabela 5 – Respostas da Questão 05

Participante Resposta

P4

No momento em que estava fazendo as etapas de clonagem e deploy
do produto e fui gerar os códigos no gerador de código, fiquei um
pouco perdido, pois ele tira a ideia de etapas e é preciso voltar duas
vezes pra conseguir retornar para as etapas que estavam sendo feitas.
Acho que poderia ter uma continuidade para estas etapas, ou algo do
tipo.

P5

Sugiro alguns tratamentos de erros ao adicionar em algum ponto
que está sendo carregando um determinado recurso, para que o
usuário tenha conhecimento de que está ocorrendo um
processamento.

P6

Sugiro que precisa melhorar a interface com o usuário, exemplo: Na
escolha das features, se caso for um sistema com muitos módulos
e funcionalidades, a tela vai ficar com uma "enxurrada"de
informações, de pontos para selecionar.

4.3.2 Análises dos Resultados segundo o Aspecto de Corretude

Para a análise do aspecto de corretude, foram verificadas as tarefas resultantes de
cada participante e averiguado se a abordagem em questão foi usada corretamente para a
solução de cada uma das tarefas propostas pelo experimento. Ao analisar a Figura 26, é
possível ver os resultados de execuções das tarefas. Os participantes foram treinados para
usar a ferramenta e tinham o guia como suporte com o passo a passo para consultar, se
caso fosse preciso para os ajuda-los.

Devido a isto, ocorreu 30% de falha na T02-A e apenas 13% nas T03-M e T04-A.
Já na tarefa T02-A o erro foi que o participante não marcou a opção de gerar CRUD,
saindo da sequência planejada que estava definida no roteiro entregue a ele. Na T04-A os
participantes usaram de forma errada a ferramenta, gerando uma falha na execução da
tarefa. Isso demonstra que, com um treinamento e o uso da ferramenta, mesmo assim os
participantes cometeram erros por não estarem tão familiarizados com as tarefas. Os erros
apresentados na Figura 26, ocorreram independentemente da ferramenta, sendo problemas
de origem técnica ou provocados pelo usuário por não informar ou executar a tarefa de
forma correta.
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Figura 26 – Gráfico Resultado Execução das Tarefas em Porcentagem

A Tabela 6 logo abaixo, apresenta o tempo das execuções de cada tarefa que foram
realizadas com os sete participantes. Através desta tabela, podemos verificar quais foram os
participantes que executaram em menor e maior tempo, bem como as tarefas que falharam.
Além disso, é possível identificar quais foram os participantes e as tarefas que fugiram do
normal, através da analise dos dados da tabela com a figura Figura 22, representado pelo
gráfico Bloxplot, podemos identificar quais foram as tarefas e participantes que tiveram o
tempo apresentado nos outliers do gráfico.
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Tabela 6 – Tempo de Execução das Tarefas

PARTICIPANTE TAREFA REPETIÇÃO TEMPO RESULTADO
P01 T01-M 1 28,4 SUCESSO
P01 T02-A 1 8,6 FALHA
P01 T02-A 2 27,02 SUCESSO
P01 T03-M 1 27,02 SUCESSO
P01 T04-A 1 11,11 SUCESSO
P02 T01-M 1 30,44 SUCESSO
P02 T02-A 1 14,01 SUCESSO
P02 T03-M 1 17,35 FALHA
P02 T03-M 2 24,46 SUCESSO
P02 T04-A 1 16,3 SUCESSO
P03 T01-M 1 49,35 SUCESSO
P03 T02-A 1 13,17 FALHA
P03 T02-A 2 16,49 SUCESSO
P03 T03-M 1 46,53 SUCESSO
P03 T04-A 1 11,57 FALHA
P03 T04-A 2 19,56 SUCESSO
P04 T01-M 1 13,42 SUCESSO
P04 T03-M 1 14,34 SUCESSO
P04 T02-A 1 9,15 SUCESSO
P04 T04-A 1 11,11 SUCESSO
P05 T01-M 1 27,35 SUCESSO
P05 T03-M 1 26,1 SUCESSO
P05 T02-A 1 12,55 SUCESSO
P05 T04-A 1 14,3 SUCESSO
P06 T01-M 1 28,37 SUCESSO
P06 T03-M 1 22,18 SUCESSO
P06 T02-A 1 14,09 SUCESSO
P06 T04-A 1 15,58 SUCESSO
P07 T01-M 1 15,35 SUCESSO
P07 T03-M 1 19,55 SUCESSO
P07 T02-A 1 6,43 FALHA
P07 T02-A 2 8,27 SUCESSO
P07 T04-A 1 12,57 SUCESSO
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4.3.3 Discussão dos Resultados

Com os resultados obtidos, é possível concluir que com o uso da ferramenta ESPD,
os participantes levaram bem menos tempo para realizar a tarefa de derivação e implantação
dos produtos de software. Desta forma, foi possível concluir que a redução do trabalho
manual de customização e preparação do produto é considerável, trazendo mais segurança
e confiabilidade a este processo e evitando várias ocorrências de erros.

Além disso, o perfil dos participantes devem ser levados em consideração, visto que
através do apoio ferramental, foi possível mesmo aos que possuem pouca experiência e
conhecimento com a implantação de produtos de software, consigam realizar estas tarefas
e tenha bons resultados de corretude durante este processo. Isso vale mesmo nos casos em
que ocorre quando um usuário necessite realizar a tarefa de derivar e implantar os sistemas
da SAPE e não tenha tanta familiarização com shell do Linux, e nem tão pouco com os
comandos necessários a serem executados, tais como: realizar backups e restaurações de
banco de dados; permissões de arquivos e diretórios; e por último usar ferramentas de
versionamento via terminal.

Através da abordagem proposta por este trabalho e a utilização da ferramenta
ESPD, é possível proporciona uma boa corretude durante a derivação e implantação de
produtos de software, reduzindo de forma considerável a ocorrência de falhas, bem como a
redução do trabalho manual e do tempo para a execução deste processo. Através deste
estudo, foi possível constatar que a abordagem proposta por este trabalho traz uma solução
viável para os problemas relatados na seção 1.1. A abordagem atende bem as demandas
da instituição SAPE, até mesmo os usuários que possuem pouca experiência no assunto
conseguiram derivar e implantar os produtos de software de forma fácil e prática, não
sendo necessário aprender ou memorizar todos os comandos supracitados.

Por meio das cinco etapas da ferramenta descritas na Seção 3.4, os usuários terão
autonomia para derivar e implantar os produtos da SAPE a partir das suas LPS por várias
vezes, desde que estejam registradas e disponíveis na ferramenta ESPD como descrito na
Seção 3.4.1. Desta forma, se torna mais fácil e prático derivar e implantar os sistemas da
SAPE, pois através da ferramenta ESPD, é possível escolher as configurações das features
que irão compor o produto de acordo com as necessárias e demandas que atendam as
instituições. Assim a SAPE tem a possibilidade de implantar os seus sistemas rapidamente.

Uma outra conclusão importante é que, para utilizar a ferramenta ESPD, o partici-
pante precisa ter uma noção e um pouco de conhecimento técnico acerca de LPS, Banco de
Dados e SSH. Alguns pontos fracos dos participantes ao utilizar a ferramenta ESPD foram
que, durante o seu uso, ficaram um pouco perdidos, este fato ocorreu não foi porque a
interface era complexa de usar, mas porque não estavam tão familiarizados com o ambiente.
Mesmo com a introdução dada no início aos participantes, ainda assim não foi suficiente
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para que alguns participantes entendessem adequadamente os conceitos de LPS. Por fim,
respondendo às questões de pesquisa da Seção 4.1.1.

Resposta Questão 01:
Ao realizar as comparações em termos dos tempos das execuções de cada tarefa feita
pelos participantes que consta na Tabela 02, referentes ao processo de implantação entre
a forma manual e com o apoio ferramental da ESPD. Os resultados apresentados foram
bem melhores ao serem executadas com o apoio ferramental, levando menos tempo para
serem feitas. Portanto, é mais eficiente usar a ferramenta ESPD, para derivar implantar os
produtos de software, do que fazê-los de forma manual.

Resposta Questão 02:
Ao ser utilizado a ferramenta ESPD, a quantidade de problemas decorrentes com o processo
de implantação e derivação de produtos, tornou-se bem menos tendencioso a ocorrência
de erros e falhas. Devido ao aumento da corretude proporcionado pela ferramenta e ao
método utilizado para refatorar as LPS através das diretrizes técnicas bem definidas que
ajudaram durante esta etapa. Foi possível realizar a execução das tarefas com um menor
esforço, reduzindo as suas complexidades referentes as customizações das features de forma
manual. Visto que este processo é bastante custoso e demanda bastante conhecimento
técnico para serem realizadas. Portanto, foi possível ter uma maior corretude no processo
derivar e implantar os produtos de software ao utilizar a abordagem proposta por este
trabalho usando a ferramenta ESPD.
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5 Trabalhos Relacionados

Neste capítulo são apresentados os trabalhos relacionados encontrados na literatura.
Tais trabalhos foram agrupados em quatro diferentes grupos: Derivação de Produto (Seção
5.1), Clonagem de LPS (Seção 5.2), Reengenharia de Software para LPS (Seção 5.3) e pôr
fim a Geração de Códigos-Fonte (Seção 5.4).

5.1 Derivação de Produto
Cu e Zheng (2016) realiza a análise das estratégias de derivação de produtos

centralizadas em arquiteturas existentes e sugere que elas não são suficientes, em partes,
devido às limitações da geração completa de códigos-fonte e técnicas gerais de programação
na implementação do Product Line Architecture (PLA). Este trabalho desenvolveu uma
abordagem que inclui um mecanismo de implementação de PLA e uma estratégia de derivar
automaticamente a arquitetura e o código específicos do produto a partir do PLA. Além
disso, é possível que ele possa suportar as diferenças da linha de produto em plataformas
e funções que exigem a geração de códigos-fonte e implementações manual.

O trabalho de Gharibi e Zheng (2016)apresentam uma nova abordagem e conjunto
de ferramentas para melhorar e facilitar o processo de desenvolvimento e de manutenção
de PLAs e a derivação de produtos. A sua contribuição foi a integração de features de
uma linha de produtos e a PLA em um único modelo e seu desenvolvimento no mesmo
ambiente de modelagem. Foi desenvolvido um ambiente de modelagem de PLA baseado
no Eclipse, que suporta a evolução das features, dos elementos de PLA, e a realização
da derivação de produtos. Para validar a abordagem, foi realizado um estudo de caso
através de um conjunto de ferramentas, e os resultados do estudo revelou que a abordagem
pode ser aplicada efetivamente no desenvolvimento de software real, para preencher a
lacuna entre as features de uma linha de produtos e a PLA, e automatizar a definição das
variabilidades da linha de produtos no desenvolvimento do PLA.

Os dois estudos propõem abordagem para realizar a derivação do produto, através
de estratégias aplicadas em sua arquitetura com o apoio ferramental para facilitar este
processo. Através da ferramenta proposta por Gharibi e Zheng (2016), é possível realizar
a modelagem arquitetural do produto e de suas features, além de realizar o mapeamento
de cada feature com o seu componente arquitetural. Já o trabalho de Cu e Zheng (2016),
utiliza a ferramenta de Gharibi e Zheng (2016), porém, o seu foco é relatar a estratégia
de derivação automática, além da geração de códigos-fonte. Em ambos os estudos, não é
relatado nenhum processo sobre a implantação semiautomática de seus produtos derivados.
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5.2 Clonagem de LPS
Dentre os trabalhos voltados para a clonagem de software com LPS, Rubin et

al. (2012) apresenta a criação de um Product Line Changeset Dependency Model (PL-
CDM).Ele descreve as informações necessárias para gestão de variantes em produtos
clonados, e como identificar os produtos com suas funcionalidades, bem como as suas
relações. Além disso, o seu propósito é diminuir os inconvenientes da abordagem “clone-
and-own” aproveitando as suas vantagens.

Já em outro trabalho Rubin, Czarnecki e Chechik (2013) também relata o apoio a
gestão de variabilidades dos produtos clonados. Foi conduzido um estudo empírico com
três empresas analisando em detalhes as atividades de desenvolvimento realizadas para a
transição de projetos clonados sem LPS para uma abordagem com LPS. É discorrido sobre
um framework que apoia este processo, no qual organizar um conjunto de operadores básicos
de gestão, que são necessários para apoiar tanto o caso de refatoração de variabilidades
clonadas em representações de LPS quando ao caso em que a refatoração não é desejada
ou possível.

Os trabalhos de Rubin et al. (2012) e Rubin, Czarnecki e Chechik (2013) enfatizam
a gestão de variabilidades de produtos clonados, começando com o processo de transição
para uma estrutura de LPS quanto para clones mantidos sem refatorações. Foi levado
em consideração uma grande quantidade de atividades necessárias para a manutenção,
baseadas em operadores, com o intuito de ter uma melhor compreensão do que será
implementado, e como será a sua aplicabilidade.

Dubinsky et al. (2013) relata um estudo empírico realizado que coletou dados
sobre as práticas atuais de desenvolvimento em organizações que empregam clonagem
para fazer linhas de produtos. Além disso, buscou-se uma melhor compreensão sobre o
porquê e como a clonagem é praticada na indústria, e como ela pode ajudar a desenvolver
melhores metodologias, ferramentas e modelos de medição que promovem a reutilização
eficiente de software. O estudo envolveu onze participantes, que analisaram seis linhas de
produtos clonados de três grandes organizações bem estabelecidas. Observando aspectos
humanos, organizacionais e técnicos que fazem parte da cultura de clonagem, foi discutido
as principais características da clonagem e demonstrado as vantagens e desvantagens
percebidas da abordagem.

O ECCO (Extraction and Composition for Clone-and-Own) (FISCHER et al.,
2014) é uma abordagem que propõe aprimorar a clonagem, e suporta ativamente o
desenvolvimento e manutenção de variantes de produtos de software. Através da ferramenta
desenvolvida para esta abordagem, é possível selecionar os recursos desejados que será
clonado e encontrar os artefatos de software adequados que serão reutilizados. Além
disso, ela fornece orientação durante a conclusão, informando quais artefatos de software
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podem precisar de adaptação. Este trabalho avaliou a abordagem em 6 estudos de caso,
abrangendo 402 variantes com até 344 KLOC (Kilo Lines of Code), e descobriu que por
meio da reutilização sistemática, foi possível ter uma taxa maior que 95% de reúso de
software.

Os trabalhos mencionados, contribuíram com o conhecimento acerca das vantagens
e desvantagens das abordagens existentes referentes a clonagem de LPS, além dos relatos
de suas estratégias através do uso de frameworks e ferramentas. Apenas o trabalho de
Rubin et al. (2012), relata o uso do Git para apoiar a clonagem, através da criação de
diversos branches que são usados para cada features do produto. Porém, ao utilizar a
ideia de ter as funcionalidades da LPS em cada branches, foi constatado muitos problemas
referentes a conflitos de códigos-fonte, sendo necessário realizar bastante trabalho manual
para corrigi-los.

5.3 Reengenharia de software para LPS
A dissertação de Pontes (2017) propôs um método sistemático para implementação

e evolução de linhas de produtos de software no contexto de sistemas legados desenvolvidos
em Java. O método descreve as atividades necessárias para a extração de uma LPS,
iniciando na elicitação das similaridades e variabilidades dos sistemas existentes, bem como
a realização da refatoração que implementa as suas variabilidades, e em seguida é feito os
procedimentos de testes, a fim de validar as funcionalidades dos produtos extraídos da LPS.
O trabalho apresenta o método com três atividades principais que são: (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. Foi aplicado um estudo de
caso, para avaliar de forma preliminar a viabilidade do método em cenários na indústria. A
contribuição do trabalho foi a Definição de um método sistemático para implementação de
LPS; Diretrizes para identificar similaridades e variabilidades de sistemas legados usando
casos de uso; Diretrizes para projeto e implementação de variabilidades e Aplicação do
método em um estudo de caso.

Costa (2013) em seu trabalho de mestrado defendeu um método para o desen-
volvimento de uma linha de produto de software para projetar uma infraestrutura de
apoio a um sistema de gerenciamento de workflow científico. Este trabalho foi implantado
em um grupo de desenvolvimento de softwares utilizando como apoio à pesquisa na área
de estratégia de busca e exploração de reservatórios de petróleo. Tendo como base a
estrutura da Reengenharia Orientada a Características, que foram separadas por quatro
fases, que são: (i) Engenharia Reversa em Sistemas Legados para extração de informações
do código legado; (ii) Análise da LPS por meio de técnicas de modelagem com o método
PLUS baseada em casos de uso; (iii) Aplicação do método FArM que mapeia o modelo de
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características que é responsável pelos modelos arquiteturais da linha de produto baseada
em componentes; e (iv) Desenvolvimento dos componentes utilizando o padrão COSMOS
(Component Structuring Model for Object-oriented Systems) de componentização, nos
códigos-fonte legado, e a aplicados três estudos de caso para avaliar a solução proposta,
sendo os dois primeiros a realização da substituição de sistemas legados e a avaliação
do reúso de componentes. O terceiro avaliou a capacidade de customização da linha de
produto a partir da adição de novos componentes.

Os métodos propostos pelos trabalhos supracitados trouxeram contribuições acerca
dos conceitos referentes às definições detalhadas das atividades necessárias a fim de realizar
a reengenharia de softwares em sistemas legados para uma LPS. Para esta dissertação, foi
utilizado o método proposto pelo trabalho de Pontes (2017). Das três atividades principais
proposta por ele foram utilizadas apenas duas, que são elas: (i) modelagem do diagrama
de features da LPS e (ii) projetar e implementar LPS através da refatoração de sistemas
existentes. Estas atividades contribuíram para a realização da reengenharia dos sistemas, a
fim de deixá-los preparados para serem utilizados pela ferramenta proposta pela abordagem
deste trabalho de dissertação.

5.3.1 Refatoração de LPS

O trabalho de Sena et al. (2012) relata o projeto e implementação modular das
variabilidades existentes na LPS do sistema de informação Web da superintendência de
informática (SINFO) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Além
disso, apresenta o uso de padrões de projetos habituais para o tratamento de variabilidades,
combinando diferentes padrões de projetos para chegar em seu propósito. São utilizadas
execuções condicionais por meio de estruturas preparadas para serem configuradas em
tempo de execução, com o intuito de atender as variabilidades de granularidade fina que
estão entre os códigos-fonte das classes da LPS. Para as novas variações que surgem, são
realizados as refatorações dos códigos-fonte base da LPS, seguindo os padrões definidos
neste trabalho. As suas contribuições estão voltadas para a apresentação da adoção
de técnicas e padrões para tratar as variabilidades de uma LPS, em organizações que
pretendem desenvolver, manter e evoluir o seu ativo base. Através do monitoramento das
evoluções da linha de produto e a combinação de diferentes padrões de projetos.

Fenske, Thüm e Saake (2013) propõem uma taxonomia que separa as atividades
de refactoring em três categorias: variantes-preservação migração, variantes-preservação
refactoring e mapeamento de variantes-preservação. Através destas categorias, foram
mostrados como elas se relacionam com a LPS e softwares legados. Para que a refactoring
possa ser realizado de forma que preserve o comportamento do software, dada a mesma
entrada, os programas produzam a mesma saída original.

Os trabalhos acima relatam a utilização das técnicas de refatoração aplicadas a LPS
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através do uso de padrões de projetos e a utilização de uma taxonomia. Porém, não chegam
a relatar o processo de aplicação destas técnicas voltadas para derivação semiautomática
de produtos, deixando, portanto, uma lacuna a ser investigada.

5.4 Geração de Código-Fonte
O trabalho de Cortiñas et al. (2017), apresenta uma ferramenta baseada na En-

genharia de Linha de Produtos de software para a geração de Sistemas de Informação
Geográficos baseados na Web (em inglês Geographic Information Systems - GIS). Este
sistema é capaz de gerar os códigos-fonte baseado no GIS a partir do conjunto de recursos
desejados e definidos de seus modelos de dados. Esta ferramenta pode ser executada
dentro de um navegador, e possui um mecanismo de derivação encarregado por gerar os
códigos-fontes baseado nos sistemas GIS, por meio de uma técnica chamada scaffolding1.
A ferramenta também fornece ao analista um conjunto de recursos para as aplicações Web
GIS, e a possibilidade de validar as especificações feitas pelo analista usando o modelo
de features da LPS. Este trabalho relata o processo de construção, derivação e geração
de códigos-fonte para um produto. Entretanto, deixa uma lacuna referente a realização
da implantação do produto que foi derivado. Além disso, existe uma limitação de sua
ferramenta ser restrita a apenas aos produtos da linha GIS.

1 Scaffolding - Técnica para geração de códigos-fonte de forma automática baseado em informações
da camada de modelo. Essa técnica aumenta a produtividade, diminui erros e é utilizada em vários
frameworks web atuais, tais como: Ruby on Rails, Grails, Spring, CakePHP, etc <https://book.cakephp.
org/1.3/pt/The-Manual/Developing-with-CakePHP/Scaffolding.html>

https://book.cakephp.org/1.3/pt/The-Manual/Developing-with-CakePHP/Scaffolding.html
https://book.cakephp.org/1.3/pt/The-Manual/Developing-with-CakePHP/Scaffolding.html
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6 Considerações Finais

Este capítulo descreve as conclusões do trabalho de pesquisa apresentado. A seção
6.1 apresenta as conclusões. A seção 6.2 descreve as limitações do trabalho. E por fim, a
seção 6.3 os trabalhos futuros da pesquisa.

6.1 Conclusão
Na área de Linhas de Produto de Software, a derivação de produtos utiliza a uma

boa estratégia de implementação, no qual permite que por meio da seleção de features
seja possível montar um determinado produto. Apesar de sua importância, a atividade de
derivação de produtos continua sendo cara e propensa a erros, ainda é difícil automatizar
e ter suporte por meio de ferramentas. Além disso, ainda existem poucos trabalhos e
ferramentas que têm se dedicados ao processo de derivação de produtos e a aplicação de
estratégias voltadas ao contexto prático. Há uma falta de relatórios empíricos descrevendo
a derivação de produtos em ambientes industriais. Diante disto, esta pesquisa teve como
objetivo propor uma abordagem para melhorar a forma de derivação e implantação de
produtos, concentrando-se em permitir que técnicos de perfis diferentes tanto com pouca
ou muita experiência possam derivar e implantar produtos de software de forma mais
rápida e eficiente, reduzindo bastante o trabalho manual de customizar o software a fim
de ajustá-lo para a instituição a qual deseja ser implantado.

Com o intuito de alcançar os objetivos desta pesquisa, foi criado uma abordagem
para avaliar e atender adequadamente a derivação e implantação de produtos da SAPE,
por meio de um apoio ferramental. No qual foi projetado e desenvolvido uma ferramenta
chamada Easy Software Product Derivation - ESPD, no qual permitiu que técnicos com
pouca experiência, consigam derivar e implantar um produto de software de acordo com as
configurações disponíveis na ferramenta, sem a necessidade de realizar trabalhos manuais
para customizar o produto de software de acordo com as necessidades do cliente. O
desenvolvimento da ferramenta começou depois da realização de diversas análises das
ferramentas atuais existentes, no qual constatou que, elas realizavam a derivação do produto,
porém, não realizam a sua implantação. Além disso, para desenvolver a ferramenta ESPD,
foi necessário compreender bem os conceitos e técnicas de reengenharia de softwares para
LPS. Este entendimento foi essencial para o seu desenvolvimento, a fim de atender as
necessidades da SAPE. Por este motivo, concluímos a primeira versão da ferramenta com
as características mais importantes e necessárias para alcançar os objetivos que foram
propostos por este trabalho.

Para realizar avaliação da abordagem proposta, foi preparado quatro produtos de
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software dividido em dois pares de domínios distintos, com o objetivo de serem derivados
e implantados para comparar as duas formas, sendo a primeira feita de forma manual e a
segunda com o apoio ferramental de forma semiautomática. Então, para a forma manual,
um par de produtos foram usados sem o apoio ferramental nem a refatoração dos produtos
para uma LPS, as suas customizações e implantação foram todas realizadas manualmente.
Já o outro par, foram feitos a refatoração dos produtos para LPS, a fim de serem utilizados
pela abordagem proposta por este trabalho, deixando-as preparadas para serem utilizadas
pela ferramenta ESPD, com a finalidade de derivar e implantar os produtos usando a
abordagem proposta, em seguida, foram feitas as comparações entre estas duas formas.

Através dos resultados apresentados pelo experimento, foi possível constatar que
a ferramenta ESPD atendeu aos objetivos deste estudo, mostrando que ao utilizá-la, os
técnicos de tecnologia da informação independente do seu perfil e nível de conhecimento
acerca da derivação e implantação de produtos de software, serão capazes de implantar e
derivar os produtos de software em pouco tempo. Foi possível então, através do uso da
abordagem juntamente com a ferramenta, reduzir os esforços manuais para ajustar e custo-
mizar os produtos a serem derivados e implantados em outras instituições, possibilitando
assim, agilizar este processo.

Para este estudo, foi utilizado um estudo empírico no qual possibilitou validar
a abordagem proposta por este trabalho, trazendo contribuições para agilizar e reduzir
o trabalho manual no processo de derivação e implantação de produtos da equipe de
desenvolvimento de softwares da SAPE. Este objetivo foi alcançado mediante o uso da
abordagem proposta juntamente com a ferramenta ESPD, a qual foi capaz de apoiar este
processo. Além disso, a ferramenta possui um gerador de códigos-fonte para as novas
funcionalidades que porventura vierem a surgir, bem como ser utilizado para auxiliar na
migração de sistemas legados para os novos padrões do sistema a qual foi implantado pela
ferramenta ESPD, inclusive o gerador já está sendo usado pela equipe da SAPE. Deste
modo, é possível que mais instituições as quais necessitam dos softwares da SAPE, possam
ter um produto de software implantado de forma mais ágil, assegurada e factíveis a menos
ocorrência de erros durante este processo.

Durante o andamento deste trabalho, após a conclusão da avaliação, surgiu uma
nova demanda para realizar a derivação e implantação do sistema Ceres com os módulos
do Ponto e de Recursos Humanos para o Hospital Giselda Trigueiro, então pudemos fazer
uso da abordagem e implantamos o sistema na instituição, foi possível testar e validar sem
simular a proposta em um contexto real de produção.
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6.2 Limitação do Trabalho Atual
Em relação às limitações do trabalho, foram identificados algumas. A primeira,

é a necessidade de ter um sistema que precise ser derivado, o que significa que deve
ser um sistema com as funcionalidades comuns a outras instituições. E em seguida a
realização da refatoração do software para uma LPS através da técnica annotation, que por
meio de checagens de suas funcionalidades, seja possível liberar ou não uma determinada
funcionalidade do produto. Para isso, é necessário que exista um desenvolvedor com o
domínio sobre as regras de negócio do sistema.

Um outro fator que pode ser considerado como limitação é que não foi possível
realizar o controle das variabilidades existentes no banco de dados. Devido a existência de
muitas views e campos nas tabelas com dependentes, ao tentar fazer mudanças, é possível
que cause falhas ou inconsistências em uma outra parte da aplicação e banco de dados
que esteja usando esta estrutura. Portanto, foi mantido a mesma estrutura sem realizar
qualquer alteração, fazendo com que o controle das possíveis variáveis do banco de dados,
sejam todos feitos via aplicação liberando-as ou não em tempo de execução no produto.
Para isso, foram criadas tabelas que armazenam os registros das funcionalidades existentes
e por meio de métodos são feitos a gestão de suas configurações direto nos códigos-fonte
do software.

6.3 Trabalhos Futuros
Quanto aos trabalhos futuros, identificamos algumas atividades e recursos que

necessitam de atenção, entre eles temos as melhorias na usabilidade da ferramenta ESPD.
Iniciando com uma barra de progresso com a porcentagem de execução da atividade que
está sendo realizada no momento da implantação do produto. Uma outra seria, para
este mesmo processo uma opção optativa para visualizar o terminal Linux, pois através
dele, seria possível acompanhar o que estão sendo executado no momento. Além disso, na
etapa de implantação e derivação de produtos com o gerador de códigos-fonte, ao sair e
entrar nestas etapas, é importante deixar a transição de uma para outra de forma mais
clara com menos cliques. Atualmente, para sair da etapa do gerador de códigos-fonte, é
necessário clicar em voltar duas vezes em cada tela até chegar novamente na etapa de
derivação da ferramenta. Portanto, é necessário reduzir os números destas etapas e de
cliques, sinalizando bem ao usuário em qual etapa ele se encontra durante este momento.
Além disso, a ferramenta poderia dispor de alguns ícones de ajuda, para facilitar aos
usuários iniciantes que forem usar a ferramenta pela primeira vez. Desta forma, é possível
melhorar a sua experiência, bem como deixar mais visíveis as informações que descrevem
cada etapa através de labels ou ícones.
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Um outro recurso que seria interessante incluir na ferramenta seria a possibilidade
de ter integração com as APIs (Application Programming Interface) da Amazon e do Google
para realizar a implantação dos produtos de softwares nestas Clouds (nuvens). Através
da autenticação nestas plataformas, teríamos o acesso ao SSH, sem a necessidade de
precisar informar as credenciais via terminal como atualmente é feito, o mesmo aconteceria
com o servidor de banco de dados, através desta integração, no momento em que estiver
conectado, já seria passado as informações necessárias acerca das credenciais de acesso
e de seu host, sendo necessário apenas escolher o banco de dados que será usado. Desta
forma é possível reduzir a necessidade de informar várias vezes as credenciais ao longo do
uso da ferramenta ESPD.

O último recurso como trabalho futuro seria ter na ferramenta a possibilidade de
integração com mais banco de dados, pois atualmente a ferramenta possibilita a integração
apenas com o PostgreSQL e SQLite. A ideia seria que a ferramenta também oferecesse
suporte ao MySQL, SQLServer e Oracle, ampliando as possibilidades de compatibilidade
de conexões a outras aplicações que usam estes bancos de dados.

Referente a questões de segurança ao conectar no servidor de uma instituição, isto
é possível através da infraestrutura disponibilizada pelo Estado. Porém, se caso houver a
necessidade de implantar softwares em outro ambiente sem estar ligado ao Estado, será
necessário melhorar a segurança através do uso de chaves privadas e públicas para conectar
ao servidor via SSH deste novo órgão.

Por fim, realizar a replicação do estudo em novos cenários, com domínios, ambientes
e tecnologias distintas com a finalidade identificar possíveis erros e propor melhorias para
abordagem e a ferramenta.
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APÊNDICE A – Tabela Mapeamento das
Features CMS Blog

1

Tabela Mapeamento das Features do CMS Blog
Features Página das Features

Nome Feature Tipo Level Nome da Classe Nome do Arquivo da Classe
Category* MANDATORY 2 Category Render CategoryRender

Contact OPTIONAL 1 Contact List ContactList
Contact OPTIONAL 1 Contact Form ContactForm

Content* MANDATORY 1 Content Form ContentForm
Post* MANDATORY 1 Post Form PostForm
Post* MANDATORY 1 Post List PostList
Post* MANDATORY 1 Post Render PostRender

Comment OPTIONAL 2 Post Render Post Render
Photo OPTIONAL 2 Post Render Post Render

SlideShow OPTIONAL 1 SlideShow Form SlideShowForm
SlideShow OPTIONAL 1 SlideShow List SlideShowList
SlideShow OPTIONAL 1 SlideShow Render SlideShowRender



93

APÊNDICE B – Tabela Mapeamento das
Features Sistema Ceres - Módulo do Ponto

1

Tabela Mapeamento das Features do sistema Ceres - Módulo Ponto
Features Página das Features

Nome Feature Tipo Level Nome da Classe Nome do Arquivo da Classe
Acompanhamento* MANDATORY 1 Log Banco Horas List LogBancoHorasList
Acompanhamento* MANDATORY 1 Log Marcacao List LogMarcacaoList

Bater Ponto* MANDATORY 1 Bater Ponto MarcacaoList
Bater Ponto* MANDATORY 1 Marcacao Form MarcacaoForm

Batidas por Servidor* MANDATORY 2 Marcacao Relogio Detalhe MarcacaoRelogioDetalhe
Batidas por Servidor* MANDATORY 2 Marcacao Relogio Servidor Detalhe MarcacaoRelogioServidorDetalhe
Batidas por Servidor* MANDATORY 2 Marcacao Servidor List MarcacaoServidorList
Batidas por Servidor* MANDATORY 2 RelatorioBatidasPontoServidorPDF RelatorioBatidasPontoServidorPDF
Batidas por Servidor* MANDATORY 2 Documento Justificativa PDF RelatorioDocumentoJustificativaPDF

Cadastro Base* MANDATORY 1 Horário Especial List HorarioEspecialList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Horário Especial Form HorarioEspecialForm

Confirmar Presença OPTIONAL 2 Confirmação Presença Servidor ConfirmacaoPresencaServidorList
Confirmar Presença OPTIONAL 2 Confirmar Documento Justificativa ConfirmarDocumentoJustificativa
Confirmar Presença OPTIONAL 2 Confirmar Ponto Chefe Form ConfirmarPontoChefeForm
Confirmar Presença OPTIONAL 2 Confirmar Ponto Chefe List ConfirmarPontoChefeList
Confirmar Presença OPTIONAL 2 Confirmar Troca Escala Servidor ConfirmarTrocaEscalaServidor
Confirmar Presença OPTIONAL 2 Documento Justificativa Detalhe DocumentoJustificativaDetalhe

Feriados* MANDATORY 2 Feriados FeriadosList
Feriados* MANDATORY 2 Feriados Form FeriadosForm
Feriados* MANDATORY 2 Feriados List FeriadosList

Justificativa* MANDATORY 2 Justificativa Ponto Acompanhamento ListJustificativaPontoAcompanhamentoList
Justificativa* MANDATORY 2 Justificativa Ponto Chefe Form JustificativaPontoChefeForm
Justificativa* MANDATORY 2 Justificativa Ponto Chefe Geral JustificativaPontoChefeGeral
Justificativa* MANDATORY 2 Justificativa Ponto Chefe Geral Form JustificativaPontoChefeGeralForm
Justificativa* MANDATORY 2 Justificativa Ponto Chefe List JustificativaPontoChefeList
Justificativa* MANDATORY 2 Justificativa Ponto Filtro Chefe JustificativaPontoFiltroChefe
Justificativa* MANDATORY 2 Justificativa Ponto Form JustificativaPontoForm
Justificativa* MANDATORY 2 JustificativaPontoList JustificativaPontoList

Marcação Mac OPTIONAL 2 Marcação Mac MarcacaoMacList
Marcação Mac OPTIONAL 2 Marcação Mac Form MarcacaoMacForm

Por Jornada OPTIONAL 2 Servidor Jornada List ServidorJornadaList
Tipo Justificativa* MANDATORY 2 Tipo Justificativa List TipoJustificativaPontoList
Tipo Justificativa* MANDATORY 2 TipoJustificativa Ponto Form TipoJustificativaPontoForm
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APÊNDICE C – Tabela Mapeamento das
Features Sistema Ceres - Módulo do RH

1

Tabela Mapeamento das Features do sistema Ceres - Módulo SRH
Features Página das Features

Nome Feature Tipo Level Nome da Classe Nome do Arquivo da Classe
Cadastro Base* MANDATORY 1 Área de Conhecimento AreaConhecimentoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Cargo Form CargoForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Cargo List CargoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Conselho de Classe ConselhoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Função Form FuncaoForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Função List FuncaoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Instituição Ensino Form InstituicaoEnsinoForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Instituição de Ensino InstituicaoEnsinoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Motivo Afastamento Form MotivoAfastamentoForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Motivo Afastamento MotivoAfastamentoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Motivo Concessão MotivoConcessaoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 MotivoConcessaoForm MotivoConcessaoForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Motivo Suspensão MotivosuspensaoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Motivo Suspensão Form MotivosuspensaoForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Município MunicipioList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Nível Remuneratorio NivelSalarialList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Orgão OrgaoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Ramais RamalList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Requisito Cargo Form RequisitoCargoForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Requisito Cargo RequisitoCargoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Setor SetorList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Setor Grupo SetorGrupoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Tipo Licença TipoLicencaList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Tipo Solicitação TipoSolicitacaoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Titulação FormacaoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Unidade Operativa UnidadeOperativaList
Cadastro Base* MANDATORY 1 CargoServidorDetalhe CargoServidorDetalhe
Cadastro Base* MANDATORY 1 Conselho List ConselhoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Conselho Form ConselhoForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Municipio Form MunicipioForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Municipio List Municipio List
Cadastro Base* MANDATORY 1 NivelSalarial Form NivelSalarialForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Nivel Salarial List NivelSalarialList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Orgao Form OrgaoForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Orgao List OrgaoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Municipio Form MunicipioForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Ramal Form RamalForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Ramal List RamalList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Servidor Consulta Form ServidorConsultaForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Servidor Consulta List ServidorConsultaList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Unidade Operativa Form UnidadeOperativaForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Unidade Operativa Form Foto UnidadeOperativaFormFoto
Cadastro Base* MANDATORY 1 Unidade Operativa List UnidadeOperativaList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Setor Form SetorForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Setor List SetorList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Setor Grupo Detalhe SetorGrupoDetalhe
Cadastro Base* MANDATORY 1 Setor Grupo Form SetorGrupoForm
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2

Cadastro Base* MANDATORY 1 Setor Grupo List SetorGrupoList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Setor Grupo Report SetorGrupoReport
Cadastro Base* MANDATORY 1 Meu Perfil Form MeuPerfilForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Meu Perfil List MeuPerfilList
Cadastro Base* MANDATORY 1 Unidade OperativaSituacao Internet Form UnidadeOperativaSituacaoInternetForm
Cadastro Base* MANDATORY 1 Unidade Operativa Form Foto UnidadeOperativaFormFoto
Cadastro Base* MANDATORY 1 Unidade Servidor Detalhe UnidadeServidorDetalhe

Servidor* MANDATORY 1 Servidor List ServidorList
Servidor* MANDATORY 1 Servidor Form ServidorForm
Servidor* MANDATORY 1 Meu Perfil MeuPerfilList
Servidor* MANDATORY 1 Servidor Foto ServidorFormFoto
Servidor* MANDATORY 1 Servidor Foto Perfil ServidorFormFotoPerfil
Servidor* MANDATORY 1 Servidor Form Consulta ServidorFormConsulta

Férias OPTIONAL 2 Férias Mes GeraRelatorioServidoresEmFeriasMes
Férias OPTIONAL 2 ServidoresEmFeriasMesesPDF RelatorioServidoresEmFeriasMesesPDF
Férias OPTIONAL 2 Férias Exercício GerarRelatorioServidoresFeriasExercicio
Férias OPTIONAL 2 ServidoresFeriasExercicioPDF RelatorioServidoresFeriasExercicioPDF
Férias OPTIONAL 2 Aviso Previo Ferias GeraRelatorioAvisoPrevioFerias
Férias OPTIONAL 2 AvisoPrevioFeriasPDF RelatorioAvisoPrevioFeriasPDF

Por Tipo OPTIONAL 2 Por Cargo GeraGraficoQtdServidorporCargoList
Por Tipo OPTIONAL 2 ServidorporCargoGraf ServidorporCargoGraf

Quantitativo Servidor* MANDATORY 2 Servidores QTD GeraGraficoQtdServidorList
Quantitativo Servidor* MANDATORY 2 ServidorporRegionalGraf ServidorporRegionalGraf
Quantitativo Servidor* MANDATORY 2 Grafico Qtd Servidor por Cargo List GeraGraficoQtdServidorporCargoList
Quantitativo Servidor* MANDATORY 2 Grafico Dimensionamento Servidor List GeraGraficoDimensionamentoServidorList
Quantitativo Servidor* MANDATORY 2 Servidor Dimensionamento Graf ServidorDimensionamentoGraf

Servidor Personalizado* MANDATORY 2 Servidor Personalizado GeraRelatorioPersonalizadoServidorList
Servidor Personalizado* MANDATORY 2 RelatorioPersonalizadoServidorPDF RelatorioPersonalizadoServidorPDF
Servidor Personalizado* MANDATORY 2 RelatorioListaServidoresExcel RelatorioListaServidoresExcel

Tipo de Licenças OPTIONAL 2 Servidores em Licença GeraRelatorioServidoresLicencaMes
Tipo de Licenças OPTIONAL 2 RelatorioServidoresLicencaMesPDF RelatorioServidoresLicencaMesPDF
Aposentadoria OPTIONAL 3 Solicitação Aposentadoria GeraRelatorioSolicitacaoAposentadoriaList
Aposentadoria OPTIONAL 3 RelatorioSolicitacaoAposentadoriaPDF RelatorioSolicitacaoAposentadoriaPDF

Averbação OPTIONAL 3 Averbação AverbacaoDetalhe
Dependentes OPTIONAL 3 Dependentes DependentesDetalhe

Escala OR 3 EscalaForm EscalaForm
Escala OR 3 Escala List EscalaList
Escala OR 3 Escala Grupo Detalhe EscalaGrupoDetalhe
Escala OR 3 Trocar Escala Detalhe TrocarEscalaDetalhe
Escala OR 3 TrocarEscalaList TrocarEscalaList

Experiência Acadêmica OPTIONAL 3 Experiência ExperienciaDetalhe
Experiência Acadêmica OPTIONAL 3 Experiência Perfil ExperienciaDetalhe
Experiência Acadêmica OPTIONAL 3 ExperienciaDetalhe Perfil Validacao ExperienciaDetalhePerfilValidacao
Experiência Acadêmica OPTIONAL 3 Experiencia Detalhe Perfil ExperienciaDetalhePerfil
Experiência Acadêmica OPTIONAL 3 ServidorCapacitacaoDetalhePerfil ServidorCapacitacaoDetalhePerfil
Experiência Acadêmica OPTIONAL 3 Produção Detalhe Perfil ProducaoDetalhePerfil
Experiência Acadêmica OPTIONAL 3 ServidorExpertiseDetalhePerfil ServidorExpertiseDetalhePerfil
Experiência Acadêmica OPTIONAL 3 ServidorExpertiseDetalhe ServidorExpertiseDetalhe

Férias OPTIONAL 3 Meu Perfil Férias MeuPerfilFerias
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Férias OPTIONAL 3 Meu Perfil Férias Detalhe MeuPerfilFeriasDetalhe
Férias OPTIONAL 3 Férias Gozo FeriasGozoDetalhe
Férias OPTIONAL 3 Férias FeriasServidorDetalhe

Formação OPTIONAL 3 Formação FormacaoServidorDetalhe
Formação OPTIONAL 3 Formação Perfil FormacaoServidorDetalhePerfil
Formação OPTIONAL 3 Formacao Form FormacaoForm
Formação OPTIONAL 3 Formacao List FormacaoList
Formação OPTIONAL 3 FormacaoServidorDetalhe Perfil Validacao FormacaoServidorDetalhePerfilValidacao
Formação OPTIONAL 3 ValidacaoDocumentosForm ValidacaoDocumentosForm

Formação com Correlação OPTIONAL 3 Formação Correlação GeraRelatorioFormacaoCorrelacao
Formação com Correlação OPTIONAL 3 FormacaoCorrelacaoServidoresPDF RelatorioFormacaoCorrelacaoServidoresPDF

Jornada OR 3 Jornada Form JornadaForm
Jornada OR 3 Jornada List JornadaList
Licença OPTIONAL 3 Licença Particular LicencaParticularDetalhe
Licença OPTIONAL 3 Tipo Licenca Form TipoLicencaForm
Licença OPTIONAL 3 Tipo Licenca List TipoLicencaList
Licença OPTIONAL 3 Tipo Solicitacao Form TipoSolicitacaoForm
Licença OPTIONAL 3 Tipo Solicitacao List TipoSolicitacaoList

Lotacao* MANDATORY 3 Lotação Detalhe ServidorLotacaoDetalhe
Lotacao* MANDATORY 3 Lotação Detalhe Consulta ServidorLotacaoDetalheConsulta
Lotacao* MANDATORY 3 UnidadeServidorDetalhe UnidadeServidorDetalhe
Lotacao* MANDATORY 3 Meu Perfil Lotação MeuPerfilLotacao

Mandato Eletivo OPTIONAL 3 Mandato Eletivo MandatoEletivoDetalhe
Quantitativo Situação OPTIONAL 3 Servidor Enquadramento List GeraRelatorioServidorEnquadramentoList
Quantitativo Situação OPTIONAL 3 ServidorTermoEnquadramentoPDF RelatorioServidorTermoEnquadramentoPDF
Quantitativo Situação OPTIONAL 3 Servidor Enquadramento PDF RelatorioServidorEnquadramentoPDF

Requerimentos OPTIONAL 3 Requerimentos GeraRequerimentoServidor
Requerimentos OPTIONAL 3 Requerimento ServidorPDF RelatorioRequerimentoServidorPDF

Tempo de Serviço OPTIONAL 3 Tempo de Serviço GeraRelatorioCertidaoTempoServicoList
Tempo de Serviço OPTIONAL 3 ServidorCertidaoTempoServicoPDF RelatorioServidorCertidaoTempoServicoPDF

Vacância OPTIONAL 3 Vacância VacanciaDetalhe
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE  
 
BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS.  
 

Você foi convidado(a) a participar de uma pesquisa de avaliação de uma ferramentas             
para Derivação Semiautomática de Sistemas. Esta pesquisa está sendo desenvolvido através           
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software (PPGSW) da UFRN/IMD, pelo            
mestrando Jackson Meires, sob a orientação do Prof. Dr. Frederico Lopes e Prof. Dr. Uirá               
Kulesza. Seu objetivo é analisar a abordagem proposta para derivação de produtos de             
software, realizando uma comparação entre a forma manual e semiautomática com apoio            
ferramental, com o intuito de identificar qual é a forma mais eficiente e menos custosa para                
partilhar produtos de softwares. É importante destacar que não estamos interessados em            
avaliar seu conhecimento nessa área. Apenas buscamos investigar se a abordagem proposta            
se faz capaz de ser entendida e utilizada pelos usuários. Gostaríamos de ouvir suas opiniões e                
comentários sobre a abordagem e o sistema, pois seu ponto de vista é muito importante para                
nós. Por estas razões, solicitamos seu consentimento para observarmos a realização das            
tarefas solicitadas, bem como para realização de uma breve entrevista sobre sua experiência.             
Vamos gravar o que for falado, gravar sua interação com o sistema e coletar suas respostas de                 
identificação. Para tanto, é importante que você tenha algumas informações adicionais: Os            
dados coletados destinam-se estritamente a atividades de pesquisa. Somente os          
pesquisadores envolvidos terão acesso aos dados brutos; A divulgação dos resultados desta            
pesquisa pauta-se no respeito à sua privacidade e ao seu anonimato em quaisquer             
documentos elaborados; O consentimento para participar desta pesquisa é uma escolha livre,            
feita mediante a prestação de todos os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa; Você             
tem toda liberdade para interromper as atividades e desistir de participar da pesquisa. Neste              
caso, o pesquisador se compromete a descartar os dados coletados com sua contribuição;             
Você pode entrar em contato através do e-mail lordjackson@gmail.com. 
 

De posse das informações acima, gostaríamos que você se pronunciasse acerca da sua             
participação nesta pesquisa. 

 
(  ) Dou meu consentimento para sua realização. 
(  ) Não autorizo sua realização. 
 
Natal,           de                                de 2018. 
 

Participante 
Nome: 
Assinatura: 

 
 

Pesquisador(a) 
Nome:  
Assinatura 
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ROTEIRO DO PARTICIPANTE 
 

Olá e muito obrigado por aceitar participar da Pesquisa de Avaliação da            
Ferramenta Easy Software Product Derivation. Suas contribuições serão muito         
importantes para a avaliação da ferramenta. 
 
POR FAVOR, LEIA ESTE ROTEIRO COM CUIDADO E ATENÇÃO 
 

Após a leitura você pode sanar todas as suas dúvidas com o pesquisador.             
Porém, após o início da atividade, as dificuldades de compreensão referentes às            
tarefas e interfaces é parte do que estamos avaliando na ferramenta e no             
procedimento de teste. 
 

Importante frisar que é a ferramenta que está sendo avaliada, e não você. Não              
hesite em executar as tarefas da maneira que entendeu no roteiro. 
 

Caso ocorra algum problema técnico no funcionamento do software, não se           
preocupe. O pesquisador lidará com a situação, suspendendo a atividade até o            
restabelecimento da condição da avaliação.  
 
Muito importante! 
 
Durante a atividade: 
 

● Execute uma tarefa por vez, na ordem apresentada; 
● Caso tenha alguma dúvida, você pode chamar o moderador para esclarecer a            

qualquer momento; 
● Quando finalizar uma tarefa, avise ao pesquisador que considera a tarefa           

concluída; 
 
Mais uma vez, muito obrigado pela participação! 
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Derivação do Produto Blog de Forma Manual  
TAREFA 01 

 
INTRODUÇÃO: 

A instituição que você trabalha firmou um novo termo de cooperação técnica            
para distribuir o sistema de gerenciador de conteúdo para Blog, eles possuem um             
sistema antigo de boletim informativo que precisa ser integrado ao sistema que será             
derivado e implantado. Buscando atender a esta demanda, foi elaborado um guia para             
auxiliar este processo. pois você dá suporte a este software. As funcionalidades            
(Features) solicitadas a você foi, o produto completo exceto a funcionalidade           
Comentário e Imagens. Para apoiar este processo, você deve seguir as etapas abaixo             
para realizar a derivação e implantação do produto, algumas atividades já foram pré             
configurada pelos Técnicos de TI da sua instituição. Você realizará esta tarefa direto no              
servidor Linux do cliente através do acesso remoto via SSH e SFTP. 
 

 
1º PASSO: Logar no servidor e clonar o produto 
Logar via SSH, se estiver usando o Linux utilize o terminal do Linux ou se estiver no                 
Windows utilize o Putty. É necessário que você utilize algum cliente FTP para acessar              
o servidor, é recomendado para Windows o WinSCP e Linux Filezilla. 
 
Credenciais de acesso ao servidor via SSH e SFTP 
Host: projeto.jacksonsistemas.com.br  
Porta: 22 
Usuário: root 
Senha: ****** 
 
Windows 
Utilize o Putty com as credenciais acima. 
 
Linux 
Abra o terminal linux e use o comando abaixo. Em seguida, digite “yes” e informe o                
password. 
ssh root@projeto.jacksonsistemas.com.br 
 
Entre no diretório do Servidor Web usando o comando abaixo. 
cd /var/www/html/ 

1 
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Clone o produto Blog LPS para sua máquina dentro do diretório de um servidor web,               
digite o seguinte comando abaixo. 
git clone https://lordjackson@bitbucket.org/jacklan/blogm.git.  
 
Em seguida acesse o produto clonado no endereço abaixo e abra um artigo. 
http://projeto.jacksonsistemas.com.br/blogm 

 
2º PASSO: Dar permissão de escrita ao arquivo do Bando de Dados 
O Blog utiliza uma base de dados em SQLite, que se encontra dentro do próprio               
projeto. Você deverá dar permissão de leitura e escrita no arquivo do banco de dados               
que tem o nome “blog.db”. Antes disso, você deverá verificar a versão da distribuição              
do sistema que podem ser RedHat/CentOS ou Ubuntu, para atribuir o usuário e grupo              
padrão ao arquivo. Para isso, use os seguintes comandos abaixo via SSH. 
 
Ver a versão da distribuição que se encontra na variavel pretty_name 
cat /etc/*-release 
 
cd /var/www/html/blogm/admin/app/database 
 
Se caso a distribuição for RedHat/CentOS execute o comando abaixo, e não execute a              
próxima 
chown apache:apache blog.db 
 
Se for a distribuição Ubuntu não execute o comando acima 
chown www-data:www-data blog.db 
 
Execute o comando abaixo 
chmod 755 blog.db 

 
3º PASSO: Edição manual das Features 
Realizar a edição manual das features que não farão parte do produto BlogM, você              
deve desabilitar as funcionalidades Comentário e Imagens do artigo. Para isso, utilize            
um cliente FTP de sua preferência e o editor de código-fonte padrão do seu sistema,               
acesse com as credenciais disponíveis no passo 01, e em seguida siga os seguintes              
passos. 
 
Abra o diretorio  

2 
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/var/www/html/blogm/admin/app/control 
 
Na Classe PostRender.class.php 
comente as linhas 36 e 38. 
descomente as linha 37 e 39 
 
Funcionalidade Imagem 
Na Classe PostList.class.php 
comente a linha 54  
 
Funcionalidade Comentário 
Na Classe PostForm.class.php 
comente a linha 52  
 
Concluído estes passos, você terá o produto com todas as funcionalidades exceto            
comentários e imagens no artigo.  
 
Acesse o endereço abaixo em um navegador para visualizar o produto derivado. 
http://projeto.jacksonsistemas.com.br/blogm 
 

 
4º PASSO: Gerador de CRUD 
No navegador de sua preferência, acesse o endereço:        
http://projeto.jacksonsistemas.com.br/wizard_lps/ e em seguida escolha a      
opção (III) gerar CRUD e clique no botão próximo.  
 
Como o Blog utiliza a base de dados em SQLite, precisamos configurar a conexão a               
uma outra base de dados apenas para gerar o CRUD. Para isso, você deve clicar na                
opção que fica no canto superior direito da tela inicial, e em seguida clique no               
botão ir. 
Você deve preencher o formulário com os seguintes dados. 
Ini File: blog 
Type: pgsql 
Host: projeto.jacksonsistemas.com.br  
User: postgres 
Password: ****** 
Name: teste 
Clique no botão salvar e depois voltar. 

3 
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Ao voltar para a tela inicial do gerador, você deve informar o nome da tabela a qual                 
deseja gerar o CRUD. Portanto, informe o nome “boletim_informativo” todo em           
minúsculo sem as aspas, em seguida clique no botão próximo. 
 
Nesta nova tela, no formulário com o quadro Model, você deve marcar a opção Model               
como sim, e no quadro Listagem e Formulário, marque a opção “Códigos List/Form“, e              
no campo Título da listagem e formulário, informe em listagem “Listagem de Boletim             
Informativo” e em formulário “Formulário de Boletim Informativo” sem aspas. 
 
No quadro “Tabela Escolha dos Campos” logo abaixo, desmarque o checkbox           
“Selecionar todos do Grid” e deixe marcado “Selecionar todos do Form”. Nos checkbox             
do datagrid com o título “Grid?” Selecione apenas as opções nome e email. Já a coluna                
que possui o título “Form”, deixe todos os checkbox marcados. As demais opções das              
colunas “Adianti Widget” e “É anulável?” não precisa realizar alterações. 
 
Em seguida clique no botão Gerar. Ao realizar a geração dos CRUDs você deve clicar               
no botão azul, “voltar para o Início”. Caso tenha mais alguma tela para realizar a               
geração, basta repetir novamente o passo 4 informando a próxima tabela.  
 
Ao concluir todas as gerações dos CRUDs, na tela de início do gerador, clique no botão                
voltar. Você será encaminhado para o início da ferramenta. 

 
5º PASSO: Copiar os arquivos gerados para o Admin do Blog 
Você deve copiar os arquivos gerados para a pasta do projeto BlogM, utilize um cliente               
FTP para isso, e siga os passos abaixo. 
 
Diretório que possui os arquivos gerados 
/var/www/html/wizard_lps/code_generator/app/files/boletim_informativo 
 
Copie os arquivos abaixo para a máquina local e em seguida para o diretório              
/var/www/html/blogm/admin/app/control/ no servidor 
BoletimInformativoForm.class  
BoletimInformativoList.class 
 
Copie os arquivos abaixo para a máquina local e em seguida para o diretório              
/var/www/html/blogm/admin/app/model/ no servidor 
BoletimInformativoRecord.class 

4 
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Para conferir as telas geradas, você deve logar na área administrativa do blog com as               
credenciais abaixo. 
Host: http://projeto.jacksonsistemas.com.br/blogm/admin/  
Login: admin 
Senha: ****** 
Em seguida entrar no endereço abaixo. 
http://projeto.jacksonsistemas.com.br/blogm/admin/index.php?class=Boleti
mInformativoList  
 
Parabéns o produto foi clonado, configurado, customizado e implantado com a geração            
da nova funcionalidade de Boletim Informativo. 
 
Muito obrigado. 

5 
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Derivação do Produto Blog com a ferramenta 
Easy Software Product Derivation 

TAREFA 02 
 

INTRODUÇÃO: 
A instituição que você trabalha firmou um novo termo de cooperação técnica            

para distribuir o sistema de gerenciador de conteúdo para Blog, eles possuem um             
sistema antigo de boletim informativo que precisa ser integrado ao sistema que será             
derivado e implantado. Buscando atender a esta demanda, foi elaborado um guia para             
auxiliar este processo, pois você dá suporte a este software. As funcionalidades            
(Features) solicitadas a você foi, o produto completo exceto Comentário e Imagens.            
Para apoiar este processo, você deve seguir as etapas abaixo para realizar a derivação              
e implantação do produto utilizando a ferramenta Easy Software Product Derivation,           
algumas atividades já foram pré configurada pelos Técnicos de TI da sua instituição.             
Você realizará esta tarefa direto no servidor Linux do cliente através do acesso remoto              
via SSH e SFTP. 

 
1º PASSO: Acessar a ferramenta e escolher o produto, módulo e opção de gerar              
CRUD  
Acessar o sistema através do endereço: 
http://projeto.jacksonsistemas.com.br/wizard_lps/ 
  
Selecione o produto Sistema BlogLPS a qual deve ser distribuído, em seguida escolhe             
o módulo Admin.  
 
Gerador de CRUD: 
Escolha a opção (II) gerar CRUD durante a derivação, quando chegar na etapa 4, você               
será encaminhado para o gerador.  
Clica no botão “Próximo” para a etapa seguinte. 

 
2º PASSO: Definir as features do produto 
Definição das funcionalidades. Elas devem ser selecionadas de acordo com as           
especificações escolhidas para compor o produto. 
 
Marcar a opção “Selecionar todas features da árvore” e desmarcar apenas as features             
de Comment e Photo que são Features filhas de Post. 
Clicar no botão “Próximo” para a etapa seguinte. 

 
1 
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3º PASSO: Conferir as features escolhidas 
Confere o gráfico de árvore gerado com as funcionalidades escolhidas. Caso esteja            
faltando alguma feature é possível voltar para o passo 2º, se caso estiver correto, basta               
ir para o próximo passo. É possível dar zoom no gráfico caso a árvore seja grande. 

 
4º PASSO: Definir configurações de acesso ao Banco de Dados 
Após confirmar as definições do produto, esta etapa solicita os dados referentes à             
conexão de acesso ao banco de dados. Como este produto utiliza o SQLite, você deve               
informar apenas os campos abaixo, os demais deixe em branco. 
 
Campos obrigatórios a serem preenchidos: 
Tipo: SQLite 
Host:  
Usuário:  
Senha:  
Nome:admin/app/database/blog.db 
 
Na opção ”Usa um Container Docker?”, marque a opção não. 
 
Não precisa clicar no botão “Testar Conexão”, ao informar o nome do banco de dados               
o botão de próximo será ativado. Em seguida clique no botão “Próximo”. 

 
5º PASSO: Definir configurações de acesso ao SSH 
Deve ser informado as credenciais de acesso ao SSH do servidor do cliente.             
Observação, o campo dir, será o diretório em que ficará o sistema, portanto se informar               
errado pode ocasionar erro. 
 
Campos a serem preenchidos: 
Host: projeto.jacksonsistemas.com.br  
Usuário: root 
Senha: ****** 
Dir:/var/www/html/ 
 
Em seguida clicar no botão “Testar Conexão”, caso o teste tenha retornado com             
sucesso, o botão de próximo será ativado. Em seguida clique no botão “Próximo”. 

 
2 
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6º PASSO: Gerador de CRUD 
Como o Blog utiliza a base de dados em SQLite, precisamos configurar a conexão a               
uma outra base de dados apenas para gerar o CRUD. Para isso, você deve clicar na                
opção que fica no canto superior direito da tela inicial, e em seguida clique no               
botão ir. 
 
Você deve preencher o formulário com os seguintes dados. 
Ini File: blog 
Type: pgsql 
Host: projeto.jacksonsistemas.com.br  
User: postgres 
Password: ****** 
Name: teste 
 
Clique em salvar, depois em voltar. 
 
Ao voltar para a tela inicial do gerador, você deve informar o nome da tabela a qual                 
deseja gerar o CRUD. Portanto, informe o nome “boletim_informativo” todo em           
minúsculo. 
 
Nesta nova tela, no formulário com o quadro Model, você deve marcar a opção Model               
como sim, e no quadro Listagem e Formulário, marque a opção “Códigos List/Form“, e              
no campo Título da listagem e formulário, informe em listagem “Listagem de Boletim             
Informativo” e em formulário “Formulário de Boletim Informativo” sem aspas. 
 
No quadro “Tabela Escolha dos Campos” logo abaixo, desmarque o checkbox           
“Selecionar todos do Grid” e deixe marcado “Selecionar todos do Form”. Nos checkbox             
do datagrid com o título “Grid?” Selecione apenas as opções nome e email. Já a coluna                
que possui o título “Form”, deixe todos os checkbox marcados. As demais opções das              
colunas “Adianti Widget” e “É anulável?” não precisa realizar alterações. 
 
Em seguida clique no botão Gerar. Ao realizar a geração dos CRUDs você deve clicar               
no botão azul, “voltar para o Início”. Caso tenha mais alguma tela para realizar a               
geração, basta repetir novamente o passo 6 informando a próxima tabela.  
 

 
3 
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Ao concluir todas as gerações dos CRUDs, na tela de início do gerador, clique no botão                
voltar. Você será encaminhado para a etapa 5 da ferramenta que realizará o passo 7º. 
 
 

 
7º PASSO: Implantação do Produto 
Finalização da implantação do produto de software. Neste passo, o sistema exibirá            
uma barra de progresso, no qual está realizando a conexão ao servidor do cliente que               
receberá o produto e através da clonagem via SSH e realizando as definições das              
configurações escolhidas na base de dados do produto. Ao finalizar, o sistema exibirá             
uma mensagem de sucesso, o produto estará implantado e funcional. Para abrir e             
testar o produto, basta clicar no botão “Abrir Aplicação”, também é possível ver os Logs               
dos comandos realizados pela ferramenta, basta clicar no botão “Ver Logs”.  

 
8º PASSO: Testar os arquivos gerados  
Para conferir as telas geradas, você deve logar na área administrativa do blog com as               
credenciais abaixo. 
Host: http://projeto.jacksonsistemas.com.br/bloglps/admin/  
Login: admin 
Senha: ****** 
 
Em seguida entrar no endereço abaixo. 
http://projeto.jacksonsistemas.com.br/bloglps/admin/index.php?class=Bolet
imInformativoList  
 
Parabéns o produto foi clonado, configurado, customizado e implantado com a geração            
da nova funcionalidade de Boletim Informativo. 
 
Muito obrigado. 

 
4 
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Derivação do Produto Ceres de Forma Manual - TAREFA 03 
 

INTRODUÇÃO: 
A instituição que você trabalha firmou um novo termo de cooperação técnica            

para distribuir os módulos do RH e Ponto do produto de software Ceres, eles possuem               
um sistema antigo para cadastro de notícias, esta tela precisa ser integradas ao             
sistema que será derivado e implantado. Buscando atender a esta demanda, foi            
elaborado um guia para auxiliar este processo, pois você dá suporte a estes módulos.              
As funcionalidades solicitadas para este produto foram, o produto completo exceto a            
escala. Para apoiar este processo, você deve seguir as etapas abaixo para realizar a              
derivação e implantação do produto de forma manual, algumas atividades já foram pré             
configurada pelos Técnicos de TI da sua instituição. Você realizará esta tarefa direto no              
servidor Linux do cliente através do acesso remoto via SSH e SFTP. 

 
1º PASSO: Logar no servidor e clonar o produto 
Logar via SSH, se estiver usando o Linux utilize o terminal do Linux ou se estiver no                 
Windows utilize o Putty. É necessário que você utilize algum cliente FTP para acessar              
o servidor, é recomendado para Windows o WinSCP e Linux Filezilla. 
 
Credenciais de acesso ao servidor via SSH e SFTP 
Host: projeto.jacksonsistemas.com.br  
Porta: 22 
Usuário: root 
Senha: ****** 
 
Windows 
Utilize o Putty com as credenciais acima. 
 
Linux 
Abra o terminal linux e use o comando abaixo. Em seguida, digite “yes” e informe o                
password. 
ssh root@projeto.jacksonsistemas.com.br 
 
Entre no diretório do Servidor Web usando o comando abaixo. 
cd /var/www/html/ 
 
Clone o produto Ceres para sua máquina dentro do diretório de um servidor web, digite               
o seguinte comando abaixo. 

1 
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git clone https://lordjackson@bitbucket.org/jacklan/ceres.git  
 

 
2º PASSO: Restaurar o dump do banco de dados 
O bando de dados deste projeto possuem as seguintes credenciais: 
 
Tipo: Postgres 
Host: projeto.jacksonsistemas.com.br 
Usuário: postgres 
Senha: ****** 
Nome Banco: db_ceres 
Docker  Container: docker_db_1  
 
Agora você deverá restaurar o dump do banco de dados do projeto clonado que se               
encontra dentro do diretório app/database/ceres/ com o nome “dump_db_ceres.sql”,         
usando os seguintes comandos abaixo no terminal. 
 
cd /var/www/html/ceres/app/database/ceres/  
 
chmod 755  dump_db_ceres.sql 
 
cat dump_db_ceres.sql |  docker exec -i docker_db_1 psql -U postgres -d db_ceres 

 
3º PASSO: Edição manual das Features e configuração do banco de dados 
Realizar a edição manualmente das features que não farão parte do produto Ceres,             
para isso você deve desabilitar todas as funcionalidades que são referentes a escala             
nos módulos do SRH e Ponto, utilize um cliente FTP de sua preferência e o editor de                 
código-fonte padrão do seu sistema, acesse com as credenciais disponíveis no passo            
01, e em seguida siga os seguintes passos  abaixo. 
 
Acesse o diretorio 
/var/www/html/ceres/app/control/modulos/srh/cadastro/ 
 
Na Classe ServidorForm 
Você deve comentar as linhas 650 e 651. 
 
Acesse o diretorio 
/var/www/html/ceres/app/config 
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Informe as credenciais do banco de dados abaixo no arquivo pg_ceres.ini 
 
Host: projeto.jacksonsistemas.com.br 
Name: db_ceres 
User: postgres 
Pass: ****** 
Type: pgsql 

 
4º PASSO: Desativar os itens de menu que estão vinculados a feature Escala 
Você deve desativar os itens de menu que estão vinculados a feature Escala. Para isso               
logue  no sistema Ceres, através das seguintes credenciais. 
 
Host: http://projeto.jacksonsistemas.com.br/ceres/ 
Login: 123 
Senha: ****** 
 
Ao logar no sistema, clica no combobox superior ao lado direto com o nome “Selecione               
o Módulo” e escolha o Módulo GU, em seguida você deve clicar no menu Cadastro e a                 
opção Página. Na opção página você deve desativar as seguintes páginas abaixo. Para             
fazer isto basta pesquisar por escala e em seguida clicar no botão editar, em seu               
formulário, seleciona a opção INATIVAR em situação e salvar. Realize este processo            
para as quatro páginas abaixo. 
 
ConfirmarTrocaEscalaServidor 
EscalaList 
GerarEscala 
TrocarEscalaList 
Concluído estes passos, você terá o produto com todas as funcionalidades exceto a             
Escala.  
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5º PASSO:Gerador de CRUD 
No navegador de sua preferência, acesse o endereço:        
http://projeto.jacksonsistemas.com.br/wizard_lps/ e em seguida escolha a      
opção (III) gerar CRUD e clique no botão próximo.  
 
Como o banco de dados já possui a sua estrutura e dados, precisamos configurar o               
acesso de conexão a ele para gerar o CRUD. Para isso, você deve clicar na opção                
que fica no canto superior direito da tela inicial, e em seguida clique no botão ir. 
Você deve preencher o formulário com os seguintes dados. 
Ini File: pg_ceres 
Type: pgsql 
Host: projeto.jacksonsistemas.com.br  
User: postgres 
Password: ****** 
Name: teste 
Clique no botão salvar e depois voltar. 
 
Ao voltar para a tela inicial do gerador, você deve informar o nome da tabela a qual                 
deseja gerar o CRUD. Portanto, informe o nome “noticia” todo em minúsculo, em             
seguida clique no botão próximo. 
 
Nesta nova tela, no formulário com o quadro Model, você deve marcar a opção Model               
como sim, e no quadro Listagem e Formulário, marque a opção “Códigos List/Form“, e              
no campo Título da listagem e formulário, informe em listagem “Listagem de Notícia” e              
em formulário “Formulário de Notícia” sem aspas. 
 
No quadro “Tabela Escolha dos Campos” logo abaixo, desmarque o checkbox           
“Selecionar todos do Grid” e deixe marcado “Selecionar todos do Form”. Nos checkbox             
do datagrid com o título “Grid?” Selecione apenas as opções nome, fonte e             
enderecoeletronico, e no seu Label escreva Endereço Eletrônico. Já a coluna que            
possui o título “Form”, deixe todos os checkbox marcados. As demais opções das             
colunas “Adianti Widget” e “É anulável?” não precisa realizar alterações exceto em            
empresa na coluna “Adianti Widget” escolha a opção THidden. 
 
Em seguida clique no botão Gerar. Ao realizar a geração dos CRUDs você deve clicar               
no botão azul, “voltar para o Início”. Caso tenha mais alguma tela para realizar a               
geração, basta repetir novamente o passo 5 informando a próxima tabela.  
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Ao concluir todas as gerações dos CRUDs, na tela de início do gerador, clique no botão                
voltar. Você será encaminhado para o início da ferramenta. 

 
5º PASSO: Copiar os arquivos gerados para o sistema Ceres 
Você deve copiar os arquivos gerados para a pasta do projeto Ceres, utilize um cliente               
FTP para isso, e siga os passos abaixo. 
 
Diretório que possui os arquivos gerados é: 
/var/www/html/wizard_lps/code_generator/app/files/control/noticia/ 
NoticiaForm.class  
NoticiaList.class 
 
Copie os arquivos acima para o diretório /var/www/html/ceres/app/control/  
 
Diretório que possui os arquivos gerados é: 
/var/www/html/wizard_lps/code_generator/app/files/model/noticia/ 
NoticiaRecord.class 
 
Copie os arquivos acima para o diretório /var/www/html/ceres/app/model/ 
 
Em seguida entrar no endereço abaixo. 
http://projeto.jacksonsistemas.com.br/ceres/index.php?class=NoticiaList  
 
Parabéns, produto clonado, configurado, customizado e implantado com a geração da           
nova funcionalidade de notícia. 
 
Muito obrigado. 
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Easy Software Product Derivation - TAREFA 04 
Implantação do Produto Ceres - Com Gerador de CRUD 

 
INTRODUÇÃO: 

A instituição que você trabalha firmou um novo termo de cooperação técnica            
para distribuir os módulos do RH e Ponto do produto de software Ceres, eles possuem               
um sistema antigo para cadastro de notícias, esta tela precisa ser integradas ao             
sistema que será derivado e implantado. Buscando atender a esta demanda, foi            
elaborado um guia para auxiliar este processo, pois você dá suporte a estes módulos.              
As funcionalidades solicitadas para este produto foram, o produto completo exceto a            
escala. Para apoiar este processo, você deve seguir as etapas abaixo para realizar a              
derivação e implantação do produto utilizando a ferramenta Easy Software Product           
Derivation, algumas atividades já foram pré configurada pelos Técnicos de TI da sua             
instituição. Você realizará esta tarefa direto no servidor Linux do cliente através do             
acesso remoto via SSH e SFTP. 

 
1º PASSO: Acessar a ferramenta e escolher o produto, módulo e opção de gerar              
CRUD  
Acessar o sistema através do endereço: 
http://projeto.jacksonsistemas.com.br/wizard_lps/ 
 
Selecione o produto Sistema Ceres a qual deve ser distribuído, em seguida escolha os              
os módulos, SRH e Ponto.  
 
Gerador de CRUD: 
Escolha a opção (II) gerar CRUD durante a derivação, quando chegar na etapa 4, você               
será encaminhado para o gerador.  

 
2º PASSO: Definir as features do produto 
Definição das funcionalidades. Elas devem ser selecionadas de acordo com as           
especificações escolhidas para compor o produto. 
 
Marcar a opção “Selecionar todas features da árvore” e desmarcar apenas as features             
de escala que se encontram no módulo SRH e Ponto. 
Clicar no botão “Próximo” para a etapa seguinte.  
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3º PASSO: Conferir as features escolhidas 
Confere o gráfico de árvore gerado com as funcionalidades escolhidas. Caso esteja            
faltando alguma feature é possível voltar para o passo 2º, se caso estiver correto, basta               
ir para o próximo passo. É possível dar zoom no gráfico caso a árvore seja grande. 

 
4º PASSO: Definir configurações de acesso ao Banco de Dados 
Após confirmar as definições do produto, esta etapa solicita os dados referentes à             
conexão de acesso ao banco de dados.  
 
Campos a serem preenchidos: 
Tipo: PostgreSQL 
Host: projeto.jacksonsistemas.com.br 
Usuário: postgres 
Senha: ****** 
Nome:db_ceres_lps 
 
Na opção ”Usa um Container Docker?”, marque a opção sim e informe o nome abaixo. 
Docker Container: docker_db_1 
 
Em seguida clique no botão “Testar Conexão”, caso o teste tenha retornado com             
sucesso, o botão de próximo será ativado.  Em seguida clique no botão “Próximo”. 

 
5º PASSO: Definir configurações de acesso ao SSH 
Deve ser informado as credenciais de acesso ao SSH do servidor do cliente.             
Observação, o campo dir, será o diretório em que ficará o sistema, portanto se informar               
errado pode ocasionar erro. 
 
Campos a serem preenchidos: 
Host: projeto.jacksonsistemas.com.br 
Usuário: root 
Senha: ****** 
Dir:/var/www/html/ 
 
Em seguida clicar no botão “Testar Conexão”, caso o teste tenha retornado com             
sucesso, o botão de próximo será ativado. Em seguida clique no botão “Próximo”. 
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6º PASSO: Gerador de CRUD 
Para gerar o CRUD precisamos definir o arquivo de conexão. Para isso, você deve              
clicar na opção que fica no canto superior direito da tela inicial, e em seguida clique               
no botão ir. 
 
O formulário deve estar preenchido com os seguintes dados abaixo. 
Ini File: pg_ceres 
Type: pgsql 
Host: projeto.jacksonsistemas.com.br  
User: postgres 
Password: ****** 
Name: db_ceres_lps 
Clique no botão salvar e depois voltar. 
 
Ao ser encaminhado para esta tela, você deve informar o nome da tabela a qual deseja                
gerar o CRUD. Portanto, informe o nome “noticia” todo em minúsculo. Em seguida             
clique em próximo. 
 
Nesta nova tela, no formulário com o quadro Model, você deve marcar a opção Model               
como sim, e no quadro Listagem e Formulário, marque a opção “Códigos List/Form“, e              
no campo Título da listagem e formulário, informe em listagem “Listagem de Notícia” e              
em formulário “Formulário de Notícia” sem aspas. 
 
No quadro “Tabela Escolha dos Campos” logo abaixo, desmarque o checkbox           
“Selecionar todos do Grid” e deixe marcado “Selecionar todos do Form”. Nos checkbox             
do datagrid com o título “Grid?” Selecione apenas as opções nome, fonte e             
enderecoeletronico, e no seu Label escreva Endereço Eletrônico. Já a coluna que            
possui o título “Form”, deixe todos os checkbox marcados. As demais opções das             
colunas “Adianti Widget” e “É anulável?” não precisa realizar alterações exceto em            
empresa na coluna “Adianti Widget” escolha a opção THidden. 
 
Em seguida clique no botão Gerar. Ao realizar a geração dos CRUDs você deve clicar               
no botão azul, “voltar para o Início”. Caso tenha mais alguma tela para realizar a               
geração, basta repetir novamente o passo 6 informando a próxima tabela.  
 
Ao concluir todas as gerações dos CRUDs, na tela de início do gerador, clique no botão                
voltar. Você será encaminhado para a etapa 5 da ferramenta que realizará o passo 7º. 
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7º PASSO: 
Finalização da implantação do produto de software. Neste passo, o sistema exibirá            
uma barra de progresso, no qual está realizando a conexão ao servidor do cliente que               
receberá o produto e através da clonagem via SSH e realizando as definições das              
configurações escolhidas na base de dados do produto. Ao finalizar, o sistema exibirá             
uma mensagem de sucesso, o produto estará implantado e funcional. Para abrir e             
testar o produto, basta clicar no botão “Abrir Aplicação”, também é possível ver os Logs               
dos comandos realizados pela ferramenta, basta clicar no botão “Ver Logs”.  
 

 
8º PASSO: Testar os arquivos gerados  
Para conferir as telas geradas, você deve logar no Ceres com as credenciais abaixo. 
Host: http://projeto.jacksonsistemas.com.br/cereslps/  
Login: 123 
Senha: ****** 
 
Em seguida entrar no endereço abaixo. 
http://projeto.jacksonsistemas.com.br/cereslps/index.php?class=NoticiaLis
t  
 
Parabéns, produto clonado, configurado, customizado e implantado com a geração da           
nova funcionalidade de notícia. 
 
Muito obrigado. 
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APÊNDICE J – Pré-Questionário - Perfil
dos Participantes

Perfil dos Participantes
Formulário de participantes para traçar os perfis dos mesmos. Os dados informados aqui serão 
utilizados na pesquisa SEM A IDENTIFICAÇÃO do participante.

* Required

Nome completo *1. 

Idade *2. 

Sexo *

Mark only one oval.

Masculino

Feminino

3. 

Nível de Educação *

Mark only one oval.

Ensino Médio

Ensino Superior

Pós-Graduação

Mestrado

Doutorado

4. 

Qual o seu cargo da instituição? *5. 

Qual a sua área de atuação na instituição? *6. 

Qual sua experiência no uso de ferramentas para implantação de sistemas? *

Mark only one oval.

Não utilizo

Utilizo ocasionalmente

Utilizo frequentemente

7. 

Perfil dos Participantes https://docs.google.com/forms/d/18Kqr2MvILZpWkF4MECgN-az74cd...

1 of 2 28/12/2018 09:24



APÊNDICE J. Pré-Questionário - Perfil dos Participantes 118

Powered by

Se já utilizou, qual(is) utilizou?8. 

Antes do treinamento, você tinha algum conhecimento sobre Linha de Produto de
Software?

Mark only one oval.

Sim

Não

9. 

Perfil dos Participantes https://docs.google.com/forms/d/18Kqr2MvILZpWkF4MECgN-az74cd...

2 of 2 28/12/2018 09:24
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APÊNDICE K – Pós-Questionário -
Avaliação da Ferramenta Easy Software

Product Derivation

Avaliação da Ferramenta Easy Software Product
Derivation
Este é o questionário referente a ferramenta Easy Software Product Derivation. Você deve 
responder este questionário de acordo com as suas impressões durante a execução das tarefas 
utilizando a ferramenta Easy Software Product Derivation.

* Required

Nome Completo *1. 

Como você qualifica o uso da ferramenta Easy Software para derivação do produto
comparado com a abordagem manual? *

Mark only one oval.

Muito Ruim

Ruim

Regular

Bom

Muito bom

2. 

Como você qualifica o uso da ferramenta Easy Software para o DEPLOYMENT de
produtos comparado com a abordagem manual? *

Mark only one oval.

Muito Ruim

Ruim

Regular

Bom

Muito bom

3. 

Você adotaria a ferramenta Easy Software Product Derivation no dia-a-dia do seu
trabalho?

Mark only one oval.

Sim

Não

Talvez

4. 

Avaliação da Ferramenta Easy Software Product Derivation https://docs.google.com/forms/d/16111iR3GbwqE8KG5_7fuQi_ayhVxg...

1 of 2 28/12/2018 09:26
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Powered by

Comente sobre sua experiência geral utilizando a ferramenta Easy Software Product
Derivation comparando com a forma manual? (pontos positivos e negativos).

5. 

Você tem alguma sugestão de melhoria para a ferramenta Easy Software e a abordagem?6. 

Avaliação da Ferramenta Easy Software Product Derivation https://docs.google.com/forms/d/16111iR3GbwqE8KG5_7fuQi_ayhVxg...

2 of 2 28/12/2018 09:26
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APÊNDICE L – Descrição das atividades de
Modelagem, Mapeamento das Features e
Refatoração dos Produtos de Software

Descrição das Atividades de Modelagem, Mapeamento das       

Features e Refatoração dos Produtos de Software 
 

Para realizar a implantados e derivados dos produtos de software com o            
apoio ferramental, foi realizado em cada um deles duas atividades propostas pelo            
método de (PONTES, 2017), são elas a Modelagem das Features da LPS, descritas             
neste trabalho na Seção 3.2 e Projetar e Implementar LPS através da Refatoração             
de um Sistema Existente descrito na Seção 3.3. Temos portanto o resultado dos             
artefatos gerados de cada atividade descritos abaixo. 

1. Atividade de Modelar Features da LPS do Blog e Ceres  

Esta atividade descreve a modelagem de Features realizada nos dois          
produtos de software, Blog e o sistema Ceres. Através destes diagramas, é possível             
identificar quais são as suas features obrigatórias e opcionais, além de ser possível             
visualizar as suas relações. 

Figura 01 - Diagrama de Feature do Produto Blog 

 

O diagrama da Figura 01, mostra as três funcionalidades que são           
obrigatórias no Blog, sendo as que estão como Mandatory o Post, Content e             
Category, já as demais com a bola branca são as opcionais 
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Figura 02 - Diagrama de Feature do Produto Ceres Módulo RH 

 

O diagrama de feature da Figura 02, mostra as funcionalidades do módulo do             
SRH do sistema ceres, no qual tem nove funcionalidades que são obrigatórias, além             
de um ou exclusivo entre Escala e Jornada, e as demais features como opcionais. O               
módulo do SRH e que tem a maior quantidade de configurações possíveis deste             
trabalho. 
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Figura 03 - Diagrama de Feature do Produto Ceres Módulo Ponto 

 

Para o módulo do Ponto do sistema Ceres, o diagrama de feature da Figura              
3, temos nove features como obrigatórias, além disso, um ou exclusivo entre Escala             
e Jornada e as demais features como opcionais.  
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2. Atividade de Projetar e Implementar LPS através da Refatoração de um            
Sistema Existente para o Blog e Ceres 

Esta atividade se divide em duas sub atividades descritas nas Seções 2.1 e a              
Seção 2.2 deste apêndice, no qual é relatado como foi feito a refatoração do CMS               
Blog e dos dois Módulos do sistema Ceres o Ponto e RH. 

 

2.1. Tabela de mapeamento entre as variabilidades e artefatos 

Para a realização do experimento, foi criado uma tabela para o Blog, e duas              
para o sistema Ceres dividida pelos seus módulos do Ponto e RH, devido o              
tamanho das tabelas, as mesmas foram anexadas na apêndice como mostra a            
tabela abaixo. 

Tabela 01 - Anexo das Tabelas de Mapeamento entre as Variabilidade e Artefatos 

Sistema Rótulo 

CMS - Blog Apêndices A 

Sistema Ceres Módulo Ponto Apêndices B 

Sistema Ceres Módulo RH Apêndices C 
 

2.2. Artefatos do Sistema Refatorados 

Com o mapeamento das variabilidades e artefatos feitos, foi possível realizar           
a refatoração do produto CMS Blog e do mesmo modo com o produto sistema              
Ceres junto com os seus módulos SRH e Ponto para uma LPS. Ao finalizar esta               
etapa, foi realizado a atividade de Configurar o Produto e seus Artefatos para a              
Derivação como descrito na Seção 3.4.1 deste trabalho de dissertação. Com os            
produtos configurados na ferramenta ESPD, foi então concluído a etapa de           
preparação do ambiente para aplicar a avaliação da abordagem proposta por este            
trabalho. 
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